
Luento 2 

Pin-Upin historia 



Pin-Upin historia 

• Koska pin-up tyyli perustuu menneiden 
vuosikymmenien muoteihin, on tärkeää 
tuntea sen historia eri vaiheineen, jotta osaa 
poimia sieltä oikeita asioita omaan 
tyyliinsä. 

• Tämän luennon tarkoitus on lyhyesti esittää 
pin-upin historian pääpiirteet sen 
varhaisista ajoista nykyaikaan. 
 



Luennon sisältö 

• Pin-up tyylin lyhyt historia 
– Varhaiset vuodet 
– Kulta-aika 
– Uudelleennousu 
– Moderni Pin-Up 



Varhaiset vuodet 

• Ensimmäisiksi pin-up-kuviksi lasketaan 
ranskalaiset cartes de visite –ihailijakuvat 
1800-luvun lopusta 

• Kuvien rinnalle tuli myös piirrettyjä kuvia, 
jotka loivat ja kuvastivat aikansa 
naiskauneusihannetta 



Varhaiset vuodet 

Taiteilijoita: 
• Gibson Girl 1900-luvun taitteessa ja alussa 
• Petty Girl 
• Varga Girl 
• Gil Elvgren jne. 

 





Pin-upin kulta-aika 

• 1940-luvun maailmansota oli alkusysäys 
pin-up-kulttuurin popularisoitumiselle 

• Kun Yhdysvallat liittyivät maailmansotaan, 
heille lähetettiin rintamalle lehtiä, joissa 
esiintyvien naisten kuvia he kiinnittivät 
seinille, lentokoneen ohjaamoon jne -> 
tästä nimitys pin-up, kiinnittää seinälle 
nastalla (nimitystä käytettiin ensimmäistä 
kertaa v. 1942) 



Pin-Upin kulta-aika 

• Naisten kuvat muistuttivat, että kotona on 
jotain minkä vuoksi taistella ja ylläpitää 
taistelumoraalia 

• Kuvia maalattiin myös esim. pommeihin ja 
lentokoneisiin 

• Erilaiset univormu-pin-up-kuvat olivat 
hyvin suosittuja sota-aikana 
 





Pin-Upin kulta-aika 

• Varhaisimmat pin-up mallit olivat yleensä 
Hollywood-näyttelijöitä ja burlesque-
esiintyjiä 

• 1950-luvulla alkoi olla myös pelkästään pin-
up-malleina tunnettuja naisia 

• Bettie Page, Marilyn Monroe, Betty Grable 
 



Bettie Page Betty Grable Marilyn Monroe 



Uudelleennousu 

• Pin-Up kuvasto alkoi 60-luvulla menettää 
merkitystään kun kuvista tuli rohkeampia 

• Uuden aallon kulttuuri koki 1970-luvun 
lopulta 1980-luvulle, ja uudelleen 2000-luvulla 

• Moderni pin-up ammentaa pin-upin 
historiasta mutta sallii myös modernimmat 
tulkinnat 

• Pin-Up pitää sisällään nykyään monta genreä, 
jotka ovat osittain päällekkäisiäkin. 



Bernie Dexter Sabina Kelley Dita Von Teese 



Moderni Pin-Up 

• Pin-Up kuvasto on kautta historiansa sekä 
heijastanut että luonnut oman aikansa 
naisihannetta 

• Nykyään Pin-Up tyyli luetaan 
vaihtoehtoiseksi kauneusihanteeksi ja 
omaksi genrekseen, ja se on saanut 
runsaasti huomiota juuri valtavirtaa vastaan 
toimivana sallivampana kauneusihanteena 



Moderni Pin-Up 

• Pin-Upin nykyiseen kauneusihanteeseen 
mahtuu nainen hyvin pitkälti juuri omana 
itsenään, koosta riippumatta (body 
positive) 

• Tyylin rajaa lähinnä oikeanlainen stailaus: 
hiukset, meikki, vaatteet, asustus, sekä 
kuvissa poseeraukset 
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