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4Johdanto
Kandidaatin tutkielmani tarkastelee naispuo-

lisia valtavirran elokuvahahmoja queer-tutkimuksen 
ja omien samaistumiskokemusteni näkökulmasta. 
Tutkimus-kohteeni ovat teinivuosieni elokuvien 
Alien 3 (1992), Basic Instinct (1992) ja Piano (1993) 
päähenkilöt. 

Vahvat naiset ovat monille homomiehille esikuvia. 
Minäkin olen aina samaistunut miespuolisia henkilöitä 
enemmän naispuolisiin henkilöihin ja elokuvahah-
moihin. On mielenkiintoista, että homomiehet voivat 
helposti samaistua naisiin, mutta heteromiehet eivät1. 

Minua on pitkään kismittänyt kulttuurimme tapa 
jakaa ihmiset maskuliinisiin miehiin ja feminiinisiin 
naisiin ja tämän jaon pitäminen totuutena. Jopa homo-
kulttuurin sisällä saatetaan sorsia naismaisia miehiä, 
vaikka homojen syrjiminen on seurausta samasta 
sukupuolijaosta. Haluan luoda vapaampaa yhteis-
kuntaa, jossa sukupuoli ja seksuaalisuus käsitetään 
monimuotoisiksi.

Pohdin tutkielmassani, miten homous ja naiseus 
ovat liitettävissä yhteen ja miten sukupuolisidon-
naisia samaistumiset ovat. Elokuvahahmoja analy-
soidaan usein psykoanalyysin näkökulmasta, mutta 
taidekasvatuksen opiskelijana näkökulmani perustuu 
enemmänkin näiden naishahmojen representointiin 
valkokankaalla. 

Tavoitteeni on muodostaa käsitys siitä, miksi 
samaistuin voimakkaimmin juuri näihin hahmoihin ja 

mikä hahmoja yhdistää. Tutkimalla itseäni pyrin tuot-
tamaan yleistettävää tietoa laajemmasta ryhmästä. 
Sijoitan tutkijaminäni näkyväksi tekstiin ja asemoin 
itseni suhteessa tutkimuskohteeseen, joka on valittu 
henkilökohtaisen kiinnostukseni perusteella. Apunani 
queerien sisältöjen löytämisessä ja tulkinnassa käytän 
muun muassa Leena-Maija Rossin, Lasse Kekin ja Sanna 
Karkulehdon tekstejä, joista olen löytänyt tarvitsemani 
näkökulman. Kutakin elokuvahahmoa on tutkittu niin 
Suomessa kuin ulkomailla ja tuon myös näiden tutki-
musten sisältöjä tutkielmaani. 

Lopputulokset esittävät, että tutkimani hahmot 
ovat yllättävän samanlaisia ja ratkaisevaa homon tai 
queerin henkilön samaistumisessa voivat olla toiseus 
sekä mieltymys outoon ja fantastiseen. Haluan tutkiel-
mallani avartaa ihmisten näkökulmia sekä elokuva-
hahmojen että katsojien identiteeteistä ja niiden 
monimuotoisuudesta. 
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6 saattaa olla epänormaalia toiselle. Butlerin mukaan 
ei ole olemassa sukupuolen identiteettiä tai muuta 
tekijää, joka ilmenisi sukupuolisena käytöksenä, vaan 
identiteetti muodostuu paradoksaalisesti juuri niistä 
ilmaisuista, joiden yleensä oletetaan olevan seurausta 
sukupuoli-identiteetistä4. Tällä tavalla rakentuvan 
sukupuolen tuottamistapaa kutsutaan performatii-
viseksi. Elokuvatutkija ja feministiteoreetikko Teresa 
de Lauretis (2004) on laajentanut Butlerin käsitettä 
toteamalla, että sukupuoli rakentuu teksteissä, insti-
tutionaalisissa käytännöissä ja arkisissa teoissa, kuten 
elokuvissa, kirjoissa, mainoksissa, kouluissa, uskon-
noissa, pukeutumisessa, eleissä, puhetavoissa ja sosi-
aalisissa medioissa.5 Länsimaisessa kulttuurissa 
maskuliinisuuteen liitetään yleensä toiminnallisuus, 
tunteiden hallinta, rationaalisuus ja fyysinen voima. 
Feminiinisyyteen taas liittyvät ominaisuudet kuten 
empatia, tunteikkuus ja yhteisöllisyys. Maskuliinisuus 
ja feminiinisyys käsitetään vastakkaisiksi ääripäiksi, 
eikä niillä nähdä yhteisiä piirteitä. Toisin sanoen 
puhtaassa maskuliinisuudessa ei ole mitään feminiini-
syydestä ja päinvastoin.6 

Maskuliiniset määreet tuottavat miehen suku-
puolen. Mitä enemmän yksilöllä on maskuliinisia 
ominaisuuksia, sitä enemmän ja varmemmin hän on 
mies. Maskuliinisuutta rakennetaan heterokulttuurissa 
erottautumalla homoista (ja naisista) sekä asioista, 
joiden kautta voi saada homoleiman. Homous ei ole 
tässä yhteydessä pelkästään seksuaalista suuntautu-
mista, vaan yleisemmin maskuliinisuuden puutetta, 

KesKeiset	Käsitteet
Tässä luvussa selvennän tutkielmani kannalta 

olennaisia käsitteitä ja näkökulmaani sukupuoleen ja 
seksuaalisuuteen, jotka ovat tärkeimpiä identiteettiä 
muovaavia tekijöitä2. Lisäksi kerron miten toiseus, 
queer, fantasia ja elokuvat liittyvät toisiinsa ja miten 
ne vaikuttavat samaistumiseen.

suKupuoli

Naiseksi ei synnytä, pikemminkin naiseksi tullaan.
Simone de Beauvoir

Näkökulmani sukupuoleen pohjautuu teoree-
tikko Judith Butlerin ajatuksiin sukupuolesta sosiaa-
lisena konstruktiona, jota tuotetaan teoilla ja puheilla. 
Sukupuoli on sosiaalinen näytelmä, jossa on vakiintu-
neita käytäntöjä, joiden esittäminen yhä uudelleen, siis 
toistaminen, synnyttää illuusion yhtenäisestä ja pysy-
västä identiteetistä3. 

Sukupuoli on yksi määrittävimpiä käsitteitä kulttuu-
rissamme. Ensimmäisiä kysymyksiä vastasyntyneen 
lapsen vanhemmalle on: tyttö vai poika? Pukeudumme 
miehiksi tai naisiksi, puhumme ja elehdimme kuten 
miehet tai naiset. Tulkitsemme toisten ihmisten 
toimintaa heidän sukupuolensa kautta ja sellainen 
toiminta, joka on normaalia toiselle sukupuolelle, 
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kuitenkaan ole ilman epäjärjestystä, eikä heterosek-
suaalisuutta normalisoivaa järjestystä olisi ilman poik-
keavuuksia, jotka voidaan sulkea järjestyksen ulkopuo-
lelle.12 Homoseksuaalisuudella onkin ollut tarpeellinen 
rooli heteroseksuaalisuuden luonnollistamisessa13. 
Tätä heterouden sosiaalista valtaa suhteessa muihin 
seksuaalisuuden muotoihin kutsutaan heteronormatii-
visuudeksi14,  ja kulttuurissamme vallitsee hetero-olet-
tamus, joka tarkoittaa, että kohtaamiemme ihmisten 
oletetaan olevan heteroseksuaalisia miehiä tai naisia.15  
Heteronormatiivisuus nostaa heteroseksuaalisen 
miehen normiksi ja yhteiskunnallisesti vaikutusvaltai-
simmaksi, naisten ja seksuaalivähemmistöjen jäädessä 
toissijaisiksi tai ulossuljetuiksi, toisiksi. Tämä on sääli, 
sillä seksuaalisuutta voitaisiin tarkastella monimuo-
toisena ilmiönä.

QueeR

Queer tarkoittaa ”outoa” tai ”kyseenalaista” ja on 
englannin kielessä viitannut etenkin homoihin, mutta 
myös kaikkeen muuhun ”kummalliseen”,  joka erottautuu 
normatiivisesta.16 Historiallisesti sana viittaa 60-luvun 
lopulla syntyneeseen homojen ja lesbojen poliittiseen 
ihmisoikeusliikehdintään17 ja 90-luvulla termi queer 
otettiin poliittisen aktivismin ja tutkimuksen käyttöön 
ja sen merkitys muutettiin kielteisestä myönteiseksi.18  
Usein queerillä viitataan ei-heteroseksuaaleihin eli 
esimerkiksi homoihin, lesboihin ja transihmisiin, 

tunteellisuutta ja heikkoutta: näin syntyvät käsitykset 
normaalista ja ei-normaalista, terveestä ja sairaasta, 
heterosta ja homosta.7

seKsuaalisuus

Henkilön seksuaalinen suuntautuminen määri-
tellään pitkälti kaksijakoisen sukupuolikäsityksen 
mukaan eli oman sukupuolen ja kiinnostuksen kohteen 
sukupuolen perusteella8: heteroseksuaali tuntee vetoa 
eri sukupuoleen, homoseksuaali samaan sukupuoleen 
ja biseksuaali molempiin sukupuoliin. Kulttuurimme 
hyväksytyin ja yleisimpänä pidetty seksuaalisuuden 
muoto on heteroseksuaalisuus, jonka nähdään usein 
perustuvan miehen ja naisen välisen erilaisuuden 
jännitteeseen. Mies ja nainen ovat tässä järjestelmässä 
vastakkaiset sukupuolet, ääripäät.9 Sukupuolta ja seksu-
aalisuutta voi miettiä, paitsi ihmisen ominaisuutena, 
myös valtasuhteina ja hierarkioina. Vaikutusvaltaisen 
filosofi-historioitsija Michel Foucault’n ansiosta seksu-
aalisuuttakin on alettu tarkastella tutkimuksessa 
erilaisten vallan muotojen valossa.10 Valta tässä yhtey-
dessä merkitsee sitä, että tietyt asiat luonnollisestaan 
ja toiset jätetään normaaliuden ulkopuolelle, perversi-
oiksi, epänormaaleiksi, luonnottomiksi11.

Heteroseksuaalisuus peilataan suhteessa homo-
seksuaalisuuteen, jonka ajatellaan olevan vastak-
kainen ja poikkeava seksuaalisuuden muoto normaa-
liksi mielletylle heteroseksuaalisuudelle. Järjestystä ei 
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eläimellisyys ja seksuaalisuus on aina liitetty kulttuu-
risesti homojen, naisten ja etnisyyden kanssa samaan 
joukkoon23. 

Ihmisten tarkka kategorisointi palvelee nykyajan 
yhteiskuntaamme mahdollistamalla ihmisryhmien 
hallinnan. Moinen jaottelu kuitenkin sulkee tiettyjä 
yksilöitä järjestelmän ulkopuolelle, määrittelee heidät 
epänormaaleiksi ja näin luo toiseutta.24

Toiseus ei ole vain kulttuurin ja yksilön ulkopuolella, 
vaan myös torjuttuna itsessä ja projisoituna itsen ulko-
puolelle. Vaikka jonkinasteinen torjunta on edellytys 
sivilisaatiolle, näin monen asian perusteellinen torju-
minen ei olisi välttämätöntä. Ylimääräinen torjunta 
tekee meistä ”yksiavioisia porvaris-patriarkaalisia 
kapitalisteja”.25 Kristevan mukaan oma sisäinen vierau-
temme, kammottava outous, on se joka synnyttää 
kummitustarinat ja jonka projisoimme yhteiskun-
tamme toisiin, kuten homoihin, ulkomaalaisiin ja 
muihin oudoksuttaviin. Sisäinen vierauttamme on 
kaikkea sitä, minkä piti jää pimentoon, mutta uhkaakin 
tulla pintaan, sillä läsnäolevat toiseudet muistuttavat 
meitä jatkuvasti omista heikkouksistamme.26 

Toiseus on tutkielmani  kannalta  tarpeel-
linen käsite, sillä pyrin osoittamaan sen, miten 
omat toiseuden tuntemukseni ovat mahdollista-
neet samaistumisen hahmoihin, jotka elokuvan 
tarinan puitteissa ovat marginaalisia ,  toisia.  

mutta termin piiriin mahtuvat myös ei-normatiiviset 
heteroseksuaalisuudet. Toisaalta queer voi tarkoittaa 
sellaisia näköaloja, tulkintoja ja teoksia, jotka viittaavat 
kaikkien tunnettujen identiteettien (myös homojen, 
lesbojen ja transihmisten) ulkopuolelle.19

Tutkielmassani homon ja queerin katsojan näköalat 
kuitenkin limittyvät ja näiden kahden välille on vaikea 
tehdä eroa. Myös lähdekirjallisuudessani käytetään 
queer-sanaa eri tavoin, termillä tarkoitetaan toisaalta 
homoja, lesboja ja muita seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöjä, toisaalta termillä viitataan kaiken luokitellun 
seksuaalisuuden ulkopuoliseen identiteettiin. Queerin 
määrittely ei ole helppoa eikä sen tarvitsekaan olla, 
sillä queer terminä haluaa välttää sitovia määreitä. Se 
saa merkityksensä normin vastaisuudesta ja on ennen 
kaikkea kritiikkiä identiteettikäsityksiä kohtaan.20 

toiseus

Freudin ajoista lähtien tiedämme olevamme 
muukalaisia itsellemme, ja vain tältä pohjalta 
voimme yrittää elää toisten kanssa21 

Muun muassa naiset ja homot ovat jakaneet histo-
riallisesta saman sosiaalisen aseman, toiseuden. Yksilö 
tai ryhmä, joka käsitetään toiseutena, määrittyy erona 
vallitsevasta, määrittelevästä tahosta. Toiseuden 
tutkimus on ollut muun muassa naisten, tummai-
hoisten tai homoseksuaalien tutkimusta22. Myös  
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27 Soila 1986, 41. 
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toistamisesta, katso esimerkiksi Butler 

2006. 
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termiä ”fantastic”. Fantastinen on hankala 

termi monimerkityksessään. Benshoff ei 

mielestäni viittaa tässä Tzvetan Todorovin 

määrittelyyn, joka rajaa fantastisen hyvin 

tarkoin omaksi lajikseen. Benshoffin 

puhuessa samassa yhteydessä kauhu- ja 

hirviöelokuvista oletan hänen viittaavaan 

minkä tahansa genren tarinoihin, joissa on 

fantastisia elementtejä eli yliluonnollisia 

tapahtumia, hirviöitä tai outoja maailmoja.   

