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O letko valo vai pimeys? Järki vai tunne? 
 Sanat vai teot? Totuus vai tehtävä? Kau

neus vai rumuus? Älykäs vai tyhmä? Rohkea vai 
arka? Tämä vai tuo? Me vai te?  

Kuinka usein sinä mahdut vain toiseen kate
goriaan? Kuinka usein minä mahdun?

Valinta on harvoin helppo. Onneksi valinta 
on myös harvoin välttämätön. Me kun olemme 
yhtä aaltoliikettä.

Queer on paljon muutakin kuin lehtemme 
kansi antaa ymmärtää. Tämä numero on hyppy 

queerin moniin virtoihin, joista voit itse valita 
mieleisesi. Me emme halua avata käsitettä sen 
enempää. Jos queer olisi henkilö, se olisi minä, 
sinä, hän, hen, me, te, he. Sitä olisi turha mää
räillä vain yhteen muottiin. 

Me olemme tottuneet olemaan valo ja 
pimeys vuorotellen. Istumattomuus pysyviin 
rooleihin on meille itsestäänselvää. Siksi vä
lillä unohtaa, että kaikille se ei sitä ole. Lähde 
rohkeasti löytöretkelle määrittelemättö myyden 
vapauteen.

Tämä lehti nautitaan ilman asemia. Tai ai
nakin niistä kannattaa uskaltaa näköetäisyyden 
ulkopuolelle.

Queerin virtoja
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T ämä on kurkistus henkilökohtaiseen 
unelmaani. Raotan teille ikkunaa haa
veeseeni, jossa ihmisten väliset vastak

kainasettelut ja ylenmääräinen kategorisointi 
ovat menettäneet merkityksensä. Minulle quee
rin ydin kiteytyy tuossa – turhien käsitteellisten 
leirien kaatamisessa, ihmisen itsensä nousemi
sessa ryhmittelyjä, ennakkooletuksia ja normeja 
olennaisemmaksi. 

Ymmärrän queerin ennen kaikkea kahleista 
vapaana tapana lähestyä ihmistä. Vain tuollainen 

lähestymistapa mahdollistaa mielestäni kunnol
lisen ihmisarvon ja yksilöllisyyden toteutumisen. 

Queer-herääminen
Haluan heti aluksi tunnustaa, että minä en 
valitettavasti ole mikään queertutkimuksen 
asiantuntija. Yliopistoopinnoissani olen su
kupuolentutkimuksen sijasta vihkiytynyt runo
udentutkimukselle ja kielitieteelle. Suhtaudun 
queeriin tunteella ja parhaan tietoni mukaan, 
mutta en missään tapauksessa väitä, että tuntisin 

Teksti: Reeta Holopainen  Kuvitus: Hanna-Reeta Koivaara

MANIFESTI

ihminen
kategoria,

Queer vapauttaa katseen ja 
auttaa näkemään ihmisen 

käsitteiden takana.

Yksi



8 |  Käkriäinen Käkriäinen  | 9

täydellisesti termin historian tai queerparadig
man ja siihen kytkeytyvät debatit.

Queerheräämiseni tapahtui, kun olin 
lukioikäinen. Kehittyessäni untuvikosta tie
dostavammaksi yhteiskunnan jäseneksi aloin 
hahmottaa, että kulttuurissamme vaikuttaa eräs 
erityisen päälle käyvä normi, nimittäin se, että 
ihmisen pitäisi keskeisten ominaisuuksiensa 
suhteen olla aina joko – tai, ei sekä – että. 

Vastakkainasettelut ja niiden hallitsevuus 
alkoivat tuntua minusta kiristäviltä ja turhilta. 
Niiden välissä näkyi paljon nyansseja, ja minä 
olisin tahtonut niillekin täyden arvon. Queerin 
käsitteen löytyminen helpotti tilannetta. Sen 
myötä sisäistin vähitellen, että ihmisillä on oi
keus häilyä ja muuttua, edustaa sitä ja tätä ja 
olla silti perusteltu. Ymmärsin, että väleissä ei 
ole vain nyansseja, vaan värejä. Värejä, joilla on 
oikeus loistaa kirkkaina. 

Queerin säkeet
On ollut riemastuttavaa löytää kirjallisuutta, 
jossa vastakkainasetteluihin ja dikotomioihin 
on käyty toden teolla kiinni. Tätä havainnollis
taa erityisen hyvin runoilija Mirkka Rekolan 

tuotanto, johon alkoi vuonna 1961 ilmestyneen 
Syksy muuttaa linnut teoksen myötä rakentua 
vastakkainasetteluja purkava poetiikka. Rekola 
kertoi hätkähtäneensä vastakkainasetteluille ra
kentuvaa maailmaa jo lapsuudessaan.

Rekolan vastakkainasetteluja purkavan 
poetiikan keskiöön muotoutui vähitellen pa
riajattelu, jossa perinteisesti binäärisiksi ymmär
rettyjen asioiden, kuten yön ja päivän, nähdään 
vaikuttavan rinta rinnan, jakamattomasti yhdessä 
ja jokaisessa ihmisessä. Pariajattelua havainnol
listaa esimerkiksi seuraava Muistikirjan (1969) 
katkelma:

”On nähtävä kahdella silmällä ja vastakoh
tien aaltoilussa. Niin kuin se olisi loputtoman 
pitkää jakautumista. Kuin sukupuu parista pa
riin. Ja toivo on jotakin luopumatonta.”

Queer ymmärretään tyypillisesti ennen kaik
kea seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen kyt
keytyväksi käsitteeksi, mutta Rekolan pariajattelu 
ei suinkaan ole sukupuoleen tai seksuaalisuuteen 
rajoittuva ilmiö – sen sijaan se on Rekolan filo
sofia ja maailmankatsomus, jonka ulottuvuuksis
ta voisi kirjoittaa monta esseetä. Samalla tavoin 
queerissä kytee mielestäni potentiaali purkaa 

Queer on mahdollisuus ajatella 
tavalla, jossa sekä – että nousee 
joko – taita olennaisemmaksi.

MANIFESTI

luutuneita vastapooleja laajemminkin kuin 
seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta koskevissa 
kysymyksissä. Queer on mahdollisuus ajatella 
tavalla, jossa sekä – että nousee joko – taita 
olennaisemmaksi. 

Rekolan pariajattelua ei tietääkseni ole tut
kimuksessa nimetty queeriksi ilmiöksi, mutta 
Rekolan asema seksuaalivähemmistöä edusta
neena kirjailijana on noteerattu. Tuon aseman 
voinee nähdä jossakin määrin vaikuttaneen pa
riajattelun syntymisen taustalla. Kiinnostavinta 
Rekolan pariajattelussa kuitenkin on, että se 
rikkoo käsityksiä rajoista ja vastakkaisuuksista. 
Se osoittaa Rekolan olleen edistyksellinen ajat
telija. Se herättää minussa toiveita, että moinen 
katsanto voisi joskus levitä laajemminkin ihmis
ten keskuudessa.

Queerillä parempaan maailmaan
Minä tunnustan, että kategorioissa ja vastakkain
asetteluissa on puolensa. Ne helpottavat elämää, 
sillä niiden kautta maailmaa ja olemisen tapoja 
on vaivattomampi jäsentää. Koko kielellinen 
diskurssimme perustuu kategorioille, erityisesti 
vastakkaisille kategorioille, jotka sulkevat toi
sensa pois. On rauhoittavaa ajatella, että jokin 
on jotakin eikä sitä ja tätä.

