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Mutta onko kohtaus näin yksiselitteinen? Mitä siinä it-
se asiassa tapahtuu? 

Kohtauksen ehdoton ansio on se, että siinä ei nime-
tä miehen harjoittamaa toimintaa millään tavalla. 

Meille ei sanota, kohtauksen sisällä, mitä mies itse 
asiassa tekee. 

Näkemämme toiminta antaa tulkinnan avaimia, 
mutta vain tulkinnan. 

Juuri näin (tulkintaan pakottamalla) kutsutaan kat-
sojan arvot, asenteet, sukupuoli esiin.

Jos kohtaus kertoo raiskaamisesta ja tappamisesta, he-
rää kysymys, kenet mies raiskaa ja tappaa? 

Mies on pukenut mekon höyhentäytteisen tyynyn 
ylle. 

Mekko on tyypillinen, perinteinen suomalainen 
mekko. 

Mutta höyhenet yhdistyvät esityksen kokonaisuu-
dessa lintuun ja lintu (muitten ”toisten” ohella) maa-
hanmuuttajanaiseen. 

Tilastojen mukaan suomalainen mies raiskaa tyypil-
lisesti aviovaimonsa tai kumppaninsa, tai muuten lä-
heisen suomalaisen naisen. 

Mutta tässä höyhenet, joita mies siis sulloo ahnaas-
ti haaroihinsa, näyttäisivät viittaavan maahanmuutta-
janaiseen. 

Mitä se tarkoittaa? 
Eikö masturbaatiofantasialle ole tyypillistä eksotiik-

ka, vieraan ja kaukaisen haluaminen? 
Entä mitä tarkoittaa, että mies revittyään ensimmäi-

sen tyynyn hajalle hakee kasan uusia tyynyjä? 
Ei kai suomalainenkaan mies nyt sentään tyypillises-

ti raiskaa ja tapa kymmentä vaimoa kerralla?

Entä jos kohtauksessa onkin kyse masturboinnista? 
Miksi se, että mies esittää naivansa tyynyä olisi rais-

kaus? Miksei se ole apuvälinettä käyttäen toteutettua 
masturbaatiota?

Mikään kohtauksessa ei näyttäisi estävän tätä tulkintaa. 
Mutta silti sitä on ilmeisen vaikea hyväksyä. 

Ensimmäinen syy tähän on mainittu teatterin tul-
kintaperinne. Kun kohtauksessa on tarjolla vakava 
”sisältö”(raiskaaminen), sitä on liki mahdoton ohittaa, 
vaikka muita mielekkäitä tulkintoja olisi tarjolla.               
Toinen syy piilee kulttuurisissa ennakkoluuloissa, val-
ta-asetelmissa ja stereotypioissa. 

Ruikkaan nyt tämänkin tähän.  
Tahraksi paperille.
Naistaiteilijan esityksellinen omakuva on henkistä mas-
turbaatiota taiteen kontekstissa, miestaiteilijan mastur-
baatio esityksessä on vastaanottajaan kohdistettu Te-
ko. Alaston nainen on lavalla katseen kohteena, alas-
ton mies kohtaa katsojan alastomuudellaan. Naispuoli-
sen kehotaiteilijan esitykset käsittelevät aina naiseutta, 
miespuolisen kehotaiteilijan teokset käsittelevät milloin 
mitäkin Aihetta. Alaston naiskeho käpertyy itseensä 
ja omiin merkityksiinsä, miehen keho tulee ja tekee ja 
merkkaa reviiriä. Esitystaiteen kaanonissa Vito Accon-
ci runkkaa gallerian lattian alla ja työskentelee uutte-
rasti voidakseen avautua, tulla haavoittuvaksi, pehmen-
tyä reunoiltaan, mutta ei: hän on Tekijä ja pysyy ehjä-
nä. Roiskeet tarttuvat katsoja/kokijan kengänpohjiin. 
Hannah Wilke on joko haluttava (nuorena) tai säälit-
tävä (keski-ikäisenä ja syöpäsairaana) ja aina kertomas-
sa itsestään ja naiseudestaan. Voi kun sillä nyt olisi edes 
jotain Asiaa. Nylkyn, nylkyn, nyyh, nyyh. Mitään ei 