Fantastic voidaan kääntää suomeksi fantas-

tiseksi tai fantasmaattiseksi, joka on käsitet-

tävissä muun muassa realistisen vastakoh-

daksi, epätodelliseksi. 
31 Benshoff 2002, 94. 
32 ”Yliluonnollista, sadunomaista tai tuon-
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kertoo arkikokemuksen ylittävistä tapahtu-

mista”. http://tieteentermipankki.fi/wiki/

Kirjallisuudentutkimus:fantasiakirjallisuus

haluja, jotka yhteisö on tukahduttanut ja julistanut 
ei hyväksyttäviksi. Hän näkee fantasiakirjallisuuden 
kumouksellisena, koska se kuvailee noita haluja, 
tuoden näkyviin sen mikä on hiljennetty. Vastaavalla 
tavalla Jes Battis (2007) yhdistää väitöskirjassaan33 
melankolian, queerin ja fantasian. Hänen mukaansa 
kaikki fantasiakirjallisuus perustuu suruun, puuttee-
seen ja kaipaukseen, sillä fantasiakertomusten juoni 
liittyy aina esimerkiksi menetettyyn kuningaskuntaan, 
siepattuun kuninkaalliseen tai piilotettuun esinee-
seen.34  Molemmat tutkijat puhuvat fantasiakirjalli-
suudesta, mutta samojen sisältöjen voi ajatella olevan 
läsnä yhtälailla fantasiaelokuvissa ja muissakin quee-
rejä tarinoita rakentavissa elokuvagenreissä.

Jackson ja Battis liittävät yhteen fantasian ja 
toiseuden, ja he ovat saaneet hyvin sanallistetuksi sen, 
minkä koen vetovoimaisena kaikessa kummallisessa ja 
erikoisessa. Paitsi että fantasian voi ajatella kuvailevan 
homoutta, väittäisin myös homouden haluavan olla 
fantastista. Biddy Martin (1994) arvelee queeriyden 
viettelevyyden olevan tavassa, jolla se tarjoaa olemas-
saoloa ilman rajoja. Se aiheuttaa Martinin mukaan 
queeriyden ytimeen tavallisuuden pelon, joka taas 
johtaa seksuaalisuuden levittäytymisen elämän eri 
osa-alueisiin ja saa homot unohtamaan, että olemme 
myös tavallisia ihmisiä, joilla on tavallisia ongelmia.35 

Tavallisuuden pelon voidaan siis ajatella johtuvan 
kallisarvoisesta mielikuvituksesta ja fantasiamaail-
moista luopumisen pelosta. Tunnistan tavallisuuden 
pelon itsessäni ja tekemisissäni. En ole kuitenkaan 

QueeRit	GenRet	

Tutkielmani käsittelee elokuvia queerin katseen 
kautta, jota valaisen lisää luvussa tutkielmani queer-tut-
kimuksena. Elokuvat ovat avoimia tulkinnoille ja niitä 
voidaan katsoa monista näkökulmista, sillä elokuva ei 
koskaan kerro vain yhtä tarinaa, vaan koostuu useista 
diskursseista, jotka kietoutuvat toisiinsa27. 

Genre eli tyylilaji on merkitsevä tekijä erityisesti 
queer-katsojan kokemuksessa ja eräät elokuvakriitikot 
ovat esittäneet, että tietyt elokuvan lajit ovat itsessään 
ymmärrettävissä queereiksi: kauhuelokuvat, film noir, 
musikaalit ja animoidut elokuvat rakentavat epäto-
dellisia maailmoja, joissa queerit voimat voivat toimia 
vapaana ja villinä28. Myös scifi ja fantasia luovat mieli-
kuvituksekkaita maailmoja, pullollaan eriskummallisia 
olentoja ja teknologioita. Ne jäljittelevät todellisuutta 
luomalla siitä vaihtoehtoisen mallin – ne siis kuvaavat 
todellisuutta toisin29 eli queeristi. 

Yliluonnollisia elementtejä, kuten kummallisia 
olentoja, taikuutta tai fantasiamaailmoja eli fantas-
tisia30 elementtejä sisältävillä tarinoilla ja homosek-
suaalisuudella on vahva yhteys. Kauhu- ja scifielo-
kuvissa hirviö tai muu vieras elämänmuoto on usein 
merkitty ei-heteroksi ja fantastinen kirjallisuus on 
kautta historian sisältänyt homoseksuaalisuuden 
kuvauksia, kun kirjailijat ovat naamioineet homosek-
suaalisen halun yliluonnolliseen.31 

Rosemary Jacksonille (1981) fantasia32 merkitsee 
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olla liian intiimi, kaukainen tai vieras.40 
Hahmojen ominaisuudet, tavoitteet, teot ja sijoit-

tuminen elokuvan luomaan maailmaan ovat kaikki 
tärkeitä, niinpä koko elokuva sisältöineen vaikuttaa 
samaistumiskokemukseen. Yleisö kykenee myötäelä-
mään elokuvan tarinaa sitä enemmän, mitä henkilö-
kohtaisempi hahmon tavoite on41 ja samaistumisen 
tunnetta voi lisätä aiheen problematiikka tai miljöö42. 
Teresa de Lauretis argumentoi psykoanalyyttisestä 
näkökulmasta, että katsojan fantasia ei kohdistu vain 
tiettyyn elokuvan hahmoon, vaan koko elokuvaan, sillä 
elokuva on halun näyttämö43.  

Osa samaistumiseen liittyvistä teorioista puhuu 
samaistumisesta välttämättömänä ilmiönä eloku-
vanautinnon kannalta: meillä on oltava tietty määrä 
sympatiaa ja ymmärrystä eri hahmoja kohtaan ymmär-
tääksemme elokuvan juonta. Samaistumisemme 
liikkuu eri hahmojen välillä, kohtauksista riippuen44.  
Haluan korostaa, että samaistuminen, josta minä 
puhun analysoidessani myöhemmin elokuvia ja sen 
hahmoja, ei ole tälläistä refleksinomaista reagointia tai 
sympatiaa hahmoja kohtaan. 

Tarkastelen sellaista samaistumista, jossa katsoja 
kokee emotionaalisen yhteyden elokuvan hahmon 
kanssa, myötäelää tämän vaiheita ja rakentaa katsojan 
identiteettiä. Filosofi Stanley Cavell on osuvasti sanonut 
siitä samaistumisesta, jota tässä pyrin määrittelemään: 
”tunnen vahvistavani heidän ääntään, kuuntelevani 
heitä, tulevani heiksi” ja samaistuvansa intohimoisesti 
”siihen ikimuistoiseen tapaan, jolla [näyttelijä] kävelee, 

taipuvainen luopumaan elämänasenteestani, vaan 
ajattelen asiaa myönteisemmin, queer-tutkija Judith 
Halberstamin (2005) tavoin: hänen mielestään queerit 
alakulttuurit mahdollistavat toisenlaisen elämän ja 
olemisen kuvittelun, joka on heteronormatiivisen 
syntymä-avioliitto-lisääntyminen-kuolema –elämän-
kaaren ulkopuolella. Homoseksuaalit siis ”kieltäytyvät 
elämästä ’normaaliaikaa’, johon liittyy tietty ajan-
käyttö, elämänkaari ja suhtautuminen ympäristöön”36. 
Juuri erilainen elämäntapa on uhka heteronormille, ei 
niinkään seksuaalisuus37. 

samaistuminen

Elokuvayleisön samaistumista on vaikea määritellä, 
eikä ole olemassa yhtä hyväksyttyä teoriaa siitä, mitä 
termi samaistuminen (eng. identification) tarkoittaa38. 
Jotkut teoriat esittävät, että katsoja kuvittelee itsensä 
roolihahmoksi ja sisäistää tämän identiteetin eri puolia, 
kun taas joissain teorioissa korostetaan samaistumista 
enemmän poissaolon kuin tuttuuden kautta, toisin 
sanoen niin, että katsoja näkee tietyssä hahmossa niitä 
ominaisuuksia, joita häneltä puuttuu ja haluaa tulla 
samanlaiseksi39. Samaistuminen vaikuttaisikin edellyt-
tävän tiettyä tasapainoa tuttuuden ja vierauden välillä: 
liian tunnistettava hahmo ei ole samaistuttava, eikä 
toisaalta liian etäinenkään. Myös elokuvan aihepiiri tai 
maailmankuva voi estää samaistumisen, elokuva voi 
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naishahmoihin49, homomiehet voivat sukupuolittu-
neesta kulttuuristamme huolimatta samaistua nais-
hahmoihin. Aikana jolloin homouden esittäminen 
on ollut epäsuosittua, naishahmoille on voitu antaa 
ominaisuuksia, joiden perusteella homoyleisö on 
tunnistanut hahmot homoiksi. Näin ovat tehneet 
mm. homonäytelmäkirjailijat Tennessee Williams ja 
William Inge. Homouteen on voitu vihjata esimerkiksi 
häpeän, syyllisyyden, depression tai vangitsemisen ja 
kärsimyksen teemojen kautta. Sukupuoliroolit voivat 
olla siis hyvinkin suhteellisia ja liikkuvia.50 

Kaja Silverman kuvailee ilmaisulla ”kyllin hyvä” 
sellaista identiteettiä tai representaatiota, joka mahdol-
listaa samaistumisen, vaikka se olisikin  kaukana ihan-
teesta tai mielikuvastamme itsestämme tai omasta 
ruumiistaamme. Kyllin hyvien sukupuolirepresentaati-
oiden löytäminen vaatii katseen harjaantumista näke-
mään sukupuolta ihanne-epäonnistunut –vastaparin 
ulkopuolelta.51 

luo katseita ja lausuu vuorosanansa”45.
On oletettavaa, että elokuvat tarjoavat samaistumis-

kohteita monenlaisille katsojille. Joku saattaa esimer-
kiksi vihata elokuvan päähenkilöä, toisen katsojan 
taas samaistuessa tähän voimakkaasti. Toisaalta 
samaan roolihenkilöön samaistuvat katsojat voivat 
kokea kyseisen hahmon hyvinkin erilaisilla tavoilla. 
Samaistuminen on katsojalähtöistä, eivätkä kaikki 
asetu samaan katsoja-asemaan46. 

samaistuminen	Ja	suKupuoli

Vaikka samaistumiskokemukset ovat yksilöllisiä, 
voitaneen kuitenkin esittää erilaisia karkeita yleis-
tyksiä. Esimerkiksi naisten ja miesten kokemukset 
tietystä elokuvasta voivat olla keskimäärin hyvinkin 
erilaisia, samoin queer-yleisön kokemukset verrat-
tuna heteronormatiiviseen yleisöön. Kuvat on de 
Lauretiksen mukaan jo valmiiksi ”koodattu tietyillä 
samastumismahdollisuuksilla” ja elokuvaa katsoes-
samme meissä ovat läsnä kaikki aiemmat samaistu-
misemme, jotka ovat jo valmiiksi sukupuolittaneet 
meitä.47 

”Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat keskeisiä identi-
teettitekijöitä. Näihin identiteettitekijöihin liittyy itsen 
ja toisten näkeminen sukupuolittuneina subjekti-ob-
jekteina, yhtä lailla sekä toimijoina että katseiden, 
tunteiden ja halujen kohteina”.48 

Siinä missä heteromiehet eivät juurikaan samaistu 
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tehtävä on paradoksaalisesti tehdä yhdestä ensisi-
jainen. Kuvalla ei kuitenkaan ole yhtä, oikeaa merki-
tystä.56 Tutkielmassani olen erityisen kiinnostunut 
heteronormista poikkeavista representaatioista, joita 
voi löytää kaikesta kulttuurimme materiaalista, jos 
niitä etsii57.

tutKielmani	QueeR-tutKimuKsena

Queer-tutkimus syntyi kyseenalaistamaan hetero-
normatiivisuutta ja sen luonnollisuutta58 ja oikeut-
tamaan muunkinlaisten (ei-heteroiden) ihmisten 
olemassaolon. Queer-tutkijaa kiinnostaa se, miten 
normaaliutta ylläpidetään kulttuurissamme, miten 
normaali rajataan poikkeavasta sekä miten iden-
titeettejä ja niihin liittyviä uskomuksia tuotetaan ja 
rakennetaan. 

Queer-tutkimuksessa erilaisia identiteettejä ei 
nähdä mustavalkoisesti, vaan siinä tiedostetaan, 
että niin heterot kuin ei-heterotkin seksuaalisuudet 
rakentuvat monimutkaisiin normiverkostoihin59. 
Tutkimuksessa voidaankin sukupuolen ja seksuaali-
suuden lisäksi ottaa huomioon iän, yhteiskuntaluokan 
ja etnisyyden ulottuvuudet60.

Queer-tutkimus dekonstruoi eli avaa ja purkaa 
käsitteitä ja identiteettejä, voidaan puhua myös quee-
rista lähestymistavasta61. Queer-tutkimuksessa synny-
tetään uusia identiteettejä, jotka ovat konstruoituja 
samalla kielellä ja samoin diskurssein kuin nekin 

TutKimuKsen	
toteuttaminen

tutKielmani	Visuaalisen	
KulttuuRin	tutKimuKsena

Vaikka visuaaliseen kulttuuriin voi laajimmillaan 
sisällyttää kaiken katsomalla tapahtuvan toiminnan, 
visuaalisen kulttuurin tutkimus on yleensä kiinnos-
tunut visuaalisista merkkikielistä ja kuvista sekä katso-
juudesta, kuvien tuotannosta ja eri medioista52. Käytän 
elokuvan sisältöjen tarkasteluun tapaa, jota voidaan 
kutsua lähiluvuksi, toisin katsomiseksi tai vastakarvaan 
lukemiseksi. Tulkintani saattavat olla ristiriidassa ensi-
sijaisen tulkinnan kanssa, mutta pyrkimykseni on silti 
tehdä huomioita ja tulkintoja, jotka ovat ymmärret-
täviä, mahdollisia ja varteenotettavia. Tälläistä lähesty-
mistapaa voidaan kutsua tuottavaksi katseeksi53. 

Visuaalisen kulttuurin tutkimus on usein repre-
sentaation tutkimusta54. Representaatio on merkki 
tai merkkijoukko, joka esittää tai edustaa jotakin 
muuta ja joiden kautta ymmärrämme maailmaa. 
Representaatioihin kätkeytyy myös valtaa, sillä 
ne määräävät millaisina meidät nähdään ja miten 
näemme muut.55 Valtaa voi ajatella olevan sillä, joka 
pystyy tuottamaan tai muokkaamaan näkemiämme 
representaatioita. 

Stuart Hallin (2002) mukaan representaatio antaa 
mahdollisuuden monille merkityksille, vaikka sen 
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vääjäämättä syntyy, sillä ideaalisia sukupuolia ja seksu-
aalisuuksia ei voida toistaa täydellisesti, vaan ne ovat 
aina imitaatiota.67 Tutkimuksessa queer-sanaa voidaan 
käyttää substantiivina, adjektiivina ja verbinä68. Jotkut 
suomenkieliset tutkijat ovat käyttäneet queerin  ohella 
sanaa pervo69. 

tutKielmani	taVoitteet

Tutkimukseni rakentuu kolmesta tutkimuskysy-
myksestä. Tutkin elokuvallisia samaistumiskokemuk-
siani ja kysyn miten samaistumiskohteideni identi-
teetti rakentuu ja esitetään. Puran elokuvahahmojen 
sukupuolta ja seksuaalisuutta tarkastelemalla niitä 
vastoin perinteisiä identiteettejä, purkamalla kulttuu-
risia vastakkaisuuksia mies-nainen ja homo-hetero 
ja vastustamalla ajatusta, että anatomis-fysiologinen 
sukupuoli (sex) määrittää automaattisesti sosiaalisen 
sukupuolen (gender) tai seksuaalisen halun (desire)70. 