Kategorioissa on myös se hyvä puoli, että 
ne tarjoavat mahdollisuuden löytää samanhen
kisiä ihmisiä, ryhmäytyä, tuntea yhteenkuulu
vuutta ja käyttää yhteisön voimaa. Esimerkiksi 
seksuaalivähemmistöjen historiassa tämä on 
ollut tärkeää. On ollut lähes välttämätöntä luoda 

hetero–homovastakkainasettelu, jotta hetero
seksuaalisuuden normia on saatu ravisteltua ja 
yhdenvertaisuuden vaatimus nostettua tapetille. 
Vastakkainasettelu on mahdollistanut sen, että 
seksuaalivähemmistön edustajat ovat voineet 
asettua rintamaan heteroseksuaalisuuden he
gemoniaa vastaan. 

Kategoriat ja vastakkainasettelut tulevat 
siis välillä tarpeeseen, mutta niihin ei ole hyvä 
jumiutua. Aina on näet vaarana, että ne nousevat 
vallan välineiksi, hämärtävät ihmisen käsitteen 
alla ja toiseuttavat rajoihinsa sopimattomat yksi
löt. Maailmasta kun löytyy paljon niitäkin, jotka 
eivät mahdu selvärajaisten viivojen sisälle. Jos 
hekumoimme kategorioilla ja hahmotamme 
ihmisyyttä ensisijaisesti niiden kautta, tuollaiset 
ihmiset jäävät helposti eräänlaisiksi kastittomik
si, näkymättömiksi.

Minulla on unelma. Unelma maailmas
ta, jossa ihminen tulee ennen kategoriaa. 
Maailmasta, jossa ihminen ei ole ensisijaisesti 
joko – tai vaan enemmän tai vähemmän sekä 
– että. Maailmasta, jossa kohdataan ihminen 
ensisijaisesti ihmisenä. Toiveeni on, että oltaisiin 
varovaisia, perin varovaisia, kun ryhmitellään 
poissulkevin kategorioin ihmisten kaltaisia mo
nimutkaisia ja muuttuvia olioita.

Tässä ehdotukseni pähkinänkuoressa: 
Tunnustetaan tärkeimmäksi yksi kategoria, 
ihminen. Otetaan tuon kategorian alle koko 
lajimme kumma ja ihana kirjo, annetaan sille 
täysi ja yhtenäinen arvo. Eikä rikota sitä turhin 
rajavedoin.

MANIFESTI



Teksti: Aino Vähäpesola  Kuvat: Ida Stenros
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KOHTAAMINEN

Artisti voi lähestyä aiheitaan erilaisten 
roolien kautta. Taiteilija ja kuvitteelliset 
hahmot ammentavat toinen toisiltaan.

Milla Rumi

H aastateltava luo kasvoilleen erilaisia 
ilmeitä. Totinen tuijotus, harvinaisen 
taitava ja vapautunut kieroon katsomi

nen. Koulukuvamainen kaukaisuuteen katseleva 
hölmö seepiakuva, muistatteko, naurunremah
dus, jota seuraa ikikurinen virnistys. Desibelit 
singahtavat välillä ylös ja katkeavat keskittymi
seen kuvien oton ajaksi. Riemastuneet kommen
tit kaikuvat kylpyhuoneen kaakeleista, joissa on 
perhosten kuvia. 

Kuvattava on Milla Rumi, Kotkasta lähtöi
sin oleva artisti ja näyttelijä. Kun kuuntelen hä
nen esikoisalbumiaan Ilot, halut ja valheet (2014), 
tunnen tarvetta tehdä reippaita kärrynpyöriä ja 
itkeä niiden väleissä. Eikä se tuntuisi edes ty
perältä tai hysteeriseltä. Toisaalta olen maannut 
hiljaa sohvalla kuuntelemassa levyä läpi.

Milla Rumin laulujen estetiikkaa piilee juuri 
naurun ja surun rajojen sotkemisessa. Tunne
queerissä. Tuloksena on sekavuuden sijaan 
lämmin inhimillisyys, jonka ympärillä leijuu 

persoonallisen artistin aura. Laulut eivät jätä 
selkeää oloa, ja hyvä niin. 

”Kappaleeni asettavat jonkin ensioletuksen, 
ja jossain vaiheessa biisiä kelkka kääntyy. Se on 
tapani lähestyä aiheita”, Milla Rumi eli Milla
Mari Pylkkänen kertoo. 

Ensimmäisen albumin puhujalle tapahtuu 
paljon. Hän tuntuu vielä asiaankuuluvan kes
keneräiseltä. Hahmo käsittelee muun muassa 
omana itsenään elämistä sekä suhteitaan muihin. 
Tällä hetkellä Pylkkänen valmistelee kappaleita 
toiselle albumilleen, jonka suunta on eteenpäin: 

”Ensimmäiseen levyyn liittyi paljon suuria 
elämänmuutoksia, kouluun pääsy, parisuhde, 
koira, muutto Helsinkiin ja ensimmäinen iso 

televisiorooli. Nuoren naisen elämässä eh
tii kuitenkin tapahtua paljon lyhyessä ajassa. 
Mitkään levyn aiheet eivät tunnu minulle enää 
päivänpolttavilta.”  

Ensimmäiseltä albumilta hahmottuu kar
keasti sanottuna yksi kokija eli puhuja, jota ei 
juurikaan määritellä esimerkiksi sukupuolen 
suhteen. Seuraavan albumin kappaleissa on 
kuitenkin luvassa henkilögallerian kasvua ja 
tarkentumista. 

”Uusissa kappaleissani on erilaisia ja 
eriikäisiä kokijoita. Ne muodostavat näkö
kulmia, joita en edes oikein tunnista omikseni. 
Olen leikkinyt niillä tahallani, laittanut sinne 

mahdollisimman monenlaisia tyyppejä. Laulujen 
asiat eivät tietenkään ole suoraan muiden ko
kemuksia, vaan kirjoittaessani astuin erilaisten 
hahmojen kenkiin.” Pylkkänen toteaa samaistu
vansa kokijoistaan jokaiseen, mikä luo varmasti 
kiinnostavaa vapautta tuntea ja käsitellä asioita.

Erilaisista hahmoista huolimatta laulut ovat 
kuitenkin Milla Rumin, 22vuotiaan naisartistin 
kirjoittamia.

”Vaikka kokija olisi esimerkiksi nelikymp
pinen mies, kyseessä ei varmastikaan ole ste
reotyyppinen nelikymppismiehinen biisi. Sitä 
kautta säilyy jonkinlainen queer sukupuolen 
määrittelemättömyyden kannalta.”

ja muita hahmojaja muita hahmoja

Milla Rumin laulujen estetiikkaa 
piilee juuri naurun ja surun rajojen 

sotkemisessa. Tunne-queerissä.