tule ulos ja katsoja/kokija poistuu silmät kosteina ja ken-
gänpohjat kuivina. Tulisi nyt joku reipas tyttö tai herk-
kä poika ja rikkoisi tämänkin asetelman, miettii suvaitse-
vainen katsoja/kokija, mutta on salaa tyytyväinen. Reip-
paat tytöt antavatkin nuorten rintojensa riippua ja kar-
vojen rehottaa, ottavat oikein epäedullisen, huonoryhti-
sen asennon, puhuvat rumia ja päättävät itse mitä esityk-
sissä tapahtuu. He valitsevat esityksilleen röyhkeästi ai-
heen Isojen Aiheiden joukosta. Herkät pojat seisovat he-
kin huonossa ryhdissä, valkealihaisina ja taipuisina. He 
ovat mukana reippaiden tyttöjen esityksissä. Mutta kat-
soja/kokijalle mikään ei riitä. Esitys kertoo hänelle yhä 
naiseudesta, tytöstä, hänen tyttöydestään, oikein urheas-
ti purettiin kulttuurisia stereotypioita, ja se mukava poi-
kakin siinä komppas. Kiva juttu, reipas tyttö. Isolla näyt-
tämöllä menee Seitsemän Tuntematonta Mannerheimia. 
On se kuitenkin, on se sentään, kyllä se vain on. Ja siinä 
ei naisia halveerata, saatana. 

Helpotti.

Naistaiteilija 
masturboi
teksti • norarinne

Se, että mies voisi iloita ruumiistaan, fantasioistaan, 
runkata riehakkaasti, on kulttuurillemme vieras tai pe-
räti mahdoton ajatus.

 Kulttuurissamme runkkaava nainen on syvästi ja 
monipuolisesti seksuaalinen, vakavasti ja filosofisesti 
ruumiillinen olento. 

Sen sijaan mies, joka nauttii kehostaan, on joko ho-
mo tai itsekeskeinen fitness-idiootti. Runkkaava mies ei 
myöskään ole halun kohde, päiväuni, vaan ”runkkari”, 
luuseri joka ei saa  pillua ja on siten oikeutetusti pilkan 
ja pieksämisen kohde.

III PITÄISIKÖ SINUNKIN?
Kesäkuussa 2016 levisi uutinen, että Facebookin toi-
mitusjohtaja Mark Zuckerberg on teipannut tietoko-
neensa kameran ja mikrofonin umpeen, ettei kukaan 
voi katsella, kuvata tai äänittää häntä salaa. 

Muun muassa Yle uutisoi tästä ja kysyi: “Pitäisikö 
sinunkin?”4

Yksi perustelu kameran teippaamiseen oli se, että jo-
ku voi kuvata sen, kun runkkaat, ja käyttää sitten vi-
deota kiristämiseen.

Tyrmistyin uutisen luettuani. 
Mietin, miten ylipäätään on mahdollista, että sillä 

tiedolla, että joku katsoo pornoa ja runkkaa, on mah-
dollista kiristää yhtään mitään? 

Tarkoitan: onko siinä yhä vieläkin jotain niin häpe-
ällistä ja kiellettyä, että sitä voidaan käyttää kiristämi-
sen välineenä?

Ilmeisesti on. 
Kun mies halutaan mitätöidä, häntä kutsutaan 

runkkariksi. 
Runkkari on mies, joka ei saa naista. 
Sen vastakohta on kohteliaisuus panomies. 
Jopa ”pukki”, joka on näennäinen haukkumasana, 

on kehu ja arvostus, joka lisää miehen asemaa ja jopa 
seksuaalista vetovoimaa. 

Uutinen kertoi nähdäkseni kaiken siitä, mihin me ih-
miset – me, jotka tuhoamme maapalloa ja elinolosuh-
teitamme, me jotka uhoilemme ja kukkoilemme sota-
voimillamme – mihin me käytämme hämmästyttävän 
älymme ja taitomme aikaansaamaa teknologiaa: julki-
seen häpäisemiseen, nolaamiseen, nöyryyttämiseen, ja 
näitten pelossa: kiristämiseen.
4 Yle Uutiset/Kotimaa 23.6.2016 http://yle.fi/uutiset/3-8980524
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