Toiseksi tarkastelen millaisia homouteen rinnas-
tuvia teemoja elokuvissa esiintyy. Pyrin löytämään 
aihekokonaisuuksia, joita on käsitelty homoseksuaa-
lisuudesta ja queeristä kirjoitetussa kirjallisuudessa. 
Kiinnitän huomiota esimerkiksi ulkopuolisuuteen ja 
suruun elokuvissa sekä nostan esiin teemoja, joita 
elokuvat minulle ehdottavat. 

Kolmanneksi pyrin päättelemään miksi ja millä 
tavoin olen samaistunut hahmoihin. Tarkastelen 
miten ensimmäisessä ja toisessa tutkimuskysymyksessä 

identiteetit, joita queer-tutkimus pyrkii vastustamaan. 
Uusia queer-identiteettejä voi kuitenkin ajatella olevan 
kannattavaa muodostaa, sillä uudet representaatiot 
ja identiteetit aiheuttavat halkeamia hegemoniaan, 
jota voi vastustaa vain saman järjestelmän – tai vallan 
- sisällä62.

Queer-identiteetit eivät kuitenkaan voi olla pysyviä 
ja selvärajaisia, eikä tähän ole tarvettakaan. Näinkin 
ajatellen queer on enemmän identiteettien purkamista 
kuin identiteetti.63 Queer-tutkimus tapahtuu suhteessa 
normiin, heteroseksuaalisuuteen ja ilman normin sisäl-
lyttämistä tutkimukseen, heteronormatiivisuus pysyisi 
ennallaan, kritisoimattomana64. 

Lähilukemiseen liittyvä kriittinen katsominen 
ilmenee tutkielmassani heteronormatiivisuutta 
kyseenalaistavana ja vastustavana toisin tai vasta-
karvaan katsomisena65. Ero ei ole suuri verrattuna 
queer-lukemiseen, jota käytän aineistoni tutkimi-
sessa lähilukemisen ohella. Queer-lukeminen pohjaa 
lesbo- ja homotutkimuksen lisäksi feministiseen 
tulkintatapaan, joskaan se ei pyri vain tuomaan esiin 
heteronormatiivisen kulttuurin syrjintää, kuten femi-
nistisessä lukutavassa tuodaan esiin seksismi, vaan 
asettaa queerin normin rinnalle ja kohtelee näitä 
samanarvoisina.66 

Queer sisältö ei ole väkisin keksittyä, mielikuvi-
tuksen tuotetta eikä ”toiveikas väärinkäsitys”, vaan 
lähtökohtana on, että queer on läsnä kaikessa kulttuu-
rimme tuottamassa aineksessa ja on aina ollut. Se on 
löydettävissä heteronormatiivisuuden säröistä, joita 
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muksessa pyritään ymmärtämään tutkit-

tavan ilmiön merkityksiä ja siinä annetaan 

tilaa tutkittavien henkilöiden näkökul-

mille. Laadullinen tutkimus on pääsääntöi-

sesti ei-numeraalinen tutkimus. (Eskola & 

Suoranta 2005, 13–16.)
75 Autoetnografisessa tutkimuksessa 

ymmärryksen lisääminen ilmiöstä perustuu 

moniääniseen itsen, tutkimuskohteen 

ja kuvauksen väliseen vuoropuheluun 

(Valkeapää 2012). Tutkimuksessa säilyy 

vahvasti tutkijan oma ääni ja näkemys.
76 Narratiivisuus tarkoittaa ihmisen 

toiminnan ja ilmiöiden merkitysten kuvai-

luun ja tulkintaan pohjautuvaa otetta. 

(Eskola & Suoranta 2005, 22).

menetelmä	Ja	aineiston	
ValintaKRiteeRit

Tutkielmani on luonteeltaan laadullinen74 ja osin 
autoetnografinen75, sillä aineiston valinta on lähtöisin 
omista kokemuksistani ja elokuvahahmojen queer-
luennan lisäksi tutkin itseäni, pyrkien sanomaan jotain 
yleistettävää. Menetelmäni on laadulliselle tutkimuk-
selle tyypillisesti narratiivinen76. 

Aineistoa (eli naispuolisia elokuvahahmoja, joihin 
olen samaistunut) oli paljon tarjolla ja päätin rajata 
aineiston teini-ikäni samaistumisiin, koska en ollut 
tuolloin vielä homoyhteisön jäsen ja näin voisin rajata 
pois homokulttuurin mahdolliset vaikutukset. Minulla 
ei ollut vielä homoidentiteettiä ja oman identiteetin 
muodostaminen heterokeskeisessä maailmassa oli 
erityisen haastavaa. Toinen syy valita aineisto näin oli 
erityisen lämmin suhteeni tuon ajan elokuviin ja erityi-
sesti näihin hahmoihin. 

Listasin muistamiani elokuvia vuosilta 1991-1994, 
jolloin olin 15-18 –vuotias, ja ehdokkaita tutkielmani 
aineistoon olivat valittujen kolmen naisen lisäksi 
karkuretkellä olevat kotirouvat Thelma & Louise 
(USA, 1991), FBI-agentti Clarice Starling, Uhrilampaat 
(USA, 1991), mielisairaalaan teljetty action-äiti Sarah 
Connor elokuvassa Terminator 2 – Tuomion päivä 
(USA-Ranska 1991), kissanainen Selina Kyle, Batman 
– paluu (USA, 1992), hirviö-myyttiä tutkiva opiske-
lija Helen Lyle, Candyman (USA, 1992), läpi vuosi-
satojen elävä ja sukupuoltaan vaihtava Orlando 

analysoidut asiat ovat mahdollistaneet samaistumiseni 
juuri näihin hahmoihin ja etsin elokuvasta fantastista 
peilaten sitä tavallisuuden pelon ajatukseen.

Nojaan tutkielmassani visuaalisen kulttuurin ja 
queer-teorian kirjallisuuteen, noudattaen mm. Rossin 
(2003), Kekin (2004; 2011) ja Karkulehdon (2011) 
tapoja analysoida kulttuurin queereja sisältöjä (katso 
edelliset luvut tutkielmani visuaalisen kulttuurin 
tutkimuksena ja tutkielmani queer-tutkimuksen tutki-
muksena). Lisäksi viittaan joihinkin elokuvateorian 
teksteihin sekä tarkastelun alla olevista hahmoista 
tehtyihin tutkimuksiin. 

Samaistumisesta ei ole yhtä hyväksyttyä teoriaa71 

enkä löytänyt aiheeseeni (homojen samaistuminen 
elokuvahahmoihin) syvällisesti pureutuvaa kirjalli-
suutta, vaikka sekä elokuvaa että homoutta on tutkittu 
paljon yhdessä ja erikseen. 

Samaistumista voisi olla otollista tutkia psykoana-
lyysin keinoin, mutta se ei kuulu osaamisalueeseeni ja 
minusta oli mielenkiintoista kokeilla, voiko visuaalisen 
kulttuurin ja queer-teorian käsitteillä tutkia samaistu-
misilmiötä. Tutkimukseni keskittyy pitkälti sukupuolen 
representaatioon, sillä sukupuoli on kulttuurissamme 
tärkeä väline identiteetin rakennukseen72 ja elokuvis-
sakin sukupuoli rajaa samaistumismahdollisuuksia73. 
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Vaikka kirjaimellisia homohahmoja ei elokuvan 

historiasta paljoa löytyisikään, on monissa elokuvissa 
ollut homoiksi tulkittavia ja mahdollisesti tarkoitettu-
jakin hahmoja.  Näillä hahmoilla on tunnusmerkistöä, 
jonka katsoja pystyy lukemaan viittauksiksi homosek-
suaalisuuteen, ainakin jos tietää mitä etsii. Hitchcockin 
elokuvassa Rebekka (Rebecca, 1940) taloudenhoi-
tajan Mrs. Danversin kiinnostus – tai pakkomielle 
– kuolleeseen työnantajaansa Rebeccaan voidaan 
lukea homoseksuaaliseksi haluksi ja/tai rakkaudeksi. 
Hitchcockin elokuvassa Köysi (Rope, 1948) vihjeet 
ovat jo hyvin selkeät. Elokuva kertoo kahdesta mies-
puolisesta murhaajasta, joiden homoseksuaalinen 
suhde on pääteltävissä hahmojen välisistä keskuste-
luista. Esimerkkejä on paljon lisää, aina Ohukaisen ja 
Paksukaisen hahmoista Herrat pitävät vaaleaveriköistä 
–elokuvaan.80

Homokulttuuri on pitkään palvonut vahvoja naisia, 
ja eri sukupolvet ovat kohottaneet homoikoneiksi Judy 
Garlandin, Barbra Streisandin, Cherin, Madonnan ja 
monia muita. Monet nuoret homomiehet idolisoivat 
maskuliinisten urheilutähtien sijaan kuuluisia naisia jo 
ennen tutustumistaan homokulttuuriin. Miksi monet 
meistä homoseksuaaleista, yksilöinä, päädymme naisi-
doleihin, vieläpä jopa samoihin naisiin, ennen kuin 
edes olemme osa homokulttuuria? 

Homoikonit ovat yleensä nokkelia, epätaval-
lisen kauniita ja aina lahjakkaita. He kuvastavat 

samannimisestä elokuvasta (Englanti, 1992) sekä 
1800-luvun kapinallinen ja toinen nainen Ellen 
Olenska Viattomuuden aika –elokuvasta (USA, 1993). 
Pyrin löytämään sopivan määrän hahmoja tutkielmaani 
ja kolme henkilöä tuntui luontevalta. Valitsin hahmot 
harkinnanvaraisesti77, pyrkien mahdollisimman moni-
puoliseen otokseen, pohtimatta juurikaan onko aineis-
toni kyllääntynyt78 vai ei. Teen tutkimusta aineisto-
lähtöisesti79 eli tulkintojani ja valitsemiani teemoja 
ohjaavat aineistoni teemat.

Aineistooni päätyivät scifi-toimintasankaritar 
Ellen Ripley, murhasta epäilty femme fatale Catherine 
Tramell ja 1800-luvun mykkä skotlantilaisnainen Ada 
McGrath elokuvista Alien 3 (USA, 1992), Basic Instinct, 
(USA, 1992) ja Piano (Ranska, 1993). Esittelen hahmot 
seuraavassa luvussa.

77Harkinnanvarainen otanta on usein pieni 

määrä tapauksia, joka pyrkii edustamaan 

perusjoukkoa.  Tapaukset on valittu käyt-

tämällä tutkijan omaa harkintaa. (Eskola & 

Suoranta 2005, 18.)
78 KvaliMOTV:n luku 6.2.2 Kyllääntyminen. 
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79 Teoria rakennetaan ”alhaalta ylös” eli 

empiirisestä aineistosta lähteväksi. (Eskola & 

Suoranta 2005, 19.)
80 Tämän kappaleen tiedot Hollywoodin 

homohistoriasta kertovasta dokumen-

tista The Celluloid Closet (USA, 1995). 

Dokumentin on ohjannut ja käsikirjoit-

tanut Rob Epstein ja Jeffrey Friedman ja 

se perustuu Vito Russon samannimiseen 
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ellen	Ripley

Alien 3

Alien-saagan kolmannen osan Alien 3 ohjasi David 
Fincher ja Ripleytä näytteli Sigourney Weaver. Elokuva 
sijoittuu vuoteen 2179 ja jatkaa melkein suoraan siitä, 
mihin Aliens – Paluu (USA, 1989) jäi. Ripleyn pelastus-
sukkula haaksirikkoutuu Fiorina ”Fury” 161:lle, enti-
selle vankilaplaneetalle, jonka vaaralliset asukkaat, 
entiset miesvangit, ovat halunneet jäädä planeetalle 
asumaan vankilan lakkauttamisen jälkeen. Miehet ovat 
muodostaneet tiiviin, uskonnollisen yhteisön ja anta-
neet siveyslupauksen. Yhteisö pysyy ojennuksessa 
vankilanjohtajan Andrewsin ja hengellisen johtajan 
Dillonin auktoriteettien alla.

Tajuton Ripley pelastetaan pelastussukkulasta, 
mutta muut matkustajat, pikkutyttö Newt ja aliker-
santti Hicks, ovat menehtyneet syöksyssä ja androidi 
Bishop on nakattu kaatopaikalle toimintakyvyttömänä. 
Oman turvallisuutensa vuoksi Ripley pyritään eris-
tämään muista vangeista. Tämän odottaessa noutoa, 
hänen hiuksensa ajellaan siiliksi ja hänet puetaan 
samanlaiseen asuun kuin vangitkin. Hän ystävystyy 
vankilalääkäri Clemensin kanssa ja pyytää tätä suorit-
tamaan ruumiinavauksen Newtille varmistaakseen, 
ettei tällä ole alienin alkiota kehossaan. Vaikka jälkiä 
ei löydy, Newt ja Hicks polttohaudataan hautajaisme-
noin. Ripley ei paljasta, että epäilee tuoneensa muka-
naan hirviön, vaan käyttää verukkeena ruumiiden 

haavoittuvuutta, joka on piilotettu vahvuuden taakse 
- kimalluksen ja loiston takana voi olla vastoinkäy-
misiä. Nämä naiset ovat usein myös hysteerisen haus-
koja. Heidän hahmoissaan traagisuus yhdistyykin 
usein huumoriin ja idoleista näyttää tulevan elämää 
suurempia. Homoikonit eivät useinkaan sovi tyyppil-
lisen naiseuden muottiin, vaan elävät omilla ehdoillaan 
ja ovat jossain määrin ulkopuolisina ja epänormatiivi-
sina kohdeltuja.