Teksti: Jasper Kaarna  Kuvitus: Hanna-Reeta Koivaara

ILMIÖ
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N orjalaista Karl Ove Knausgårdia, 
Knasua, Vuonojen Proustia ei tarvit
se esitellä. Taistelunisarjallaan – jonka 

viidennen osan suomennos ilmestyy piakkoin 
– hän on lievästi sanoen räjäyttänyt potin mo
lemmin puolin Atlanttia, sekä suuren yleisön 
että raskaan sarjan kirjaväen keskuudessa.

”Taidetta ei voi kokea kollektiivisesti, ei 
kukaan”, Knausgård väittää itse Taistelunisarjan 

Miksi ja mihin   
        Knausgård iskee?

Läpitunkeva
katse

toisessa kirjassa, katkelmassa, joka luettiin 
ääneen myös Ylen Kirjakerhon Knausgård
jaksossa (13.3.2015): ”Taide on sitä minkä kanssa 
ollaan yksin”.

Ei siltä näytä. Mistä moinen häly? 
Mitään uutta tai mullistavaa ei ainakaan ole 

omaelämäkerrallisessa fi ktiossa ja sen aiheut
tamissa skandaaleissa. Ei myöskään Taisteluni
sarjan kirjojen ”aiheissa”, sikäli kun niitä voidaan 

”I know of  nothing more diffcult than knowing who you are and 
having the courage to share the reasons for the catastrophe of  your 
character with the world.”

David Shields: Reality Hunger: A manifesto (2010)



ILMIÖ ILMIÖ
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joukkoviestinnän tasolla käsitellä. Poikuus ja 
poikuuden menettäminen, rakkauspettymykset, 
isätrauma, perhe ja lapset, kirjoittaminen, vai
mon mielenterveysongelmat – tällaiset ”aiheet” 
nousevat pintaan (paino sanalla pintaan) aina 
kun media leipoo Knausgårdista juttua.

Mutta paljon muustakin on Taisteluni
sarjassa kyse. Jollain aivan muulla Knausgård 
iskee johonkin kauan kosketusta kaivanneeseen 
kollektiiviseen hermoon. Millä? Mihin?

Haltioitunut fanipoika arvuuttelee.

Elämää fiktion takana
Ilmeistä ainakin on, että kyllästyminen kaikkialta 
vyöryviin tarinoihin, fiktioähky, jota Knaus
gård toisessa kirjassa kuvailee henkilökohtaisena 
vaivanaan, on todellisuudessa yleislänsimainen 
aikalaiskokemus. Dokumentti, elokuva, kirja, 
lehtijuttu, Facebookstatus, blogimerkintä – 
kaikki samaa massaa, blääh. Useimmat ovat 
kokeneet saman kuin Knausgård, vain enemmän 
tai vähemmän torjutusti: 

”Kaiken tämän fiktion ydin, tosi tai epätosi, 
oli samanlaisuus ja se että sen etäisyys todelli
suuteen nähden oli vakio.”

Muitakin puuduttavia yhtäläisyyksiä löy
tyy tästä meitä ympäröivästä fiktiotulvasta. 
”[Knausgårdin] itseinho tuo raikkaan tuulah
duksen kulttuuriin, jossa vaaditaan nykyään po
sitiivisuutta ja itsensä rakastamista”, Herman 
Raivio väittää kolmannen kirjan kritiikissä 
Parnassossa (5/2013). Totta.

Vaan kuten hyvin tiedetään, kulttuurimme 
rakastaa leimakirveitä ja lempinimiä. ”Itseinhon 
mestari kirjoittaa kuin Pentti Saarikoski”, 
Helsingin Sanomat otsikoi neljännen kirjan kri
tiikkinsä (3.9.2014). Siinä jäi huomaamatta, että 
Knausgård hallitsee aivan yhtä hyvin narsistiset 
suuruuskuvitelmat.

Jos jonkin mestari Knausgård on, niin 

herkkyyden. Hän ylpistyy herkästi ja häpeää 
herkästi, haltioituu syvästi ja pettyy syvästi, it
seensä ja muihin. Sanoihan Antti NylénVihan 
ja katkeruuden esseissään (2009), että kaunokirjal
lisuuden ydin ovat viha ja herkkyys. 

Mutta kaikista suurin mestari Knausgård 
ei ole vihaamaan tai rakastamaan, itseään tai 
muita, vaan kuvaamaan ne tuhat ja yksi tapaa, 
jolla haltioituminen ja pettyminen voivat yhden 
elämän aikana tapahtua – ja sen, mitä elämä on 
kaiken sen varjossa ja siitä huolimatta.

Minullakin on maailmani!
”’Sisäinen elämä’ on herkkien etuoikeus, noiden 
värisevien sikiöiden, jotka kärsivät kohtaukset
tomasta ja kuolattomasta epilepsiasta”, julisti    
E. M. Cioran Hajoamisen käsikirjan (1949)  
esseessä Heikkouden edut. Vaikka Knausgård 
epäilemättä sopii Cioranin herkkismääritelmään, 
hän muistuttaa, että sisäinen elämä on todelli
suudessa meidän kaikkien etuoikeus.

 Tässä monistetun yksilöllisyyden, ainut
laatuisuusbrändien ja niin sanottujen tunteiden 
kulttuurissa Knausgård muistuttaa, miltä oi
keasti tuntuu tuntea ikiomia tunteita, muistella 
ikiomia muistoja ja tehdä maailmasta ikiomia 
havaintoja. Asta Leppä täsmentää bloginsa 
Knausgårdmerkinnässä (21.8.2013):

”Todellisuus identifioidaan johonkin suurel
liseen ja päivänpolttavaan, ei mihinkään pieneen 
ja henkilökohtaiseen – ellei kyse ole sitten julk
kiksesta, jolloin siitä tulee yksinomaan banaalia 
– pintaa, joka ei puhu mistään. Vaihtoehdot ovat 
paskantärkeys tai ekshibitionismi.”

 Nimimerkki Marile kirjoitti 1001 kirjaa ja 
yksi pieni elämä blogissaan (21.6.2014) kolman
nen kirjan olleen ”niin tarkka kuvaus lapsuudes
ta, siitä mitä lapsi tuntee ja ajattelee, että enpä 
ole moiseen aiemmin törmännyt” sekä ”tuo
neen takaumia omasta lapsuudesta, alaasteen 

pihaleikeistä, epävakaista kaverisuhteista, pe
loista ja mielikuvituksen voimasta”.

Ruotsalainen kirjailija, kirjallisuudentutkija 
ja feministi Nina Björk meni astetta pidem
mälle Dagens Nyheterissä (3.4.2012). ”Kun luen 
Knausgårdia, muutun pojaksi”, hän julisti otsikos
saan ja tuli lattean kuuloiseen johtopäätökseen: 
”Olemme kaikki samaa.”

Kyllä, samaa – mutta toisella tavalla kuin 
olemme tottuneet esittämään.

Mika Kukkonen teki Taas yhdessä kirjablogissa 
(26.1.2013) mainion yhteenvedon: ”Taisteluni saa ta
vallisen ihmiselämän tuntumaan mielenkiintoiselta 
ja suoras taan maagisuuteen asti merkittävältä”.

