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Luku 1

JOHDANTO

”Did you ever find Bugs Bunny attractive when he put on a dress and
played girl bunny?”

(Wayne’s World, 1992)

1.1 Tutkimuskysymys

Tämän työn keskiössä on se, miten ja miksi sukupuolta käsitellään ja tulkitaan ani-
maatiossa, ja miten seksuaalisuus syntyy tässä kontekstissa. Tarkastelun kohteena
ovat pääasiassa eläinhahmojen kehot amerikkalaisessa piirrosanimaatiossa 1900-
luvun alusta 2000-luvulle. Niiden kautta käsittelen sukupuolta ja seksuaalisuutta
performansseina, jolla on useita merkityksiä, tavoitteita ja seurauksia.

Judith Butler esittää kirjassaan Hankala sukupuoli (1990) kysymyksen siitä, mitkä
sukupuolet ja seksuaalisuudet ovat ylipäätään kulttuurissamme mahdollisia. Ani-
maatiolla on mahdollisuus synnyttää vieraita kehoja, jotka pyrkivät sukupuolen
merkistön ulkopuolelle joko poissulkevassa tai ympäröivässä mielessä. Mutta onko
sellaisia kehoja ylipäätään mahdollista luoda samaistumisen ja inhimillisyyden ke-
hyksessä? Onko niillä enää silloin merkitystä? Onko keholla ylipäätään merkitystä
irrallaan sukupuolesta ja seksuaalisuudesta?

Oma kantani on selvä siinä, että pidän vaihtoehtoisten sukupuolten mahdollisuutta
hyvänä ja tavoiteltavana asiana. Minulle tällaiset tapaukset populaarikulttuurissa
tuottavat mielihyvää ja promotoivat sukupuolisen ja seksuaalisen itseilmaisun va-
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pautta. Argumenttiani sekä haastavat että tukevat sellaiset syväluennat, jotka ovat
kanssani täysin vastakkaista mieltä. Mitä tarkoittaa, kun amerikkalainen uskon-
nollinen oikeisto järkyttyy siitä että Leijonakuninkaan Timon ja Bumba tai Paavo
Pesusienen nimihenkilö ”ovat” homoja (ks. kappale 5.2)? Jos homoseksuaalisuus
voi olla identiteetti ilman materiaalista sukupuolta, ruumista tai edes seksuaali-
sia tekoja valkokankaalla, niin mitä ovat sukupuoli, seksuaalisuus ja identiteetti
animaatiossa?

Perinteisesti amerikkalaisen animaation kehityskaari on jaettu kolmeen osaan: ai-
kaan ennen äänielokuvaa (-1928), ns. kultakauteen (1928-1960) ja television aika-
kauteen (1960-). Oma jaotteluni osuu suurinpiirtein samoihin käännekohtiin, joita
tämän työn kolme päälukua käsittelevät antropomorfismin, kehon, seksuaalisuu-
den ja sukupuolen näkökulmista. Tyylillisesti katson ajan ennen 1930-lukua olevan
ns. surrealismin ja anarkismin aikakautta, joka päättyy Disneyn suurmenestykseen
ja Haysin koodin sensuurisäädöksiin. Tätä aikaa käsittelee luku kolme.

Neljäs luku keskittyy ns. kultakauteen, jota dominoi toisaalta Disneyn romantti-
nen realismi ja heteroseksuaalinen agenda, ja toisaalta Väiski Vemmelsäären (Bugs
Bunny) kaltaiset Disneyn lanseeraamaa animaation viattomuutta hyväksikäyttä-
vät hahmot. Tämä kausi alkoi murentua sodan jälkeisessä poliittisessa murrokses-
sa, ja saavutti päätepisteensä television yleistymisen myötä.

Viides luku käsittelee television aikakautta ja sen tuomia muutoksia animoituun
kehoon sekä animaatiohahmojen välisiin suhteisiin, sekä niihin erityispiirteisiin,
joita nimenomaan eläinhahmot tuovat mukanaan.

Kaikki kuvat on otettu suoraan kuvateksteissä mainituista elokuvista, ellei toisin
mainita.

1.2 Lähtökohdat

Kun animaatio 1900-luvun alussa kehittyi kerronnallisena elokuvan muotona ja
ensimmäisiä keskeisiä animaatiosankareita, kuten Felix-kissa ja Oswald-jänis, ke-
hitettiin, animaatio kulki vaudevillen jalanjäljissä ja käytti parhaansa mukaan hy-
väkseen rajattomia kehollisia mahdollisuuksiaan; kehot muuntautuivat ja hajosi-
vat, seksuaalisuus ja väkivalta oli anarkistista, kaikki mahdollinen saattoi herätä,
ja heräsikin, henkiin.

Animaationtekijät alkoivat hyvin pian keskittyä tiettyjen hahmojen kehittämiseen,
ja samat pää- ja sivuhenkilöt seikkailivat useissa piirretyissä. Varhaisissa piirretyis-
sä näkyy animaation etymologinen henki - animare, herättää eloon. Ne olivat ai-
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kansa tuotoksia, ja ensimmäiset animaatiosankarit olivatkin lähinnä antropomor-
fisoituja eläimiä ja lapsia - erityisesti ei-valkoisia lapsia. Animaationtekijöillä oli
holhoojan suhde piirroksiinsa; valkokankaan ensimmäinen piirretty tähti, Winsor
McCayn dinosaurus Gertie, oli omapäinen brontosaurus, jota piti aina välillä torua,
mutta joka oli kuitenkin aina lopulta miellyttämishaluinen ja kuuliainen luojalleen
(ks. 3.2).

1930-luvulla Amerikassa heräsi moraalinen ahdistus ja sen myötä Motion Picture
Producers and Directors of America lanseerasi tuotantokoodiston, niin kutsutun
Haysin koodin (ks. kappale 3.4), joka karsi kaiken epäilyttävän piirretyistä, kuten
hahmoilta kaikki sukupuolen fyysiset merkit.

Seurauksena animaatiohahmoilta on sittemmin puuttunut se, mitä kutsun jatkos-
sa ”alkuperäiseksi” kehoksi. Tällä tarkoitan sitä biologista kehoa, joka ihmisillä
oletetaan olevan ja jonka päälle sukupuolen merkit rakentuvat. Sukupuoli määrit-
tyy animaatiossa nimenomaan toissijaisten sukupuolen merkkien pohjalta; eleissä,
rooleissa, pukeutumisessa, liioittelussa. Sukupuolta rakennetaan paitsi jäljittele-
mällä kulttuurissa esiintyviä sukupuolitettuja piirteitä, kuten ruumiinrakenne tai
ammatti, myös karikatyyrin omalla kielellä, jossa keinotekoisista merkeistä tulee
”alkuperäisen” kehon merkkejä. Syntyy illuusio biologisesta kehosta. Silmäripset
tai niiden puuttuminen, huulet tai niiden puuttuminen, ruumiinosien keskinäiset
suhteet ja muodot - kaikki nämä mekit ovat niitä signaaleja, jonka pohjalta katsoja
tekee oletuksen hahmon sukupuolesta (Abel 1995, s. 5).

”Alkuperäisen” kehon puuttuminen on problemaattista, sillä sukupuolettomuu-
teen pyrkimiseen liittyy universaaliin miessubjektiuteen palaamisen riski. Kevin
S. Sandler spekuloi kirjassa Reading the Rabbit :

”If gender attribution is essentially sex attribution, the historic absence
from view of the penis in cinema... has allowed the male body an in-
dependence from sexual anatomical verification... ’male’ is assumed in
the absence of female cues.” (Sandler 1998, s. 158-159)

Sandler viittaa Chris Straayeriin, jonka mukaan naisten muoti on historian kulues-
sa merkinnyt naisen ulkonäön sukupuoliseksi (ibid.). Rintoja, vyötäröä, silmäripsiä
ja huulia korostava muoti on siis johtanut siihen, että nämä merkit tarkoittavat
automaattisesti naiseutta ja feminiinisyyttä, ja niiden puute miehuutta ja masku-
liinisuutta. Animaatiohistoriassa tämä on ilmeistä: Mikki Hiirestä (Mickey Mouse
tulee Minni Hiiri (Minnie Mouse), kun lisätään silmäripset ja korkokengät; Aku
Ankasta (Donald Duck) Iines Ankka (Daisy Duck silmäripsillä, rusetilla ja ma-
melukeilla. Erityisesti ei-ihmishahmoilla, eli antropomorfisilla eläimillä ja esineillä,
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subjekti on lähes poikkeuksetta automaattisesti miespuolinen. Naispuoliset hah-
mot paitsi loistavat poissaolollaan, myös ovat elokuvien juonissa nimenomaan ta-
voittelun, takaa-ajon, kohteita (Delgaudio 1980). Koska nämä elokuvat: Disneyn,
Warner Brothersin, MGM:n ja muiden animaation kultakauden huippustudioiden
tuotokset ovat yhä maailmanlaajuisesti suosittuja ja katsottuja klassikoita, niiden
päähenkilöt ovat osaltaan kasvattaneet länsimaisen sukupolven toisensa jälkeen
1920-luvulta saakka. Sam Abel oikeutetusti huomauttaa artikkelissaan The Rab-
bit in Drag, että (amerikkalaiset) piirretyt sekä heijastavat että luovat sosiaalisia
normeja (Abel 1995, s. 184). Koska animaation asema elokuvan lapsipuolena ja
nimenomaan lapsille suunnattuna taidemuotona ei ole murtunut täysin vieläkään,
piirretyt ovat se suurin yksittäinen lähde, joka muokkaa paitsi lasten medialuku-
taitoa, ja osaltaan myös maailmankuvaa, myös käsitystä sukupuolen merkitykses-
tä ja rakenteesta. Toiset piirretyt käyttävät näitä seksuaalisen viattomuuden ja
sukupuolisen normatiivisuuden konventioita hyväkseen, ja juuri niihin kohdistuu
mielenkiintoni.

Karikatyristiset hahmot ja ”alkuperäisen” kehon puute siis essentialisoivat suku-
puolien kahtiajakoa ja sukupuolten välisiä eroja, mutta toisaalta mahdollistavat
myös murtumat rakenteissaan. Liioittelu ja alkuperäissuhteen puuttuminen koros-
taa myös sukupuolen suhteellisuutta: hahmo sukupuolittuu suhteessa toisiin hah-
moihin janalla maskuliinisuus-feminiinisyys.

Katsojuus ja samaistuminen on tärkeä ja haastava käsite. Feministinen mediatut-
kimus on perinteisesti nojannut siihen käsitykseen, että naiskatsojan mahdollisuu-
det rajoittuvat passiiviseen samaistumiseen ja maskuliinisen katseen omaksumi-
seen. Tunnetuin analyysi tästä näkökulmasta on Laura Mulveyn Visual Pleasure
and Narrative Cinema (1975). Tuoreempi näkemys on, että samanaikaiset erilai-
set, ristiriitaiset ja kumouksellisetkin katsoja- ja samaistumispositiot ovat varsin
mahdollisia. Chris Straayer kommentoi Mulveyn positiota kirjassaan Deviant Eyes,
Deviant Bodies (1996):

”Even thought the spectator’s psychology is formed within a culture
that that collapses sexual/anatomical differences onto gender, the sa-
me culture also contains opposing factors and configurations that ge-
nerate a proliferation of discourses that instigates actual psychological
diversity. It is this diversity rather than cinema’s dominant ideology
that we must examine in order to deconstruct the alignment of male
with activity and female with passivity.” (Straayer 1996, s. 11)

Katsojuuden purkaminen on monille katsojille arkipäivää, etenkin meille jotka em-
me ole kotonamme perinteisissä sukupuolirooleissa. Tekijän rooli on haastavampi,
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sillä katsoja kohtaa teoksen aina yksilöllisellä tasolla. Omaa katsojuuttaan on hel-
pompi analysoida kuin ennakoida, miten yleisö tulkitsee yksittäistä teosta.

Elokuvaani Falling (2004) tehdessäni törmäsin usein hämmästyttävän kiinteisiin
oletuksiin heteroseksuaalisuudesta niin käsikirjoituksen kuin valmiin elokuvankin
kanssa. Elokuva kertoo pariskunnasta, jonka toisen osapuolen henkilökohtainen
painovoima muuttuu käänteiseksi ja hän ”putoaa” kattoon. Käsikirjoituksen ensim-
mäisessä versiossa en määritellyt henkilöiden sukupuolia, jolloin yleisin kysymys
johon törmäsin käsikirjoituksen suhteen oli kertoiko elokuva ”homoksi muuttumi-
sesta”. Oletan, että oma homoseksuaalisuuteni oli tässä vaiheessa yleistä tietoa, ja
se vaikutti tulkintaan. Se ei kuitenkaan varsinaisesti ollut elokuvani ideana, joten
määrittelin hahmot naispuolisiksi. Sen jälkeen kukaan ei kysynyt minulta muut-
tuuko jompikumpi heteroksi elokuvan aikana - oletettavasti siksi, että kenenkään
ei yleensä ajatella ”muuttuvan” heteroksi. Yleinen käsitys on, että heteroseksuaa-
lisuus on jokaisen ihmisen lähtökohta, johon korkeintaan ”palataan”.

Kuva 1.1: Falling (2004)

Halusin kuitenkin olla korostamatta hahmojen sukupuolta liikaa sekä välttää kai-
kenlaisia sukupuolihierarkisia rooleja, joten piirsin toiselle pitkät hiukset ja housut,
ja toiselle lyhyet hiukset ja hameen, näin sekoittaen ulkoisia sukupuolen merkkejä.
Piirsin kuitenkin molemmille selkeästi rinnat. Valmiista elokuvasta ei enää tul-
lut homoksi muuttumiseen liittyviä kysymyksiä, mutta sen sijaan kysyttiin kumpi
hahmoista oli mies ja kumpi nainen. Sekaannusten sarjan huipennuksena eloku-
va valittiin esitettäväksi ylen Uusi Kino -lyhytelokuvasarjassa, ja siitä laitettiin
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ylen www-sivuille lyhyt kuvaus, jonka olin itse pyynnöstä kirjoittanut. Kun teks-
tini ilmestyi sivuille, siihen oli lisätty tarkennus: ”Elokuva kertoo pariskunnasta -
miehestä ja naisesta - ...” En tiedä mahtoiko taustalla olla huoli siitä että hahmo-
jen sukupuolet olivat elokuvassa niin epäselvät että katsojien kannalta tarkennus
oli tarpeen - mikä tarkoittaisi että joku nimenomaan katsoi elokuvan ja päätyi sii-
hen lopputulokseen että toinen todella oli mies - vai ”pariskunnan” arkimerkityk-
sen epäselvyydestä. Joka tapauksessa kokemukseni vakuuttivat minut siitä, että
animaation sukupuoli ei ole aivan niin yksioikoinen asia kuin mitä olin kuvitellut.
Kun ajattelin asiaa tarkemmin, tulin jopa siihen lopputulokseen että hahmojen
piirtäminen sukupuolettomiksi, joka oli alkuperäinen ideani, olisi ollut mahdoton
tehtävä. Katsoja on kykeneväinen näkemään mitä haluaa tai odottaa, ja jos tahtoo
käyttää hyväkseen sukupuolen häilyväisyyttä, se on paras tehdä mahdollisimman
selkeästi.
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Luku 2

TERMISTÖÄ JA TEORIAA

2.1 Katsojuus ja samaistuminen

Elokuvia on historiallisesti tarkasteltu identifikaation, eli samaistumisen kautta.
Elokuvassa käytetyt tekniikat joko vetoavat tunteisiin ja edistävät katsojan im-
mersiota teokseen, tai rationalisoivat ja etäännyttävät siitä (Bordwell 1989, s.
166).

Joanna Bouldin kirjoittaa artikkelissaan Bodacious Bodies and The Voluptuous
Gaze (2000) animaation nautinnosta ja animoidun kehon suhteesta katsojan ke-
hoon. Hän on sitä mieltä, että animaatiohahmojen ”mahdottomien kehojen” kat-
somisen nautinto johtuu siitä, että katsoja hetkellisesti kokee jotakin oman ke-
honsa rajoja ylittävää. Tämä on Bouldinin mukaan mahdollista siitä huolimatta,
että katsojan ja hahmon kehot ovat erilaisia ja niistä puuttuu yhdennäköisyys
ja juurikin ”alkuperäinen” samaistumisen kohde, joka tekee suoran samaistumisen
mahdottomaksi.

Toisaalta Bouldin väittää, että näytelmäelokuvan on helpompi saada katsoja us-
komaan elokuva-aparaatin luomaan illuusioon kuin animaation.

”The cartoon viewer is always aware of the mediation of the animator’s
hand and thus is constantly aware of the fiction of the animated body.”
(Bouldin 2000, s. 59)

Olen samaa mieltä siitä, että ns. ”polymorfisen perverssien” kokemusten jakaminen
on juurikin iso osa animaation viehätystä, mutta samaistumisesta en olisi niin var-
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ma. Itse asiassa uskon, että ”alkuperäisen” kehon puuttuminen päinvastoin edistää
katsojan samaistumista.

Ihminen luottaa siihen, että hänen aistinsa tuottavat infomaatiota ympäröiväs-
tä todellisuudesta. Nämä aistit ovat kuitenkin epäluotettavia ja niiden välittämä
informaatio pirstaleista. Sarjakuvaa muotona käsittelevässä kirjassaan Understan-
ding Comics (1993) Scott McCloud käyttää termiä täydentäminen (closure) siitä
mekanismista, joka saa ihmisaivot paikkaamaan aistien välittämä vajavainen in-
formaatio koherentiksi kokonaisuudeksi.

”Our perception of ’reality’ is an act of faith, based on mere fragments.”
(McCloud 1993, s. 62)

Kun katsomme elokuvaa, on täydentämisellä keskeinen rooli. Mitä todellisuudes-
sa näemme, on sarja erillisiä kuvia, mutta aivomme täyttävät myös tilan kuvien
välillä ja saavat meidät uskomaan että näemme todellista liikettä todellisessa ti-
lassa ja ajassa. Samalla tavalla, kun näemme kaksi pistettä ja viivan niiden alla,
aivomme tulkitsevat ne ihmiskasvoiksi. Yksinkertaisimmasta mahdollisesta karika-
tyyristä tulee välittömästi henkilö.

McCloud vie täydentämisen ajatusta vielä pidemmälle. Ei vain kuva ympäröiväs-
tä todellisuudestamme ole täydennetty hajanaisesta, pirstaleisesta informaatiosta,
vaan myös kuva omasta itsestämme. Emme juuri koskaan näe kasvojamme tai ke-
hojamme, mutta silti luotamme siihen että ne tekevät mitä käskemme niiden teh-
dä. Meillä on mielikuva siitä miltä näytämme ja millainen kehomme on, mutta se
ei ole valokuvantarkka kuva, vaan yksinkertaistettu versio - kuin karikatyyri.

”Thus, when you look at a photo or realistic drawing of a face - you
see it as the face of another. But when you enter the world of cartoon
- you see yourself.” (McCloud 1993, s. 36)

Lisäksi, jos katsoja on, kuten Bouldin väittää, aina tietoinen animaattorin läs-
näolosta animaatiohahmon taustalla, eikö hän ole vielä tietoisempi näyttelijästä
roolissaan? Näyttelijöitä seurataan urallaan ja yksityiselämässään tarkkaan, ja mo-
nen elokuvan hahmot muistetaan paremmin näyttelijän nimellä kuin itse hahmon.
Toisaalta animaatiohahmoista tunnetuimmat, kuten Väiski Vemmelsääri, Tom ja
Jerry tai erityisesti Mikki Hiiri, nähdään omalla tavallaan näyttelijöinä elokuvis-
saan. Heistä on tehty haastetteluita ja elokuvia, joissa käsitellään animaatiohah-
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mojen ”yksityiselämää” kulissien takana1, tai joissa animaatiohahmot esiintyvät
näyttelijöiden kanssa2.