Psykologiankin näkökulmasta on todettavissa, että 
homomiesten piirteet ovat heteromiehiin verrattuna 
lähempänä heteronaisten piirteitä. Useilla homoiksi 
varttuvilla lapsilla on varhain, jo 2-4 –vuotiaana, todet-
tavissa sukupuolirooliin mukautumattomuutta.81 
Mukautumattomuuteen liittyy esimerkiksi tyttöjen 
kanssa leikkiminen sekä leikit ja toiminnot, jotka ovat 
tyypillisempiä tytöille. Kaikkien homojen lapsuu-
dessa ei kuitenkaan esiinny sukupuolirooliin mukau-
tumattomuutta ja joidenkin heteroiden lapsuudessa 
sitä saattaa esiintyä. Vaikka homojen lapsuuden suku-
puoliroolin mukautumattomuus ei ole sääntö, on se 
kuitenkin kiistatta todettavissa oleva ilmiö.82

 Seuraavaksi käsittelen kolmea elokuvaa ja 
niiden pääosassa esiintyviä naispuolisia rooli-
hahmoja. Kunkin naisen kohdalla kertaan ensin 
elokuvan juonen, jonka jälkeen siirryn purkamaan 
hahmon identiteettiä. Sen jälkeen kerron samais-
tumiskokemuksistani ja lopuksi esittelen homo- tai 
queer-teeman, joka nousee elokuvasta itsestään.  
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ja alien saadaan tuhottua juuri ennen kuin yhtiön 
miehet saapuvat aluksellaan paikalle. Yhtiö tietää bios-
kannerin tulosten perusteella Ripleyn kantavan sisäl-
lään alienia ja yrittävät taivutella hänet leikkaukseen, 
joka pelastaisi myös hänet. Yhtiön edustaja vetoaa 
Ripleyn tunteisiin ja mahdollisuuteen perustaa vielä 
perhe ja saada lapsia. Ripley ei luota yhtiöön ja kiel-
täytyy tarjouksesta. Ripley tuhoaa sisällään kasvavan 
alien-kuningattaren heittäytymällä täynnä sulaa lyijyä 
olevaan masuuniin ja uhraten itsensä. 

Androgyyni sankaritar

Elokuvan ohjaaja Ridley Scott tekee säännöllisesti 
elokuvia, joiden pääosassa on voimakas naishahmo, 
kuten Thelma ja Louise (USA, 1991) ja Sotilas Jane (USA, 
1997). Ripleyn hahmo oli kirjoitettu mieheksi ensim-
mäisen Alien-elokuvan alkuperäisessä käsikirjoituk-
sessa84, mutta jossain vaiheessa hahmosta päätettiin 
tehdä naispuolinen. Kahdessa ensimmäisessä eloku-
vassa, Alien (1979) ja Aliens (1989), Ripleyn uhkana 
olivat vain alienit, mutta tässä kolmannessa elokuvassa 
hänen turvallisuuttaan uhkaavat myös toiset ihmiset ja 
Ripley ohittaa jo monien miessankarienkin suoritukset, 
taistelemalla hirviötä vastaan samalla kun välttelee tule-
masta raiskatuksi rikollisia täynnä olevassa vankilassa. 
Perinteisen psykoanalyysiin pohjaavan elokuvateorian 
(film theory) sisällä toimintasankarittarista puhutaan 
usein näennäismiehinä tai todetaan, että hahmot eivät 

polttamiseen kulkutautia.
Samaan aikaan toisaalla vankilarakennuksessa 

vetojuhtana käytetty härkä alkaa voida pahoin ja 
sen sisuksista syöksähtää esiin vastasyntynyt alien. 
Ripleyn pelastussukkulan mukana on sittenkin tullut 
facehugger83, joka on istuttanut alkion eläimeen. 

Lääkäri Clemens ei usko kulkutautiteoriaan ja 
yrittää saada Ripleyn kertomaan mistä todellisuu-
dessa on kysymys. Ripley käyttää ensimmäisen kerran 
Alien-elokuvasarjan aikana seksuaalista viehätysvoi-
maansa, menee sänkyyn lääkärin kanssa ja välttää näin 
kysymykset. Pian seksin jälkeen hirviö tappaa lääkärin, 
mutta jostain syystä ei koskekaan Ripleyhin. 

Aseettomat vangit saavat nyt tietää hirviöstä 
ja joutuvat epätoivoisesti puolustautumaan uhkaa 
vastaan. Ripleystä tulee pian koko vankijoukkion 
johtajahahmo, ja yhdessä he tekevät suunnitelman 
alienin tuhoamiseksi. Tarkoituksena on houkutella 
alien ansaan, jossa sen päälle kaadettaisiin sulaa lyijyä. 
Ripleyn tavoitteena on taas kerran tuhota alien, ennen 
kuin Weyland-Yutani-yhtiön miehet saavat sen käsiinsä 
sotateollisuuden tarpeisiin. 

Alien tappaa vankeja yksi kerrallaan, ja Ripley on 
hetki hetkeltä huonovointisempi. Pelastussukkulan 
bioskanneri paljastaa syyksi sen, että Ripleyllä on 
rintakehässään kasvava alien – joka sattuu olemaan 
vieläpä kuningatar, joka voisi täysikasvuisena munia 
kokonaisen lauman uusia hirviöitä. Tässä myös syy 
siihen, miksi hirviö ei aiemmin tappanut häntä.

 Lopulta Ripleyn ja vankien suunnitelma onnistuu 
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Ripley ylittää sukupuolirajat ja avaa ”kiinnostavia 
kysymyksiä sukupuolitettujen identiteettien epävar-
muudesta”. Häntä ei ole pakotettu maskuliinisuuteen, 
vaan vapaaehtoisesti omaksuu sellaista sukupuolista 
ilmaisua, joka voisi olla kaikkien naisten ulottuvilla88. 
Sukupuoleen sidottua käyttäytymistä vastustava 
hahmo sopii hyvin scifi-elokuvaan, sillä scifi itsessään 
toistaa todellisuutta toisin ja on näin luokiteltavissa 
queeriksi. Scifi vastustaa perinteisiä sukupuolinormeja 
ja pyrkii uudelleenmäärittelyyn.89

Se [scifi] tuottaa parodista tuplajäljittelyä 
kuten Butlerin usein lainatussa esimerkissä 
drag queen, macho homo sekä butch- ja femme-
lesbot tekevät toistaessaan parodisesti hetero-
seksuaaliseen ”originaaliinsa” kulttuurisesti 
liittyviä eleitä, ilmeitä, asentoja, vaatetusta ja 
”olemuksellisuutta”90. 

Paitsi, että Ripley hahmo ei toista tyypillisimpiä 
naiseuteen liitettyjä eleitä ja luonteenpiirteitä, myös-
kään hänen seksuaalisuuttaan ei Alien-elokuvasarjassa 
korosteta. Alien 3 -elokuvan pikaista seksikohtausta 
lukuunottamatta Ripleyn seksuaalisuus on jäänyt 
alleviivaamatta. Tulevaisuudessa, jota Alien-elokuvat 
maalaavaat, ei ylipäätään korosteta naiseutta. Sekä 
mies- että naishahmot ovat elokuvissa yleensä työssä, 
joko sotilaina tai tutkimustyössä, ja molemmat 
sukupuolet pukeutuvat samankaltaisiin asuihin . 

todella ole naisia85. Ripley ei kuitenkaan ole vain nais-
versio miessankarista, vaan on sitä ja paljon enemmän. 
Hän on selkeästi naispuolinen henkilö, joka kuitenkin 
osoittaa vahvuutta olemalla valmis kokeilemaan uusia 
(sukupuolisen) olemassaolon tapoja ja olemalla kyke-
väinen muutokseen86. Judith Halberstamin mielestä 
on tarpeen tiedostaa, että maskuliinisuus ei ole vain 
heteroseksuaalien miesten omistamaa, eivätkä he 
yksinomaan tuota sitä. Myös naiset ja sukupuoli-
käsityksiä rikkovat yksilöt voivat tuottaa erilaisia 
maskuliinisuuksia.87

 Ulkonäöltään Ripley (näyttelijä Sigourney Weaver) 
on kaunis nainen, mutta ei ilmennä sukupuoltaan 
naisellisin merkein, vaan hänen vartalonsa ja vaat-
teensa ovat androgyynejä. Alien 3 -elokuvassa Ripley 
ajaa päänsä kaljuksi luteiden vuoksi, mutta samalla 
hiusten leikkaaminen on naiseuden merkeistä luopu-
mista ja tarpeellista sulautumista yhdeksi miehistä 
vaarallisessa vankilaympäristössä. Ripley ei ole myös-
kään naisen ruumiiseen puettu mies, vaan hän on 
haavoittuva ja välittävä nainen, joka on lisäksi aktii-
vinen ja rohkea. Taistellessaan alieneita vastaan 
hän osoittaa pelkoa, jonka kuitenkin kykenee ylit-
tämään. Ripley käyttää päätöksissään järkiperäistä 
harkintakykyä, mutta reagoi asioihin myös tunteella. 
Ensimmäisessä Alien-elokuvassa hän osoittaa huoleh-
tivia piirteitä kissaa kohtaan pelastamalla tämän tuhou-
tuvasta aluksesta, ja toisessa elokuvassa hän osoittaa 
äidillisiä tunteita nuorta tyttöä, Newtiä, kohtaan.  

86Hills 1999, 40.
87 Rossi 2003, 58.
88 Hills 1999, 38.
89 Karkulehto 2004, 264-265. Tarkalleen 

ottaen Karkulehto viittaa scifi-kirjallisuu-

teen, mutta mielestäni hänen ajatuksensa 

on yleistettävissä yhtälailla scifi-elokuviin.
90 Karkulehto 2004, 264.



91 Hills 1999, 42.
92 Hills 1999, 43.
93 Butch-sana kuvaa korostuneen tai 

stereotyyppisen maskuliinista naista ja 

lesbosuhteen dominoivampaa osapuolta.

hahmosta ihailtavamman ja samaistuttavamman.
Taistelupari (Dempsey & Makepeace) on brit-

tiläinen, toiminnallinen rikosdraama, jota esitettiin 
Suomessa vuosina 1985-1986. Olin tuolloin noin 
9-vuotias ja seurasin sarjaa innokkaasti, johtuen 
erityisesti Glynis Barberin näyttelemästä ylikonstaa-
peli Makepeacesta, joka oli minulle täysin uuden-
lainen ja kiehtova naishahmo. Hän taisteli rikollisuutta 
vastaan tasavertaisena yhdysvaltalaisen miespoliisin 
Dempseyn kanssa ja oli vaaleatukkainen kaunotar, joka 
antoi vaarallisissa tilanteissa omien nyrkkiensä laulaa, 
eikä juossut turvaan miesten selän taakse. 

Ripley on samassa suosikkinaissankareiden jatku-
mossa, jonka Makepeace minulle aloitti. Toki Ripleyn 
hahmo tuli tunnetuksi jo vuonna 1979, mutta koska 
Alien ei ollut lapsille soveltuva elokuva, tutustuin 
Makepeaceen paljon ennen Ripleytä.

Miespuoliset toimintasankarit herättävät minussa 
harvoin samaistumisen tunteita. Sen on johduttava 
siitä tavasta, jolla elokuvantekijät yleensä esittävät 
mieshahmot. Ripleyn kaltainen sukupuolinen liikku-
vuus on varsin harvinaista miehille, joiden on yleensä 
pysyttävä tiukasti maskuliinisessa roolissaan, eloku-
vissa ja tosielämässä. Ripley on oikeastaan enem-
mänkin androgyyni kuin maskuliininen, ja jotta mies-
hahmo voisi olla rinnastettavissa häneen, ei mies olisi 
naismainen, kuten Ripleykään ei ole miehekäs, vaan 
tietyllä tavalla sukupuoleton. Luulen, että samaistun 
Ripleyssä ennen kaikkea siihen, miten hänen hahmonsa 
on mieheyden ja naiseuden ylä- tai ulkopuolella. 

Vankilan miehet kuitenkin näkevät Ripleyn ensisijai-
sesti naisena, ja heidän asenteensa häntä kohtaan, 
vankilanjohtaja mukaan luettuna, on vähättelevä. 
Naisen läsnäolo vankilassa hämmentää selibaattilu-
pauksen antaneita miehiä ja Ripley pyritään pitämään 
eristyksissä, jottei tämä riko vankien ”hengellistä yhte-
näisyyttä”. Vankilanjohtaja kuvaa vankilan asukkeja 
sanoilla: ”tässä paikassa on 25 vankia kaikilla kaksi 
Y-kromosomia. Kaikki varkaita, raiskaajia, murhaajia, 
lapsiinsekaantujia. Kaikki roskasakkia”. Vankien 
aggressiivisuutta ja miessukupuolen edustajuutta 
korostaa symbolisesti se, että kaikilla heillä on kaksi 
Y-kromosomia, jota pidetään ns. mieskromosomina. 
Ripley on planeetan ainoa nainen, mutta elokuvan 
edetessä hänestä tulee kuitenkin vankijoukkion johta-
jahahmo alienin uhatessa kaikkien henkeä.

Minä ja Ripley

Ripleyn hahmoa on niin ylistetty kuin kritisoi-
tukin feministisessä tutkimuksessa, kritiikin koski-
essa esimerkiksi Ripleyn hahmon muuttumista Alien 
3 -elokuvassa miehiseksi91. Itse näen Ripleyn - quee-
rista näkökulmasta käsin - sekä heteronormatiivi-
suutta vastustavana että Butlerin sukupuolen perfor-
matiivisuuden paljastavana, edistyksellisenä hahmona. 
Naisellistenkaan ominaisuuksien (tai heikkouksien) 
näyttäminen ei kumoa Ripleyn sankariasemaa, vaikka 
sellaistakin on ehdotettu92, vaan päinvastoin tekee 
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Alien yksinään on liian eläimellinen, jotta siihen voisi 
samaistua, mutta Ripleyn saadessa hirviön ominai-
suuksia hänestä tulee yli-ihminen ja lähes täydellinen 
queerin samaistumiseni kannalta. 

Päätin ottaa hirviöt osaksi tutkielmaani, koska 
alien-hahmolla on tärkeä osansa elokuvan viehä-
tyksessä. Ripleyn kaltainen hahmo miesten keskellä 
vankilassa ilman hirviötä ei olisi ollenkaan sama asia. 
Vaikka kauhuelokuvat aiheuttavat minussa pelkoa, 
ovat hirviöt myös kiehtovia. Kauhuelokuvien maail-
moja saatetaan pitää ahdistavina ja kylminä, mutta 
koen niissä jotain kotoista. Queerin yksilön kaipuu 
pois tavallisuudesta heijastunee kauhuelokuviinkin. 
Kammoksuttavat muotopuolet ja groteskit hirviöt 
herättävät minussa aina jonkin verran samaistumista, 
sillä ne tulevat jostain pimeästä ja tuntemattomasta, 
jonka ei välttämättä tarvitse olla pelottavaa. Voin 
nähdä tuhoisissa ja pelätyissä hirviöissä itseni.

Vaikka juonellisesti Ripley ja alien ovat vihollisia, he 
molemmat edustavat toiseutta. Vastahankaisuudestaan 
huolimatta Ripley on Alien 3 -elokuvassa hirviön ”äiti” 
ja vastaparissa voidaan nähdä myös samankaltai-
suutta. Alien suojelee Ripleytä (tämän sisällä kehit-
tyvän kuningattaren vuoksi) ja vaikka Ripley tais-
teleekin tuhotaakseen alienin, hän tekee sen ennen 
kaikkea estääkseen Yhtiön miehiä pääsemästä käsiksi 
hirviöön ja käyttämään tätä biologisena aseena.