Niin. Sunnuntaimatkat mummolaan lapsena 
(paluumatka pimeässä oli myös Knausgårdin mie
lestä jännempi kuin menomatka päivänvalossa!), 
pihapelit, ihastukset, noloimmat ja kivuliaimmat 
torjutuksi tulemiset, tyhmimmät kännitoilailut, 
unettomat yöt kotona, reissut Ikeaan, lähijunan 
ikkunasta nähdyt auringonlaskut, kännykän ka
toamiset metrossa, lämminhenkiset yhteishetket 
läheisten kanssa, elinikäiset kaunat läheisiä kohtaan 
– se on kaikki tapahtunut. Se on kaikki merki
tyksellistä, vaikkei siitä saisikaan ”iskevää” juttua.

Rauhaan jättävä katse
”Minulle mielekästä arvoa oli enää vain päiväkir
joilla ja esseillä, sillä kirjallisuuden lajilla missä ei 
ollut kyse kertomuksesta. Se ei käsitellyt mitään. 
Se koostui vain katseesta jonka voi kohdata”, 
Knausgård toteaa fiktioähkykatkelmassaan.

Vaikka Taisteluni käsittelee vaikka mitä, 
vaikka se hyödyntää fiktiokonventioita harva se 
sivu, vaikka se vyöryy runsaana kuin fiktiotulva 
mediasta, se vapauttaa. Taisteluni ei taivuttele 
suhtautumaan itseensä mitenkään. Knausgård ei 
pyri koukuttamaan juonikuvioillaan, lumoamaan 
filosofisuudellaan, hauskuuttamaan nokkeluu
dellaan tai kikkailemaan kirjallisilla vipstaakeilla. 

”Mikä on taideteos muuta kuin toisen ih
misen katse?” Knausgård kysyy: ”Ei yläpuo
lellamme, ei alapuolellamme vaan täsmälleen 
oman katseemme tasolla.”

Knausgård iskee, koska hän katsoo meitä 
siltä tasolta, jolta löytyvät myös meidän kaikis
ta syvimmät ja arkisimmat haltioitumisemme 
ja pettymyksem me, ylpeytemme ja häpeämme. 
Hän iskee valonöörikirjoja, mind fullnesmoskaa ja 
 höpöhöpöelämäntapaguruja lujemmin ja syvem
mälle, koska ei kampea itseään yläpositioon, ei 
päde eikä päällepäsmäröi, vaan paljastaa heti 
kättelyssä kaikki korttinsa ja jättää meidät omien 
elämiemme kanssa rauhaan.

Koska kun oikein silmiin katsotaan, me olem
me kaikki paitsi sankareita, myös antisankareita 
elämän, ihan jokainen, vaikka mitä fiktiomark
kinoilla uskottelemme – ja koska voimme antaa 
antisankariutemme itsellemme anteeksi vasta kun 
olemme kohdanneet sen silmästä silmään.

Kirjoittaja on saanut Knausgårdin avulla jättipalan omaa 
elämää takaisin itselleen, tosin, johtuu (ehkä) siitäkin, että 
kirjoittaja on (ehkä) yliherkkä pohjoismainen heteromies.

Monistetun yksilöllisyyden, ainutlaatuisuusbrändien ja niin 
sanottujen tunteiden kulttuurissa Knausgård muistuttaa, 
miltä oikeasti tuntuu tuntea ikiomia tunteita, muistella 

ikiomia muistoja ja tehdä maailmasta ikiomia havaintoja.
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I

K irjailija, matkailija, kääntäjä, poliitikko ja 
”epävirallinen diplomaatti” Aino Malm-

berg (1865–1933) muistetaan lähinnä Suomen 
ensimmäisen lesbonovellin (Ystävyyttä, 1903) 
kirjoittajana sekä kenraali Lauri Malm bergin 
äitinä. Hänen kirjallinen tuotantonsa jäi unoh
duksiin vuosikymmeniksi, kunnes kirjalli
suudentutkija Lea Rojola löysi Malmbergin 

Katri päätti ruveta kirjailijaksi, hyväksi naiskirjailijaksi. 
Ja rupesi. Heti koulusta päästyään.
Tietysti hän ei ruvennut sellaiseksi kirjailijaksi, joka kirjoit-

taa oikein työkseen. Katrin ja Katrin äidin mielestä se ei oikein 
sopinut nuorelle tytölle.

Mutta hän kirjoitti tunnelmia ’kantelon kielistä, joita koske-
tellaan kuutamossa, kun leivoset lehdossa leijailevat’ ja muuta 
sellaista kaunista ja sointuvaa, joka sopii niin ihmeen hyvin 
meidän surunvoittoiseen suomalaiseen luonteeseemme.

 uudelleen 1990luvulla ja kirjoitti hänestä lyhyen 
esittelyn Suomen kirjallisuushistoria sarjan 
(1999) toiseen osaan. Malmbergin tuotantoon 
kuuluu novelleja, romaani sekä matkakertomuk
sia. Kirjallisuudentutkimuksen kentältä katsoen 
Malmbergin tuotanto on edelleen hyvin mar
ginaalista: kirjallisuus ja kulttuurihistoriallis
ten huomioiden lisäksi hänen kaunokirjallisesta 
tuotannostaan on kirjoitettu vain yksi artikkeli.

Malmbergin kaunokirjallisten tekstien ote 
on useimmiten parodinen. Hän tarkastelee 

Aino Malmbergista,  

Teksti: Laura Hautsalo   Kuvitus: Koosi Turula

ESSEIHDINTÄ

kaanonista ja queerista

Aino Malmberg: Täydellinen (1901)
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kriittisesti eritoten naisen asemaa yhteiskunnas
sa ja pilkkaa porvariston jähmettyneitä arvoja. 
Yllä siteeratussa Täydellinennovellissa Malmberg 
kritisoi myös porvarillista taidekäsitystä ja erityi
sesti naiskirjailijoille sopiviksi katsottuja aiheita, 
jotka liittyivät lähinnä rakkauteen ja luontoon. 
Sosialistina hänen asenteensa kirjallisuuteen on 
poliittisesti ja yhteiskunnallisesti varsin tiedos
tavaa. Malmberg on taatusti provokatiivisempi 
ja röyhkeämpi kirjoittaja kuin uuden naisen 
problematiikkaa pohtineet L. Onerva, Edith 
Södergran ynnä muut. Hänen hahmonsa on 
ilmeisen kompleksinen ja ristiriitainen. Miksi 
hän sitten on jäänyt unohduksiin? 

On totta, ettei Malmbergin tyyli ole järin 
hiottua tai taiturimaista. Siitä huolimatta hänen 
kirjallinen työnsä on mielestäni kiinnostavaa 
muutenkin kuin vain kuriositeettiarvon vuoksi. 
Tässä tekstissä koetan selvittää, miksi Malmbergin 
syrjäistä asemaa kirjallisuushistoriassa on syytä 
tarkastella. Pohdin myös, mitä tuo asema paljastaa 
suomalaisen kirjallisuuden kaanonista. 