Katsojan on siis helpompi samaistua animaatiohahmoon, koska animaatiohahmos-
sa on enemmän tilaa mielikuvitukselle, ja sitä kautta katsojalle itselleen. Bouldin
on tästä periaatteessa samaa mieltä: hän viittaa Marshall McLuhanin määritel-
mään animaatiosta ”viileänä” mediana joka vaatii katsojalta enemmän huomiota
ja osallistumista (Bouldin 2000, s. 60). Hän käsittelee myös Vivian Sobchackin
kirjaan Carnal Thoughts (2004), jossa tarkastellaan elokuvan katsomista fyysisenä
kokemuksena fenomenologian avulla.

Fenomenologiassa McCloudinkin kuvailemasta ihmisen kokemuksesta itsestään
käytetään nimitystä eletty keho (lived body), jonka kautta merkitykset ja ymmärrys
muiden (ja Toisen) kokemuksista voivat syntyä (Sobchack 2004, s. 60). Elokuvan
katsominen on täysivaltainen aistillinen kokemus, ei vain visuaalinen, ja tuottaa
sellaisiakin kokemuksia, jotka ovat ymmärrettäviä ensisijaisesti kehollisesti ja vas-
ta sitten tietoisella tasolla (Sobchack 2004, s. 63). Sobchack näkee elokuvan kehon
ja katsojan kehon välillä kiinteän vuorovaikutuksen, ”an irreducible and dynamic
relational structure of reversebility and reciprocity” (Sobchack 2004, s. 79), jo-
ka mahdollistaa samanaikaisen läsnäolon katsojana ja katsottuna, kosketettuna ja
koskijana, ja kyseenalaistaa tällaisen kahtiajaon ylipäätään.

”The film experience is meaningful not to the side of our bodies but
because of our bodies.” (Sobchack 2004, s. 60, alkup. painotus)

Animaation voima ei ehkä olekaan muodon oletetussa kyvyssä paljastaa oma keino-
tekoisuutensa, vaan sen vapauttavassa vaikutuksessa yleisöönsä. Katsoja samais-
tuu animaatiohahmojen jatkuvassa muutoksen tilassa oleviin identiteetteihin on-
gelmitta, samalla altistuu mahdottomille kehollisille nautinnoille ja muodon ja
sukupuolen metamorfooseille, ja nauttii joka hetkestä.

2.2 Antropomorfismi

David Bordwell kirjoittaa kirjassaan Making Meaning (1989), että ihminen on sekä
biologisesti että kulttuurisesti ohjelmoitu havaitsemaan inhimilliset piirteet ympä-

1mm. You Ought to Be in Pictures (1944), What’s Cookin’ Doc? (1944), Duck Amuck (1953)
ja Who Framed Roger Rabbit (1988)

2mm. Anchors Aweigh (1945), Dangerous When Wet (1953) ja Who Framed Roger Rabbit
(1988)
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ristössään. Itse asiassa hän näkee tämän prosessin keskeiseksi tavaksi, jolla ihmi-
nen tuottaa merkityksiä ympärillään oleville asioille (Bordwell 1989, s. 152-153).
Bordwell itse kutsuu prosessia personifikaatioksi, mutta yleisempi termi ilmiölle
on antropomorfismi.

Animaation yhteydessä puhutaan usein antropomorfismista termiä välttämättä
sen kummemmin määrittelemättä. Antropomorfismi tarkoittaa inhimillisten piir-
teiden sijoittamista sinne, missä niitä ei luonnostaan ole. Antropomorfisia ovat
eläimet, kasvit, esineet ja asiat jotka heräävät animaattorin käsissä henkiin. Termi
ei ota itsessään kantaa siihen, mikä ja kuinka suuri osa antropomorfismin kohteesta
tarkalleen ottaen on inhimillistä.

Antropomorfismilla onkin lukuisia alalajeja, joiden kautta termi itse saa toisen, eri-
tyisemmän merkityksen. Jotta nämä kaksi antropomorfismin määritelmää erottui-
sivat toisistaan, kapitalisoin kattotermin Antropomorfismi. Antropo-kanta viittaa
kreikan sanaan ’ihminen’3, ja morfismi muotoon. Antropomorfismi siis itsessään
tarkoittaa ihmisen muotoista. Useimmiten sillä kuitenkin tarkoitetaan pikemmin-
kin jotakin, jolla on ihmisen ominaisuuksia, mutta ei välttämättä ihmisen muotoa.
Onko Antropomorfinen eläinhahmo siis ihminen eläimen nahoissa, vai eläin, jol-
la on ihmisen piirteitä? Jos halutaan analysoida Antropomorfisia käytäntöjä, on
ensin määriteltävä kieli, jolla aiheesta puhutaan.

Ensimmäinen jako, joka on tehtävä, on muodon ja sisällön välillä. Tällaisella jako-
linjalla antropomorfisella tarkoitetaan ei-ihmistä, jolla on inhimillinen motivaatio.
Ihminen, johon liittyy ei-inhimillisiä (yleensä eläimellisiä) piirteitä on puolestaan
zoomorfinen. Jako on yksinkertainen, kun puhutaan antropomorfismista ja zoo-
morfismista sosiaalisina ilmiöinä. Lemmikkieläintä antropomorfisoidaan, kun tul-
kitaan sen käyttäytymistä inhimillisellä mittapuulla. Kun ihmistä haukutaan siaksi
tai aasiksi, käytössä on zoomorfismi.

Jo näistä esimerkeistä käy ilmi, miten antropomorfismi ja zoomorfismi eroavat
arvotukseltaan. Kaikki Antropomorfiset käytännöt ovat lähtökohtaisesti ihmiskes-
keisiä käytäntöjä, joissa asetetaan vastakkain ihminen ja eläin - ja samalla kaikki
muut binääriset vastinparit, joita nuo kaksi elementtiä toisilleen edustavat inhimil-
lisessä (etenkin länsimaisessa) ajattelussa. Kulttuuri ja luonto, subjekti ja objekti,
itse ja toinen - ja ennen pitkää mies ja nainen - ovat jakolinjoja, joista eläimen
ja ihmisen välinen vastakkainasettelu muistuttaa. (Baker 2001, s. 78-80.) Steve
Baker väittääkin teoksessaan Picturing the Beast (2001), että eläin edustaa tällai-
sessa binäärisessä asetelmassa poikkeuksetta kahtiajaon negatiivista puolta (ibid.,
s. 83). Kun eläin muistuttaa ihmistä, se on positiivinen ilmiö, eläin ”ylennetään”

3Kreikan sana ’anthroopos’, jonka vastakohta on ’jumalat’, on johdettu miestä tarkoittavasta
sanasta ’aneer’, mutta sitä voidaan käyttää myös feminiininä.
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ihmiseksi. Kun ihminen käyttäytyy kuin eläin, se on häpeällistä.

Kielenkäytössä tämä arvotus ei ole aivan niin itsestäänselvä. Ihmisen voidaan sa-
noa olevan vahva kuin leijona tai puolustavan perhettään kuin tiikeriemo, eikä
siinä ole mitään alentavaa. Visuaalisesti sen sijaan on vaikea löytää vastaavia po-
sitiivisia esimerkkejä. Disneyn pitkiä animaatioelokuvia käsittelevässä artikkelis-
saan The Whole Wide World Was Scrubbed Clean (1995) Patrick D. Murphy huo-
maa, että eläinhahmojen hyvyys mitataan sillä, kuinka inhimillisiä ne ovat. Sa-
malla ihmishahmojen pahuus lisääntyy samaa tahtia niiden eläimellisyyden kans-
sa (Murphy 1995, s. 128). Lisäksi eläinhahmojen keskuudessa hyvyys ja pahuus
määrittyvät inhimillisyyden perusteella; hyvät eläimet saattavat esimerkiksi olla
ainoita, jotka osaavat puhua (ibid., s. 131).

Nämä monet vivahteet kaipaavat omia termejään. Steve Baker lainaa strukturalis-
tisesta lingvistiikasta termejä metafora ja metonyymi. Molemmat ovat kielikuvia:
Metaforassa asia korvataan toisella, joka muistuttaa sitä. Metonymiassa asia kor-
vataan toisella, joka liittyy siihen. Esimerkiksi lausahdus ”hänellä on terävät hok-
sottimet” on metafora, jossa henkilön älyyn liitetään mielikuva terävyydestä. Kun
taas sanotaan että ”leijonat voittivat”, puhutaan tosiasiassa jääkiekkojoukkueesta,
jota leijona symbolisoi metonyymisella tasolla.

Baker soveltaa näitä retorisia termejä visuaaliseen kieleen ja siten linkittää ne
antropomorfismiin ja zoomorfismiin. Tässä vaiheessa kuvaan astuvat vieläkin tar-
kemmat termit, jotka kuvaavat nimenomaan eläimyyden ja ihmisyyden välissä si-
jaitsevia kehoja. Hahmo voi olla teriomorfinen, olento jolla on eläimen muoto,
tai terioantrofinen, olento jonka muodossa yhdistyvät eläimen ja ihmisen piirteet
(Baker 2001, s. 108).

Baker käyttää kansallisia symboleita esimerkkinä positiivisesta metonyymisestä
suhteesta eläimen ja ihmisen välillä; valkopääkotka on amerikkalaisuuden terio-
morfinen symboli (ja siten myös antropomorfinen olento). Jääkiekkoleijonat me-
nevät samaan kategoriaan. Vastaavasti pilapiirroksissa esitetään usein ihmisiä te-
rioantrofisessa muodossa, metaforisessa suhteessa eläimeen, jolloin tarkoitusperät
ovat vähätteleviä ja loukkaavia. (Baker 2001, s. 108.)

Nämä visuaaliset Antropomorfiset vivahteet sisältävät arvolatauksia, jotka voidaan
jakaa karkeasti kahteen luokkaan:

- antropomorfismi = teriomorfismi = metonyyminen suhde = eläin joka
on ylennetty ihmiseksi

- zoomorfismi = terioantrofismi = metaforinen suhde = ihminen joka
on alennettu eläimeksi
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Kun puhutaan piirretyistä hahmoista, erityisesti animaatiohahmoista, kysymys ei
olekaan enää niin yksinkertainen. Enää ei ole kysymys vain pinnasta, vaan sisäl-
löstä - hahmon eleistä, ajattelusta ja motivaatiosta - jotka voivat kaikki olla ris-
tiriidassa keskenään. Esimerkiksi Aku Ankka on selkeästi antropomorfinen hahmo
- ankka, joka elää täysin ihmisen elämää. Akun keho on kiistatta jossakin määrin
terioantrofinen, mutta hahmo on silti ensisijaisesti eläinkehoinen ankka, jolla on
kädet siipien tilalla, ankanpäisen ja -pyrstöisen lättäjalkaisen ihmisen sijasta. Akun
ankkuuteen ei viitata juuri koskaan, joten satunnaista pyrstönvipatusta lukuunot-
tamatta harva asia muistuttaa hahmon eläimyydestä. Aku asuu talossa, käy töissä,
eikä ole tiettävästi koskaan kavahtanut siipikarjaa ruokapöydässään. Vasta Akun
ääni kyseenalaistaa hahmon ihmisyyden. Se on lähes käsittämätöntä vaakkumista
jo valmiiksi, ja sen eläimellisyys vain korostuu Akun raivostuessa, jolloin sen kur-
kusta purkautuu raivostuneen ankan höyheniä pöllyävä rääyntä. Aku Ankan suosio
perustuu suureksi osaksi hahmon räjähdysherkkyyteen ja ikimuistoiseen ääneen -
eli juuri sen kaikkein eläimellisimpiin piirteisiin. Nämä hahmon suurimmat heik-
koudet, hetket jolloin Aku vajoaa eläimen tasolle, ovatkin juuri niitä joihin yleisö
samaistuu eniten.

Myös Baker kiinnittää huomiota tähän ristiriitaisuuteen. Eläinhahmossa metonyy-
minen ja metaforinen suhde voivat toimia yhdessä samanaikaisesti. Hän lainaa Roy
Willisin kirjaa Man and Beast :

The distinctive peculiarity of animals is that, being at once close to
man and strange to him, both akin to him and unalterably not-man,
they are able to alternate, as objects of human thought, between the
contiguity of the metonymic mode and the distanced, analogical mode
of the metaphor. (Willis 1974, lainaus Baker 2001, s. 86)

Mary Douglas taas kirjoittaa kirjassaan Implicit Meanings (1975):

My general argument supposes that in each constructed world of na-
ture, the contrast between man and not-man provides an analogy for
the contrast between the member of the human community and the
outsider. (Douglas 1975, s. 289)

Animaatiohahmo, joka on samaistuttavimmillaan eläinmuodossa, voi edustaa sa-
manaikaisesti ihmisyyden metonyymistä symbolia ja metaforista kritiikkiä. Ant-
ropomorfisessa eläinhahmossa yhdistyy ihminen ja ei-ihminen, itse ja Toinen, ja
tähän Douglasin korostamaan kontrastiin samaistuessaan katsoja voi täyttää yhtä
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aikaa molemmat positiot.

2.3 Ihmiskeskeisyys ja sukupuoli

Antropomorfismi on jo määritelmällisesti ihmiskeskeinen tapa ajatella sitä tapaa,
jolla animaatiohahmot rakentuvat. Ihmiskeskeisyys on totta kai luontevaa taitees-
sa, joka on muutenkin enimmäkseen ihmisen etuoikeus maailmassa, mutta ani-
maatiossa erillisen huomion arvoinen. Animaatio on pohjimmiltaan elämän luo-
mista, subjektiivisuuden injektoimista objektiin. Väitän, että tämä subjektiivisuus
on animaatiossa aina pohjimmiltaan inhimillistä. Ihmisen käsityskyvylle voi olla
ylipäätään haastavaa luoda muunlaista subjektiivisuutta, mutta mahdotonta se
tuskin olisi. Syypäitä on muitakin. Kehitys, joka ohjasi animaatiota taiteen sijasta
liiketoiminnan suuntaan on yksi. Toinen on Disney, joka teki hahmoanimaatiosta
- kiistatta eniten Antropomorfismiin nojaavasta animaation lajista - tuon liiketoi-
minnan standardin.

Tämä kaikki syyttely on tietysti varsin kevytmielistä; kenellekään tuskin tulisi
mieleen syyttää näytelmäelokuvaa tai kaunokirjallisuutta ihmiskeskeisyydestä. Jos
on olemassa ongelma, se ei toki ole ihmiskeskeisyys, vaan se, mitä hyväksytään
inhimillisen piiriin ja mitä jätetään sen ulkopuolelle. Ihmiskeskeisyys on ongelma
vain silloin, kun ”ihminen” näyttäytyy poissulkevana kategoriana.

Ihmiskeskeisyyteen liittyvät myös tässä tutkielmassa keskeiset sukupuolen ja su-
kupuolittamisen käsitteet. Kaikki animoitu liike on pohjimmiltaan inhimillistä, ja
sama pätee myös representaatioon. Mutta mistä tarkalleen ottaen puhumme, kun
puhumme sukupuolesta animaatiossa? Jakoa kulttuurisen ja fyysisen sukupuolen
(”sex” ja ”gender”) välillä on vaikea tehdä animaatiossa. Jako on yleensäkin keino-
tekoinen, sillä juuri tiettyjen fyysisten ominaisuuksien korostaminen sukupuolen
merkkeinä on itsessään kulttuurinen teko (Butler 1990, s. 25). Kun puhutaan ani-
maatiosta ja animaatiohahmoista, biologista sukupuolta ei ole varsinaisesti olemas-
sa laisinkaan. Animaatio on realistisimmillaankin todellisuuden tyylitelty versio.
Koska animaatiohahmon kehoon ei ole kirjoitettu minkäänlaista kromosomaalista
tai lisääntymiselimellistä informaatiota, on käsityksen sukupuolesta muodostutta-
va ulkoisten, toissijaisten merkkien avulla. Ne viittaavat alkuperäiseen kehoon ja
ovat keskivertokatsojan ymmärrettävissä. Helpoin tapa tulla ymmärretyksi näin on
käyttää stereotyyppejä. Tietyt ulkoiset piirteet tarkoittavat naista, toiset miestä.
Sukupuolisen animaatiohahmon täytyy vastata katsojan käsitystä siitä, millainen
on mies tai nainen. Kevin Sandler sanookin:

”In order to reproduce and maintain the illusion of a gendered sub-
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ject, genders must always be imitating an idealization of themselves,
producing the effect of originality.” (Sandler 1998, s. 158)

Sukupuoli on näin ajateltuna illuusiota matkiva esitys, kopion kopio, jonka perus-
teella muodostetaan oletus ”alkuperäisestä” sukupuolesta (ibid.).

Sukupuoli on ominaisuus, jota ihmiset ovat tottuneet lukemaan yksiselitteisesti
muiden ihmisten keholta ja olemuksesta. Puhutaan ensisijaisista ja toissijaisista
sukupuolen merkeistä. Ensisijaiset littyvät suoraan reproduktioon (kromosomit,
sukuelimet, sukurauhaset), kun toissijaisia ovat esim. vartalon koko ja muoto, kar-
voitus jne. (Aarnipuu 2008, s. 64.). Kun ihmiset arvioivat toistensa sukupuolta,
ei puhuta yleensä kuitenkaan näennäisen yksinkertaisesta genitaalisesta informaa-
tiosta, vaan kulttuurin4 kerroksesta tuon piilotetun kehon päällä; vaatteista ja siitä
mitä ne kätkevät tai paljastavat, kasvonpiirteistä, eleistä, äänestä ja vuorovaiku-
tussuhteista. Sukupuolet jaetaan kahteen, mieheen ja naiseen, ja ne nähdään tois-
tensa poissulkevina vastakohtina (ibid., s. 13). Mikäli informaatio on ristiriitaista
tai riittämätöntä, se aiheuttaa hämmennystä. Inhimillisessä kanssakäymisessä kai-
ken ’alla’ vaikuttava sukupuoli on edellytys ja itsestäänselvyys. Biologinen suku-
puoli, joka on kätketty, tuottaa sosiaalisen sukupuolen, joka kommunikoidaan - ja
joka täytyy kommunikoida. (Ibid., s. 15). Lisäksi sukupuoli nähdään kausaalisessa
suhteessa seksuaalisuuteen: miehuus on halua naiseen ja toisinpäin.

Judith Butler kirjoittaa teoksessaan Hankala sukupuoli (1990) myös sukupuoli-
identiteetin muodostumisesta kulttuurisessa kontekstissa. Butler kiistää synnyn-
näisen sukupuoli-identiteetin olemassaolon ja näkee sukupuolen performatiivisena
tekona, joka tuotetaan normeja ennakoimalla, toistamalla ja tyylittelemällä. Näin
syntyy kulttuurisesti ymmärrettävä subjekti. Sukupuoli on synnynnäisen ominai-
suuden sijaan ”luonnollistettujen eleiden tuottamaa harhaa”. (Butler 1990, s. 25.)
Butler puhuu ihmisistä, mutta sukupuolen performatiivisuuden voi nähdä pätevän
jopa ongelmattomammin animaatioon. Animaatiohahmo on ymmärrettävä vain in-
himillisenä subjektina, joka on ymmärrettävä vain sukupuolitettuna. Vaikka ani-
maatiohahmolla ei ole vaatteidensa alla kiistatonta biologista ’totuutta’, sukupuo-
litetut eleet ja merkit kirjoittavat sille ruumiin. Lisäksi Butlerin ajatus siitä, että
sukupuoliperformanssi paitsi luo yksilön identiteetin myös vaikuttaa koko kulttuu-
rin sukupuolen kenttään antamalla esimerkin siitä mitä on ymmärrettävä mieheys
tai naiseus, pätee animaatioon harvinaisen hyvin. Animaatio esimerkkinä myös
havainnollistaa ajatusta.