Ripley on ihminen, joka toimii hirviön valta-
kunnassa paremmin kuin kukaan muu ja jonka sisällä 
nyt myös elää kasvava alien. Hirviön vuoksi hän on 

Kaikki queerhahmotkaan eivät automaattisesti ole 
samalla tavalla samaistuttavia, esimerkiksi Aliens 
-elokuvan butch93 naissotilas Vasquez, joka on toki 
heteronormatiivisesta näkökulmasta queer, mutta 
toisaalta lesborepresentaationa stereotyyppinen. 
Vasquez ei ole samaistuttava, koska tämä on liikaa 
”yksi kundeista” ja hänestä on karsittu pois lähes 
kaikki ne feminiiniset ominaisuudet, jotka ovat 
Ripleyssä läsnä. Vasquez representoi butchlesboa ja on 
röyhkeä ja aggressiivinen. Kilpailuun ja toisten vähät-
telyyn perustuva maskuliinisuus ei vetoa minuun, 
naishahmossakaan.

Hirviöt

Missä sinä olet, kun tarvitsen sinua? Älä pelkää, 
olen nykyään perheenjäsen.  
Olet ollut osa elämääni niin kauan etten enää 
muista mitään muuta. 

- Ellen Ripley alienille elokuvassa Alien 3

Alien-saagan edetessä Ripley ja alien94 ovat muut-
tuneet asteittain vastakohdista sukulaissieluiksi. 
Elokuvasarjan neljännessä osassa Alien: Resurrection 
(1997) Ripley on herätetty henkiin geeniteknolo-
gian avulla ja hänestä on tullut ihmisen ja alienin 
hybridi, supernainen. Myös samaistumiseni Ripleyhin 
voimistuu mitä lähemmäksi tämä tulee hirviötä. 

94 Alien tarkoittaa suomeksi avaruus-

olentoa, mutta myös vierasta, muukalaista.



turvallisesti elää huumaavan hetken hirviön nahoissa, 
samaan tapaan kuin naamiaisissa, ja sitten palata 
takaisin arkielämäänsä, jäävät niin hirviö kuin homo-
seksuaali toiseuden pimeisiin sopukoihin. Benshoffin 
mukaan queer-katsojat todennäköisesti kokevatkin 
yhteyden hirviöön syvemmin.99 

CatheRine	tRamell

Basic Instinct

Paul Verhoevenin ohjaamassa elokuvassa eläkkeelle 
vetäytynyt rock-tähti Johnny Boz löydetään sängys-
tään surmattuna useilla jään murskaamiseen tarkoi-
tetun jääpiikin iskuilla, kädet sidottuna päätyihin silk-
kihuivein. Etsivä Nick Curran (Michael Douglas) alkaa 
tutkimaan murhaa partnerinsa Gus Moranin (George 
Dzundza) kanssa. Murhan ainoa epäilty on Catherine 
Tramell (Sharon Stone), huikaisevan kaunis ja varakas 
rikoskirjailija, joka oli viimeiseksi nähty henkilö uhrin 
seurassa. Poliisipari lähtevät tapaamaan Catherinea 
huvilalleen, mutta vain tämän rakastajatar Roxy on 
paikalla ja kertoo Catherinen olevan rantatalollaan. 
Kun poliisit viimein pääsevät Catherinen pakeille, 
hän ei ole kovinkaan tunteikas kuolleen rakastajansa 
puolesta. 

Etsivä Nickille paljastuu, että Catherine on kirjoit-
tanut kirjan, joka kertoo entisestä rock-tähdestä, joka 
murhataan samaan tapaan kuin Johnny Boz, jääpiikillä 

joutunut hylkäämään haaveet perhe-elämästä ja elää 
yksinäistä elämää vaeltaen avaruuden ulommaisissa 
kolkissa. Häntä lähestyvien ihmisten turvallisuutta, 
kuten lääkäri Clemensiä, uhkaa koko ajan pimeä 
toiseus, joka on hänessä itsessäänkin. Lopulta Ripley 
suurieleisesti uhraa itsensä, jotta muut eivät pääsisi 
käsiksi hirviöön.

Hirviöitä ja homoseksuaalisuutta voidaan pitää 
kulttuurisesti rinnasteisina, pitkälti samoin perus-
tein kuin homoseksuaalisuutta ja fantastista (luvussa 
queerit genret). Benshoff on väittääkin, että englannin-
kielisessa kauhuelokuvassa esiintyneitä hirviöitä 
kautta historian voidaan tavalla tai toisella pitää 
metaforana homoseksuaalille. ”Hirviö on ’normaaliu-
delle’ sitä, mitä homoseksuaali on heteroseksuaalille”, 
hän toteaa. Homous ja hirviöt ovat heteronormatii-
visen kulttuurin ulkopuolella ja rikkovat sen järjes-
tystä95. Ne ovat uhka lisääntymisen ja perheen ideaa-
liin valjastetulle seksuaalisuudelle96 ja voivat herättää 
samantapaisia seksiin ja kuolemaan liittyviä pelkoja 
ihmisissä.97

Eritoten kauhuelokuvalla on poikkeuksellinen 
mahdollisuus heijastella yleisön ja elokuvanteki-
jöiden torjuttuja tunteita, koska kauhuelokuvaa ei 
oteta tosissaan, vaan sitä pidetään ”vain viihteenä”98. 
Elokuvayleisö voi projisoida ei-toivottuja asioita 
elokuvan tarinaan, kuten seksuaalisuuteen tai seksu-
aalisiin haluihin liittyviä seikkoja.

Toisaalta kuka tahansa voi samaistua hirviöihin ja 
monista eri syistä, mutta siinä missä heteroyleisö voi 

95 Benshoff 2002, 91-92.
96 Wood 2002, 26.
97 Benshoff 2002,92.
98 Kinisjärvi 1986, 71.
99 Benshoff 2002, 98.
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100 Katso esimerkiksi http://www.rollin-

gstone.com/movies/reviews/basic-ins-

tinct-19920320 ja http://www.rogerebert.

com/reviews/basic-instinct-1992
101 Katso edellinen.

kerran seksikokeilu, jonka jälkeen Catherine värjäsi 
hiuksensa samanlaiseksi kuin Beth ja alkoi pukeutu-
maan kuten hän. Kun Nick kysyy asiasta Catherinelta, 
tämä sanoi Bethin olleen se, joka alkoi matkimaan 
häntä. Tämän seikan ja muutamien muiden syiden 
vuoksi Beth alkaa näyttäytyä Nickin silmissä epäilyt-
tävässä valossa.

Elokuvan loppupuolella Nick löytää partnerinsa 
Gusin murhattuna jääpiikillä Bethin asuinrakennuk-
sesta. Beth ilmaantuu paikalle ja kaivelee taskustaan 
avaimia, mutta Nick luulee tämän tavoittelevan asetta 
ja ampuu Bethin. Läheisestä rappukäytävästä löytyvät 
blondiperuukki ja jääpiikki viittaavat Bethin syyllisyy-
teen ja murhat vaikuttavat selvitetyiltä.

Nick ja Catherine näytetään vielä harrastamassa 
seksiä ja sen jälkeen puhumassa sängyssä tulevaisuu-
destaan. Kamera ajaa hitaasti Catherinen sängyn alle 
piilotettuun jääpiikkiin, ja elokuva loppuu.

Catherine - äärimmäinen femme fatale

Film noirin perinteitä jatkava Basic Instinct aloitti 
90-luvulla Hollywoodissa eroottisten trillerien nousu-
kauden. Elokuva aiheutti aikanaan ristiriitaisia reak-
tioita ja esimerkiksi eräät homoaktivistit arvostelivat 
elokuvaa sen stereotyyppisistä lesbohahmoista, jotka 
esitetään kylminä murhaajina.100 Tutkielmani näkökul-
mani kohdistuu kuitenkin hahmojen samaistuttavuu-
teen, enkä ota kantaa hahmojen representaatioiden 

ja silkkihuivein sidottuna. Catherine tuodaan poliisia-
semalle Nickin ja kolmen muun poliisimiehen kuulus-
teltavaksi ja tämä antaa terävän vastauksen kaikkiin 
kysymyksiin provosoivasti käyttäytyen ja vilauttaen 
jalkoväliään lyhyen hameen alta ristiessään jalkansa. 
Lisäksi Catherine tarjoutuu menemään valheenpaljas-
tustestiin ja läpäisee testin kirkkaasti.

Catherine kertoo kirjoittavansa uutta kirjaa polii-
sista, joka rakastuu väärään naiseen ja että nainen 
tulee tappamaan poliisin. Nick yllättyy, kun Catherine 
tietää hänen päihdemenneisyydestään. Nick on 
muutama vuosi aiemmin virantoimituksessa ampunut 
vahingossa syyttömiä ihmisiä ollessaan kokaiinin 
vaikutuksen alla. Skandaalin vuoksi Nickin vaimo teki 
itsemurhan.

Nickin ja Catherinen välille kehkeytyy suhde 
samalla kun heidän välisensä kissa-hiiri -leikki jatkuu. 
Murhatutkimusten edetessä ihmisiä kuolee: sisäinen 
tutkija löytyy ammuttuna autostaan tämän riideltyä 
Nickin kanssa ja Roxy kuolee takaa-ajokohtauksessa 
tämän jahdattua mustasukkaisena Nickiä autolla. Toisin 
kuin Johnnyn kuolema, Roxyn kuolema saa Catherinen 
murheelliseksi ja tämä avautuu Nickille siitä, miten 
hän menettää kaikki hänelle läheiset ihmiset. Tämä 
on ainoa hetki elokuvassa, kun Catherine avoimesti 
näyttää haavoittuvaisuuttaan.

Poliisilaitoksen psykiatri Beth Garner (Jeanne 
Tripplehorn), jonka kanssa Nickillä on ollut lyhyt suhde, 
kertoo että hän ja Catherine ovat opiskelleet samaan 
aikaan psykologiaa ja että heillä oli opiskeluaikana 



25tunteensa hallitseva. 
Klassisessa femme fatalessa oli vaikeasti tavoi-

tettavaa unenomaista läsnäoloa, kun taas neo-noirin 
femme fatale on suorapuheinen ja seksuaalisesti 
aggressiivinen. John Dahlin The Last Seduction (1994) 
-elokuvan mainoslause ilmaisee uuden femme fatalen 
luonteen hyvin: “useimmilla ihmisillä on pimeä puoli…
hänellä ei muuta ollutkaan”.106

   Catherine on ulkoisesti hyvin kaunis ja naisellinen, 
mutta hänen haastava asenteensa ja terävä älynsä 
erottavat hänet monista muista Hollywood-elokuvien 
kaunottarista. Naisellisuus tuo hänelle kuitenkin lisää 
valtaa – erityisesti suhteessa miehiin.

Naisellisuuteen naamioitumisen voi ajatella viit-
taavan siihen, että sisäpuolinen henkilö on eri kuin 
ulkoinen – että henkilö on jollain tavalla kaapissa. 
Catherinea nimittäin tarkastellaan elokuvassa aina 
jonkun muun hahmon näkökulmasta, häntä ei näytetä 
kertaakaan yksin ja katsojalta jää näin epäselväksi 
hänen todellinen luonteensa. Catherine on mysteeri ja 
monitulkintaisuudessaan queer hahmo. 

Millä muilla tavoin Catherine Tramell voidaan 
nähdä queerinä? Seksuaalisesti häpeämätön nainen 
voidaan nähdä niin haluttavana kuin poikkeavana107 
ja hänen biseksuaalisuutensa vastustaa kategori-
sointia hetero- tai homoseksuaaliksi. Biseksuaalisuus 
on hyvä lähtökohta queer-luennalle, koska se tuo 
queerin tavoin esiin näkymättömiin jääneitä väliti-
loja, joita seksuaalisuuden hierarkkinen kaksijakoi-
suus tuottaa108. Biseksuaalisuus, niin kirjaimellisesti 

edistyksellisyyteen feminismin kannalta.
Lisäksi elokuvan juonta ja hahmoja on arvosteltu 

epäloogisiksi ja luonnottomiksi101. Itse en koe henki-
löhahmoja ”huonoiksi”, mutta jos ne ovatkin jollain 
tapaa outoja tai luonnottomia, niin tämän elokuvan 
kohdalla luonnottomuus tuntuisi lisäävän kiehto-
vuutta. Elokuvan fantasianomainen luonne paljastavaa 
identiteettien ja sukupuolen performatiivisuuden ja 
muodostaa sellaisen särön, joka mahdollistaa queerin 
sisääntulon elokuvaan.

Basic Instict voidaan liittää neo-noir -genreen102, 
joka käyttää film noirin elementtejä, mutta nykyaikai-
seksi päivitetyllä sisällöllä ja tyylillä.103 Film noir oli 
eräs niistä elokuvagenreistä, jotka Benshoff luokitteli 
itsessään queerinä104 (katso luku queerit genret). 

Femme fatale, kohtalokas nainen, on film noirin 
vakiohahmo. Jos naiseus muodostuu ulkonaisen 
simuloimisesta, niin erityisesti femme fatale naami-
oituu ylenpalttiseen feminiinisyyteen. Feminiinisyyttä 
representoivat ruumiilliset merkitsijät, siis ulkonäkö 
tai look, jonka avulla nainen esittää osaansa. Kathy 
Schwichtenbergin mukaan nainen, joka haluaisi olla 
maskuliininen, saattaa naamioitua naisellisuuden 
taakse välttääkseen olettamansa konfliktit miesten 
kanssa105. Catherine Tramell ei ainakaan vaikuttaisi 
pelkäävän konflikteja, sillä tämä äärimmäinen femme 
fatale rikkoo perinteistä naisen roolia supernaiselli-
sesta olemuksestaan huolimatta (tai juurikin sen kont-
rastoimana) olemalla aina niskan päällä, aktiivinen ja 

102 Fol 2006, 66.
103 Katso esimerkiksi Conrad, Mark T. 2007: 

The Philosophy of Neo-noir. Lexington, Ky.: 

The University Press of Kentucky
104 Benshoff 2009, 197.
105 Schwichtenberg 1995, 72.
106 Schwichtenberg 1995, 72.
107 Fol 2006, 68.
108 Haasjoki 2005, 30. Haasjoki puhuu 

kaunokirjallisuuden analyysistä, mutta 

nähdäkseni biseksuaalisuuden käsite toimii 

samoin elokuvassa.
109 Wood 2002, 26.
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Samantapainen dialogi käydään myös elokuvan 
lopussa. Catherine on jo avoimempi ajatukselle 
suhteesta, mutta vastustaa edelleen lasten hankki-
mista ja perinteistä perhe-elämää.