II

1900luvun alun jo lähes myyttisiä naiskir
jailijahahmoja ympyröi monesti traagisen 

uhrautumisen ja kohtalokkaan sairauden aura. 
Kirjallisuushistoriassamme on hellitty ja vaalittu 

narratiivia luovista naisista, jotka joutuivat ikään 
kuin maksamaan lahjakkuudestaan ja suosios
taan terveydellään tai jopa hengellään: Söder
granilla, Katri Valalla ja Saima Harmajalla oli 
keuhkotautinsa, Onervalla horjuva mielenterve
ytensä. Malmberg ei tähän rooliin sovi: hänen 
elämänsä oli kaikkea muuta kuin uhrautumista. 
Hän ei epäröinyt tehdä ratkaisuja, jotka nähtiin 
tuolloin naisille sopimattomina, epäsovinnai
sina ja paheksuttavina, kuten opettajantoimen 
säilyttäminen ja työnteko avioitumisen jälkeen, 
matkustelu yksin ja avioero.

Useat 1800 ja 1900lukujen taitteen kir
jallisuuden tutkijat ovat huomauttaneet, että 
kirjailijat, jotka kieltäytyivät osallistumasta 
kansalliseen projektiin suomalaisuuden ra
kentajina, eritoten naturalismia ja dekadenssia 
edustaneet sekä yleisemmin yhteiskunnallisesti 
kantaaottavat kirjailijat, jäivät usein paitsioon. 
Näin tavallaan kävi myös Malmbergille: hän 
joutui kirjaimellisesti maanpakoon. Hän oles
keli pitkään Lontoossa, jossa hän integroitui 
vaikutusvaltaisiin kulttuuripiireihin.

Kaanonin muodostuminen on aina poliit
tista – ja Suomessa kirjallisuus on kytkeytynyt 
erityisen voimakkaasti kansallisiin diskursseihin. 
Silti kaanonin rakentumista ja sen ideologisia 
taustatekijöitä harvoin huomioidaan. Sen sijaan 
kaanon ymmärretään jonkinlaisena jo muotou
tuneena, valmiina ja annettuna narratiivina. Tätä 

Malmberg on taatusti provokatiivisempi ja 
röyhkeämpi kirjoittaja kuin uuden naisen 

problematiikkaa pohtineet L. Onerva,  
Edith Södergran ynnä muut.

kyseenalaistetaan harvoin eksplisiittisesti edes 
yliopistotasolla. Erityisen huolestuttavaa tämä 
on, kun kyse on kriittiseen ajatteluun ja tiedon 
tuottamiseen erikoistuneesta instituutiosta, jolla 
on varsin suuri valta suhteessa kirjallisuuden 
kaanonin muotoutumiseen.

III

F eministisen kirjallisuudentutkimuksen 
klassikko teos Madwoman in the Attic (Gilbert 

&  Gubar, 1979) alkaa tunnetuin sanoin: ”Onko 
kynä metaforinen penis?” Tämä tarkoituksellisen 
provokatiivinenkin kysymys johdattaa lukijan 
tarkastelemaan muun muassa niitä historiallisia 
kirjallisuuden kaanonin valtarakenteita, jotka ovat 
määrittääneet ja asemoineet kirjallisen työn ja luo

kohdalla nämä valtarakenteet tulevat näkyviksi. 
Äksy, ironisella naurulla höystetty ja poliittisesti 
paikoin epäkorrekti yhteiskunnallinen satiiri 
yhdistettynä naiskirjailijuuteen on yhtälö, joka 
tuskin on ainakaan helpottanut hänen kirjallista 
uraansa. 

Nähdäkseni kaanonia olisi terveellistä tut
kiskella queerteorian mahdollistamista näkö
kulmista. Queer tutkimusmenetelmänä tai ehkä 
enemmän jopa asenteena ohjaa havaitsemaan 
sisäänrakennetut vallan mekanismit kaikessa, 
mitä pidämme normaalina ja valmiiksi annet
tuna. Siksi sen avulla voimme esittää kaanonista 
kysymyksiä, joita taiteellisia ansioita painottava 
näkökulma ei voi muodostaa: Miksi naiskir
jailijoita sekä naisille suunnattuja kirjallisuu
den genrejä pidetään toistuvasti taiteellisesti 
vähäpätöisempinä? Miksi naiskirjailijat jäävät 

ESSEIHDINTÄ

Vaikkapa naiserityisten kirjallisuushistorioiden 
kirjoittamisen hyöty jää vähäiseksi, jos ei tutkita 
kriittisesti sitä, miksi tietyt ryhmät tai yksilöt 
ovat alun perinkään jääneet kaanonista pois.

ESSEIHDINTÄ

vuuden nimenomaan maskuliiniseksi tai miesten 
ominaisuudeksi. Vaikka tilanne on toki muut
tunut suopeammaksi eritoten naisten kohdalla 
Gilbertin ja Gubarin analysoimasta 1800luvun 
kirjallisesta kulttuurista, on silti huomioitava, kuin
ka samoilla rakenteilla on edelleen vaikutuksensa.

Kaanonin rakentumiseen vaikuttavien ide
ologioiden analyysi on tärkeää: vaikkapa naiseri
tyisten kirjallisuushistorioiden kirjoittamisen 
hyöty jää vähäiseksi, jos ei tutkita kriittisesti sitä, 
miksi tietyt ryhmät tai yksilöt ovat alun perin
kään jääneet kaanonista pois. Aino Malmbergin 

helpommin miesten varjoon? Miksi kanonisoi
duissa teksteissä esiintyy niin harvoin yleisestä 
normista poikkeavia sukupuolisuuksia tai sek
suaalisuuksia? Ja niin edelleen.

On huomattava, että mikäli emme huomioi 
näitä kysymyksiä, tulemme helposti uusinta
neeksi niitä valtarakenteita, jotka ovat johtaneet 
nykytilanteeseen. Näin queer näyttäytyy eräänlai
sena keinona poistua patriarkaalisen kulttuurin 
noidankehästä.

Sen Aino Malmberg ja muut totisesti 
ansaitsevat.
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V eljeni opetti minut lukemaan tähtikarttaa ja odottamaan aurin
gonpimennyksiä. Olin kahdeksan, kun ensimmäinen Ursalehti 

kolahti postiluukusta ja istuimme koko perheen voimin pelaamassa 
Afrikan tähteä, kunnes oli tarpeeksi pimeää lähteä ulos tiirailemaan tähtiä. 
Isällä oli kiikarit ja hän auttoi veljeä löytämään Otavan ja Pohjantähden, 
joiden mukaan suunnistaa. Jokaisella tähdellä oli nimi ja ne kuuluivat 
johonkin tähtikuvioon tai kosmiseen sumuun. Muistan, kuinka se teki 
vaikutuksen. Silloin minusta tuntui vahvasti siltä, että universumissa on 
olemassa tietty, oikea järjestys ja kaikki on niin kuin pitää. Siltä ei ole 
samalla tavalla tuntunut koskaan sen jälkeen.

Kun olin vähän vanhempi, makasimme veljeni kanssa kesäöitä ta
lon katolla ja minä osoittelin tähtiä toisensa jälkeen. Veli tiesi jokaisen 
nimen. Hän kertoi minulle kaksoistähtijärjestelmistä, joissa toinen tähti 
syö toisen elävältä, ja mustista aukoista ja tapahtumahorisontista, jonka 
toiselle puolelle on nykyisellä teknologialla – ja ehkä koskaan – mah
doton kurkistaa. 