Animaation kieli on kehittynyt omassa historiallisessa kehyksessään, johon liittyy
kuvataide, sarjakuva, vaudeville, elokuva, lastenkulttuuri ja sensuuri. Sukupuolen

4”Kulttuurinen” toimii tässä erotuksena ”fyysisestä”. Fyysiset sukupuolen merkit ovat toki
myös kulttuurisia konstruktioita.
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kommunikointi animaatiossa pohjautuu näiden perinteisiin, ja on muodostunut
omanlaisekseen. Animaation, kuten minkä tahansa kielen, ymmärtäminen vaatii
tietynlaista lukutaitoa - kulttuuristen normien omaksumista. Samaan aikaan kielen
tulkinta vahvistaa, toistaa ja muokkaa tätä samaa kulttuurista normistoa. Syntyy
kliseitä ja stereotyyppejä, ja niitä myös murretaan - kielen ymmärrettävyyden
rajoissa. Kielen ulkopuolelle jäävät asiat jäävät kulttuurisesti käsittämättömiksi.
Ja luonnollisesti animaation kieli on jatkuvassa vuorovaikutuksessa sen ruumiin
kielen kanssa, josta Butler puhuu.

Hankalaa sukupuolta seurasi kritiikki ruumiillisen todellisuuden sivuuttamisesta.
Lisäksi monet Butlerin myötämielisistä lukijoista ottivat sukupuoliperformanssin
käsitteen vastaan turhankin innokkaasti ja tulkitsivat sitä osittain Butlerin aja-
tusten vastaisesti. Lukijoille ajatus sukupuolen performatiivisuudesta mahdollisti
subjektin, joka voi vapaasti valita oman identiteettinsä ja vaihtaa sitä kuin vaattei-
ta. (Butler 1993, s. x.) Butlerin tarkoitus oli päinvastoin osoittaa, että sukupuolit-
tamisen akti tuottaa subjektin, joka jäisi muuten kulttuurisesti käsittämättömäksi.
Sukupuolen toistaminen ei ole valinnanvaraista, vaan vaikuttaa voi ainoastaan sii-
hen miten sitä toistaa (Butler 1990, s. 10). Butler näkee performanssille perustuvan
sukupuolten kahtiajaon väkivaltana, joka sulkee ulkopuolelleen mahdottomiksi lei-
mautuvat subjektit, mutta johon kuitenkin sisältyy toisintekemisen ja -toistamisen
mahdollisuus (Rossi 1995, s. 263).

Kritiikkiin ja optimistisiin tulkintoihin Butler vastaa teoksessaan Bodies that mat-
ter (1993), jossa hän käsittelee nimenomaan sukupuolen ruumiillisia ulottuvuuksia
ja esittää, että myös ne ovat konstruktion tulosta. Näin hän kyseenalaistaa myös
käsityksen ”alkuperäisestä” kehosta.

Butlerin mukaan subjektia tai ymmärrettävää kehoa ei siis olisi olemassa ilman
sukupuolta. Tai tarkemmin sanottuna, inhimillistä subjektia ei voi olla ilman su-
kupuolta. Ihminen on sukupuolitettu kategoria, ja ne ruumiit, jotka eivät sovi su-
kupuolten kahtiajakoon, eivät kelpaa inhimillisen kategoriaan. Niistä tulee abjekti:
se, mitä vasten inhimillinen määritellään. (Butler 1990, s. 194.) Sukupuoli ei But-
lerin mukaan kuitenkaan ole ominaisuus, joka ihmisellä tai jota ihminen ’on’, vaan
joksi ’tullaan’ (ibid., s. 196). Hän näkee sukupuolen tuottavana toimintana, jonka
jatkuvalla toistolla vahvistetaan ja luodaan sukupuolinormistoa. Biologinen suku-
puoli on tulos ”kulttuurisesta rakentamisesta, jota määrää sosiaalinen sukupuoli ”
(ibid., s. 56, alkup. painotus).

Butlerille ’konstruktio’ ei kuitenkaan tarkoita keinotekoisuutta, vaan perustavan-
laatuisia rajoituksia. Ne määrittelevät, millaiset kehot ovat mahdollisia. Se, mikä
jää ulkopuolelle, on kirjaimellisesti käsittämätöntä. Butler puhuu abjektiruumiista
ja erottaa sen vastakohdan käsitteestä. Jälkimmäinen on olennainen, täydentävä
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osa normin määrittelyä ja käsitettävyyttä, kun abjekti on jotakin joka jää koko
määrittelykentän ja normien puitteissa toimivan kielen ja ajattelun ulkopuolelle
mahdottomana. (Butler 1993, s. xi.)

Sukupuolta tulkitaan toisin sanoen samoin, vaikkakin kärjistetyin, signaalein kuin
ihmisten välillä jokapäiväisessä kanssakäymisessä, sillä tilanteet joissa voi ensita-
paamisella määrittää keskustelukumppaninsa sukupuolen elin- ja kromosomitasol-
la ovat harvassa. Ero on siinä, että animaatiohahmolla ei ole tätä perimmäistä
”totuutta” kehossaan. ”Sukupuolittamisella” tarkoitankin tässä työssä paitsi ani-
maattorin, hahmosuunnittelijan, ääninäyttelijän, käsikirjoittajan ja/tai ohjaajan
työllään tuottamaa kulttuurisen ja/tai fyysisen sukupuolen ilmaisua, joka useim-
miten nojaa näihin historiallisesti määräytyneisiin ilmaisukielen konventioihin ja
stereotypioihin, myös katsojan tekemää luentaa tuosta sukupuolesta. Kuten Fal-
lingin tapauksessa sain huomata, nämä kaksi voivat olla täysin toisistaan riippu-
mattomia tulkintoja. Ne riippuvat kulttuurin lisäksi yhtä lailla ajasta, paikasta ja
henkilökohtaisista näkökulmista, mutta ovat kuitenkin kaikki valideja tapoja kat-
soa. Tarkastellessani esimerkkejä, joista osa alkaa olla sata vuotta vanhoja, pyrin
ottamaan huomioon ajan kulumisesta johtuvat näkökulmien muutokset; on kui-
tenkin huomattava, että useimmat populaarikulttuuriset tavat tulkita sukupuolta
ja seksuaalisuutta olivat jo vakiintuneet 1800-1900-lukujen vaihteessa.

Sukupuoli on siis kieli, joka rakentuu historiallisissa ja sosiaalisissa konventioissa
ja jota kommunikoidaan. Onko sukupuolta ylipäätään olemassa ilman vastaanot-
tajaa, sitä joka ymmärtää tätä kieltä? Jo eri kulttuurien erilaisia sukupuolikäsi-
tyksiä verrattaessa, puhumattakaan biologisen sukupuolen monimutkaisuudesta,
on todettava että ei. Sukupuolen voidaan nähdä aina vertautuvan johonkin. Suku-
puoli on asioiden välisissä suhteissa. Annamari Vänskä kirjoittaa vanhasta lasten-
lorusta, jossa luetellaan mistä tytöt ja pojat on tehty. Sokeri, inkivääri ja kaneli
ovat pienten tyttöjen ainesosia, etanat, sammakot ja koiranhännäntupsukat pien-
ten poikien. Se, että ainesosat näyttäytyvät sukupuolitettuina johtuu siitä, että
ne rinnastetaan runossa feminiinisyyden ja maskuliinisuuden symboleiksi. Kaneli
näyttäytyy feminiinisenä suhteessa sammakkoon, mutta ei esimerkiksi vaniljaan.
Etana taas saa heti paljon feminiinisemmän sävyn vaikkapa gekkoon verrattuna
kuin sokeriin. Sukupuolet ovat vastakkaisia abstraktissa, metaforisessa suhteessa
toisiinsa: toinen määrittää toisen, eikä yhteen kohteeseen voi pysyvästi kiinnittää
kumpaakaan määrettä. Naista ei ole ilman miestä. (Vänskä 2006)

Kaikki sukupuolen merkit animaatiossa eivät ole yhtä suoraan johdettavissa ih-
misten välisestä kanssakäymisestä. Osa on vähemmän itsestäänselviä ja monimut-
kaistavat hahmoja ja niiden välisiä suhteita. Esimerkiksi kulmikkaat muodot ovat
maskuliinisempia kuin pyöreät, vaaleat ja pastellinsävyiset värit feminiinisempiä
kuin tummat ja kirkkaat (Wells 1998, s. 213). Nämä ovat niitä merkkejä, jotka tuo-
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vat hienovaraisesti teoksessa esille, että sukupuoli on suhteellinen käsite. Eläimet
tuovat tähän monimutkaiseen verkostoon vielä oman lisänsä.

2.4 Eläimet ja sukupuoli

Sukupuoli on animaatiossa pääasiassa inhimillinen ominaisuus, ja jos esineillä tai
luonnonilmiöillä käsitetään olevan sukupuoli, se on antropomorfismin tulosta. Kas-
veilla on oma sukupuolinen järjestelmänsä, mutta kuten hyönteisilläkin, se on inhi-
milliselle ajattelulle niin vieras että sukupuolittaminen tapahtuu yleensä antropo-
morfisesti. Kukat assosioituvat länsimaissa naisellisuuteen, joten antropomorfinen
kukka on usein nainen. Kun ihminen tarkastelee vierasta lisääntymisjärjestelmää
ulkopuolelta ja tulkitsee sitä omilla kriteereillään, voi syntyä erikoisia, ei vain laji-
rajat ylittäviä suhteita, kuten näkemys siitä että miespuolinen mehiläinen hedel-
möittää naispuolisen kukan.

Linnut ja nisäkkäät ovat jossakin määrin eri asia, sillä niillä on oma biologinen
sukupuolensa, joka on joskus jopa nähtävissä eläimen ulkomuodosta. Tämä taso
kuitenkin vaatii katsojalta extradiegeettistä tietoa, jota ei voi pitää itsestäänsel-
vyytenä. Lisäksi monet eläinlajit sukupuolittuvat automaattisesti niihin kulttuu-
risesti assosioitujen piirteiden perusteella, kuten yllämainitut kukatkin. Koira esi-
merkiksi käsitetään usein miespuoliseksi ja kissa naispuoliseksi, etenkin suhteessa
toisiinsa. Kissa itse asiassa saattaa sukupuolittua feminiinisesti jopa silloin, kun se
on narratiivissa miespuolinen (Bell et al. 1995, s. 64 ja 157).

Näin eläinhahmoon voi vaikuttaa jopa kolme erilaista sukupuolen koodistoa:

1. Eläimen lajityypilliset sukupuolipiirteet

2. Eläimeen liittyvät kulttuuriset sukupuolituskäytännöt

3. Antropomorfiset sukupuolituskäytännöt

Nämä kolme tasoa jo itsessään mahdollistavat samanaikaisesti toimivia, keskenään
ristiriitaisia sukupuolia yhdessä hahmossa, joko tahallisesti tai tahattomasti. Nämä
ovat kuitenkin vain kehon pinnassa olevia tekstejä. Mitä animaatiohahmoon tulee,
lisätään mukaan vielä kaksi tasoa:

4. Ääni

5. Liike- ja elekieli

Ääni on dominoiva tekijä sekä hahmon Antropomorfismin asteen että sukupuo-
len määrittämisessä. Voisi itse asiassa jopa sanoa, että ääninäyttelijän keho on se
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alkuperäinen keho, johon katsoja mielellään vetoaa. Miespuolinen ääninäyttelijä
merkitsee hahmon mieheksi, vaikka muut sukupuolen merkit ja kulttuuriset nor-
mit sotisivat tulkintaa vastaan (ks. esim. Goofy Gophers, luku 4.3). Kaikki eläimet
eivät toisaalta johdonmukaisesti puhu edes yhden elokuvan sisällä (ks. Henry Hai-
suli, luku 4.4), mikä luo Antropomorfismin hierarkiaa hahmojen välille. Joistakin
hahmoista, kuten Aku Ankasta, ääni tekee enemmän eläimellisen kuin inhimillisen,
vaikka ääninäyttelijä olisi ihminen (Clarence Nash tässä tapauksessa). Nash näyt-
teli myös Iinestä hahmon ensimmäisessä elokuvassa Mr. Duck Steps Out (1940),
eivätkä hahmojen äänet eronneet toisistaan millään huomattavalla tavalla. Myö-
hemmin Iinestä näytteli nainen, joka vaihtoi ankkamaisen rääkymisen pehmeään
viekoittelevuuteen, joka on vähemmän ristiriidassa hahmon ylenpalttisen feminii-
nisyyden kanssa, ja seurauksena paljon epäkiinnostavampi.

Ääni tekee myös esimerkiksi Mikki Hiirestä entistäkin ristiriitaisemman hahmon,
kun Walt Disneyn näyttelemä kimakka ääni kuuluu hahmolle, josta Sean Griffin
sanoo kirjassaan Tinker Belles and Evil Queens näin:

”...To see Mickey is to see a drawing of a gender-neutral mouse acting li-
ke a human male. The levels of impersonation reach the sublime, to the
point when boundaries seem impossible to nail down.” (Griffin 2000, s.
70, alkup. painotus)

Minni, jonka feminisoimiseen suhteessa Mikkiin animaattorit näkivät paljon vai-
vaa (ks. luku 3.4.1), kimittää vastaavasti vieläkin korkeammalla äänellä. Hahmojen
äänillä on siis samanaikaisesti kaksi tavoitetta: ensinnäkin korostaa hahmojen eläi-
myyttä muistuttamalla hiiren piipitystä, mutta vahvistaa myös Antropomorfista
sukupuolieroa tekemällä Minnin äänestä korkeamman kuin Mikin.

Liike- ja elekieli ovat niin animaation ytimessä, että niiden kokonaisvaltainen kä-
sittely on tässä mahdotonta. Nekin ovat kuitenkin sekä Antropomorfisia että suku-
puolittavia käytäntöjä. Mitä Antropomorfismiin tulee, niillä on lukuisia, osin risti-
riitaisia tavoitteita. Esimerkiksi dinosaurus Gertien tapauksessa (ks. luku 3.2) het-
kittäinen kissamaisuus korostaa sekä hahmon feminiinisyyttä että eläimellisyyttä.
Sukupuolittavaa liike- ja elekieltä käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. Kult-
tuurissamme on maskuliinisia ja feminiinisiä tapoja liikkua ja olla, ja niitä käyte-
tään lähes kaikessa animaatiossa paitsi jakamaan hahmot miehiin ja naisiin, myös
huumorin keinoin kääntämään sukupuoliasetelmia erilaisissa tilanteissa.
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2.5 Sukupuolen merkit

Fyysinen sukupuoli animaatiossa on siis suhteellista ja perustuu pääasiassa kult-
tuurisiin ja toissijaisiin fyysisiin sukupuolen merkkeihin. Eläinhahmojen sukupuo-
let ovat monimutkaisempia, mutta myös niillä keskeisimmät sukupuolen merkit
tulevat inhimillisestä viitekehyksestä. 1920- ja 1930-luvun elokuvissa on vielä näh-
tävissä myös ensisijaisempia fyysisiä sukupuolen merkkejä: Minnillä on aivan en-
simmäisissä elokuvissa torsossaan valkoiset pallot siinä, missä rinnat sijatsevat -
tai siis sijaitsisivat, jos Minni olisi ihminen.

Kaikista tyypillisin sukupuolen merkki ja pienin erottava tekijä animaatiossa ovat
kuitenkin silmäripset. Niiden avulla merkitään naissukupuoli ja erotetaan toisis-
taan muuten identtiset pariskunnat kuten Mikki ja Minni. Naiseus ei kuitenkaan
ole ainoa asia, jota silmäripsillä merkitään. Myös muutoin täysin miespuolisiksi
merkityillä hahmoilla saattaa välillä olla silmäripset tietyissä tilanteissa, erityises-
ti silloin, kun halutaan korostaa hahmon nuoruutta ja viattomuutta.

Esimerkiksi Paavo Pesusienellä (ks. luku 5.2), jonka konsepti perustuu lapsenomai-
seen tietämättömyyteen elämän tosiasioista, on miltei aina silmäripset. Hetkillä,
jolloin hänen naiiviutensa on huipussaan, silmät kasvavat lautasen kokoisiksi kirk-
kaiksi, kosteiksi räpsyttimiksi.

Kuva 2.1: Paavo Pesusieni ja Patrik Tähtönen. SpongeBob
SquarePants: The Movie (2004)

Toisaalta naispuolisiksi merkityillä hahmoilla saattaa olla silmäripset vain sellai-
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sissa kuvissa ja kohtauksissa, jossa on romanttinen konteksti tai muuten halutaan
korostaa kahden hahmon välistä sukupuolieroa. Näin on esimerkiksi Mikin ja Min-
nin kanssakäymisessä ensimmäisissä elokuvissa (ks. luku 3.4.1). Minni esitellään
elokuvassa Plane Crazy (1928) niin että hiiri hyppelehtii tyttömäisesti paikalle
keikistelemään ja katselmaan Mikkiä ujosti silmäripsiensä alta (ks. kuva 2.2). Kun
varsinainen toiminta alkaa, Mikin ja Minnin erot vähenevät entisestään, ja kun
Minnin hamekin jää lentokoneen kyydissä piiloon, hahmot ovat täysin identtiset.
Paul Wells sanookin näin:

”This stress on the suggestion of petiteness and prettiness in Minnie,
as in the representation of Betty Boop, is a common design strategy
for the idea of the child-woman in animation, and is significant in that
it defines juvenilisation as feminine."(Wells 1998, s. 204)

Wells vie päätelmänsä vielä pidemmälle väittäessään, että itse asiassa myös Mikkiä
on hahmona nimenomaan feminisoitu (Wells 1998, s. 205) Silmäripset siis kuvas-
tavat paitsi feminiinisyyttä, tarpeen mukaan myös lapsenomaisuutta, naiiviutta
tai viekoittelevuutta. Sivutuotteena nämä ominaisuudet rinnastautuvat toisiinsa:
feminiinisyys on yhtä kuin lapsenomaisuus, lapsenomaisuus yhtä kuin feminiini-
syys.

Kuva 2.2: Plane Crazy (1928)

Kolmas tapa käyttää silmäripsiä miespuolisella hahmolla on silloin, kun tämä on
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pukeutunut naiseksi tai muuten naisellisessa roolissa. Tästä ehdottomasti paras
esimerkki on Väiski Vemmelsääri, jota käsittelen laajemmin luvussa 4.2. Etenkin
Väiskin tapauksessa on huomattava, että hahmo ei pukeudu ristiin vain miehestä
naiseksi, vaan myös, ja joskus nimenomaan, eläimestä ihmiseksi.

Kuvassa 2.3 on läsnä koko skaala Antropomorfisia sukupuolittamisen keinoja: pu-
naiset huulet, silmäripset, puoliavoimet silmät, rusetti (joka naamioi samalla Väis-
kin korvat hiuksiksi), eteenpäin työnnetty lantio, ujo sivusilmällä katseleminen,
kädet lanteilla, ojennettu nilkka, hame ja röyhelöt. Tekniikat ovat samoja, joilla
esimerkiksi Iines erotetaan Akusta kuvassa 2.4.

Kuva 2.3: Väiski Vemmelsääri elokuvassa Hillbilly Hare
(1950)

Pukeutuminen on luonnollisesti, Antropomorfisista eläimistä kun puhutaan, toi-
nen sukupuolta vahvasti määrittävä tekijä. Miltei toissijaisen fyysisen sukupuolen
merkin asemassa ovat rusetit. Itse asiassa joissakin tapauksissa, kuten elokuvassa
Barnyard (2006), rusetit merkitsevät sukupuolieroa siinäkin, missä selkeän biologi-
set ja fyysiset erot eivät (ks. luku 5.3). Muita yleisiä vaatekappaleita ovat hameet,
korkokengät ja mamelukit, joiden vilkkumisella korostetaan erityisesti Minnin lap-
sekasta tyttömäisyyttä. Erityisiä maskuliinisuuden merkkinä toimivia vaatekappa-
leita ei ole.