Vain yhdessä kohtauksessa elokuvan loppupuo-
lella Catherine raottaa kovaa pintaansa - heti Roxyn 
kuoleman jälkeen.  Nick tapaa itkuisen Catherinen 
tämän asunnolla ja Catherine tunnustaa, ettei voi antaa 
itsensä välittää kenestäkään, koska hän menettää 
jokaisen. Elokuvan alussa kerrottiin Catherinen 
vanhempien kuolleen hänen ollessaan nuori, myös 
hänen rakastajansa nyrkkeilijä Bobby Vasquez on 
kuollut, sekä elokuvan alussa murhattu Johnny Boz ja 
nyt Roxy. 

Jos elokuvan lopussa Catherinen syyllisyydestä 
vihjataankin katsojalle, täyden varmuuden saa Sharon 
Stonen haastattelusta sarjassa Tähdet kertovat (Inside 
the Actors Studio), jossa Stone vieraili vuonna 1999. 
Haastattelija James Lipton tiedusteli, miten Catherinen 
ja Nickin suhde mahtaa voida ja Stone arveli Nickin 
saaneen jääpiikistä. Nickin tulo hänen elämäänsä toi 
pintaan tunteita, joita Catherine ei voinut hyväksyä, ja 
siksi Nickinkin piti kuolla. 

Minä ja Catherine

Katsojan on helppo samaistua Catherineen, sillä hän 
on ylivoimaisesti elokuvan vahvin ja viehätysvoimaisin 

kuin yleisemmälläkin tasolla, edustaa ilmeisintä uhkaa 
yksiavioisuuden periaatteelle ja romanttiselle myytille 
”ainoasta oikeasta” kumppanista109. Elokuvassa 
Catherine  torjuu ajatukset heterosta perhe-elä-
mästä lapsineen:u ajatukset heterosta perhe-elämästä 
lapsinee

Catherine: Mitä sinä tutkit?

Nick: Uutta päätöstä kirjallesi.

Catherine: Oh, todella? Mikä on uusi loppu?

Nick: Etsivä ihastuu väärään tyttöön. Mutta ei 
kuole.

Catherine: No, mitä hänelle tapahtuu?

Nick: He nussivat kuin minkit, kasvattavat pentuja 
ja elävät onnellisina elämänsä loppuun.

Catherine: Se ei myy.

Nick: Miksi ei?

Catherine: Jonkun on kuoltava.

Nick: Miksi?

Catherine: Joku aina kuolee.
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110 Vertaa Covich 2012, 54; Pesonen 2002, 

18-22).
111 Halberstam 2005, 2.

Catherine teki Nickin vieraillessa hänen luonaan.
Nickin tavoin myös minä olin lumoutunut Sharon 

Stonen esittämän hahmon avoimesta seksuaalisuu-
desta, kontrollista ja manipulointikyvystä. Kukapa ei 
haluaisi olla kuten hän? Samaistuminen tässä tapauk-
sessa lienee erityisesti toive tulla saman kaltaiseksi – 
jos ei aivan kirjaimellisesti, niin ainakin omata samoja 
piirteitä.110 Tietynlainen narsismi voi olla viehättävää, 
ja itsevarmuus sekä keimailevuus voivat olla hyvin 
samaistuttavia piirteitä, erityisesti nuorelle homolle 
(tai heterolle), joka painiskelee epävarmuutensa 
kanssa.

Queerit elämänkaaret

Judith Halberstam kirjoittaa artikkelissaan In a 
Queer Time and Place queer-alakulttuureista ja ajal-
lisuudesta. Hän ehdottaa, että queerit alakulttuurit 
voivat määritellä uudelleen nuoruuden ja aikuisuuden 
välisen kaksijakoisen suhteen sekä vastustaa perin-
teisiä nuorisokulttuurin, aikuisuuden ja kypsyyden 
malleja. Queer tuottaa vaihtoehtoista ajallisuutta siinä 
mielessä, että se mahdollistaa oman elämän kuvitte-
lemisen vallitsevien elämää määrittävien merkkipyl-
väiden ulkopuolella, jonka Halberstam tiivistää synty-
mään, avioliittoon, lisääntymiseen ja kuolemaan.111

Ajatus resonoi valtavasti tavallisuuden pelon 
ja fantastisen kanssa. Queer yksilö voi elää omilla 
ehdoillaan ja perinteistä elämänkaarta muistuttava 

hahmo. On helppoa ihailla naista, joka on hankkinut 
henkilökohtaista valtaa omilla kyvyillään, ja katsoja 
voi jakaa sen nautinnon ja jännityksen tunteen, jonka 
Catherine saa vallastaan. Catherinen hahmo esite-
täänkin elokuvassa tietynlaisena yli-ihmisenä, jonka 
ylivoimainen älykkyys ja viettelevyys antavat hänelle 
luvan rikkoa perinteisiä moraalisääntöjä – hyvin 
samaan tapaan kuin esimerkiksi Hannibal Lecterin 
hahmo Uhrilampaissa – ja käyttää hyväkseen heikom-
pilahjaisia tallaajia. Murhaavassa naisessa asuva 
pimeys veti minua puoleensa, sillä murhaimpulssien 
voi ajatella saapuvan samasta hämärästä tuntematto-
masta, jossa hirviötkin asustavat.

Poikkeuksellinen piirre Basic Instinctin juonessa 
on se, että elokuvan hetero miespäähenkilö (Nick) 
samaistuu naishahmoon (Catherine). Nick selkeästi 
tyytyy kontrollin puutteeseensa ja lumoutuneena 
Catherinesta antaa tämän viedä häntä syvemmälle 
fantasiaansa. Selkeimmin tämä näkyy tavassa, jolla Nick 
jäljittelee Catherinea.  Elokuvan alussa Nick on kuiville 
päässyt tupakoitsija ja alkoholisti, mutta Tramell 
saa hänet jälleen aloittamaan addiktionsa. Heidän 
suhteensa edetessä Nick omaksuu yhä enemmän 
Catherinen asennetta ja tämän käyttämiä sanontoja, 
mikä näkyy esimerkiksi Nickin kuulustelukohtauk-
sessa, joka on kuvattu dialogia myöten lähes identti-
senä Tramellin aiemman kuulustelun kanssa. Eräässä 
toisessa kohtauksessa Nick kertoo Catherinelle osta-
neensa jääpiikin ja ryhtyy rikkomaan jäätä drinkkiä 
varten – samaan tapaan kuin aiemmassa kohtauksessa 
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Ääni, jonka kuulet 
ei tule huuliltani, vaan ajatuksistani.

En ole puhunut sen jälkeen, 
kun olin 6-vuotias. 
 
Kukaan ei tiedä, miksen.

En edes minä itse. 
 
Isäni sanoo sen olevan 
pimeä taito, ja päivä,  
jolloin saan päähäni lopettaa 
hengittämisen tulee olemaan viimeiseni.

Piano

Jane Campionin ohjaaman Pianon tapahtumat 
sijoittuvat 1800-luvun puoliväliin. Elokuva kertoo 
mykästä skotlantilaisesta Ada McGrathista (Holly 
Hunter), jonka isä myy hänet morsiameksi uusisee-
lantilaiselle raja-asukkaalle Alisdair Stewartille (Sam 
Neill). Ada ei ole puhunut sanaakaan kuusivuotiaasta 
lähtien, eikä kukaan tiedä miksi. Ada ilmaisee itseään 
pianonsoitollaan ja viittomakielellä, jota hänen tyttä-
rensä Flora (Anna Paquin) tulkkaa muille ihmisille. 

Ada, Flora ja heidän omaisuutensa, mukaan lukien 

polku voi ahdistaa. Elokuvassa Basic Instinct Tramell 
vastustaa perinteistä heterosuhdetta torjumalla Nickin 
vihjaukset lasten hankkimisesta tulevaisuudessa 
sekä olemalla suhteessa Roxyn kanssa samalla, kun 
seurustelee eri miesten kanssa.  Elokuvasta on luetta-
vissa, että lesbosuhde on pysyvämpi asia Catherinen 
elämässä, sillä Roxy on ollut salaisen katselijan roolissa 
Catherinen lempiessä miestensä kanssa. 

Elokuvan jatko-osassa Basic Instinct 2: Risk 
Addiction (USA, 2006) Catherine Tramell noin viisi-
kymppisenä yhä kirjoittaa kirjoja, manipuloi ja murhaa 
ihmisiä sekä harrastaa seksiä useiden eri kumppa-
neiden kanssa. Hän kieltäytyy ”asettumasta aloilleen” 
keski-ikäiselle naiselle tarkoitettuun elämänvaihee-
seen tai ”moodiin”. Tämä voitaisiin mielikuvitukset-
tomasti tulkita pakonomaisena nuoruuden ihannoin-
tina, vanhenemisen ja kuoleman kieltämisenä, mutta 
queeristi tarkasteltuna keski-ikäisen Catherinen 
valinnat voi nähdä myös vaihtoehtoisen ja itsemää-
ritellyn  elämäntavan ja kohtalon toteuttamisena.  
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palattuaan matkoiltaan Ada teeskentelee välittävänsä 
hänestä ja mies vapauttaa hänet.

Ada lähettää Floran viemään Bainesille paketin, 
jonka sisällä on yksi pianokosketin, johon Ada kaivertaa 
viestin: ”rakas George, sydämeni on sinun”. Flora 
tarjoutuu vastahakoisesti viemään paketin Bainesille, 
mutta kesken matkansa lapsi tulee toisiin ajatuksiin ja 
viekin paketin Alisdairille. Tämä raivostuu, palaa talol-
leen ja raahaa Adan pihalle. Alisdair lyö kirveellä irti 
Adan etusormen ja uhkaa leikata irti muutkin sormet, 
jos tämä jatkaa Bainesin tapailua. 

Myöhemmin yöllä Alisdair koskettaa Adaa tämän 
nukkuessa. Ada herää ja tuijottaa miestään silmiin. 
Alisdair uskoo kuulevansa Adan äänen sisällään 
pyytäen päästämään hänet vapauteen ja antamaan 
Bainesin viedä hänet pois. Alisdair hiipii keskellä yötä 
Bainesin mökkiin ja tunnustaa tälle kuulleensa Adan 
äänen päänsä sisällä. 

Ada, Flora ja Baines matkaavat pois ja venematkalla 
Ada pyytää Bainesia heittämään pianon yli laidan. Sen 
upotessa Ada laittaa tahallaan jalkansa pianossa kiinni 
olevan köyden silmukkaan ja kiskoutuu mereen pianon 
perässä. Meren syvyyksissä Ada muuttaa mielensä, 
irrottaa jalkansa köydestä ja nousee pintaan, josta 
hänet pelastetaan takaisin veneeseen.

Elokuvan lopussa Ada kuvailee uutta elämäänsä 
Nelsonilla, missä hänestä on tullut pianonopettaja ja 
häntä pidetään paikan kummajaisena, metallisormi-
neen. Tämä asema tuottaa hänelle tyydytystä. Ada on 
alkanut myös opetella puhumaan. Elokuva päättyy 

piano, kuljetetaan meriteitse Uuteen-Seelantiin ja 
laivan miehistö jättää heidät rannalle. Kukaan ei ole 
Adaa ja hänen tytärtään vastassa ja he viettävät yön 
rannalla hamevanteesta tekemänsä teltan suojissa. 
Seuraavana aamuna Alisdair saapuu ystävänsä George 
Bainesin (Harvey Keitel) ja maorimiesten kanssa nouta-
maan Adaa ja tämän matkatavaroita. Painavan pianon 
kuljettaminen ei onnistu Adan vastalauseista huoli-
matta soitin jää rannalle. 

Ada ja Flora asettautuvat Alisdairin kotiin, mutta 
tuoreen aviomiehen ja vaimon välit eivät lämpene. Ada 
ikävöi pianoaan ja eräänä päivänä matkaa rannalle 
soittamaan sitä. Baines, yksinäinen entinen valaanmet-
sästäjä, jolla on maoritatuointeja kasvoillaan, kuulee 
musiikin ja ostaa pianon Alisdairilta maata vastaan. 

”Piano on minun, se on minun!” Ada kirjoittaa 
vihoissaan paperilapulle ja ojentaa sen miehelleen, 
joka sanoo että heidän kaikkien on tehtävä uhrauksia. 
Baines kutsuu Adan luokseen soittamaan ja tarjoaa 
tälle mahdollisuutta ansaita soittimensa takaisin. 
Mies luovuttaa pianon takaisin kosketin kerrallaan, 
jos saa Adan soittaessa tehdä asioita, ”joista pitää”. 
Adan on aluksi vastahakoinen, mutta alistuu kauppa-
ehdotukseen, sillä piano on hänelle niin tärkeä. Näin 
Ada ja Baines alkavat tavata säännöllisesti ”soitonope-
tuksen merkeissä” ja ajan kuluessa pari lähentyy. 
Eräänä päivänä Ada viimein antautuu Bainesille ja he 
rakastelevat. Alisdair alkaa epäillä suhdetta, vakoilee 
näiden tapaamista ja näkeekin näiden rakastelevan. 
Alisdair telkeää Adan kotiinsa ja lähtee töihinsä. Hänen 
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näiden maan. Adakin on isänsä kauppaamana vaimona  
kauppatavaraa. Jos elokuvien Alien 3 ja Basic Instinct 
tyylilajit scifi ja neo-noir ovat itsessään queer-tul-
kintoja synnyttäviä, onnistuu Piano draamaelokuvan 
keinoin queeriyttämään juonensa. 

”Campionin filmi horjuttaa rodullisia, sukupuo-
lisia ja seksuaalisia identiteettejä ja tutkii uudisasuk-
kaiden ja maorien välejä ehdottaen, että kolonialismin 
rakenne perustuu maorien alistussuhteeseen, ’femi-
nisaatioon’ ja queeriyttämiseen, kuten myös naisten 
alistamiseen. Kolonialismissa on kyse rodullisesta ja 
seksuaalisesta alistamisesta.”112 

Queer tulee esiin tavassa, jolla elokuva tekee näky-
väksi erilaisten identiteettien häilyvyyden. Maorit 
ovat lapsekkaita, avoimesti seksuaalisia ja onpa 
heidän joukossaan avoimesti homoseksuaalinen nuori 
mieskin. Maorien erilaisten tapojen läsnäolo eloku-
vassa paljastaa katsojalle eurooppalaisten valkoi-
hoisten uudisasukkaiden kaksijakoisen sukupuoli-
suuden, jäykät tavat ja sosiaaliset rituaalit sekä näiden 
rakenteiden keinotekoisuuden. 

Elokuvassa käytetään poikkeuksellista väri-
maailmaa, ulkokohtaukset ovat sinertäviä ja kylmän 
oloisia, vaikka Uudessa-Seelannissa onkin lämmintä ja 
kosteaa, ja sisäkohtaukset ovat kellertäviä. Vaikuttaa 
siltä, että ulkokohtaukset ja sisäkohtaukset olisi 
kuvattu samalla valkotasapainolla. Tämä visuaalinen 
ratkaisu luo tarinan päälle oudon hunnun ja tekee 
elokuvasta enemmän elokuvan kuin todellisuutta. 
Adan mykkyyden voi ajatella symbolina naisten 

Thomas Hoodin runon ”Silence” alkusäkeisiin:

  
On olemassa hiljaisuus, 
jossa ääntä ei tunneta.