Me katsoimme veljeni kanssa maailmaa samoilla silmillä; meidän 
universumeissamme kiilsivät samat tähdet. Kun hän lähti yliopistoon ja 
jätti minut kilometrejä pitkän pölisevän pihatien varteen, sain ensimmäistä 
kertaa jonkinlaista perspektiiviä etäisyyksistä – siitä, että valovuosien rin
nalla silmänräpäyksen mittaiset tuhannet kilometrit saattoivatkin sattua 
niin paljon.

Minä opettelin maalaamaan. Ensin vesiväreillä, sitten tusseilla, ak
ryylimaaleilla ja lopulta öljyväreillä. Öljyväreihin jäin koukkuun ja siksi 
kotonani haisee aina hirveältä ja joudun kesät talvet nukkumaan ikkunat 
auki. Ostin aina niin isoja tauluja kuin vain kaupasta sai, kunnes aloin 
tehdä omat kehykseni itse. Kun joskus vuosia myöhemmin äiti ja isä 
myivät omakotitalon ja ostivat mukavan uuden kaksion, he pyysivät 
minua maalaamaan makuuhuoneen seinät. Vietin kuukauden kaikki 
viikonloput maalitahraisissa vaatteissa, jotka eivät enää koskaan tulleet 

Aina samat tähdet
aivan puhtaiksi, ja maalasin seinille ja kattoon näkymän maailmankaik
keudesta. Linnunrata kiemurtelee kattopalkkeja pitkin, Andromeda tuikki 
äidinpuoleisen yöpöydän yllä. 

Veljestä tuli tähtitieteilijä ja siskosta kuvataiteilija, sanoi koko suku. 

*

Veljeni kihlattu on aamuvirkku ihminen, joka keittää aina täyden 
pannullisen kahvia ennen aamulenkilleen katoamista. En koskaan 

lakkaa hämmästelemättä sitä kuinka hiljainen hän on. Herään tässä 
asunnossa aina harmaiden verhojen välistä pilkottavaan aurinkoon ja 
vahvaan brasilialaiseen, en koskaan kummankaan kolisteluun. Joko nu
kun hyvin sikeästi tai veljellä ja hänen kihlatullaan on lahja, jota hyvin 
harvoille on suotu. 
Kihlattu rakastaa maalauksiani ja pyytää minua maalaamaan jotain hei
dän asuntoonsa. Veli katselee töitäni hymyillen, eikä huomauta mitään 
ottamistani taiteellisista vapauksista. Maailmanloppua kuvaavassa maa
lauksessa roihuaa supernova, vaikka tiedän, että aurinkomme kuolee 
kosmisessa mittakaavassa rauhanomaisesti. Toisessa työssä tähtikuviot 
taistelevat: Jousimies tähtää karhuja, Isompi on kyyristynyt hyökkäykseen 
ja Pieni piileskelee Otavan kauhassa.

Kun olen kylässä veli maksaa minulle kaiken, koska nuorena pro
fessorina hänellä on varaa melkein mihin vain. Keskustan ravintolassa 
syödessämme olemme valovuosien päässä talosta loputtoman pihatien 
päässä ja silti silmiin syttyy sama pilke, kun puhe kääntyy ensi viikolla 
koittavaan meteoriittisateeseen. 

Aion valokuvata sen ja maalata kihlatulle koko seinän mittaisen 
panoraaman.

*

Sara Tarvas

SANAT SANAT
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A loittelevien kirjailijoiden on yhä 
 vaikeampaa saada teoksiaan julki. Erkka 

 Mykkänen aloitti julkaisuuransa yhdessä Pauli 
Tapion kanssa toteutetulla runokokoelmalla 
Kolehti (ntamo 2010). Nyt lahjakas kirjailija on 
siirtynyt suuremman kustantajalle, ja puitteet 
ovat kunnossa: Kolme maailmanloppua on ehyt 
kokonaisuus Markus Pyörälän suunnittelemien 
kauniiden kansien välissä.

’’Ensimmäinen todellisuus on päänsisäi
nen. Arvioisin, että sinun elämästäsi ainakin 
puolet toteutuu siellä. Toinen todellisuus on 
pään ulkopuolinen. Se niin sanottu todellinen 
maailma.  Kolmas todellisuus on tämä tässä 
nyt, keskustelun maailma. Se todellisuus jossa 
jäsennät kokemuksesi sanoiksi.’’

Erkka Mykkäsen kokoelmassa Kolme 
maailmanloppua ovat esillä koulukiusaaminen, 
miesten yksinäisyys ja todellisuudesta vieraan
tuminen. Aiheisiin ei kuitenkaan päästä sisälle 
yksiulotteisten henkilöiden kautta, vaan ne jää
vät ikään kuin ilmaan. Kokoelman luettuani en 

ymmärrä, mitä Mykkänen teoksellaan ajaa takaa. 
Yhteiskunnallista sanomaa hänellä ei tunnu ole
van, ja tarinatkin ovat vailla yhteyttä toisiinsa.

’’Nainen lohdutti: Ehkä jossain toisessa 
todellisuudessa.’’

Erkka Mykkäsen lyhytproosateos Kolme 
maailmanloppua nostaa esille elämän absurdiu
den. Lyhyet tekstit ovat paloja sirpaleisesta 
maailmastamme, jossa kommunikaatio käy yhä 
mahdottomammaksi. Mykkäsen maailmat eivät 
kuitenkaan rajoitu harmaaseen reaalitodellisuu
teen: ne kietoutuvat arvaamattomasti tekstuaa
lisuuteen, diskursiivisuuteen, harhoihin ja uniin. 
Mies, trapetsitaiteliatar ja Krista Kosonen ovat 
sekä illuusiota että lihaa ja verta. Kokoelma 
on satua aikuisille – se paitsi valloittaa, myös 
iskostaa epäluulon syvälle lukijan päähän.

’’En tiedä, oliko luokan opettaja lasten Joni
leikeistä mitenkään tietoinen. Varmaankin oli 
eikä ollut – niin kuin asiat nyt aina ovat sekä 
sekä että että.’’

Mies, joka kokee siilin kohtalon. Klovni, 
josta tulee klooni. Pariskunta, joiden kasvot 
jääpuikot lävistävät. Pilviltä tippuvia aikuisia. 

Daniil Harms ja Samuel Pink, kotimaisis
ta Rosa Liksom ja Juha Seppälä ovat kirjaili
joita, jotka helsinkiläistynyt Erkka Mykkänen 
mainitsee esikuvikseen tunnustaen, ettei yllä 
heidän taitotasolleen. Tätä en lähde arvioimaan 
– en vähiten siksi, että on lähes mahdotonta 
lukea tekstiä historiasta irrallaan. Esimerkiksi 
Harmsilla absurdiutta ei ole ilman hyytävyyttä, 
joka kytkeytyy niin moderniin maailmaan, jossa 
syyt ja seuraukset ovat kuolleet, kuin sananva
pautta kuohivaan neuvostoyhteiskuntaan. Aika 
näyttää, mikä Mykkäsen konteksti tulee olemaan.

’’Hän joutui Helvettiin. Siellä oli niin ikä
vää, että miehen tietoisuudelle ei jäänyt tilaa 
mietiskellä mitään.’’

Krista Kosonen – on niitä vähemmänkin 
ilmiselviä himon kohteita.