Tähän asti kuvatut vaatteet ja fyysiset eleet ovat olleet nimenomaan sukupuolit-
tavia merkkejä, ja liittyneet seksuaalisuuteen vain toissijaisesti sen myötä, että su-
kupuolesta seuraa tietty seksuaalisuus. Esimerkiksi Väiski Vemmelsäären tapauk-
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sessa nämä kaksi kulkevat osittain käsi kädessä, kun hahmo viettelee vastustajansa
yksi toisensa jälkeen, mutta enimmäkseen viettelyt tapahtuvat naisen vaatteisiin
pukeutuneena. Feminiinisiä merkkejä, erityisesti eleitä, on kuitenkin käytetty myös
merkitsemään nimenomaan seksuaalisuutta sukupuolen sijaan.

Kuva 2.4: Iines Ankka elokuvassa Mr. Duck Steps Out (1940)

Elokuvassa Betty Boop for President (1932) Betty esittelee niitä monenlaisia pa-
rannuksia, joita hän yhteiskuntaan tekisi jos tulisi valituksi presidentiksi. Yhdessä
utopiakohtauksista karski rikollinen marssitetaan kahleissa sähkötuoliin, joka te-
loittamisen sijaan puunaa ja meikkaa korstosta hentoisen miehen, joka kävelee lan-
teitaan keikuttaen ja ranne löysänä paikalta kikatellen kimakalla äänellä, oletetta-
vasti vapauteen. Hahmo on selkeä homomiehen karikatyyri eleiltään, ja sitä koros-
tavat punaiset huulet ja silmäripset. Samantyyppisiä kohtauksia on myös muissa
elokuvissa. Toisessa Betty Boop -elokuvassa Betty Boop’s Penthouse (1933) Betty
suihkuttaa Frankensteinin hirviön tyyppistä olentoa kukkien kasteluvedellä ja saa
tämän ensin tanssahtelemaan ympäriinsä ja lopulta muuttumaan orvokiksi (pan-
sy, joka on ollut homomiestä tarkoittava slangisana jo tuolloin). Vastaavanlainen
tilanne on Flip the Frog -elokuvassa Soda Squirt (1933): Flipin ravintolaan tulee
äärimmäisen feminiiniseksi koodattu mies: hänen sisääntuloanimaationsa kestää
kymmenen sekuntia ja sisältää kaikki kliseet: löysän ranteen, eteentyönnetyn lan-
tion, kädet lanteilla, sojottavan pikkusormen, punatut huulet, silmäripset, puolia-
voimet silmät, ojennetut nilkat, listaa voisi jatkaa loputtomiin. Erinäisten sattu-
musten kautta mies muuttuu karvaiseksi hirviöksi, ja palaa ennalleen vasta kun
hänen päälleen suihkutetaan parfyymiä pullosta jossa lukee ”eau de pansy”. Kaik-
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ki nämä esimerkit toki palvelevat tarkoitustaan rinnastamalla äärimmäiset vasta-
kohdat: kovaksikeitetyn rikollisen tai rujon hirviön ja feminiinisyyden, mutta on
ilmeistä että nämä hahmot eivät vain ole äärimmilleen feminisoituja versioita ri-
kollisesta tai hirviöstä, vaan nimenomaan stereotyyppejä homoseksuaalisista mie-
histä. Myös ”liian feminiiniset” miehet loppujen lopuksi kiellettiin animaatiosta,
kun sensuuri sai jalansijaa alalla (Cohen 1997, s. 28).

Kuva 2.5: Soda Squirt (1933)

25



Luku 3

SURREALISMIA JA
SENSUROITUJA KEHOJA

3.1 Pirstaleiset kehot

Animaatio syntyi, elokuvan tavoin, liikkuvan kuvan nautinnosta. Molempia yhdis-
ti aluksi halu näyttää asioita enemmänkin kuin kertoa niitä. Tom Gunning puhuu
aiheesta artikkelissaan Attraktioiden elokuva (Gunning 2002). Hänen mukaansa
varhaisessa elokuvassa, erityisesti vuosina 1906-07 tarina oli korkeintaan sivujuon-
ne ja tekosyy visuaaliselle spektaakkelille (Gunning 2002, s. 8). Suuntausta edus-
tivat niin Lumièren veljesten dokumentaariset pätkät kuin Georges Mélièsin trik-
kifantasiatkin. Kerronnallisuus voitti näytelmäelokuvan puolella pian, mutta ani-
maatio jäi tutkimaan attraktioelokuvan ulottuvuuksia. Paul Wells arvioikin, että
tekniikassa piilevä perustavanlaatuinen nautinto ajoi animaation alunperin eloku-
van marginaaliin ja trikkikuvauksen syövereihin aina siihen asti kun Disney-yhtiö
kohotti sen jälleen maailmankartalle. (Wells 1998, s. 2-3).

Elokuvan viehätys perustui aluksi pitkälti siihen että kyse oli valokuvista jotka
liikkuivat. Animaattorit keskittyivät enemmänkin teknisiin kuin taiteellisiin saavu-
tuksiin, mikä osaltaan edesauttoi animaation vielä nykyäänkin kärsimää mainetta
viattomana lastenviihteenä. (Wells 1998, s. 2-3.) Trikkielokuvissa animaatio kulki
käsi kädessä näytelmäelokuvan kanssa, ja on sillä tiellä yhä. Siellä, missä mahdot-
tomat kehot ja maailmat arvuuttelevat katsojaa tekotavastaan, on animaatio yhä
aina läsnä, muodossa tai toisessa.

Ensimmäisissä animaatioelokuvissa keskeisenä elementtinä oli animaatiohahmo-
jen ja näyttelijöiden kohtaaminen ja kahden maailman erilaisuuden korostaminen.
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Animaatio nähtiin teknisenä saavutuksena, joten apparaatin paljastaminen eloku-
van takana oli luonteva tapa paitsi esitellä uutta tekniikkaa, myös korostaa sitä
todellisuuden taustaa vasten. Gunning pitää näytelmäelokuvaa voyeristisena, ja
attraktioelokuvaa vastaavasti ekshibitionistisena taidemuotona (Gunning 2002, s.
8). Ensimmäisistä animaattoreista monet olivat sarjakuvapiirtäjiä ja vaudeville-
esiintyjiä, ja niinpä ensimmäiset piirretyt olivatkin osa vaudeville-näytöksiä. Kon-
takti yleisöön (ja myöhemmin kameraan) korostaa tätä tekemisen nautintoa. Pu-
huttiin ”salamaluonnoksista”, joita taiteilija piirsi liitutaululle ja muunteli tarinan
edetessä. Animaatio oli eräänlainen taikatemppu, joka demonstroi tekijänsä näp-
päryyttä.1

Kuva 3.1: Klovni saa kyytiä. Fantasmagorie (1908)

Tätä taustaa vasten on luonnollista, että myös ensimmäisissä animaatioelokuvissa
animaattori oli konkreettisesti osa animaatiota. Emile Cohlin käsi piirtää ensin
hahmon, joka sitten herää henkiin; J. Stuart Blacktonin käsi pyyhkii luomuksensa
pois; Winsor McCay kommunikoi dinosauruksensa kanssa; Max Fleischerin kynästä
karkaa Dave Fleischerin näyttelemä rotoskoopattu klovni.

J. Stuart Blacktonin Humorous Phases of Funny Faces (1906), paitsi näyttää hah-
mojen piirtyvän liidulla tauluun, myös käden joka pyyhkii ne pois. Vaikutelma on
hämmentävän traaginen - elämää luodaan ja saman tien tuhotaan. Elämän illuusio

1Lisää varhaisesta animaatiosta voi lukea mm. Donald Craftonin kirjasta Before Mickey
(1982).
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syntyy niin vähästä, että poispyyhkimisen aiheuttama kuolema on paljon lopul-
lisempi kuin se, kun hahmojen kehot pirstoutuvat palasiksi. Emile Cohlin Fan-
tasmagorie (1908) - ensimmäinen ”oikea” animaatioelokuva, joka koostui erillisistä
kuvista liitutaulun manipuloinnin sijaan - on surrealististen muodonmuutosten ilo-
tulitusta. Winsor McCayn elokuvassa Winsor McCay, the Famous Cartoonist of
the N.Y. Herald and His Moving Comics (1911) taiteilija lyö ystäviensä kanssa
vetoa siitä, onko mahdollista piirtää kuukaudessa 4000 kuvaa, joista muodostuu
liikkuva piirros. Elokuva kartoittaa koko tämän luomisprosessin, joka huipentuu
McCayn sarjakuvista tuttujen hahmojen henkiinheräämiseen juonettomassa, pa-
rin minuutin piirretyssä, jossa hahmot tupsahtelevat ruutuun palasina, venyvät,
kutistuvat pelkiksi viivoiksi. Elokuva on ”liikettä liikkeen vuoksi” (Crafton 1982,
103): mitä tahansa voi tapahtua ja tapahtuukin. Lohikäärmeestä tulee ylelliset
vaunut, auto räjähtää ja sen matkustajat leijailevat vahingoittumattomina ohikul-
kijan niskaan, irtirevitystä päästä syntyy uusi hahmo.

Fleischer-veljesten sarja Out of the Inkwell alkoi vuonna 1918. Hahmot tulivat ni-
men mukaisesti mustepullosta ja sukelsivat seikkailunsa päätteeksi takaisin sinne.
Elokuvissa Max Fleischerin näyttelemä animaattori piirtää hahmoja, jotka herää-
vät eloon ja päätyvät yleensä keppostelemaan jotakin luojansa harmiksi. Näissä
elokuvissa painottuu, paitsi animaation teknisyys, myös se nautinto, jonka animaa-
tiotutkija Paul Wells huomauttaa olevan animaation tekemisen ytimessä: luomisen
nautinto. Ei ainoastaan animaation katsominen ole nautittava kokemus, vaan myös
kuvien piirtäminen. (Wells 1998, s. 1.) Ei siis ihme, että omien piirrosten herää-
minen henkiin oli suosittu aihe. Kokemus oli varmasti aivan yhtä taianomainen
silloin kuin nykyäänkin, ellei tekniikan uutuuden vuoksi taianomaisempikin.

Animaation ilmaisuvoiman nautinnollisuus korostuu näissä varhaisissa piirretyissä.
Tarinallisuus ja esittävyys oli toissijaista, tärkeintä oli viivan herääminen eloon,
tietynlainen naivistinen plastisuus ja liikkuvuus (Stabile & Harrison 2003, s. 5).
Mykkäelokuvan ilmaisu oli ensisijaisesti fyysistä, ja animaatio oli sitä vieläkin sel-
keämmin. Metamorfoosit, ruumiin hajoaminen ja uudelleenmuodostuminen joksi-
kin muuksi, kaikki tämä tuntuu luonnolliselta ensimmäisten animaatioiden luomis-
sa fantastisissa maailmoissa. ”Why animate something you can see in real life?” oli
kysymys, ja vastaus hurmasi katsojia kaikkialla (Kanfer 1997, s. 37).

Myöhemmin animaattorin fyysinen läsnäolo poistui valkokankaalta, mutta säilyi
symbolisella ja metaforisella tasolla hahmoanimaatiossa. Mitä yleisemmiksi kävivät
sarjamuotoiset elokuvat, joilla oli yhteinen päähenkilö, sitä selkeämpi tämä muu-
tos oli (Crafton 1982, s. 259). Kun animaatio omaksui enemmän elementtejä näy-
telmäelokuvasta ja sarjafilmeistä, syntyivät hahmot joista monet tunnetaan vielä
nykyisinkin hyvin. Felix the Cat (ensimmäinen elokuva 1919), Oswald the Lucky
Rabbit (1927) ja Mikki Hiiri (1928) muistuttivat kaikki toisiaan ulkonäöltään ja
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käyttivät ruumiinosiaan ilmaisemaan ajatuksiaan. Esimerkiksi Felixin häntä muut-
tuu konkreettisesti kysymysmerkiksi mm. elokuvassa Feline Follies (1919)). Heidän
kehonsa venyi, paukkui ja muutti muotoaan siinä määrin että tuon ajan tyylistä
käytetään yleisesti termiä ”rubber hose animation” (Kanfer 1997, s. 48). Lisäksi
etenkin Mikki käytti sen verran liberaalisti myös muiden kehoja omiin tarkoituk-
siinsa, että hän joutui odottamattoman suosionsa seurauksena lopulta muutta-
maan tyyliään täysin (Griffin 2000, s. 13-14)2.

Donald Crafton jakaa 1900-luvun alun animaation päähenkilöt muutamaan kate-
goriaan: vanhat miehet, pikkupojat, perheet, ja lopulta eläimet, joita esiintyi omis-
sa sarjoissaan vuodesta 1913 alkaen. Eläinhahmot ohittivat ihmishahmot selvästi
suosiossa 20-luvulla. (Crafton 1982, s. 272-287.) Ensimmäinen suosittu eläinhahmo
marssi valkokankaalle kuitenkin jo paljon aikaisemmin.

3.2 Gertie ja hahmoanimaation ensiaskeleet

Winsor McCay on yksi animaatiohistorian arvostetuimmista pioneereista. Hän
aloitti uransa sarjakuvapiirtäjänä ja siirsi laajalti tunnetut hahmonsa ja graafi-
sen tyylinsä valkokankaalle Winsor McCay, the Famous Cartoonist of the N.Y.
Herald and His Moving Comics -elokuvan myötä vuonna 1911. Hänen nimensä oli
jo valmiiksi tunnettu, ja sen myötä hänestä tuli se taiteilija joka sinetöi kauaskan-
toisen sillan sarjakuvan ja animaation välille (Crafton 1982, s. 122). McCay oli en-
sisijaisesti showmies, ja hänen ensimmäiset animaationsa olivat tehty varta vasten
osaksi vaudeville-esityksiä, joiden kanssa hän kiersi pohjois-Amerikkaa.

McCayn elokuvat ovat attraktioita parhaimmillaan. Hänen työlleen leimallista on
se, että hän pyrki nimenomaan erottamaan animaation valokuvan saavutuksista
esittämällä asioita, joita valokuvakameralla oli mahdotonta tallentaa: sukupuut-
toon kuolleita dinosauruksia, myyttisiä lohikäärmeitä ja mikroskooppisia hyöntei-
siä. Fantastisia aiheita vain korosti McCayn visuaalisesti realistinen ja äärimmäi-
sen pikkutarkka tyyli. Hänen taustansa olivat niukkoja ja viivansa kontrolloitua,
mutta kolmiulotteinen hahmotuskykynsä valokuvantarkkaa (Crafton 1982, s. 107).
Autenttisen oloisesti liikkuvat ihmeelliset olennot paitsi tekivät näistä hahmoista
uskottavampia, myös animaatiosta tekniikkana vakuuttavamman. (Wells 1998, s.
16). Tarkoitan tässä ”realistisuudella” McCayn luomien kehojen todentuntuisuut-
ta, joka on voimakkaassa kontrastissa muun varhaisen animaation kaksiulotteisten,
pirstaloituvien kehojen kanssa.

McCayn saavutukseksi on luettavissa myös hahmoanimaation (character anima-
2Enemmän Mikin muodonmuutoksesta luvussa 3.4.1
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tion) kehittäminen. Termillä tarkoitetaan monimutkaisten persoonallisuuksien il-
maisemista animaation keinoin; tekniikka, josta Disney myöhemmin teki animaa-
tion synonyymin. Lajityypissä animaatiohahmo (ja hahmon animointi; taiteilija
”katosi” animaatiosta nimenomaan hahmoanimaation taakse) nähdään enemmän
näyttelijäsuorituksena verrattuna varhaisen animaation teknisiin suorituksiin. Li-
säksi McCayn hatussa on sulka ensimmäisestä antropomorfisesta eläinhahmosta.
Molemmat pioneerityöt sijoittuivat kaiken lisäksi samaan hahmoon: 1914 McCay
loi Gertien, animoidun piirrosdinosauruksen, jonka kanssa hän kommunikoi ja jon-
ka seuraan valkokankaalle hän esityksensä lopuksi liittyi3.

Gertie oli ensimmäinen hahmoanimaation avulla synnytetty - tai paremminkin
henkiin herätetty - itsenäinen persoona. Gertie esiintyi osana vaudeville-esitystä,
jossa McCay seisoi valkokankaan edessä samalla kun elokuva pyöri, ja vaikutti
näin olevan vuorovaikutuksessa dinosauruksen kanssa. Elokuvan alussa McCay lu-
paa yleisölle, että Gertie tulee luolastaan ja tekee mitä McCay vain pyytää. Yksin-
kertaisessa lyijykynämaisemassa näkyy järvi, puu ja luola, jonka suuaukosta pil-
kistää pieni pää. McCay pyytää Gertietä tulemaan ulos ja kumartamaan yleisölle.
Pään omistaja empii pitkään, mutta hyppää sitten lopulta esiin paljastaen valtavan
brontosauruksen ruumiinsa. Gertie kävelee kohti kameraa, nielaisee matkalla sekä
kiven että kokonaisen puun latvoineen, ja osoittaa heti McCayn lupauksen olleen
liioiteltu. Kumartamisen sijaan Gertie vain keinahtelee jalalta toiselle. Vasta kun
McCay pyytää Gertietä olemaan ”kunnon tyttö”, dinosaurus kumartaa joka puo-
lelle katsomoa. McCay komentaa Gertietä nostelemaan jalkojaan ja tämä tottelee,
kunnes kyllästyy ja näykkäisee kohti kameraa, oletettavasti McCayta, joka vastaa
ankaralla torumisella. Gertie purskahtaa kyyneliin, ja McCay yrittää lohduttaa
sitä heittämällä sille kurpitsan. (Lavalla McCay heitti suuren kurpitsan valkokan-
kaan taakse samaan aikaan kun pienenpieni kurpitsa lentää elokuvassa Gertien
valtavaan kitaan.) Gertie ahmaisee kitaansa myös puun juurakon, joka jäi jäljel-
le aikaisemmasta välipalasta. Seuraavaksi maisemaan astelee Jumbo, mammutti,
jota Gertie säikähtää pahanpäiväisesti. McCay pyytää Gertietä jättämään Jum-
bon rauhaan, mutta Gertie nappaa mammuttia hännästä ja heittää sen järveen.
Sitten se nousee takajaloilleen tanssahtelemaan. McCay kertoo yleisölle, että Ger-
tie rakastaa musiikkia ja tanssii jos sille soitetaan. Jumbo tuijottaa järvestä Ger-
tien tanssia ja ruiskuttaa kärsällisen vettä sen naamaan heti kun dinosaurus pääsee
vauhtiin. Viisaasti Jumbo yrittää uida järven toiselle puolelle karkuun, mutta Ger-
tien sihti kivien (ja mammuttien) kanssa on niin hyvä, että Jumbo uppoaa ennen
kuin ehtii ulos ruudusta. Koettelemuksesta uupuneena Gertie pötkähtää maahan
lepäämään ennen kuin juo järven tyhjäksi, McCay kävelee maisemaan (tässä vai-
heessa hän poistui lavalta valkokankaan taakse). Hän kertoo yleisölle, että Gertie

3Myöhemmin, kun piirretty muokattiin teatterilevitykseen nimellä Gertie the Dinosaur, sii-
henkin liitettiin näytelty vedonlyöntiprologi.
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antaa hänelle kyydin osoituksena siitä, ettei pelkää häntä. McCay kiipeää Gertien
kitaan, ja dinosaurus nostaa hänet selkäänsä. Yleisölle kumartaen he poistuvat
kuvasta.