On olemassa hiljaisuus, 
jossa ei ääntä olla vois.

Kylmässä haudassa, syvän, 
syvän meren alla. 

Ulkopuolinen Ada

Jane Campionin ohjaama ja käsikirjoittama Piano 
on tutkielma naisen halusta, ja elokuva kuvailee niin 
naisten kuin maorienkin asemaa 1800-luvun kolonia-
listisella aikakaudella, jolloin eurooppalaiset miehet 
ostivat halvalla maata vierailta mantereilta, avio-
liitto oli taloudellinen järjestely ja nainen nähtiin 
hyödykkeenä. 

Elokuvassa on selkeä feministinen ote ja siinä riko-
taan valtavirran elokuvan sukupuolittuneita ja kirjoit-
tamattomia sääntöjä. Naishahmot oksentavat ja virt-
saavat, ja eräässä kohtauksessa kamera tarkastelee 
ja seksualisoi miehen (Bainesin) alastonta ruumista. 
Elokuvan valkoiset mieshahmot Alisdair Stewart ja 
George Baines ovat alistamisen ja eurooppalaisen 
uudisasuttajan symboleita, jotka huijaavat maoreilta 
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113 Morag-täti puhuu Adasta.

Kohtauksessa, jossa tuoreesta avioparista otetaan 
hääkuvaa ulkona sateessa, Ada ryntää ärtyneenä kuva-
uksen jälkeen sisälle ja repii kallisarvoisen pitsisen 
morsiusasun päältään muiden naisten haukkoessa 
henkeään. Tämän jälkeen hän kävelee sateiseen ikku-
naan ja katsoo surumielisenä ulos ikkunasta ja kaipaa 
pianoaan.

Hän ei soita pianoa kuten me. Ei. Hän on outo 
ihminen, kuten hänen soittonsakin - se on kuin 
olotila, joka välittyy sinuun. Sinun soittosi on 
tavallisen aitoa, siitä minä pidän. Ei ole mukavaa, 
kun ääni ryömii sisällä.113

Piano on korvike Adan äänelle, ja hän kommunikoi 
musiikkinsa kautta. Michael Nymanin säveltämä mini-
malistinen pianomusiikki maalailee Adan sielunmai-
semia surumielisesti ja riipaisevasti. Pianonsoitto ei 
ole niinkään kommunikaatiota ulkomaailman kanssa 
kuin yksinäistä itseilmaisua - Ada soittaa usein yksin 
ollessaan. Musiikista tulee hänen hahmonsa, mielia-
lansa, ilmaisunsa ja kehonkielensä.

Adan sisällä elää jokin, jota voisi melkeinpä kutsua 
itsenäiseksi olennoksi. Nainen nimittää sitä ”tahdok-
seen”. Tämä tahto päättää asioita Adan puolesta ja 
saa hänet välillä pelkäämään. Eräässä kohtauksessa 
Alisdair on nukkuvan Adan päällä ja avaa housujaan, 
kunnes Ada herää ja heidän katseensa kohtaavat. 
Aäntäkään ei kuulu, mutta Alisdair kuulee jotain ja sen 
seurauksena päästää Adan lähtemään Bainesin kanssa. 

äänettömyydelle tuon ajan yhteiskunnassa, mutta 
mykkyydellä on muitakin tasoja. Omaehtoinen 
mykkyys luo salaperäisyyttä ja monitulkintaisuutta 
päähenkilön hahmoon. Hänen isänsä kutsuu hänen 
hiljaisuuttaan – ja samalla hänen jääräpäisyyttään – 
pimeäksi taidoksi.  

Adan kertojanääni esiintyy elokuvan alussa ja 
lopussa. Ääni ei ole hänen puheäänensä, vaan mielensä 
ääni, Ada kertoo. Hän ei ole puhunut kuusivuotiaasta 
asti ja hänen mielensä ääni on lapsekas. Ada kertoo, 
että tänään hänen isänsä naitti hänet miehelle, jota 
hän ei vielä tunne. Ääni on tunneilmaisultaan neutraali, 
eikä siitä voi päätellä, mitä Ada itse tuntee tai ajat-
telee tilanteestaan. Katsoja on tietoisempi mitä muut 
hahmot ajattelevat Adasta, kuin siitä, mitä hän ajat-
telee itsestään tai muista. Pianon päähenkilö piirtyy 
katsojan mieleen erikoisena olentona heti elokuvan 
alussa. 

Queer-näkökulma korostuu oudon päähenkilön 
kautta, jonka sielunelämästä katsoja ei saa selkoa. 
Hahmosta annettava vähäinen tieto ja erilaiset juonel-
liset aukkopaikat, kuten henkilökuvauksen epäsuoruus 
ja ristiriitaisuudet lisäävät elokuvan monitulkintai-
suutta ja ambivalenssia. 

Elokuvan muut naishahmot, tytärtä Floraa lukuun 
ottamatta, ovat yksinkertaisia ja sosiaalisen asemansa 
määrittämiä. Heidän käytöksenä on rahvaanomai-
sempaa kuin Adan, joka on kenties ylemmästä sosi-
aaliluokasta.  Lisäksi  päähenkilömme erottuu 
muista naisista olemalla itsepäinen ja äkkipikainen. 
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114 Nuori mies makaa oksalla viekottele-

vasti, hänellä on pitkät avoimet hiukset ja 

naiselliset eleet. Hän on todennäköisesti 

joko homoseksuaali tai transihminen.
115 Dayal 2002.
116 Rossi 2003, 89.

Jane Campion’s The Piano ja pohtii Adan ja Bainesin 
merkillistä suhdetta ja erityisesti Bainesin epäselvää 
seksuaalisuutta. Bainesin seksuaalisuuteen vihja-
taan kohtauksessa, jossa vanhempi maorinainen ja 
naisellinen nuori maorimies114 tiedustelevat Bainesin 
seksielämästä, ja nuori mies myös tarjoaa itseään 
hänelle. Dayalin mukaan Baines vetoaa sekä naisiin 
että miehiin, ja kyseinen elokuvakohtaus vihjauksi-
neen etäällä asuvasta vaimosta saavat aikaan epäilyn 
Bainesin todellisesta seksuaalisesta luonteesta. Tapa, 
jolla mies esitetään elokuvassa, vihjaa piilevään homo-
seksuaalisuuteen, ja Dayal ehdottaa, että omalla taval-
laan Baines haluaa ”jotain muuta” niin kuin Adakin.115 

Elokuvan alussa Baines yrittää hallita Adaa ja koke-
neena kauppamiehenä yrittää käydä kauppaa samaan 
tapaan kuin maorien maasta. Kohta hän kuitenkin 
rakastuu Adaan, kertoo että on onneton ja että ei saa 
kaipuultaan ja ikävältään syötyä tai nukuttua. Adan 
vierailujen jälkeen Baines on se, joka jää kotiinsa Adan 
pukeutuessa ja lähtiessä. Baines on tässä suhteessa 
sellaisessa alisteisessa asemassa, joka on yleensä 
varattu naisille. Miehestä tekee feminiinisen hänen 
”riippuvuutensa, alistumisensa ja heikkoutensa”116. 

Kamera kuvaa alastonta Bainesia erotisoiden tämän 
ruumiin kohtauksessa, jossa tämä on yksin mökissään ja 
pyyhkii riisutulla paidallaan pianoa. Katseen kohteena 
oleminen erotisoi ruumiin ja jossain määrin myös femi-
nisoi sitä. Bainesin voi ajatella haluavan samanlaista 
kosketusta, jota Ada antaa pianolle. Sue Gillett kuvaa 
Bainesin suhdetta pianoon mustasukkaisuutena, sillä 

Alisdair kertoo Bainesille mitä kuuli tuona yönä:

Hän sanoi: 
”Pelkään omaa tahtoani, 
ja mitä se haluaa.
Se on niin outo ja vahva”.
Hän sanoi: ”Minun on mentävä.
Päästä minut”.

Elokuvassa tuo sama tahto – tai pimeä taito - haluaa 
pois omistuksen kahleista ja irti avioliitosta miehen 
kanssa, jota ei rakasta. Elokuvan loppupään kohtauk-
sessa Adan tahto aiheuttaa melkein hänen hukkumi-
sensa, mutta Ada kuitenkin rimpuilee irti köydestä 
viime hetkellä. Hänen tahtonsa ”valitsi elämän”.

Värisevä Baines

Valkoihoisen raja-asukkaan Bainesin kasvoja 
koristavat keskeneräiset maorien tatuoinnit, hän on 
opetellut maorien kieltä ja asuu eräänlaisessa majassa 
– erillään Englannissa asuvasta vaimostaan. Baines on 
kulttuurisessa välitilassa, ei länsimaalainen, ei maori. 
Miehen hahmosta on syytä esittää muutama sana, sillä 
hänen suhteensa Adaan vaikuttaa olennaisesti tulkin-
taani Adasta, ja toki Bainesin ”kummallisuus” quee-
riyttää koko elokuvaa.  

Jos Baines on kulttuurisesti epämääräinen, on hän 
sitä myös seksuaalisesti. Samir Dayal analysoi Piano-
elokuvaa tieteellisessä artikkelissaan Inhuman Love: 
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117 Dayal 2002: “...jealously [Baines] 

wishes to be the piano, to be the receiver 

of such rapturous touching,... to have such 

haunting music evoked in and through his 

own body, to tremble under the powerful 

cadences of [Ada’s] transcendence“.
118 Dayal 2002.
119 Dayal 2002.
120 Karkulehto 2011, 85.
121 de Lauretis 2004, 281.

viehätykseni elokuvaan ja sen päähenkilöön liittyi 
tämän fyysiseen olemukseen, siihen miten hän kantoi 
itsensä, ulkopuolisuuteen ja siihen että häntä eivät 
juurikaan kiinnostaneet tavallisen maailman murheet 
ja sosiaaliset kuviot, vaan hän mieluummin soitti yksin 
pianoaan.

Nuorena luulin olevani ainoa kaltaiseni maail-
massa. Koin perustavanlaatuista erilaisuutta ja tiesin 
vaistomaisesti, lähes asiaa miettimättä, että tuo erilai-
suus täytyy pitää salaisuutena. Kirjallisuudessa ja 
elokuvissa tyypillinen kaappiin sulkeutuneen homon 
representaatio on melankolinen ja ahdistunut mies120, 
niinpä homouden ja melankolian voidaan ajatella liit-
tyvä kulttuurisesti yhteen. 

Ada elää samanlaisesta ulkopuolisuudesta ja 
melankoliasta. Samaistumiseni kannalta Pianon oleel-
lisin teema onkin suru, jota  käsittelen seuraavaksi. 

 
Suru

Puhun tässä luvussa sekä surusta että melanko-
liasta yhteen nivoutuneina käsitteinä. Freud nimittää 
melankoliaa narsistiseksi häiriöksi, surun ollessa 
tavallinen reaktio121 ja lukija voi pitää tämän mieles-
sään, mutta käsitteiden ero ei ole tämän luvun kannalta 
merkityksellinen.

Kuten luvussa queerit genret kerroin, Jes Battis 
(2007) esittää, että queeriä määrittää kaipaus ja 
puute, sillä eläminen institutionaalisen ulkopuolella 

hän haluaa tulla kosketetuksi ja soitetuksi kuin piano ja 
väristä musiikkia117. Tälläinen halu on nautintoa, joka 
on varattu vain naiselle. Näin ajatellen Baines haluaa 
nauttia ja tulla nautituksi naisena118. Tämä ei tarkoita, 
että Baines haluaisi olla nainen, vaan että hän haluaa 
luopua seksuaalisesti miehisestä dominoivuudesta, 
tulla kosketetuksi, halutuksi ja rakastetuksi. Harvey 
Keitel on eräässä haastettelussa kertonut, että ainoa 
tapa, jolla Baines osaa elää on kärsimyksen kautta. 
Niinpä hänen halunsa tulla rakastetuksi voidaan 
ajatella myös haluna naista kohtaan, joka ei koskaan 
pysty täysin antamaan mitä hän haluaa. Hänen halunsa 
tulla rakastetuksi on rakkaudesta unelmointia ja 
rakkauden kaipuuta, kärsimystä.  

Mitä Ada sitten haluaa? Dayal näkee niin Adan 
kuin Bainesinkin masokistina. Ada ei ole kiinnostunut 
romanssista eikä sovinnaisesta seksistä ja Bainesistä 
hän löytää oman instrumenttinsa – ja on siksi elokuvan 
lopussa valmis luopumaan pianosta. Ei sen vuoksi, että 
Baines tarjoaa hänelle avio-onnen. Samoin Bainesin 
raastava kaipuu on tulkittavissa enemmän haluksi tulla 
rakastetuksi kuin rakkaudeksi tai seksin haluksi.119  

 
Minä ja Ada

Homokatsoja voi samaistua Adan ja Bainesin 
suhteessa sen joustaviin sukupuolirooleihin, hahmojen 
ulkopuolisuuteen sekä siihen että pari tapaa toisiaan 
salassa, kuten homot ovat tehneet kautta aikojen. Oma 

34



122 (39.)
123 Katso esimerkiksi Eeva 2004, 329.
124 Battis käyttää sanaa cipher.
125 Battis 2007, 3, 12-14.
126 Battis 2007, 2.
127 Battis 2007, 30.

fantastiseen ja elämää suurempia vastoinkäymisiä 
tutkielmani naisilla toden totta on.

Adan hahmoa määrittää läpi elokuvan melan-
kolia, erityisesti elokuvan alkupuolella, jolloin hän on 
erossa pianostaan ja kaipaa sitä. Kohtaus, jossa näyte-
tään erään pianon koskettimen sisäpinnalla kahden 
henkilön nimikirjaimet välissään sydän, ei ole merki-
tyksetön. Nimikirjaimet viittaavat romanttiseen 
suhteeseen ja siihen, että soittaessaan pianoa Ada 
mahdollisesti käy yhä läpi surua, jonka tämän henkilön 
menettäminen on aiheuttanut.

Flora puhuu vieraille naisille isästään, salamanis-
kuun kuolleesta saksalaisesta säveltäjästä, jonka yllät-
tävä kuolema teki hänen äidistään mykän. Flora keksii 
lasten tavoin usein valheita, eikä tämäkään tarina ole 
totta, sillä Ada kertoo Floralle tämän isästä toisessa 
kohtauksessa. Ada ja hänen miehensä ymmärsivät 
toisiaan lähes telepaattisesti. Suhde päättyi kun mies 
”lakkasi kuuntelemasta”. 