Maailmanlopun 
mahdollisia luentoja

Minä ja kihlattu nousemme autosta. Merenrantaa pitkin kiemur
tava kivetty tie on aurattu ja huokaan helpotuksesta. Kaivan 

pyörätuolin takakontista. Kihlattu kolistelee sen auki tottunein ottein. 
Silmien pielissä kiristyy jotain joka kerta, kun todellisuutta pääsee het
keksi pakoon ja sitten se iskee takaisin. Pitelen tuolia paikoillaan, kun 
kihlattu auttaa veljeni istumaan. Käymme läpi, että takki on kunnolla 
kiinni, pipo päässä, lapaset, kaulahuivi. 

Sanot, jos tulee kylmä.
Veli vain nauraa ja osoittaa merta.
Lähdemme hitaasti kulkemaan polkua pitkin. Veli nauttii edelleen 

luonnon ihmeistä: rannattomaksi jäätyneestä merestä, ikuisesti edes
takaisin kulkevista aalloista, auringonnousuista ja laskuista. Kihlattu 
sanoo, että hän tuskin katsoo taivaalle, sanoo sen sattuvan niskaansa. 

Me emme tiedä mitä todella tapahtui kuusi vuotta sitten. Oli yö, ja 
veli oli tulossa yksin kotiin, muttei koskaan päässyt perille. Sairaalasta 
löysimme hyvin erilaisen veljen, joka näytti samalta, mutta jonka maail
masta puuttuivat kaikki ne piirteet, jotka tekivät hänestä minun veljeni. 
Väkivallan jäljet näkyvät lähinnä kipristelynä omaisten sydämissä ja 
riippuvaisuutena pyörätuolista. Veljelle pitää nykyisin puhua yksinker
taisilla sanoilla; minun tauluistani hän kysyy, miksi maalaan niin paljon 
pieniä pisteitä. 

Me kaikki odotimme, että kihlattu lähtisi, katoaisi yökerhoihin ja 
jonkun uuden mukavan miehen kainaloon, joka muistaisi hänen nimensä 
joka aamu, mutta hänen juurensa ovat syvemmällä veljeni sydämessä 
kuin olin koskaan ymmärtänyt.

Tämä on minun osani maailmankaikkeudessa, kihlattu sanoo hiljaa, 
ei katso kohti.

Haluan uskoa samaan. Maalaukseni ovat muuttuneet suurpiirteisem
miksi, niissä on enemmän väriä ja tuhovoimaa ja aina samat tähtikuviot. 
Veljen silmissä loistava avaruus on erilainen kuin omani. Kun katseemme 
kohtaavat näen vain tapahtumahorisontin, jonka toiselle puolelle on 
mahdoton kurkistaa.

SANAT KRITIIKIT

Erkka Mykkänen:
Kolme Maailmanloppua
WSOY 2015

Kalervo Hatka-Janne
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kuolema. Kauneuden rajoja kyllä koetellaan, 
muttei ylitetä: Mapplethorpe on mallisesimerkki 
siitä, kuinka valokuva estetisoi kohteensa.  

Mapplethorpe oli muotojen ystävä. Hänen 
kuvissaan katsotaan samalla tinkimättömyydel
lä niin miesvartaloita, esineitä kuin kukkiakin. 
Muodolle ovat alisteisia valokuvan sisältö ja 
objekti, ja sen keskeisyys tulee esille jo näytte
lyn ensimmäisessä huoneessa, jossa on esillä 
sekaisin sekä valokuvia klassisia miesvartaloita 
esittävistä patsaista että todellisista, niin ikään 
klassisista vartaloista. Toisinaan hätkähtää vasta 
kuvaa jo silmäiltyään, ettei katsokaan todellista 
ihmistä – ja toisinpäin. Seinälle painetussa sitaa
tissa Mapplethorpe toteaakin, että olisi voinut 
olla kuvanveistäjä, mikäli olisi syntynyt vaikka 
paria sataa vuotta aiemmin. Valokuva vain sattui 
tapahtumaan.

Ajatus taiteen sidonnaisuudesta konteks
tiinsa kuvastaa valokuvaajan ja tämän näyttelyn 
ideologiaa muutenkin. Mapplethorpin taiteen 
lähtökohtana oli hänen elämänsä ajanjakso, 
70–80luvut, ja tämä nimenomainen paikka, 
New York. Aika ja paikka esiintyvät ainoana 

Mapplethorpin näyttelyn elottomien esi
neiden ja asioiden – kukkakuvien tai pola
roidsarjan asetelmien – muotokieli jäljittelee 
ihmisvartaloa, ja ihminen puolestaan asetelmaa. 
Huomaan uppoutuvani lähikuviin kainalosta, 
kaulakuopasta, nännistä ja navasta upeita kukka
valokuvia suuremmalla hartaudella. Riemastun 
huomatessani täydellisissä pinnoissa särön, kar
van tai ihopoimun. Nämä huoneet ovat vuolas 
rakkaudenosoitus ruumiillisuudelle.   

Ruumiillisuus on kuitenkin poissulkevaa, ja 
vartalootokset ovat lihasten ja loppuun saakka 
treenattujen kehojen ilotulitusta. Nykyajan pers
pektiivistä Mapplethorpin kuvaama maskuliinisuus 
on kaikesta huolimatta traditionaalista, ruumiin
rakenteellisesti eksklusiivista ja tarkoin rajattua. 

Monista ajan julkisuudenhenkilöistä otetut 
muotokuvat eroavat vartalo ja muototutkiel
mista. Nämä henkilökuvat ovat luonteikkaita, 
humoristisiakin. Valoa on juuri sopivasti, ja ku
vattavien persoona tihkuu läpi. Mapplethorpilla 
on ollut kyky taikoa kuvattavistaan esille särmää, 
hulluttelua. Keimaileva Richard Gere farkuis
saan riemastuttaa.

Tummin verhoin muusta näyttelystä eris
tetty K18huone hätkähdyttää. Pornografiaa 
Mapplethorpin kuvat eivät ole, mutta tutki
musmatkoja seksuaalisuuden, kivun ja epä
sovinnaisuuden rajoille ja niiden yli kylläkin. 
Ne yhtä aikaa kehottavat katsomaan pois ja 
kohti. Toisaalta huoneessa on esillä myös näyt
telyn herkimpiä kuvia halaavista, suutelevista 
ja tanssivista miehistä. Hellyyttä. Kiintymystä. 
Aikuisosastolle päätymisen perusteet olisikin 
mielenkiintoista kuulla.

Läpi näyttelyn kulkee kannoillani elä
keläisryhmä, ja huomaan omaksi häpeäk
seni kiusaantuvani heidän läsnäolostaan. 
Keskustelupalstoilta lukemani raivokkaat kom
mentit rappiotaiteesta ja homosaatiosta palaavat 
mieleen. Huoleni osoittautuu tietenkin turhaksi: 
tutkailemme iäkkäiden rouvien kanssa kullien 
lähikuvia rinnakkain, sen tietyn sanattoman, 
jaetun vaikuttuneisuuden vallassa, kuten par
haimmillaan suuren taiteen edessä. 

Robert Mapplethorpin näyttely on esillä Kiasmassa 
13.9. saakka.