Kuva 3.2: Gertie ja Jumbo. Gertie the Dinosaur (1914)

Jo elokuvan alussa yleisö saadaan jännittämään, totteleeko Gertie McCayta vai
ei. Gertien hitaahkot, empivät liikkeet antavat vaikutelman motivaatiosta, joka on
erillinen McCayn tahdosta. Gertie ei automaattisesti tee mitä McCay käskee, ja
kysymys McCayn taidoista siirtyy ovelasti pois hänen piirrustustaidoistaan4 eläin-
tenkesyttäjän kykyihinsä. Gertien inhimillisyys ei paikannu hahmon kehoon, joka
on melko realistinen kuvaus brontosauruksesta. Tausta5 ja hahmot on tehty yk-
sinkertaisella, siistillä ääriviivapiirrustuksella, jossa on säästeliäästi yksityiskohtia
ja varjostusta. Oikeastaan ainoat varjot ovat Gertien jalkojen alla, kun se nostelee
niitä ilmaan, ja muistuttavat eläimen valtavasta painosta. Hahmot muistuttavat
McCayn sarjakuvien tyylistä, mutta niitä ei voi kutsua sarjakuvamaisiksi nyky-
päivän näkökulmasta. Kun otetaan vielä huomioon, että tarkoituksena oli esittää
yleisölle oikea, henkiin herätetty muinainen peto, McCayn elokuvia voidaan pi-
tää animaation realistisena siipenä. Päällepäin katsottuna Gertie ei ole kovin in-
himillinen sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta se on kuitenkin selkeästi ant-
ropomorfinen hahmo. Gertien inhimilliset piirteet tulevatkin siitä, miten hahmo
käyttää kehoaan ja kommunikoi McCayn kanssa.

4Ei sillä että niissä olisi mitään kyseenalaistamista - osa McCayn töiden viehätyksestä liittyy
aivan yksinkertaisesti hänen ilmiömäisiin taiteellisiin lahjoihinsa.

5Gertie on McCayn piirretyistä ensimmäinen, jossa ylipäätään on varsinainen tausta.
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Gertie on tyttödinosaurus, eikä se johdu pelkästään siitä, että meille kerrotaan
asianlaita heti kättelyssä. Mutta miksi Gertie on tyttö? Elokuvan keskeisiä ele-
menttejä on spektaakkelin lisäksi huumori, ja ensimmäinen vitsi onkin se, että
massiivinen, muinainen hirmulisko onkin ujo, huomionkipeä, kiukutteleva tyttö.
(Jos katsojalle kerrottaisiinkin, että hahmon nimi on Gerald, voitaisiin oikeastaan
puhua ensimmäisestä homoseksuaalisesta animaatiohahmosta.) On merkityksel-
listä, että puhun nimenomaan tyttödinosauruksesta enkä naarasdinosauruksesta,
sillä Gertien sukupuolen merkit ovat kaikki inhimillisellä mittapuulla käsitettäviä.
Naarasdinosaurus käyttäytyisi lajityypillisesti (eli eläimellisesti, sillä brontosaurus-
ten etologia on ymmärrettävistä syistä vielä lapsenkengissä). Gertien eläimelliset
piirteet ovat yleiseläimellisiä, mutta eivät yleensä sukupuolittuneita. Siitä huoli-
matta, että ”tiedämme” Gertien olevan tyttö, merkkinä siitä on ensialkuun kor-
keintaan haluttomuus totella McCayn käskyjä. Gertien tyttöys voidaankin nähdä
tapana, jolla McCay oikeuttaa koko asetelman. Jos poikadinosaurus kapinoisi käs-
kyttäjäänsä vastaan, se voisi näyttäytyä vaarallisena, ja kenties oikeutettunakin:
kenen luvalla McCay varsinaisesti komentaa hervottoman kokoista brontosaurus-
ta? Se, että tyttödinosaurus on kuriton, on vain herttaista. Gertien feminiinisyys
on, kuten animaatiossa niin usein, samalla lapsenomaista. Lasta ja naista, ja eten-
kin lapsinaista, voi torua (ainakin 1900-luvun alun standardeilla) surutta.

Ensimmäinen varsinaisesti inhimillinen ele, joka tulee vasta, kun Jumbo astuu
mukaan kuvioihin, tukee lapsinaistulkintaa. Katsoja ei vielä näe, mitä kuvan ulko-
puolella tapahtuu, mutta Gertie hermostuu ja vaihtaa nopeasti jalkaa paikoillaan,
paljolti kuten jännittynyt ihmislapsi. Kun Jumbo kävelee kuvaan, Gertie nousee ta-
kajaloilleen ja katsoo taakseen kuin pakopaikkaa etsien. Vaikutelma on sama kuin
klassinen kuva tuolille hiirtä pakoon nousseesta naisesta. Kuten tuolilla seisova nai-
nen tässä genressä luultavasti seuraavaksi tarttuisi luutaan, on Gertiekin aikeissa
liiskata Jumbon jalkansa alle. Eläin Gertiessä kuitenkin ratkaisee ongelman, ja
mammutin hännästään järveen viskaava brontosaurus on jo paljon vaikuttavampi
näky. Eläimellisen ratkaisun yllätyksellisyys syntyy tässä nimenomaan inhimilli-
sestä (naisellisesta) reaktiosta. Tosiasiassa Gertien eläimyys on paljon vahvempi
juonne elokuvassa kuin sen feminiinisyys, ja jälkimmäisen tehtävä on - asetelman
oikeuttamisen lisäksi - nimenomaan korostaa ensimmäistä. Paikoin korostaminen
toimii myös toisin päin. Vaikka kiven heittäminen julkean mammutin niskaan toi-
mii ratkaisuna ehkä myös inhimillisyyden kategoriassa, kyljelleen makaamaan aset-
tuva Gertie on taas todellinen, elävä hirmulisko. Hengityksen tahdissa kohoileva
kylki ja kaiken aikaa kissamaisen eloisa, pitkä häntä tekevät Gertiestä henkiin
heränneen eläimen. Samalla nimenomaan kissamaisuus korostaa Gertien feminii-
nisyyttä (ks. kappale 3.2). Gertien viehätys onkin juuri tässä vastakkaisuuksien
yhdistelmässä: väkivahvassa lapsessa, eläinnaisessa. Gertien tyttöys on vähemmän
sen kehossa kuin sen ja McCayn suhteessa. Feminiinisintä brontosauruksessa, joka
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voi juoda kokonaisen järven kerralla ja niellä kurpitsoita kuin rusinoita, onkin sen
halu miellyttää.

En kuitenkaan halua väittää, että tavassa, jolla McCay käyttää sukupuolta Ger-
tiessä on kaikki vanhanaikaisimmat asenteet käytössä. Ainakin Wells pitää ilmei-
senä, että McCayn tarkoitus oli nimenomaan antaa Gertiestä itsenäisen naisen
kuva (Wells 1998, s. 5). Tässä hän onnistuukin: siinä näennäisessä ristiriidassa, et-
tä Gertie on samanaikaisesti siro ja massiivinen, herkkä ja brutaali, nimenomaan
toteutuu Gertien yksilöllisyys ja subjektius, ja juuri nämä seikat tekevät Gertiestä
todellisen tavalla, johon animoidut naishahmot eivät ole montaa kertaa sittemmin
yltäneet.

Gertie on hyvä esimerkki animaation omalaatuisesta jännitteestä illuusion ja it-
serefleksiivisyyden välillä: toisaalta brontosaurus on realistisesti piirretty hahmo,
joka ”kuulee” McCayn puheen ja reagoi siihen, ja toisaalta esityksen tarkoituksena
oli hämmästyttää yleisöä teknisellä edistyksellä. Toisaalta luodaan illuusio elämäs-
tä, toisaalta sitä rikotaan, ja osittain juuri tuo rikkominen vahvistaa todellisuuden
vaikutelmaa. Jo Gertie osoittaa, kuinka perustavanlaatuisesti erilaista animaation
kieli on verrattuna näytelmäelokuvan kieleen. Animaation luomat tarinalliset ja
visuaaliset tilat mahdollistavat kumouksellisemman mielikuvituksen ja luovuuden
käytön etäännyttämättä yleisöä ja säilyttäen liikkuvan kuvan tuottaman visuaali-
sen nautinnon (Wells 1998, s. 6).

3.3 Realistinen surrealismi ja vieraat kehot

Todentuntuisesti toteutetut surrealistiset skenaariot olivat yleisölle tuttuja jo
McCayn sarjakuvatuotannosta, ja hänen valokuvan ulottumattomista tulleet ani-
maatiohahmonsa jatkoivat tuota tyyliä luontevasti. Huolellisesti piirretyt ja pedan-
tin sulavasti animoidut hahmotWinsor McCay, the Famous Cartoonist of the N.Y.
Herald and His Moving Comics -elokuvassa syntyvät tyhjästä ja hajoavat osiinsa,
mutta niissä on silti substanssia, jota ei löydy aivan ensimmäisistä ”salamaluonnok-
sista”. Kolmiulotteisen uskottavuuden lisäksi niillä on persoonallisuus, joka tulee
suureksi osaksi animaatiosta itsestään. Hahmoanimaatiolla, joka on Disneyn eri-
koisalaa, on juurensa nimenomaan McCayn työssä (Wells 1998, s. 15). Siinä on
kuitenkin myös aivan toinen puolensa, jota voisi kutsua peräti hahmoanimaation
vastakohdaksi esittävän animaation sisällä. How a Mosquite Operates (1912) on
välimuoto näiden kahden ääripään välillä, mutta paras esimerkki ei-inhimillisestä
animaatiosta löytyy Dreams of a Rarebit Fiend -sarjan elokuvasta Bug Vaudeville
(1921).
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McCayn töissä on jokin häiritsevä pohjavire, joka korostuu näissä realismin ja fan-
tasian liitoskohdissa. Liikkeen tarkkuus - miltei valokuvamaisuus sekä pedantin
siistit ääriviivat - yhdistyy syvän psykologiseen fyysisyyteen. Jo sarjakuvissaan
McCay tarkasteli lähes aina joitakin fyysisiä perustoimintoja painajaismaisissa
konteksteissa (Little Sammy Sneezen katastrofiset aivastukset, Hungry Henriet-
tan patologinen ahmiminen, Little Nemon seikkailut unimaailmassa). Hänen ani-
maatioissaan tämä yhteys korostuu luonnollisesti hahmoanimaation kautta psyko-
logisten tapahtumien fyysisessä ilmaisussa.

3.3.1 Vieraiden kehojen painajaismaisuus

How a Mosquito Operates on McCayn toinen elokuva. Ensimmäisen tavoin sii-
hen on kuulunut näytelty prologi, joka on tosin sittemmin kadonnut. Siinä esiintyi
McCay itse tyttärineen moskiittojen syötävänä kesäasunnollaan. Hän tapaa pro-
fessorin, joka tutkii moskiittoja ja kehottaa taiteilijaa tekemään animaation niiden
toimintatavoista. Jokunen kuukausi myöhemmin McCay kutsuu professorin kans-
saan katsomaan valmista elokuvaa. (Crafton 1982, s. 107). Prologi näyttää itse
piirretyn yllättäen varsin ironisessa valossa. Sitä ei voi hyvällä tahdollakaan pitää
biologisesti uskottavana dokumenttina moskiiton elämänkaaresta; oikeastaan voisi
luulla McCayn tietoisesti tekevän täysin päinvastaista työtä.

Kuva 3.3: How a Mosquito Operates (1912)

Elokuvassa moskiitto seuraa herrasmiestä kotiin ja imee tästä verta. Mies häiriin-
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tyy ja heräilee, mutta moskiitto muuttuu koko ajan pyöreämmäksi ja uhkaroh-
keammaksi, kuin humaltuu verestä, kunnes lopulta imee kriittisen pisaran liikaa
ja räjähtää. Moskiitto on siinä määrin realistisen näköinen esitys hyönteisesiku-
vastaan, että elokuvaa on pidetty suorastaan kauhuelokuvan genreen kuuluvana
(Wells 2002, s. 32). Otuksella on pitkät jalat ja pitkä imukärsä, yksinkertainen
ruumis jossa on ulokkeet joihin viivanohuet jalat on ”istutettu”, perä joka täyttyy
verestä, ja läpinäkyvät siivet. Kun se työntää pitkän piikkinsä nukkuvan miehen
nenään, näky on kieltämättä ilkeä. Sympaattisemman hahmon moskiitosta tekevät
suuret silmät, joissa on jonkinlaiset tuuheat ripset, silinterihattu ja salkku. Samat
elementit sekä inhimillistävät hahmon että tekevät siitä antropomorfisen hyttysen.
Näistä yksityiskohdista moskiitolle tulee veikeä ilme. Kokonaisuus luo vaikutelman
lähinnä todella sinnikkäästä ovelta-ovelle -kaupustelijasta.

Hahmon sukupuoli koostuu useista, ristiriitaisista elementeistä. Toisaalta monilla
on käytettävissään elokuvan ulkopuolinen tieto siitä, että ainoastaan naarasmos-
kiitot imevät verta6. Naispuolisuuden puolesta puhuvat myös tuuheat silmärip-
set. Moskiiton hyönteisruumis toisaalta kyseenalaistaa sen, että hahmon piirtei-
tä luetaan inhimillisen rekisterin mukaan. Silmien yläpuolella oleva tuuhea musta
karva luo ripsimäisen vaikutelman, mutta samaa karvaa kasvaa myös hiukan kau-
empana niskassa. Onko se tukkaa? Se saisi moskiiton näyttämään kaljuuntuvalta.
Etenkin yhdistettynä silinterihattuun ja salkkuun perääntyvä hiusraja luo selkeäs-
ti miespuolisen vaikutelman, joka vallitsee elokuvan koko alkupuoliskon ajan, kun
moskiitto seuraa herrasmiestä kotiin. Kun mies on nukahtanut ja hyönteinen on
teroittanut pistimensä salkusta löytyvällä tahkolla, se heittää kuitenkin hatun ja
salkun pois näkyvistä. Jäljelle jäävät tulkinnasta riippuen joko ripset ja kalju tai
moskiiton hyönteisruumis. Molemmissa vaihtoehdoissa hahmon sukupuoli jää epä-
selväksi. Tuo epäselvyys puolestaan lisää elokuvan painajaismaisuutta ja koros-
taa tunkeilevan, väkivaltaisen ruumiin vierautta. Tässä ruumiin vieraus yhdistyy
saumattomasti nimenomaan väkivaltaan: Donald Crafton vertaa kohtausta, jossa
moskiitto imee nukkuvan miehen kasvoista verta Luis Buñuelin Andalusialaisen
koiran (1929) silmänviiltokohtaukseen (Crafton 1982, s. 109).

3.3.2 Vieraiden kehojen kauneus

McCay piirsi lisää hyönteisiä elokuvaan Dreams of the Rarebit Fiend: Bug Vau-
deville (1921). Elokuvasarja perustuu hänen samannimiseen sarjakuvaansa, jossa
sopimaton ateria aiheuttaa surrealistisia unia. Bug Vaudevillessa kulkuri uneksii
juustokakun jälkeen nimen mukaisesti hyönteisten lavaesiintymisestä. Realistiset

6McCayn luulisi saaneen tämän tiedon prologin professorilta, mutta kutsui itse moskiittoaan
nimellä Steve (Crafton 1982, 109).
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öttiäiset tanssivat, esittävät akrobatiaa ja tekevät temppuja polkupyörällä. Elo-
kuva näyttää hyvin eron McCayn hahmoanimaation ja siitä esimerkkiä saaneen
Disneyn animaation välillä. Suunta, jonka animaatio otti liiketoimintana oli risti-
riidassa McCayn tavoitteiden kanssa - hän yritti tehdä animaatiosta taidetta, kun
muut tekivät sillä rahaa. (Stabile & Harrison 2003, s. 3). McCayn realistinen tyyli
saa Felix-kissan ja Mikki Hiiren näyttämään enemmänkin zoomorfisilta kuin antro-
pomorfisilta olennoilta. Bug Vaudevillessa on yhä läsnä tunne siitä, että kuvataan
jotakin mitä valokuva ei voi tallentaa. Lähestymistapa eroaa Disney-estetiikasta sii-
nä, että McCay kommunikoi jatkuvasti todellisuuden kanssa. Mahdoton osoittau-
tuu mahdolliseksi: animaation kautta voi todella keskustella dinosauruksen kanssa
ja seurata hyönteissirkusta. On huomattava, että huumori on hyvin vähäistä, tai
ainakin äärimmäisen hienovaraista McCayn töissä. Hän onnistuu löytämään jota-
kin todella kaunista vieraiden, epäinhimillisten olentojen baletissa. Kohtaus, jossa
torakka ajaa polkupyörällä lautasta ympäri on yksinkertaisesti maaginen - elämän
illuusio on täydellinen.

Kuva 3.4: Bug Vaudeville (1921)

Realistisen esityksestä tekee se, etteivät hyönteiset periaatteessa tee mitään sellais-
ta mitä niiden ei olisi mahdollista tehdä, jos niillä vain olisi inhimillinen motivaa-
tio. Kehollisesti inhimillistä niillä on korkeintaan silmät, nuo sielun peilit. Nämä
kehot eivät veny ja pauku, niissä ei nähdä metamorfoosia. Keho itse on eläimen,
mutta sitä liikuttava voima on inhimillinen, tai ainakin inhimillisellä mittapuul-
la ymmärrettävä, jopa samaistuttava. Vaikutelma on toisaalta lumoava, toisaalta
häiritsevä. Täydellisen vierauden ja tuttuuden välisen jännitteen McCay kääntää,
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kuten How a Mosquito Operates -elokuvassakin, painajaiseksi. Viimeinen esitys
Bug Vaudevillessä on nimeltään ’hämähäkki ja kärpänen’. Hämähäkki laskeutuu
seittinsä varassa lavalle ja keinuu siiman varassa kuin trapetsilla. Juuri kun kat-
soja alkaa miettiä missä vaiheessa ja miten kärpänen liittyy esitykseen, hämähäk-
ki alkaa keinua kohti katsojaa ja yleisönä istuvaa kulkuria, kasvaa lähestyessään
hirmuisiin mittasuhteisiin ja käy käsiksi kulkuriin. Mies taistelee vastaan, mut-
ta jättiläismäinen hämähäkki kietoo pitkät jalkansa hänen ympärilleen ja nostaa
hänet ilmaan - ”OH MAMA!” julistaa planssi, ja kulkuri herää puun alta minne
oli nukahtanutkin. Hämähäkit eivät herätä minussa henkilökohtaisesti mitään pel-
koa, mutta elokuvan loppu on niin piinaavan karmiva, että olen itse valmis hyväk-
symään tämänkin teoksen kauhuelokuvan genreen. How a Mosquito Operates on
kauhuelementeistään huolimatta tyyliltään humoristisempi, vaikkakin makaaberi.
Bug Vaudevillea katsoessani mietin koko ajan, miksi kukaan olisi syömättä iltaisin
juustokakkua jos unet olisivat aina tällaisia. Karmaiseva loppu sai kuitenkin jopa
minut harkitsemaan herkkujen jättämistä lautaselle.