Queerinä olemista voi kuvata tilana, jossa henki-
löllä ei ole muuta kuin fantasiansa. Kun maailma 
yrittää kirjoittaa queerin tarinan päälle, ovat fantasiat 
myös vaara, sillä niitä ei voi jakaa, vaan ne on pidettävä 
lukittuna fantasmaattisessa kaapissa.127 Soittaminen 
on ainoa tapa, jolla Ada osaa ilmaista itseään. Se on 
yhtä aikaa niin hänen rakkautensa ja fantasiansa 
ilmaisua, kuin kaipuuta ja suruakin. Elokuvan lopussa 
Ada viittoo Floralle pianon olevan pilalla ja ettei halua 
sitä, ja piano pudotetaan veneestä mereen. Hän luopuu 
fantasiastaan ja melkein hukuttautuu sen mukana, 

vaatii aina jonkin verran melankoliaa. Se on surua 
sitä elämää kohtaan, jota ei koskaan elänyt tai tule 
elämään, ja surua sitä ajatusta kohtaan, ettei tule 
koskaan olemaan heteromies tai saamaan niitä hetero-
miehiä, joita haluaa.123 

Melankolia on sisäänrakennettu queerien suhteiden 
historiaan, sillä ”queerin halun historia on katkaistu 
syyllistävillä hiljaisuuksilla, rikosoikeudenkäynneillä, 
karkottamisilla, vääristelyllä ja ennen kaikkea varasta-
malla nautinnon hetkiä”. Vaikka yhteiskuntamme insti-
tutionaaliset rakenteet vastahakoisesti hyväksyvätkin 
homojen sukupuolisuhteet, ne kuitenkin sijoittavat 
homot marginaaliin, epänormaaleiksi. Tähän erilai-
suuteen liittyy Battisin mukaan jonkinlaista surua, ja 
fantasiasta tulee eräänlainen salakieli124 homosek-
suaaliselle elämäntavalle.125 

Alakuloisuus on ehkä yleisesti mielletty ikäväksi 
asiaksi, mutta voi olla queerille henkilölle myös kotoisa 
olotila, ainakin valkokankaalla. Tätä voi verrata esimer-
kiksi hirviöön, joka voi näyttäytyä katsojalle myöntei-
senä tai kielteisenä, kaukaisena tai läheisenä, riippuen 
katsojan asemasta. Olen aina ollut hyvin viehättynyt 
surumielisistä ja alakuloisista elokuvista ja musii-
kista. Alakulo toimii myös voimavarana ja inspiraation 
lähteenä monille asioille.

Homot voivat samaistua fantasiahahmojen elämää 
suurempiin vastoinkäymisiin, sillä queerina oleminen 
tuntuu usein elämää suuremmalta126. Yksikään tutkiel-
mani elokuvista ei ole fantasiaelokuva, mutta olen jo 
esittänyt homoseksuaalisuuden ja queerin yhteyden 
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Ripley: Sinä haluat viedä sen takaisin.

Bishop II: Haluamme tappaa sen ja viedä sinut kotiin.

Ripley: Paskapuhetta.

Bishop II: Olet väärässä. Haluamme auttaa.

Ripley: Mitä se muka tarkoittaa?

Bishop II: Leikkaamme sen irti sinusta.

Ripley: Ja pidätte sen.

Bishop II: Emme voi antaa sen säilyä hengissä. 
Vaarantaisimme kaiken tuntemamme.

Ripley: Ettekö halua viedä sitä takaisin? (Ripley 
haluaa uskoa häntä)

Bishop II: Ripley, aika on vähissä. Aluksella on leik-
kaushuone valmiina. Tule mukaani.

Sinulla on vielä elämä edessäsi. Lapsia.

Ripley ei kuitenkaan usko Yhtiön aikeiden hyvyy-
teen ja kieltäytyy tarjouksesta. Hän tappaa itsensä ja 
alienin sisällään. Ripleyn tarina on saatu päätökseen. 
 

elääkseen Bainesin ja Floran kanssa perheenä.
Pianon päähenkilön tavoin tavoin Ripleytä 

varjostaa suru, eikä vain Alien 3 -elokuvassa, vaan 
lähes koko elokuvasarjan läpi. Ensimmäisen ja toisen 
Alien-elokuvan välillä Ripley on ollut hyperunessa128 
57 vuotta ja hänen nuori tyttärensä on ehtinyt kasvaa 
aikuiseksi ja kuolla (mahdollisesta aviomiehestä ei 
puhuta). Aliens-elokuvan alussa Ripley näkee kuvan 
kuusikymmentävuotiaasta tyttärestään ja purskahtaa 
itkuun muistellessaan, miten hän lupasi ehtiä tytön 
11-vuotissyntymäpäivälle.

Alien 3 –elokuvan alun hätälaskussa Ripleylle 
tärkeät henkilöt jälleen kuolevat. Erityisesti pikkutyttö 
Newtin menetys koskettaa Ripleytä. Sankarittaremme 
ei ehdi kuitenkaan surra kauaa, sillä alien uhkaa taas 
kaikkia planeetan asukkaita. Ripley ja Pianon Ada 
ovat kuten Battiksen määrittelemät queer-fantasian 
hahmot, usein tuplamarginalisoitu, pakotettuina sovit-
telemaan useita kilpailevia menetyksen, ulkopuolelle 
jättämisen ja suremisen systeemejä.129

Elokuvan lopun kohtauksessa Yhtiön edus-
taja yrittää ylipuhua Ripleytä leikkaukseen, jossa he 
voisivat poistaa alienin hänen sisältään. Yhtiö vetoaa  
Ripleyn äidillisiin tunteisiin ja haluun selvitä elossa: 
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130 Oma käännös.

JohtopäätöKset
Tutkielman kirjoittamisen keskellä opin uutta itses-

täni ja oivalsin, että kiinnostus fantastiseen on määrit-
tänyt monia asioita, jotka olen kokenut läheisiksi. 
Kutsuipa sitä tavallisuuden peloksi, todellisuuspaoksi 
tai fantasiaksi, lapsena leikin usein olevani supersan-
kari, mutantti, robotti tai avaruusolio. Jos en leikkinyt, 
luin atomeista ja syvän meren elävistä, kaukaisista 
tähdistä ja planeetoista. Yläasteella leikkiminen alkoi 
loppua ja oli vaikeaa löytää korviketta fantasialle. Toki 
minulla oli romanttisia unelmia ja fantasioita, mutta 
identiteettini oli kadoksissa. Vaikka olinkin arka, tunsin 
itseni erityiseksi ja kummastelin miksi ulkomaailma ei 
reagoinut minuun, kuten sen olisi mielestäni pitänyt. 
En etsinyt suosiota, en unelmoinut haaveammateista, 
vaan olin edelleen kiinnostuneempi supersankareista 
ja vieraista maailmoista. Jos minulla oli Batmanin, 
Kissanaisen tai jonkin mutantin sielu, sille ei ollut 
oikeassa maailmassa käyttöä. Minun piti salata identi-
teettini, kuten supersankaritkin tekevät.

Pelkäsin, että erilaisuuteni näkyisi ulos ja jännitin 
sosiaalisia tilanteita, erityisesti poikaporukoita. 
Tyttöjen kanssa olin aina tullut toimeen, mutta pojat 
olivat arvaamattomia. He huomauttivat, jos ei käyt-
täytynyt, kuten kuului käyttäytyä. Teini-iässä aikui-
suus oli jo kovin lähellä ja elokuvista löysin paikkoja 
ja hahmoja, jotka koin tutuiksi ja joiden elämät vaikut-
tivat tavoittelemisen arvoisilta.

Jos tutkimusmatkani lähti liikkeelle kolmesta 

Catherinen tapauksessa surun tematiikka on hieman 
vaikeampi löytää. Tramell on viileä ja laskelmoiva, 
mutta koen hänenkin hahmossaan jonkinlaista surua 
tai oikeastaan surun kieltämistä, jota on vaikea sanal-
listaa. Kenties se näkyy tavassa, jolla hän kontrollinsa 
avulla pyrkii pakenemaan jotain. 

Ajatukseni tueksi löytyi Tähdet kertovat -sarjan 
jakso, jossa Sharon Stonen valottaa sitä tapaa, jolla 
hän rakensi roolihahmonsa. Stone näki Catherinen 
”maailman särkyneimpänä ja surullisimpana hahmona, 
joka tarvitsi rakkautta ja hyväksyntää joka sekunti tai 
muuten kuolisi. Kaikkien tulisi palvoa ja ihailla häntä  
joka ikisenä olemassaolonsa hetkenä”.130 Tämä välittyy 
katsojalle elokuvasta, vaikkei tätä seikkaa alleviiva-
takaan. Toki tämä femme fatale menettää elokuvassa 
läheisiä ihmisiään, vaikkakin oman pimeän puolensa 
johdosta. Kaikki henkilöt, joiden kanssa Catherine 
lähentyy, tuovat pintaan tunteita ja hänen on mentävä 
yhä pidemmälle pitääkseen ne aisoissa.
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homouteen liitettyjä teemoja, kuten hirviöt ja melan-
kolia. Alien 3 niin scifi-elokuvana, kuin kauhu- ja hirviö-
elokuvanakin, on otollista maaperää queer-luen-
nalle133. Niin ovat myös Basic Instinctin siloitettu 
neo-noirmaailma sekä Pianon kummallisesti väritetty 
maailma, jossa raja-asukkaat, maorit ja mykkä nainen 
voivat kohdata.

Fantastisia elementtejä sisältävät tarinat luovat 
maailmoja, joissa taikuus ja hirviöt voivat olla yhtä 
totta tai tarua kuin ”heterokeskeisyys”. Näissä tari-
noissa jokaisen lukijan tai katsojan nautinto on 
perverssiä ja queeriä, sillä tarinat tapahtuvat tilassa, 
joka vieraudessaan on olemuksellisesti heteroseksu-
alismin vastainen.134  

Elokuviin samaistuminen oli helppoa nuorelle 
queerille, sillä kaikki elokuvat ja niiden päähen-
kilöt vastustivat tulla nähdyiksi tavallisina ihmisiä. 
Elokuvat imaisivat minut omaan fantasiaansa ja ehdot-
tivat, että myös minä voin elää normaaliuden rajojen 
ulkopuolella. 

Mikä osuus hahmojen sukupuolella oli samaistu-
miseeni? Ainakin naishahmojen korostettu toiseus 
teki niistä samaistuttavia, kenties mieshahmoja 
harvemmin kuvataan samalla tavalla ulkopuolisina 
ja sukupuolettomina. Tämä ei olisi ihme, sillä nais-
maskuliinisuus on sallitumpaa kuin miesfeminiini-
syys135. Seuraavaksi olisikin mielekästä tutkia quee-
rejä mieshahmoja, sillä niitäkin löytyy, myös omista 
samaistumiskokemuksistani.

Kol men e l okuvan a ineis to  o l i  eht y mätön 

näennäisesti erilaisesta hahmosta, niin se päätyi 
kolmeen melko samanlaiseen hahmoon. Ellen Ripley, 
Catherine Tramell ja Ada McGrath ovat kaikki itse-
näisiä, voimakastahtoisia naisia, jotka elävät erikois-
laatuista elämää. He ovat kohdanneet surua ja kääntä-
neet sen vahvuudekseen. Nämä kolme poikkeuksellista 
naista ovat ulkopuolisia, vaikkakin eri tavoin. Mietin, 
voisiko heidän kaltaisiaan naisia todellisuudessa olla 
olemassa? Ehkä heille ei ole sijaa tavallisessa maail-
massa ja siksi he ovat päättäneet elää toisessa ulottu-
vuudessa, filmillä.

Kysyin tutkielmani alussa kolme kysymystä: 
millainen samaistumiskohteideni identiteetti on, 
millaisia homouteen rinnastuvia teemoja elokuvissa 
on ja miten nämä asiat vaikuttivat samaistumiseeni. 
Kaikkia naisia voi luonnehtia androgyyneiksi, eikä vält-
tämättä ulkoisesti, vaan mieleltään. Catherine on kuin 
kaunis, loistokas filmitähti ja Ada pukeutuu uskolli-
sesti ajalleen tyypilliseen naisen asuun, mutta heidän 
luonteensa eivät ole korostetun naisellisia ja heistä 
löytyy myös maskuliinisina pidettyjä ominaisuuksia, 
kuten toiminnallisuutta, tunteiden hallintaa ja ratio-
naalisuutta131. Näiden hahmojen voi ajatella olevan 
mainstream-elokuvan vastaus Leena-Maija Rossin 
(2008) kuvaamaan tarpeeseen saada sellaisia suku-
puolten kuvia, ”jotka tarjoavat mahdollisuuksia idea-
lisoida median valtavirtaa vastaan, tuottaa antinorma-
tiivista suhteisuutta”132. 

Kaikki  elokuvat  sisälsivät  selkeästi  quee-
rejä elementtejä ja tutkielmaani nousi elokuvista 
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ihmisten näkökulmia sekä elokuvahahmojen että 
katsojien identiteeteistä ja niiden monimuotoisuu-
desta. Normatiivisesti normaalia sukupuolta ja seksu-
aalisuutta ei ole olemassakaan.

 

tutkimuskohde. Jo yksi elokuva olisi riittänyt katta-
maan kandidaatin tutkielman laajuuden, mutta halusin 
paneutua useampaan hahmoon, jotta tulokseni eivät 
olisi liian tapauskohtaisia. Valitsin nämä kolme 
henkilöä kymmenen roolihahmon joukosta ja olen 
nyt melko varma, että kaikista hahmoista löytyisivät 
vastaavat queerit sisällöt.

Tutkimukseni keskellä ymmärsin kuinka suuressa 
osassa niin sanottu tavallisuuden pelko on ollut ja on 
yhä elämässäni. Sana ”pelko” herättää kielteisiä mieli-
kuvia, mutta se ei ole tarkoitus. Queerin yksilön kiin-
nostus ylimaallisiin asioihin tarkoittaa, ainakin minulle, 
yksinkertaisesti erilaista näkötapaa maailmaan. 

Olin rajannut aineistoni aikaan ennen tutustumis-
tani homokulttuuriin. Rajaus tarjosi perustellun näkö-
kulman aineistooni, mutta toisaalta se ei tuo tutkiel-
maani ylimääräistä näkökulmaa sikäli, että samaistun 
samoihin hahmoihin yhtälailla nykypäivänäkin. Toki 
homokulttuurin rajaamisen tutkielman ulkopuolelle 
voi ajatella selkiyttävän aiheen käsittelyä. 

Tutkielmassani käsitellyt elokuvat ovat olleet 
suosittuja ja varmasti monenlaiset ihmiset ovat 
samaistuneet niiden päähenkilöihin. En oleta, että 
vain homoseksuaalit ja queerit katsojat ovat nauttineet 
näistä elokuvista tai samaistuneet niiden hahmoihin. 
Tarkoitukseni ei ole myöskään omia queeriä tarkoit-
tamaan vain homoseksuaalia. Ripley, Catherine ja 
Ada ovat kuitenkin minulle tärkeitä samaistumiskoh-
teita ja heillä on ollut osansa kasvussani ja hakies-
sani identiteettiäni. Haluan tutkielmallani avartaa 
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