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Body paintingin maailmanmestaruus Suomeen
Helsinkiläinen Riina Laine voitti maailman arvostetuimman vartalomaalauskilpailun
Suomalainen body painting -taiteilija Riina Laine on voittanut maailmanmestaruuden Itävallassa pidetyssä World
Bodypainting Festival -tapahtumassa. Kyseessä on kautta aikojen ensimmäinen Suomeen voitettu kultamitali
huipputason vartalomaalauksessa.
Meikkaaja-maskeeraaja, body painting -taiteilija Riina Laine on aiemminkin kilpaillut body paintingissa huipputasolla
mutta nyt tuli täysosuma kultamitalin muodossa. Suorituksen arvoa nostaa se, että Laine voitti kultaa World
Bodypainting Festival -kilpailujen pääsarjassa, perinteisessä sivellin-sienitekniikassa. Mestaruus tässä sarjassa on
koko kilpailun arvostetuin.
World Bodypainting Festival on body paintingin ykköstapahtuma maailmassa ja kerää vuosittain tuhansia vierailijoita
ja satoja alan huippuja ja harrastajia mittelemään taitojaan ja opiskelemaan vartalomaalausta Itävallan
Pörtschachiin. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin 29.6.–6.7. ja osallistujia oli 47 maasta. Tapahtuma järjestettiin
nyt 17. kerran.

Älypuhelimista ja appseista kertova työ valloitti tuomarit
Pääsarjaan osallistui 70 kilpailijaa, joista puolet eteni sunnuntain 6.7. finaaliin. Finaalin teemana oli "Al - Artificial
Intelligence". Riina Laine maalasi työn nimeltä "iLive - iDie" vitsaillen työssään nykyisellä älypuhelinkuumeella ja yhä
älykkäämmiksi käyvillä appseilla.
– Appsit tulevat kattamaan koko elämämme syntymästä kuolemaan, ja työssäni pohdin, onko tämä hyvä asia vai
tekeekö tiede meistä lopulta robotteja appsien kautta, kertoo Riina Laine.
Hauska ja ajankohtainen tarina puri tuomareihin, ja Laine sai koko festivaalin korkeimmat aihepisteet. Lisäksi Laine
sai sekä karsinnassa että finaalissa korkeimmat laatu- ja tekniikkapisteet. Kokonaispistemäärä oli 259. Tuomariston
mielestä Laineen maalausjälki oli siisteydessään ainutlaatuista ja työ värikäs, yksityiskohtainen ja katseenkääntävä.
Oma osuutensa voittoon oli tiimillä: Laineen assistenttina kilpailussa toimi kollega Jaana Veronika Kuittinen ja
upeana mallina tanssija Sonja Tamminen.
Vuosien harjoittelun tulos
Riina Laine sai viime vuonna MM-hopeaa samaisissa Itävallan kisoissa. Viime syksynä hän kilpaili myös Yhdysvalloissa
ja sijoittui kolmanneksi kovatasoisessa Living Art America - Bodies as Work of Art 2013 -kilpailussa.
Laine tunnetaan maskeerauksen taitavana ammattilaisena, Suomen Maskeeraajat ry:n aiempana puheenjohtajana ja
Messukeskuksessa järjestettävien body paintingin SM-kisojen vahvana taustavaikuttajana.
– Maailmanmestaruus on minulle pitkäaikaisen unelman täyttymys. Jo vuosia olen tähdännyt määrätietoisesti
maailman huipulle ja tehnyt valtavasti töitä tämän saavutuksen eteen. Ennen tulosten julkistamista sain paljon
kannustusta muilta body painting -taiteilijoilta ympäri maailmaa. Tuntui, että todella moni toivoi minun voittoani,
kertoo Riina Laine viikonlopun kisatunnelmistaan.
– Meitä body paintingin ammattilaisia on Suomessa ja maailmallakin vain kourallinen, mutta osaamisen taso on
nousussa. Ala kiinnostaa, ja toivon, että maailmanmestaruuteni nostaa tämän taiteenlajin suosiota Suomessakin,
sanoo Laine.
Body painting on vartalon maskeerausta ja koristelua. Iholle voidaan maalata mitä vain:

maisemia, hahmoja, koruja, vaatteet tai vaikka abstraktia taidetta. Perinteisimmillään Body painting on lasten
kasvomaalauksissa ja teatteritaiteessa, mutta nykyisin maalauksia näkee yhä useammin mm. mainonnassa ja
muotikuvissa. Työvälineinä ovat maalit, meikit, siveltimet, sienet, telat ja kynäruiskut. Apuna käytetään sabluunoita
ja usein myös koruja, vaatteita, sulkia, pitsejä ja paljetteja. Suomessa alan SM-kilpailuja järjestää Suomen
maskeeraajat ry.
Lisätiedot: Riina Laine, puh. +358 50 350 7579, riina@riinabodyart.com,
www.riinamakeup.com, www.facebook.com/Riinamakeup
World Bodypainting Festival -tapahtuman kotisivu: www.bodypainting-festival.com
Tulosluettelo: http://www.bodypainting-festival.com/images/stories/WBF/infosheets/results/2014/WorldAward_Brush-Sponge-Final2014.pdf