Bug Vaudevillen hyönteiset ovat antropomorfisia vain inhimillisen kontekstin vuok-
si. Kehollisesti, lukuunottamatta suuria ”sarjakuvamaisia” silmiä pistepupilleineen,
antropomorfiset piirteet loistavat poissaolollaan. Daddy Longlegs käyttää silinteri-
hattua ja saappaita kaikissa jaloissaan, mikä nimen lisäksi koodaa hahmon vahvasti
miespuoliseksi, mutta se tekee hahmosta poikkeuksen tässä seurassa. Hyönteisten
tapa käyttää kehoaan on inhimillinen johonkin pisteeseen asti: Torakka polku-
pyöräilee kuten ihminen polkupyöräilisi, takajalat polkimilla ja etujalat tangolla.
Tumble Bugs -akrobaatit käyttävät etu- ja takajalkojaan samaan tapaan, samoin
kuin nyrkkeilevät siiratkin. Toisaalta näitä inhimillisiä piirteitä, jotka tulevat lähin-
nä sirkusteemasta (miten muutenkaan hyönteinen ajaisi polkupyörää?), rikotaan
samaan aikaan vahvasti. Akrobaatit pysähtyvät välillä pyörittelemään lantaa, ja
kun toinen siira saa kunnon oikean koukun perille, tyrmätty vastustaja jää sät-
kimään selälleen. Päällimmäiseksi jää vaikutelma vieraista, epäinhimillisistä olen-
noista. Hahmot pysyvät sukupuolettomina - siis epäinhimillisinä - sillä niiden ke-
hon mekanismit poikkeavat niin paljon omastamme. Samaistumiskohteena pysyy
juustokakkupöllyissään uneksiva kulkuri, jonka takaraivon siluetti ja aplodeeraa-
vat kädet näkyvät etualalla. Siksi se, että kulkuri itse - ja sitä kautta myös katsoja
- osoittautuu kärpäseksi, on niin kauhistuttavaa.

McCayn kiinnostus animaation suhteen kehittyi koko ajan taiteellisempaan suun-
taan attraktioelokuvan puitteissa pysyen, ja huipentui ensimmäiseen dokumentaa-
riseen animaatioon, The Sinking of Lusitania (1918), joka ei kuitenkaan menesty-
nyt. Jopa dokumenttiakin tehdessään McCayn pyrkimykset pois valokuvan ulottu-
vilta säilyivät; myöskään Lusitanian tragedia ei ollut valokuvattavissa (Wells 1998,
s. 16). Yleisö oli kuitenkin viehtynyt enemmän hahmoanimoituihin fantasioihin,
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joita tarjosivat muut alan pioneerit. McCay jätti animaation ja myöhemmin, kun
ala oli studiotyöskentelyn myötä teollistunut, hänen raportoidaan olleen katkera
animaation ajautumisesta pois taiteen piiristä (Kanfer 1997, s. 32).

3.4 Sensuurin kulta-aika

1930 ja -40-lukuja pidetään yleisesti animaation kulta-aikana. Vuosisadan alun
kokeelliset elokuvat vaihtuivat vakiintuneeseen visuaaliseen kieleen, jota edustivat
erityisesti Disney-studiot. Yksi tekijä, joka vaikutti tähän visuaaliseen tyyliin oli
sensuuri.

1920-luvulla animaatio vielä etsi muotoaan, ja seksuaalisuus oli kätketty pitkälti
erikoisiin eufemismeihin; miehiin kohdistuva parisuhdeväkivalta oli yksi toistuva
teema, naisten alusvaatteet toinen, ja erityisesti Disney oli ihastunut takalistojen
brutaaliin kohteluun (ks. mm: Griffin 2000, s. 59-62; Cohen 2004, s. 9-10). 30-
luvulle tultaessa huumori kävi yhä julkeammaksi; alkoholia, huumeita, seksiä ja
kiroilua.

Karl F. Cohen huomauttaa kirjassaan Forbidden Animation (2004), että vallit-
sevan moraalisen normin sijaan sensuurin takana olivat yksittäiset ryhmät, jotka
pyrkivät painostuksellaan muuttamaan moraalisia arvoja haluamaansa suuntaan.
Paras esimerkki on 1934 voimaan tullut ns. Haysin koodi, joka oli voimassa Ame-
rikkalaisessa elokuvassa 34 vuoden ajan. (Cohen 1997, s. 5.) Animaatiolle koodi
tarkoitti, että se väistämättä muokkasi nuoren taiteenlajin perusolemusta.

Alunperin kansallinen elokuvateollisuuden etuja valvova mppda, Motion Picture
Producers and Distributors of America, perustettiin vuonna 1922 muutamien näyt-
telijöiden yksityiselämän aiheuttamien skandaalien vuoksi (Cohen 1997, s. 11). Sen
johdossa oli Will H. Hays. Ensimmäinen lista, jolla rohkaistiin studioita itsesensuu-
riin, julkaistiin 1927. Lista koostui 11 kiellosta ja 25 aiheesta, joiden kohdalla oli
syytä olla varovainen. Kielloissa keskityttiin seksin ja rikollisuuden esittämiseen,
mutta mainittiin myös mm. rotujen sekoittuminen. (Cohen 1997, s. 12.) Listaa
uudistettiin kerran vuonna 1930, kun sen kirjoittivat uusiksi kaksi Haysin nimit-
tämää katolista miestä. Katolinen kirkko ja myöhemmin myös muut uskonnolliset
ryhmät liikehtivät senkin jälkeen elokuvien moraalittomuutta vastaan järjestäen
boikotteja ja mielenosoituksia, sillä heidän mielestään studiot eivät sensuroineet
itseään tarpeeksi tehokkaasti. Hays pelkäsi, että jos elokuvateollisuus ei itse kont-
rolloisi elokuvien sisältöä, joku ulkopuolinen taho saisi tehtävän suorittaakseen.
Lopulta hän julkisti 1934 elokuvien arviointijärjestelmän, jota valvomaan perus-
tettiin pca, Production Code Administration. Hays painosti elokuvateattereita
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olemaan esittämättä elokuvia, joita ei oltu hyväksytty pca:ssa, mikä teki koodin
noudattamisesta käytännössä pakollista. (Cohen 1997, s. 18-19.)

Näytelmäelokuvissa uudet säännöt vaikuttivat ensisijaisesti käsikirjoituksiin, mut-
ta animaatiossa muutokset olivat paljon konkreettisempia. 1930 uudistetussa Hay-
sin koodissa oli toinen toistaan tulkinnanvaraisempia ohjenuoria, mutta yksi eri-
tyisen mieleenpainuva kohta:

”Law - divine, natural, or human - shall not be ridiculed, nor shall
sympathy be created for its violation.” (Cohen 1997, s. 18, painotus
oma.)

Ei liene yllätys kenellekään piirrettyjä lapsuudessaan kuluttaneelle, että pca:ta ei
juurikaan kiinnostanut sensuroida väkivaltaa. Cohenin haastatteleman Fleischer-
studioiden animaattori Myron Waldmanin mukaan miltei ainoa väkivaltainen teko
jota ei voinut elokuviin laittaa oli dekapitaatio (Cohen 1997, s. 22). Nykypäivän
näkökulmasta voi sanoa että on animaatiolle tyypillistä, että väkivalta voi olla
kuinka raakaa hyvänsä, kunhan siitä ei koidu uhrille kovin konkreettisia seurauk-
sia, mutta itse näen tässä anekdootissa yhteyden myös animaation ensimmäisen
vuosikymmenen surrealistisiin kokeiluihin, jossa ruumiin hajoaminen ihan ilman
väkivaltaakin oli tavallista. Ylläoleva lainaus tuntuu viittaavan yleisesti 20-luvun
animaation Bakhtinlaiseen, karnevalistiseen mentaliteettiin, jossa korostuvat ruu-
miillinen nautinto ja kaikenlainen ylenpalttisuus (Griffin 2000, s. 7). Uudistettu
koodi vaati, ehkä huomaamattaankin, animaatiolta realismia. Surrealistiset fant-
asiat, joissa mikä tahansa oli mahdollista, päätyivät pesuveden mukana mustalle
listalle, kun vaadittiin että animoidut maailmat noudattivat konservatiivista mo-
raalia ja maallista lainsäädäntöä.

Animaatioelokuviin kohdistuva sensuuri oli hämmästyttävän tiukkaa sen suhteen,
mikä oli hyväksyttävää käytöstä. Tammikuun 1939 Look -lehti kartoitti kiellettyjä
aktiviteetteja sillä perusteella, että animaatio oli erityisesti lasten suosiossa. Nii-
hin kuului niin syljeskely, päristely kuin pussaaminenkin. Liian naisellisia miehiä ei
saanut myöskään näyttää. Säännöt olivat selkeästi tiukemmat kuin näytelmäeloku-
vissa, esimerkiksi sen suhteen kuinka läpinäkyvältä naisen päällä olevan vaatteen
kangas sai vaikuttaa. (Cohen 1997, s. 28.)

Tätä näkökulmaa vasten on mielenkiintoinen ja paljastava yksityiskohta, että ni-
menomaan näyttelijöiden (väitetyt7) edesottamukset yksityiselämässään olivat al-

7Cohen mainitsee nimeltä Fatty Arbucklen, Wallace Reidin ja Mabel Normandin. Vaikka-
kin Reidin morfiiniaddiktio pitää tiettävästi paikkansa, Normandia ei koskaan virallisesti syy-
tetty miesystävänsä murhasta, ja Arbucklekin todettiin syyttömäksi skandaalin aiheuttaneeseen
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kusysäyksenä Haysin koodin synnylle, eivät heidän elokuviensa sisältö sinänsä.
Työtätekevien ihmisten vapaa-ajan vieton kontrollointi oli luonnollisesti hankalaa,
mutta animaatiohahmoilta saattoi sen sijaan vaatia täydellistä moraalista selkä-
rankaa. Puhuvalla eläimellä ei ole sen koommin omaa aikaa kuin yksityiselämää-
kään. Etenkin Disney sisäisti täysin Mikin aseman roolimallina, ja eräässä artik-
kelissa vuonna 1930 hiiren raportoitiinkin lopettaneen täysin sekä juomisen että
tupakoinnin (Cohen 1997, s. 24).

Näin lasten rakastamiin animaatiohahmoihin kulminoitui tarve kontrolloida julki-
suuden henkilöiden moraalia. Suosituista hahmoista tuli näyttelijöitä, jotka olivat
suoraselkäisiä siinä missä todelliset ihmiset eivät ja joiden puuhista sai Hollywoo-
din moraalittomuutta kritisoivien kansalaisten kaipaamia puhtoisia otsikoita.

Eniten koodin tuomista muutoksista kärsi toinen animaatiohistorian ensimmäisistä
ja kaiken kaikkiaan kuuluisimmista naispäähenkilöistä: Betty Boop.

Kuva 3.5: Red Hot Mamma (1934)

Betty Boopin elokuvat olivat surrealistista tykitystä, jossa mitä tahansa saattoi
tapahtua ja kaikki sykki elämää Cab Callowayn ja muiden suurten jazz-nimien
musiikin tahdissa. Ne olivat myös täynnä seksuaalisia viittauksia ja eufemismeja,
ja hahmo itse oli aito jazz-ajan hempukka, tyttömäinen mutta seksikäs nainen kor-
kokengissä ja minimekossa, jonka helman alta näkyi aina sukkanauha. Itse asiassa

kuolemaan. Toisaalta Mae Westin elokuvat olivat niin tarkoituksellisen vihjailevia, että hän it-
sekin oli sitä mieltä että vuoden 1934 sensuurilaki oli hänen henkilökohtainen ”saavutuksensa”
(Cohen 1997, s. 16).
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Betty aloitti uransa koirana yhdessä poikaystävänsä Bimbon kanssa, mutta pian
menetti lurppakorvansa ja muuttui ihmiseksi. Suhde Bimbon kanssa kuitenkin jat-
kui halki fantastisten seikkailuiden, joissa Betty usein joutui ei-toivottujen lähente-
lyjen kohteeksi. Kun Haysin koodi lanseerattiin, Betty suunniteltiin täysin uusiksi:
hänestä tehtiin aikuisempi, hillitympi neiti, joka pukeutui konservatiivisesti, ja sa-
malla hän kadotti suuren osan charmistaan. Sen koommin studio kuin yleisökään
ei ollut tyytyväinen muutokseen, ja lopulta Bettystä tuli sivuosanäyttelijä omissa
elokuvissaan (Cohen 1997, s. 20-22).

Kuva 3.6: Pudgy and the Lost Kitten (1938)

Cohenin mielestä useimpien animaatiostudioiden elokuvat latistuivat koodin tul-
tua voimaan. Tämä on tietysti näkökulma- ja mielipidekysymys, mutta on ym-
märrettävää, että animaatioon sensuuri puri lujempaa kuin näytelmäelokuvaan.
Animaation tekeminen on hidasta ja jos valmiiseen elokuvaan vaadittiin muutok-
sia, niiden tekemiseen meni paljon aikaa ja rahaa. Miksi käyttää kallisarvoista ai-
kaa uusien, innovatiivisten visuaalisten vitsien kehittelyyn, kun joku ulkopuolinen
saattoi hetkessä määrätä ne leikattaviksi? Helpommaksi ja taloudellisemmaksi tuli
pelata varman päälle ja jättää pois kaikki mahdollisesti jotakuta loukkaava.

Disney vei tämän ajattelun äärimmäisyyksiin, eikä studiolla ollut juurikaan ongel-
mia sensuurin kanssa8.

8muutamia utareita lukuunottamatta (ks. kappale 5.3)
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3.4.1 Mikki Hiiri moraalinvartijana

Disney-elokuvat eivät olleet poikkeus 20-luvun animaation surrealistiseen, ruumiil-
liseen ilotulitukseen, päinvastoin. Ero oli siinä, että Mikki Hiiri nousi valtavaan
suosioon samoihin aikoihin kun sensuuri alkoi nostaa päätään, ja toisin kuin muut
studiopomot, Walt Disney tunnisti nopeasti että muutos oli välttämätön menes-
tyksen jatkumisen takaamiseksi (Griffin 2000, s. 24). Mikki ryhdistäytyi, elokuvis-
ta katosi alatyylinen huumori, visuaalinen tyyli siirtyi realistisempaan suuntaan
ja jopa animaattoreiden käytöstä ja pukeutumista kontrolloitiin siinä määrin, että
jo 30-luvun alussa muilla studioilla alettiin puhua ”Mikki Hiiren munkkiluostaris-
ta”. Waltille oli tärkeätä, että Disney-studiota ei nähty samanlaisena kuin muuta
Hollywoodia (Griffin 2000, 27). Kyse ei ollut pelkästään ”huonon” käytöksen kit-
kemisestä, vaan porvarillisen amerikkalaisen heteroidyllin korostamisesta. Naiset
ja miehet, jotka työskentelivät jo eri osastoilla, söivät nyt lounastakin eri aikaan.
Naiset eivät saaneet pukeutua housuihin, ja miesten edellytettiin käyttävän pu-
vuntakkia ja solmiota. (Griffin 2000, s. 26.)

Työntekijät studiolla eivät ottaneet muutoksia vastaan mukisematta. Studion uut-
ta tyyliä vietiin eteenpäin pakollisten piirrustustuntien avulla, ja niistä suivaan-
tuneet animaattorit laittoivat ilmoitustauluille pilakuvia, joissa Mikillä oli anato-
misesti korrekti lantionseutu. Vaikka Disney kontrolloi tiukasti työntekijöidensä
käytöstä työpaikalla, vapaa-aikaan sekään ei ulottunut; kun studion ensimmäinen
pitkä elokuva Lumikki ja seitsemän kääpiötä (1937) valmistui, Walt kutsui koko
työryhmän kanssaan hotellilomalle. Juhlinta muuttui jo ensimmäisen illan aikana
lähes orgioiksi, kun äärimmilleen piiskatut ja itsekontrolliin pakotetut animaattorit
vaihtoivat vihdoin vapaalle. (Griffin 2000, s. 27-28.)

Anekdootti tuo esille tärkeän huomion. Seksuaalisuuden täydellinen, jopa aggres-
siivinen, eliminoiminen yleensä vain korostaa sitä entisestään. Kun Disney alkoi
aktiivisesti pyyhkiä yleisön muistista Mikin aikaisempia seikkailuita, syntyi leh-
tiartikkeleita, joissa julkaistiin muun muassa seuraavanlaisia virkkeitä:

Sex is just another work to Mickey, and the story of the traveling
salesman of no more interest than the ladies’ lingerie department.
(Griffin 2000, s. 22)

Virke, jonka tarkoitus on luultavimmin ollut luoda Mikistä kuva kunnollisena he-
teroseksuaalisena miehenä, onnistuu ainakin itseni kohdalla siinä, että - vaikka
tutkimukseni aihe on mitä on - vasta sen luettuani saatoin rehellisesti sanoa ku-
vitelleeni Mikin paitsi harrastamassa seksiä, myös lukemassa pornoa naisten alus-
vaatteissa.

Disneyn visuaalinen ja narratiivinen tyyli ja itse asiassa koko Disney-myytti on niin
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saumattomasti rakennettu amerikkalaisen, keskiluokkaisen heteroseksuaalisuuden
ympärille, että kuluttajat ovat suurimmaksi osaksi kykenemättömiä tunnistamaan
sitä (Griffin 2000, s. 4).

Mikki-elokuvissa moraalinen ryhdistäytyminen ei aluksi tarkoittanut alatyylisen
huumorin täydellistä katoamista. Mikki toki nousi kaikenlaisen mesoamisen ylä-
puolelle, mutta tilalle tuli vähemmän antropomorfisia eläimiä, jotka aiheuttivat
samanlaista kaaosta kuin Mikki aikoinaan. Se, että ne olivat enemmän eläimiä
kuin Mikki, tarkoitti että ne saattoivat tehdä asioita jotka olivat nyt Mikiltä kiel-
lettyjä.

Kuva 3.7: The Birthday Party (1931)

Varhaisissa Mikki-elokuvissa Mikin ja Minnin suhde perustui pitkälti symmetrisyy-
delle. Hahmot olivat ääntä myöten liki identtiset ja toimivat usein yhdessä tasaver-
taisina kumppaneina elokuvien väkivaltaisissa musiikkinumeroissa. He harrastivat
paljon paritanssia, joiden koreografioissa symmetrisyys entisestään korostui. Vain
pukeutuminen erotti hahmot toisistaan. Vuoden 1931 ensimmäinen elokuva, The
Birthday Party (1931), on ensimmäinen jossa Mikin ja Minnin elekieli eroaa toisis-
taan selkeästi. Mikki ilmestyy Minnin ovelle, ja hiiret esittävät eräänlaisen suku-
puolitetun koreografian, jolla Minnistä tehdään Nainen ja Mikistä Mies (ks. kuva
3.7). Minnin kontrapostoasento, puoliavoimet silmät, ojennettu nilkka ja lantion
työntäminen eteen paitsi tuottavat hahmon feminiinisyyttä, myös korostavat Mi-
kin maskuliinisuutta tuottavaa leveää haara-asentoa, avoimia, rempseitä eleitä ja
ovenkarmiin nojailua. Sama toimii myös päinvastoin. Kun aiemmat sukupuolineut-
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raalit tanssit korostavat hahmojen samanlaisuutta ja häivyttävät sukupuolieroa,
The Birthday Partyn ”tanssi” häivyttää Mikin ja Minnin identtisyyttä ja korostaa
sukupuolieroa.