Kauneuden rajoilla

Veera Koivaara

K auneus, erotiikka ja kuolema. Näillä saa
tesanoilla määrittelee juuri remontista 

avautunut Kiasma Robert Mapplethorpin 
(1946-1989) näyttelyn pääteemat. Retrospek
tiivinen näyttely on hengästyttävän laaja kat
saus yhden kaikkien aikojen merkittävimmän 
valokuvataiteilijan elämään ja teoksiin. Esillä 
on Mapplethorpin töitä aina 70luvun alusta 
taiteilijan viimeisiin elinvuosiin saakka. Muoto
kuvia ja asetelmia, polaroidotoksia, taustoittavia 
haastatteluita, video, lyhytelokuva. Kokonainen 
taiteilijuus. Yksi elämä.  

Kun ajattelee nuorta, kuvauskokeilu
ja polaroidkameralla aloittelevaa Robert 
Mapplethorpia, ajattelee väistämättä myös hänen 
ensimmäistä valokuvattavaansa ja muusaansa, 
muusikko Patti Smithiä. Haastatteluvideolla 
Smith kertoo olevan ylpeä siitä, että juuri hän sai 
olla Robertin ensimmäinen malli. Smith esiintyy 
useissa muotokuvissa, ja nuo intiimit, keskinäistä 
luottamusta ja toisaalta kuvaajan ja kuvattavan 
välistä jännitettä edustavat otokset ovat näyttelyn 
parasta antia. Mieleen palaa Smithin Ihan kaka-
roita teos, joka on kuvaus tästä samasta ajasta, 
Mapplethorpin ensimmäisistä taiteilijavuosista 
sekä Mapplethorpin ja Smithin ristiriitaisesta 
ja kokonaisvaltaisesta kahden aloittelevan tai
teilijan ystävyys ja rakkaussuhteesta. Tarinan 
toinen puoli.

”Meissä oli kaksi vastakkaista voimaa: valo 
ja varjo”, luonnehti Smith taiteilijoiden kes
kinäistä suhdetta kirjassaan. Virke sopii yhtä 
lailla kuvaamaan Mapplethorpin näyttelyä, jossa 
muotokuvat ovat valon ja varjon vuoropuhelua 
ja vastakohtiin piiloutuu elämä, erotiikka, ja 

mahdollisena taustana hänen töilleen, eivätkä 
teokset olisi voineet syntyä missään muissa olo
suhteissa minään muuna aikana. Ajan todellisuus 
– kaupungin taiteilijapiirit, vapaan seksin aika
kausi, homoskene ja myöhempi AIDStragedia 
– ovat kuvien näkymätön sivuhenkilö.

Mapplethorpin kuvaama 
maskuliinisuus on kaikesta 
huolimatta traditionaalista, 

ruumiinrakenteellisesti 
eksklusiivista ja tarkoin rajattua.

Mapplethornen valokuvia näytteillä Ljubljanassa vuonna 2009. Kuva: Robert Marin, Wikipedia
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P entti Holapan Ystävän muotokuva on kirjai
lijan fi ktiivinen elämäkerta. Pentti Holappa 

niminen päähenkilö kuvaa elämänsä yli opisto
opiskelijasta etelään pakenevaksi vanhukseksi. 
Hän on tunnettu helsinkiläinen kirjailija, jonka 
yksityiselämä saa ajoittain enemmän huomiota 
kuin kirjallinen tuotanto. Päähenkilön ei voi sa
noa elävänsä homoseksuaalina julkisesti, mutta 
läheinen suhde lumovoimaiseen kuvataitelijaan 
Asser Vahoon on puolen kaupungin tiedossa. 
Silti kirjailija toimii lopulta pintapuolisin so
veliaasti, eikä koskaan saa varmuutta Vahosta. 
Kirja esittää kuitenkin sovinnaisuuden ulko
puolelle jäävän.

Seksuaalisuus ja seksi ovat tekstin toistuvia 
teemoja. Teos kokonaisuutena särkee kerralla 
ainakin kymmenen tabua. Se esittää herkän ja 
kauniin miesten välisen rakkauden, yksityiskoh
taisen anaaliseksin, lumoavan sisarusrakkauden, 
vanhan miehen impotenssin, yksinäisen maa
laismiehen seksielämän, raiskaamismielikuvat, 
valheellisen aviovuoteen, kirjaston naisten kos
tuvat pikkuhousut, hämärtyvän sukupuolen ja 

naisvihaa lähentyvän miesrakkauden. Keskiöön 
nousee kielletty rakkaus. Kertoja samastaa itsen
sä Kafkan Oikeusjutun päähenkilöön: ”Olihan 
kirjan päähenkilö K. minun kaksoisolentoni, 
mies, joka ei ymmärtänyt, mistä häntä syytettiin, 
ja joka juuri sen tähden sai rangaistuksensa”. 
Epäsuora viha on Holapan tuomio.

Homoutta ei siedetä modernisoituvassa 
Helsingissä. Todellinenkin Holappa on kerto
nut tulleensa syrjityksi juuri vapaamieleisissä 
kirjailijapiireissä. Teoksessa miesten halveksuvat 
asenteet kuitenkin sekoittuvat kiellettyyn haluun 
ja mesenaatit järjestävät nuorelle taiteilijaparis
kunnalle mahdollisuuden toteuttaa rakkauttaan 
kuutamon valaisemassa vuoteessa. Homous 
on päähenkilölle itselleen häpeä. Se on vasten
mielistä ja vie miehelle antautuvaa miestä kohti 
naiseutta, ja silloin voi vain kaikin tavoin yrittää 
pysyä miehenä rakastajansa alla.

PäähenkilöHolapan elämä kohtaa monilta 
osin kirjailijaHolapan, mutta Ystävän muotokuva 
ei ole niinkään autofi ktiivinen teos. Fiktiivinen 
elämäkerta on lajina mielenkiintoinen, sillä se 
viittaa vahvasti todelliseen Pentti Holappaan, 
vaikka kirjan esittämä elämänkulku poikkeaa 
merkittävästi todellisesta henkilöhistoriasta. 
Pentti Holappa eli vuosikymmeniä suhteessa, 
joka päättyi hänen puolisonsa kuolemaan. On 
kiinnostavaa pohtia, miksi kirjailija on kirjoitta
nut liki viisisataasivuisen teoksen henkilökoh
taisesta vuosikymmenien tuskasta.

Holappa on sekoittanut itsensä päätähuimaa
vaan tarinaan, joka on niin uskomaton, ettei sitä 
lue kuin täyttä fi ktiota. Tapahtumat ovat häm
mästyttäviä ja ne ylittävät sovinnaisuuden rajan. 
Kertojapäähenkilö ei kuitenkaan moralisoi ke
tään, eikä varsinkaan mitään rakkauteen liittyvää. 
Rakkauden ja seksin myötä olemisessa on järki, 
vaikka kaiken kokenut on myös mielensä sietoky
vyn rajoilla. Silti vanhassa miehessä elää yhtälailla 
yksittäinen yö kuin vuosikymmenen rakkaus.

Rakkaus, seksi ja 
olemisen järki
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Olet näkevä toisin, et näin,
tämä olisi ajatuksen lento,
suuren keinusi kuviteltu
ihme että putoaisit
linnun hahmoon
syöksyisit yhdessä kuilussa
kaikki ilmansuunnat
katoamatta.

 Mirkka Rekola 
 Syksy muuttaa linnut (1961)
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