Tämä kaikki oli tarkoituksellista; 1930-luvun loppupuolella Disney-animaattori
Fred Moore ohjeisti uuden Mikin piirtäjiä:

”In order to make Minnie as feminine as possible, we should use everyt-
hing in her make-up to achieve this end. Her mouth could be smaller
than Mickey’s and maybe never open into so wide a smile, take, expres-
sion etc. Her eyelids and eyelashes could help very much in keeping her
feminine as well as the skirt swaying from the body on different poses,
displaying pants. Carrying the little finger in an extended position also
helps.” (Thomas & Johnston 1981, s. 553)

Lopulta se joka kontrolloi kehoa, kontrolloi seksuaalisuutta. Disneyn pitkien eloku-
vien ihmishahmoissa tämä kehon politiikka kärjistyi. Jokainen Disney-prinsessa ja
-prinssi on edustanut täydellisesti heteroseksuaalista ydinperheideaalia; sirot prin-
sessat synnyttäjänlantioineen ja leveäharteiset prinssit jykevine leukoineen. Tämä
kaikki oli osa Disneyn realistista agendaa, josta tuli animaation dominoiva tyyli.
Myös Mikin ja Minnin tyyppinen sukupuolittaminen toimii samalla tasolla ja luo
kuvan siitä, että jokaiselle on jossakin Se Oikea, joka on helppo tunnistaa siitä että
hän näyttää sinulta itseltäsi, mutta käyttää korkokenkiä.
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Luku 4

ROMANTTISTA REALISMIA JA
TRANSVESTIITTEJA

4.1 Bambi ja realismin illuusio

1940- ja 50-luku oli Disneyn romanttisen realismin ja studion ikonisten pitkien
elokuvien valtakautta. Tuona aikana Disneyn keskiluokkainen heteroseksuaalinen
agenda vakiintui ja normalisoitui. Oli kuin studioilla ei olisi mitään muuta kos-
kaan tehtykään kuin valvottu konservatiivisten perheiden lasten etua. Hahmoani-
maatiossa keskityttiin hiomaan Lumikissa aloitettua ihmisten animointia, mutta
eläimet olivat aina jollakin tavalla mukana. Joissakin elokuvissa myös pääosassa:
Disneyn eläinelokuva toisensa jälkeen esittää ydinperheen, jonka hulivilipoika jou-
tuu hylkäämään suosimansa turvallisen, homososiaalisen kaveripiirin astuakseen
vastuulliseen heteroseksuaaliseen rooliinsa yhteisönsä alfauroksena (ks. esim. Lei-
jonakuningas (1992), Viidakkokirja (1967) tai Bambi (1942))

Tätä Disneyn agendaa usein kuvataan kriittisellä termillä disneyfikaatio1. Disney
on ottanut länsimaisen kulttuurin perusteoksia yksi kerrallaan käsittelyynsä aina
Lumikista ja seitsemästä kääpiöstä (1937) Tarzaniin (1999), ja desinfioinut ja jau-
hanut ne helposti kulutettavaan, söpöön muotoon, jossa mikään ei haasta katsojan
mieltä.

Bambi (1942) oli Disneyn kunnianhimoisimpia projekteja. Studiolle perustettiin
jopa pieni eläintarha, jotta animaattorit saisivat tutkia eläimiä ja opetella piirtä-

1Säälimättömimmin studiota ovat ruotineet sekä taloudellisesta että kulttuurisesta imperia-
lismista Ariel Dorfman ja Armand Mattelard teoksessaan How to Read Donald Duck (1972).
Vastakkainen näkökulma löytyy Paul Wellsiltä (2009, s. 76-86).
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mään niitä mahdollisimman realistisesti. Ottaen huomioon, että juuri realistisuus
on se josta elokuvaa on ylistetty alusta alkaen, jopa esittäen että siinä eläimet ker-
tovat itse tarinansa ilman ihmisen tulkintaa (Feild 1942, lainaus Griffin 2000, s.
29), on mielenkiintoista kuinka realismi on niin juonessa kuin hahmosuunnittelus-
sakin miltei täysin sivuutettu. Yhdistämällä realistiset taustat2 ja liike karikatyri-
soituihin hahmoihin elokuvassa onkin luotu lähinnä realismin vaikutelma, erään-
lainen illuusion astia, josta katsojalle tarjoillaan Disneyn versio luonnollisuudesta.
Siitä versiosta ei tulkintaa puutu. Ympäröivä luonto ja sen kiertokulku valjaste-
taan luonnollistamaan kerrottavan tarinan heteronormatiiviset käsitykset seksuaa-
lisuudesta ja kehosta ja maalaamaan sen vaiheet väistämättömiksi luonnonlaeiksi
(Griffin 2000, 30).

Kuva 4.1: Kukka, tuo miehisistä miehistä miehisin. Bambi
(1942)

Bambi, joka perustuu itävaltalaisen Felix Saltenin kirjaan A Life in the Woods, ker-
too nuoren valkohäntäpeuran kasvutarinan vuoden aikana. Bambi, ”nuori prinssi”
syntyy myöhään keväällä ja on koko metsän tapaus. Myöhään, sillä kaikki muut
eläinlapset ovat jo ehtineet oppia metsän tavoille, kun Bambi vasta opettelee kä-
velemään ja puhumaan. Vasa on kuin se lapsi koulussa, joka tulee luokalle vasta
lukukauden puolivälissä - ja hiukan myös kuin se, joka on liian yksinkertainen ym-
märtääkseen, että kaikki nauravat hänelle eivätkä hänen kanssaan. Oppaakseen

2Griffin tosin huomauttaa, etteivät edes taustat ole johdonmukaisesti realistisia. Niistä löytyy
usein sekä impressionistisia että paikoin jopa surrealistisia siveltimenvetoja (Griffin 2000, s. 29).
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Bambi saa Rumpalin, vilkkaan kanilapsen, ja seuraan liittyy vielä feminisoidumpi,
herkkä ja ujo haisunäätä, jolle Bambi antaa vahingossa nimen Kukka.

Päähenkilöt edustavat kaikesta eläinten tarkkailusta huolimatta enimmäkseen pe-
rinteistä Disney-tyyliä. Bambi, Rumpali ja Kukka ovat pyöreämuotoisia, suuripäi-
siä ja -silmäisiä piirroshahmoja. Pääpaino on söpöydellä. Paljon vaivaa on nähty
sen eteen, että eläimet liikkuvat anatomisesti täysin realistisesti, mutta motivaa-
tioltaan tismalleen kuin ihmislapset. Söpöyttä ja lapsenomaisuutta korostetaan
hahmojen feminisaatiolla: silmäripsillä ja elekielellä.

Kukka on tässä huomionarvoinen hahmo. Feminisointi oli yleinen käytäntö sekä
korostettaessa hahmon lapsenomaisuutta että miehen homoseksuaalisuutta ja sik-
si paitsi mahdollistaa Bambin toisinluennan, myös argumentoi sen puolesta et-
tä hahmot ovat ”vain lapsia”. On kuitenkin vaikea olla näkemättä Kukan roolia
muuna kuin houkutuslintuna kiinnittämässä huomiota pois Bambista. Bambi on
paitsi ulkoisesti feminiininen, myös äärimmäisen passiivinen ja avuton - kaikki
ominaisuuksia, joita ei helposti liitä miespuoliseen päähenkilöön ainakaan Disney-
elokuvassa, mutta jotka ovat dramaturgisesti perusteltuja. Bambin matka nuoresta
prinssistä metsän kuninkaaksi on haluttu tehdä mahdollisimman pitkäksi. Rumpa-
li, vaikka onkin söpö ja feminisoitu, näyttäytyy silti enemmän pikkupoikana kuin
-tyttönä suhteessa Bambiin. Kukan tehtävänä on olla vieläkin passiivisempi, femi-
niinisempi ja naiivimpi, jotta Bambi vaikuttaisi puolestaan maskuliinisemmalta.
Lopputuloksena on kukkaniityllä viihtyvä haisunäätä, joka räpyttelee silmäripsi-
ään flirttailevasti ja vakuuttaa, että Bambi saa kutsua häntä ihan millä nimellä
tahansa.

Tämä ei luonnollisestikaan ole jäänyt yleisöltä huomaamatta; homokulttuurislan-
gissa puhutaan ”Bambi-efektistä”, jos nuori homomies havaitsee olevansa hetero.
Jos tarkkoja ollaan, termin ehkä pitäisi kuitenkin olla ”Kukka-efekti”.

Kesää seuraa ankara talvi, jonka aikana Bambi menettää äitinsä. Hänen isänsä,
metsän kuningas, joka on tähän asti lähinnä poseerannut jylhästi kaukaisuudessa
tai katsellut poikaansa arvostelevasti ohimennessään, vie Bambin mukanaan, kai-
kesta päätellen kasvamaan aikuiseksi (todellisten valkohäntäpeurojen pariutumis-
ja poikastenhoitorutiineilla ei tietenkään ole tämän käänteen kanssa mitään teke-
mistä). Kevään tullessa luonto villiintyy kohtauksessa, jota voi oikeastaan luonneh-
tia vain heteroseksuaalisiksi orgioiksi3. Bambi palaa metsään sarvipäisenä, jo pal-
jon realistisempana peurana, ja tapaa jälleen ystävänsä. Kaikki kolme ovat ymmäl-
lään ympärillä kirmailevista pariskunnista, ja saatuaan sukupuolivalistusta vanhal-
ta pöllöltä, joka vakuuttaa että sama voi tapahtua kenelle tahansa heistä (pienen

3hiukan ironisesti laulu, joka esittelee katsojalle kevään tuomat väistämättömyydet on nimel-
tään ”Let’s sing a gay little spring song”
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paussin jälkeen myös Kukalle), päättävät pysyä immuuneina kevään vaikutuksille.
Yksi kerrallaan heidät kuitenkin kellistetään asioista selkeästi paljon valistuneem-
pien naaraiden toimesta.

Pyrkimys kasvavaan realismiin sitä mukaa kun hahmot kasvavat tarkoittaa Bam-
bissa, että tyypillisimmät tavat ilmaista sukupuolieroa eivät ole kovin selkeästi käy-
tössä. Valkohäntäpeuroilla lajityypillinen sukupuolieron merkki ovat sarvet, jotka
erottavat Bambin kumppanistaan Falinesta. Rumpali on kasvaessaan menettänyt
jonkun verran lapsenomaista pyöreyttään, toisin kuin naispuolinen vastineensa, jo-
ka on suoraan sanottuna kaikin puolin melko uhkea kaniksi. Haisunäätäpariskunta
taas on lähes täysin identtinen. Suurin sukupuolieroa rakentava keino Bambissa
onkin väritys. Haisunäätänaaras on aavistuksen verran vaaleampi kuin Kukka, tyt-
töpupu ja Faline selkeästi vaaleampi a kuin Rumpali ja Bambi. Väritysero toimii
narratiivisena keinona myös heti Falinen ja Bambin päädyttyä yhteen, kun osa-
na miehuusriittejä Bambi joutuu surmaamaan kilpailevan uroksen. Aggressiivinen
nuori urospeura on Bambia selkeästi tummempi väritykseltään.

Kuva 4.2: Rumpali ja heteroseksuaalisuuden kauheus. Bambi
(1942)

Ihmisyyden poistaminen animaatiosta on haastava tavoite sinänsä, ja oli se mah-
dollista tai ei, Bambissa tavoitteessa ei ole päästy kovin pitkälle. Inhimillisen mo-
tivaation kätkemisestä elokuva sen sijaan tekee taidetta. Tarina, jossa äidin kuole-
ma on välttämätön, jotta seksuaalisesti hämmentyneestä pojasta voi kasvaa uusi
etäinen isähahmo, ei olisi koskaan voinut olla yhtä koskettava ja herttainen näy-
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telmäelokuvana.

4.2 Väiski ja ristiinpukeutuminen

Toisaalta nämä vuosikymmenet olivat myös Oscar-palkintoja toisensa jälkeen pok-
kaavien, myös aikuiselle yleisölle suunnattujen lyhytelokuvien aikaa. Nämä eloku-
vat ja niiden päähenkilöt ovat vähintäänkin yhtä ikonisia vielä tänäkin päivänä,
ja niissä testattiin animoitua kehoja ja niiden rajoja välillä hyvinkin anarkisti-
sesti. Metro Goldwyn Mayerin Tom ja Jerry muokkasivat toisiaan uuteen uskoon
17 vuoden ajan (1940-1957), Warner Bros. Picturesin Repe Sorsa (Daffy Duck)
esitti viettelevän burleskinumeron matkalla uuniin ja paljastaa pilkulliset bokse-
rit höyhenpeitteensä alta elokuvassa Wise Quacking Duck (1943), ja studioiden
tunnetuin hahmo, Väiski Vemmelsääri (Bugs Bunny), on tunnettu suuresta rak-
kaudestaan vihollistensa suutelua kohtaan, samoin kuin laajasta naistenvaateva-
rastostaan.

Ristiinpukeutuminen on audiovisuaalisen kulttuurin kulmakiviä - naiseksi pukeu-
tuneen miehen lähellä ollaan ei-verbaalisen huumorin alkulähteillä, huumorin joka
on yhtä vanhaa kuin sukupuolen kulttuurinen kategoria itse. Mieheksi pukeutunut
nainen on harvoin hauska - oletettavasti siksi, että sukupuolten hierarkia kertoo,
että mieheksi pukeutuva nainen pyrkii ylöspäin, mikä on aivan normaali tavoite.
Naiseksi pukeutuva mies alentaa itsensä, kuningas on hetken narri, ja se on haus-
kaa, tai vähintäänkin niin häiritsevää että siihen reagoidaan naurulla. Ristiinpu-
keutuja on se poikkeus, jota tarvitaan vahvistamaan sukupuolten hierarkisen kah-
tiajaon sääntö - ainakin niin kauan kuin on selvää, että ristiinpukeutuja ei ”mene
läpi”, eli on tunnistettavissa ristiinpukeutujaksi. Vaikka asu vaihtuu, alla oleva su-
kupuoli pysyy muuttumattomana kategoriana - ainakin teoriassa. Voitaisiinkin eh-
kä sanoa, että naisen transvestitismi on antropomorfismia miehen transvestitismin
zoomorfismille.

Marjorie Garber kartoittaa kirjassaan Vested Interests (1992) ristiinpukeutujan
olemusta aina keskiajan lainsäädännöstä Shakespearen näytelmien kautta popu-
laarikulttuuriin. Garber näkee ristiinpukeutujan ”kolmantena”, jonka läsnäolo on
aina merkki kategorian kriisistä. Ristiinpukeutuja ei siis merkitse vain yhden bi-
näärisen kriisin (mies-nainen) paikkaa, vaan siihen on siirretty ja siirrettävissä
minkä tahansa oletetun kahtiajaon murtumispiste (Garber 1992, s. 17). Garberin
”kolmas sukupuoli” ei ole kolmas sinänsä, vaan ”mahdollisuuden tila” - häiritse-
vä kolmas kyseenalaistaa kahden välisen ’luonnollisen’ symmetrian ja sitä kautta
myös ajatuksen yhdestä, muuttumattomasta identiteetistä (ibid.).
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Kolmannen kategorian relevanssi käy ilmi siinä tavassa, jolla ristiinpukeutuja ohi-
tetaan keskustelussa. Garber pistää merkille, että ristiinpukeutuja halutaan useim-
miten lukea joko miehen tai naisen representaationa sivuuttaen täysin sen, min-
kä pitäisi olla ilmeisen tarkastelun kohteena - itse ristiinpukeutumisen olemuksen.
Hän ottaa esimerkiksi Sydney Pollackin elokuvan Tootsie (1982), jossa Dustin Hoff-
man esittää työtöntä näyttelijää Michael Dorseytä, joka saa töitä vasta ottaessaan
käyttöön naisellisen persoonan, Dorothy Michaelsin. Elokuvaa on vuoroin tulkittu
feministisenä (Michael on vahvempi naisena) ja misogynistisena (tarvitaan mies,
jotta saataisiin vahva nainen), mutta ennen Garberia ei koskaan siitä näkökulmas-
ta, että Dorothy/Michael on vahva nimenomaan siksi, että hän on ristiinpukeutu-
ja (Garber 1992, s. 7). Toinen ristiinpukeutujan ohittava ja kelpuuttava tekijä on
useimmissa elokuvissa, kuten Tootsiessakin, motiivi. Ristiinpukeutujalla on jokin
hyvä syy pukeutumiseensa - taloudellinen, sosiaalinen tai poliittinen, ei koskaan
seksuaalisuus, transsukupuolisuus tai vain se, että ristiinpukeutuminen on kivaa.
Kolmas on ”täydestä meneminen” - turvallinen ristiinpukeutuja voi mennä läpi
diegeettisessä tilassa, mutta ei koskaan katsojalle.

Hyvä esimerkki toisaalta taas kumouksellisesta ristiinpukeutumisesta näytelmäe-
lokuvassa on Neil Jordanin The Crying Game (1992). Fergus (Stephen Rea) on
IRA-aktiivi, joka on mukana mustan brittisotilaan, Jody (Forest Withtaker), kid-
nappauksessa. Miehet ystävystyvät Jodyn vankeusaikana, mutta lopulta Jody saa
surmansa ja Fergus jättää IRA:n paeten Englantiin. Syyllisyydentuntoisena hän
etsii käsiinsä Jodyn tyttöystävän Dilin ja rakastuu tähän. Elokuvan nähneet ja
näkemättömät erotti koko 90-luvun toisistaan elokuvan ”salaisuus”. Ensimmäisiä
kertoja elokuvahistoriassa katsojalla oli mahdollisuus rakastua naispäähenkilöön
ja saada vasta puolenvälin tienoilla selville että tämä on vaatteidensa alla mies.
Yllätys sai suorastaan käytännön pilan mittakaavan, kun nekin jotka eivät nähneet
elokuvaa teattereissa istutettiin viimein videon ääreen. Dil esitellään naisena ensin
poikaystävän lompakon valokuvassa, sitten tarkkailtavana ja laulamassa yökerhos-
sa ja lopulta tyttöystäväehdokkaana. Näyttelijä Jay Davidson (jonka nimikin on
niin androgyyni, että hänen esittelynsä alkuteksteissä ei pilaa ”yllätystä”) on niin
feminiinisen kaunis, että jopa sen jälkeen kun hänen ”todellinen” sukupuolensa on
paljastettu litteän rinnan ja peniksen muodossa, on vaikea muistaa ettei hän ole
nainen. Lyhyet hiukset ja miehen vaatteet näyttävät enemmän ristiinpukeutumisel-
ta hänen päällään kuin paljetein koristeltu iltapuku. Dilin peniksen paljastaminen
on siis oikeastaan välttämätön toimenpide, jotta läpi meneminen häiriintyy.

Davidsonin roolisuoritus ei toisaalta suinkaan hämää kaikkia - sellaiselle yleisöl-
le, joka on harjaantunut sukupuolikumouksellisten vivahteiden aistimisessa, eloku-
vassa on runsaasti vihjeitä Dilin arvoituksen ratkaisemiseen. Keskeistä onkin, että
toisin kuin Tootsien kaltaisissa ristiinpukeutumiskomedioissa, The Crying Game
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ei viittaa genrensä puitteissa laisinkaan Dilin sukupuoleen. Elokuva alkaa trillerinä
ja muuttuu draamaksi. Siinä on alusta lähtien tarpeeksi substanssia, jotta Dilin
sukupuoli ei asetu juonen puutteessa huomion keskipisteeksi. Ilman siirtymää eri
lajityyppien välillä katsoja saattaisi huomatakin esimerkiksi että yökerho jossa Dil
laulaa on täynnä samansukupuolisia pareja ja vähemmän läpi meneviä ristiinpu-
keutujia. Elokuvassa on siis kaksi samaistumismahdollisuutta ja näkökulmaa: toi-
saalta Fergusin, joka on sokea ympärillään oleville ristiriidoille kunnes joutuu itse
kohtaamaan ne, ja toisaalta Dilin (ja Jodyn), joille todellisuuden monimuotoisuus
on itsestäänselvyys.

Garber itse liittää juuri ristiinpukeutujan epätäydellisyyden kumouksellisuuteen.
Sillä hän tuntuu tarkoittavan, ei rauhoittavaa silmäniskua joka vakuuttaa katso-
jalle että tämä kaikki on vain showta, vaan hienovaraisia merkkejä, jotka tekevät
ristiinpukeutumisen lukemisen ylipäänsä mahdolliseksi, feminiinisen ja maskulii-
nisen samanaikaista läsnäoloa ja jännitettä (Garber 1992, s. 149). Jos Dilin pe-
nistä, sitä joka tekee naiseuden mahdottomaksi, ei koskaan näytettäisi, hänen ris-
tiinpukeutumisensa olisi merkityksetöntä. Jos mitään merkkejä Dilin sukupuolen
epäselvyydestä ei olisi pitkin elokuvaa, jos hänen lukemisensa ristiinpukeutujana
olisi mahdotonta ennen peniksen esiintuloa, esityksen kumouksellisuus olisi pal-
jon vähäisempää. The Crying Game vangitsee katsojansa saamalla hänet rakastu-
maan Diliin vaikka - koska - hänen sukupuolensa on koko ajan ollut monitulkin-
tainen.

Fergusiin samaistuva katsoja ei huomaa Dilin sukupuolen epäselvyyksiin viittavia
merkkejä, sillä se ei oikeastaan liity elokuvan varsinaiseen juoneen (mies jättää
rikollisryhmän ja rakastuu naiseen, jonka miehen kuolemasta on vastuussa, ja jou-
tuu teoistaan vastuuseen suojellessaan naista omalta menneisyydeltään). Garbe-
rin mallin mukaisesti elokuvan ristiinpukeutumisen voi nähdä viittaavan lukuisiin
kategorioiden kriiseihin. The Crying Game käsittelee sukupuolen lisäksi niin ro-
tua kuin luokkaakin. Pohjois-Irlannissa Jody on rasismin uhri vaikka edustaakin
brittiarmeijaa miehittäjänä (”they sent me to the only place in the world where
they call you nigger to your face”). Englantiin tullessaan puolestaan Fergus kokee
syrjintää työväenluokkaisena irlantilaisena.

Ristiinpukeutuja ei missään tapauksessa ole ongelmaton kategoria, ja se vahvistaa
sukupuolten dikotomiaa ja stereotypioita yhtä usein kuin vastustaa niitä, mut-
ta siihen yhtä kaikki sisältyy kumouksellisuuden mahdollisuus. Animaatiossa, joka
edellyttää katsojalta jo valmiiksi pitkälle menevää muuntuvaisuuden hyväksymistä,
ja joka perustavanlaatuisesti ruumiillisena on jo aina dragia, nämä mahdollisuu-
det saavat uusia mutkia ja käänteitä. Kun esityksen alta puuttuu alkuperäinen
keho, tai sen olemassaolo tai vakaus ei ainakaan ole itsestäänselvää, esityksestä it-
sestään tulee alkuperäinen. Tämä on sekä animaation kehollisesti kumouksellisten
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mahdollisuuksien ydin että kompastuskivi.

Väiski Vemmelsäärtä on analyyttisesti käsitelty pääasiallisesti nimenomaan mie-
henä, joka pukeutuu usein, mielellään, tarpeettomasti, onnistuneesti ja suositus-
ti naisten vaatteisiin. Kevin S. Sandlerin päättelyn mukaan Väiski sukupuolittuu
mieheksi naisellisten merkkien puutteessa, sillä naiseksi pukeutuminen liittyy die-
geettisesti aina naamioitumiseen, ja hahmon kehossa ei ole feminiinisiä merkkejä.
Kun toisin ei todisteta, hahmo on mies. (Sandler 1998, s. 158-159.) Jo pelkästään
Väiskin keho on kuitenkin paljon monimutkaisempi kokonaisuus.

Kuva 4.3: Väiskin monta sukupuolta. (Sandler 1998, s. 159)

Sandler itse liittää tekstiinsä kuvan Looney Tunes -alusvaatemainoksesta, jossa
Väiskin avulla mainostetaan sekä bokserimallisia alushousuja miehille että top-
pia ja alushousuja naisille. Sandlerille kuva osoittaa kuinka tarvitaan ”vain rusetti,
silmäripset ja rinnat” että Väiskistä tulee naispuolinen (Sandler 1998, s. 159). To-
siasiassa Väiskin kehoa on sukupuolitettu molempiin suuntiin, kuten mainoshah-
mojen väliin lisäämäni osa vuoden 1943 Väiskin piirrosmallista osoittaa (ks. kuva
4.3).

Itse asiassa mittasuhteita lukuunottamatta nais-Väiskin ruumiinrakenne on paljon
lähempänä elokuvien Väiskiä. Mies-Väiski on kaikin puolin rotevampi, suurijalkai-
sempi ja leveäharteisempi. Nais-Väiskillä on mainitut rusetti, ja lisäksi ampiaisvyö-
tärö ja pidennetyt jalat (joihin on kaiken lisäksi yritetty saada seksikästä säärimäi-
syyttä). Nais-Väiskillä on rinnat ja silmäripset, mutta niin on mies-Väiskilläkin.
Penis sen sijaan suorastaan loistaa poissaolollaan. Nais-Väiskin asento on hyvinkin
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tyypillinen Väiskille, eikä tiimalasivartalokaan ole pienellä vatsan sisään vetämisel-
lä mahdoton saada aikaan. Sen sijaan alkuperäinen Väiski ei ole varmaankaan kos-
kaan poseerannut mies-Väiskin tapaan miesseksikkyyttä tavoitellen.Tässä seuras-
sa Väiski näyttääkin yhtäkkiä varsin neutrilta sukupuolensa suhteen. Sekä mies-
että nais-Väiskiin on joko korostettu tai poistettu Väiskin feminiinisiä piirteitä.
Maskuliiniset piirteet loistavat poissaolollaan. Mies-Väiskissä neutri-Väiskin lui-
sut hartiat ja leveä lantio on käännetty päälaelleen. Itse asiassa nais-Väiskikin on
rotevampi kuin normi-Väiski, ja hartioiden kapeus on siirretty vyötäröön. Ainoas-
taan Väiskin hampaiden ja käsien koko on muutettu nais-Väiskiin pienemmiksi
feminiinisempää ulkonäköä tavoitellen. Mies-Väiskin käsistä on vaikea mennä sa-
nomaan mitään, sillä ne jäävät seksikkäässä poseerauksessa piiloon. Molemmissa
selkeästi sukupuolitetuissa kehoissa on myös nähtävissä muutoksia, jotka eivät suo-
raan liity hahmon sukupuolittamiseen. Sekä mies- että nais-Väiskin raajoihin on
lisätty lihaksia ja muotoa, ja kuten yllä kävi ilmi, myöskään rinnat eivät tässä lii-
ty ensisijaisesti sukupuoleen. Mies- ja nais-Väiskeissä kiinnostavinta onkin se, että
molempia on muutettu inhimillisempään suuntaan. Mitä inhimillisempi Väiski on,
sitä seksuaalisempana ja sukupuolisempana hahmo näyttäytyy.

4.2.1 Eläin ihmisen vaatteissa

Väiskiä voidaan pitää modernina trickster-hahmona, joka voittaa aina ja hallitsee
ympäristönsä luonnonlakeja toisin kuin vastustajansa. Ja kuten myttinen trickster,
myös Väiski ”manipulate[s] gender just as... [he] manipulate[s] the laws of physics”
(Abel 1995, s. 191).

Sam Abel on käsitellyt Väiskin drag-aspekteja campin näkökulmasta artikkelissa
The Rabbit in Drag (1995). Abel pitää nimenomaan campia Väiskin kumoukselli-
suuden välineenä, ja hylkää ne esitykset, jotka eivät hänen mielestään yllä campin
määritelmään. Näin hän sivuuttaa muiden kumouksellisten taktiikoiden mahdol-
lisuudet, etenkin niiden, jotka sijoittuvat animoituun kehoon. Abel viittaa ensim-
mäiseen Väiski-elokuvaan A Wild Hare (1940), jossa Väiski jo suutelee metsästä-
jäänsä Elmeriä. ”But”, hän sanoo,

”this gender subversion appears in the context of a wide variety of ot-
her subversions - Elmer is normal, Väiski is abnormal - thus defusing
the power of the specific challenge to gender roles. More important,
Avery’s Väiski is so completely whacko that he prevents the simulta-
neous identification and subversion necessary to the camp dynamic”
(Abel 1995, s. 192).

Abel pitää enemmän hillityn charmikkaasta Väiskistä, joka ei ole kajahtanut vaan
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suunnitelmallinen kumouksellisuudessaan. On kiistanalaista, onko jompikumpi esi-
tystapa alttiimpi samaistumiselle kuin toinen, mutta itse vetoan siihen nautintoon,
jota Väiskin laaja-alainen rajojen rikkominen tuottaa.

Kuten Garber pistää merkille, transvestiitti halutaan useimmiten lukea joko mie-
hen tai naisen representaationa sivuuttaen täysin sen, minkä pitäisi olla ilmei-
sen tarkastelun kohteena - transvestiitin olemuksen. Samoin Judith Butler puut-
tuu Hankalassa sukupuolessa lesbokulttuurissa joskus esiintyvään butch/femme
-jakoon, jota on yleisesti pidetty heterosuhteiden huonona kopiona, mutta jonka
Butler esittää perustuvan nimenomaan fyysisen ja sosiaalisen sukupuolen (joskaan
hän ei yhtä varauksettomasti käytä tätäkään jakoa) väliseen jännitteeseen.

”Tällainen tapa ajatella sukupuolittunutta vaihtoa sallii selvästikin pal-
jon suuremman monimuotoisuuden, sillä maskuliinisen ja feminiinisen
leikki, samoin kuin taustan kääntyminen figuuriksi, voivat muodostaa
hyvin monimutkaisen ja jäsentyneen halun tuotannon” (Butler 1990, s.
211)

Samaa ajaa takaa myös Abelin vaatimus:

”the camp artist must achieve simultaneously an embodiment of the
target and a parody of it, living in the object and turning it upside-
down at once.” (Abel 1995, s. 184)

Animaatiohahmo, etenkään koko perheelle sensuroituna, vain ei ole fyysiseltä su-
kupuoleltaan sen koommin mies kuin nainenkaan. Itse asiassa Väiski ei ole itses-
täänselvästi edes mikään tietty eläin. Kysymys siitä, onko Väiski jänis vai kani on
askarruttanut yleisöä vähintään yhtä paljon kuin hahmon sukupuoli tai seksuaa-
linen suuntautuminen4. Elokuvien nimet eivät anna yhtä vastausta kysymykseen,
sillä ne perustuvat pitkälti sanaleikkeihin, joita ’hare’, ’rabbit’ ja ’bunny’ mahdol-
listavat. Fyysiseltä olemukseltaan Väiski on pitkien korviensa ja raajojensa ansios-
ta enemmän jänis, mutta toisaalta elää kolossa kuten kanit. Ambivalentti jo tällä
tasolla, Väiski elää jäniseläimen (voimme sentään olla yhtä mieltä siitä!) elämää,
kunnes ajautuu seikkailuissaan väistämättä toimimaan ihmisten maailmassa - joko
omassa ympäristössään (metsässä) metsästäjän kanssa, tai esimerkiksi oopperassa
tai armeijassa. Väiskin kotikolo on harvinainen ja varsin lyhytaikainen tapahtu-
mapaikka. Kun Väiski pukeutuu naiseksi, hän pukeutuu aina johonkin feminiini-
seen rooliin, kuten Brünnhildeksi, maalaistytöksi, espanjalaiseksi señoritaksi tai

4eräässä vuoden 1990 ”haastattelussa” Väiskiltä itse asiassa kysytään, ovatko hänen ristiin-
pukeutumisensa ja lukuisat Elmerin kanssa vaihdetut suudelmat vihje jostakin. Väiski kieltää
moiset syytökset lainaamalla Repe Sorsaa: ”Thathhh dethpicable!” (Sandler 1998, s. 166)
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fanitytöksi. Ja kun hän paljastuu, yleensä vasta moiskautettuaan kunnon suukon
metsästäjänsä suulle, uhrin järkytys ei varsinaisesti johdu miehen viettelemäksi
tulemisesta, vaan saaliin, jäniksen, jonkun väärän.

Kuva 4.4: Väiski ehostaa itseään. Hare Splitter (1948)

Monet eläimet sukupuolitetaan automaattisesti lajiin assosioitujen piirteiden pe-
rusteella - koira on usein miespuolinen ja kissa naispuolinen. Toisiin lajeihin ei
(länsimaisessa kulttuurissa) liity itsestäänselvästi jotakin tiettyä sukupuolta, ku-
ten jäniseläimiin, siitä huolimatta että etenkin kanit liitetään usein holtittomaan
seksuaalisuuteen. Jäniseläimessä ja etenkin Väiskin tapauksessa saavutetaankin
mielenkiintoinen tilanne, jossa hahmo on antropomorfinen ja seksuaalinen, mutta
ei sukupuolinen. Väiski edustaa yhtäkkiä jotakin muuta, toisenlaista sukupuolta
ja seksuaalisuutta kuin mitä inhimillistä ajattelua hallitseva kahtiajaon periaate
normaalisti kykenee sisältämään. Väiskin korvat ja häntä ovat toisenlaisen suku-
puolen merkkejä; eroottisia, mutta epäinhimillisiä, ja ne on erotisoitu ja toiseutettu
sekä miehisissä että naisisissa valeasuissa. Väiskin drag on monitasoisempi perfor-
manssi, sillä Väiskin ”alkuperäinen” sukupuoli on ristiriidassa molempien esitysten
kanssa, ja siten murtaa sukupuolen esittämisen ylipäänsä - ei pelkästään naiseuden
esittämisen - performanssiksi.

Ei olekaan loppujen lopuksi mitään syytä, miksi Väiski pitäisi edes olettaa mie-
heksi. Hän kyllä pysyy universaalin miessubjektin piirissä, mutta tätä kuvaa mur-
retaan jatkuvasti elekielessä ja puheessa. Hillbilly Hare (1950) alkaa kohtauksella,
jossa Väiski toteaa sanaleikissä:
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”Well my friends say I’m very coy... Hee hee hee!”

Hetkeä myöhemmin hän itkee häiritsevän pitkällä haulikolla itseään uhkaavalle
metsästäjälle:

”Boo hoo. Now I’ll never see my wife and younguns again. Never, no
more. Boo hoo hoo.”

Jo sävystä on selvää, että Väiski ei ole täysin vilpitön murheessaan - tietysti siksi,
että tietää jo pääsevänsä pakoon, mutta ehkä myös siksi, että hänellä ei todellakaan
ole vaimoa ja lapsia kotona odottamassa.

Väiskin vääryys on hänen kumouksellisuutensa ydin. Hän on väärässä paikassa5,
vääränlajinen ja hänen kehonsakin on väärä. Väiski pukeutuu lähes yhtä usein mas-
kuliinisiin valeasuihin, ja niistäkin hän paljastuu aina vääräksi. Pilkottava häntä
ja hallitsemattomasti esille pongahtavat korvat ovat toki fallisia symboleja, mutta
eivät merkki Väiskin miehuudesta, vaan Toiseudesta.

Elokuvassa Forward March Hare (1953) Väiski luulee tulleensa värvätyksi, ja me-
nee armeijaan. Opastava sotilas ja tarkastava lääkäri kyllä huomaavat hänet jänik-
seksi, mutta pistävät sen ylirasituksen tai armeijan uusien sääntöjen piikkiin. Ja
kun hän on pukeutunut armeijan vihreisiin, kukaan ei enää kyseenalaista Väiskin
läsnäoloa. Vasta kun komentaja kuulustelee Väiskiä tottelemattomuudesta, hän
tajuaa asioiden oikean laidan:

”What do you got against me anyways? Why don’t you listen to orders?
You got ears just like all the other guys... Well anyways, you’re furry all
over and got a fuzzy tail just like all the ot... Duhee! Jumping catfish,
we’ve inducted a rabbit!”

Väiski toimii armeijassa ihmis(mies)hahmojen ympäröimänä, ihmisiin koko ajan
verrattuna hahmona, joka tekee ja ymmärtää kaiken väärin. Hänen univormunsa
on liian iso, mutta silti hän ei mahdu siihen, vaan kömpelyydellään kaataa kaikki
muutkin sotilaat. Väiskin jäniksenjalat eivät mahdu saappaisiin, hän kylpee ky-
pärässään, ja kun hänet laitetaan valmistamaan kanoja päivällistä varten (”dress
for dinner”), hän pukee ne frakkeihin6. Häntä verrataan inhimillisiin kehoihin, ja
hänet todetaan väistämättä erilaiseksi.

On myös tilanteita, joissa Väiski sukupuolittuu mieheksi ainakin osan ajasta. Mie-
5”I knew I should’ve taken that left turn at Albuquerque!”
6Kanat, frakkeihin, naispuoliset kanat, ymmärrätkö vitsin?
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lenkiintoista kyllä, yksi selkeimmistä esimerkeistä on elokuva, jossa esiintyy vain
jäniseläimiä.

Hare Splitter (1948) on yksi niistä harvoista elokuvista, joissa Väiski havittelee
naisen suosiota. Daisy Lou on, perinteitä kunnioittaen, kuin ilmetty Väiski, joka
on lisännyt huulipunaa ja ripsiväriä. Itse asiassa Daisy Lou ei edes ole esiintynyt
elokuvassa muuten kuin valokuvassa ennen kuin Väiski tekee juurikin niin huija-
takseen kilpakosijaa, Casbahia.

Kuva 4.5: Casbah ja Väiski kilpakosijoina. Hare Splitter
(1948)

Erityishuomiota elokuva ansaitseekin näiden kolmen hahmon, Daisy Loun, Väis-
kin ja Casbahin välisistä suhteista ja sukupuolikoodistosta. Kun Daisy Lou ei ole
kotona, Väiski naamioituu häneksi ja jää odottamaan Casbahia. Kuvassa näyte-
tään, kuinka Väiski värjää ripsensä ja punaa huulensa, mutta heti kun Casbah
on kerran saatu uskomaan valeasuun (tätä kuvastaa pieni Cupid-pupu, joka is-
kee häntä puunuijalla varpaille), meikit katoavat ja Väiski on taas Väiski huonosti
istuvassa mekossa. Kontrasti muissa elokuvissa esiintyviin huoliteltuihin valeasui-
hin on suuri. Kun elokuvassa on (vaikkakin poissaolevana) todellinenkin nainen,
Väiskin väliaikaisen transvestitismin annetaan mennä läpi vain sen verran kuin on
välttämätöntä.

Tavallisesti Väiskin transvestitismin tarkoituksena on vietellä vastustaja niin, että
tämä unohtaa metsästysaikeensa, mutta Hare Splitter poikkeaa normista tässäkin
suhteessa. Casbah on niin päällekäyvä, että tuskastuminen ylittää väkivallan tuot-
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taman nautinnon Väiskissä. Tämä jopa kysyy jossakin vaiheessa yleisöltä: ”Do all
you girls out there have to go through this?” Sillä että Väiskiltä saadut suudel-
mat ovat toinen toistaan väkivaltaisempia ei myöskään näytä olevan minkäänlaista
hillitsevää vaikutusta Casbahin helliin tunteisiin, päinvastoin. Lopulta Väiski itse
asiassa luopuu oma-aloitteisesti valeasustaan. Voittonsa hän lopulta saa, kun Daisy
Lou itse saapuu paikalle. Casbah ei pysty erottamaan häntä Väiskistä, vaan rik-
koo maljakon mielitiettynsä päähän ja saa tämän väkivaltaisen raivon niskaansa.
Kun Väiski ja Daisy Lou lopulta saavat oman suudelmansa, sille antaa lisäpontta
räjähtävä porkkana. Pariskunta tulkitsee tällin välillään kipinöiväksi lemmeksi ja
intoutuu villiin tanssiin7.

Kuva 4.6: Väiski ja Daisy Lou toistensa pauloissa. Hare Split-
ter (1948)

Väiskin transvestitismissa on vielä yksi tasonsa, joka käyttää nimenomaan hyväk-
seen ”alkuperäisen” kehon puuttumista ja tuntuu sanovan: Olet sitä miksi pukeu-
dut. Bugs’ Bonnets (1956) itse asiassa alkaa tietoiskulla, jossa todetaan, että ”it
is a well know psychological fact that people’s behavior is strongly affected by the
way they dress”. Asetelma on muuten tyypillinen: Elmeri on metsästämässä Väis-
kiä, mutta ohi ajavasta teatterihattuja kuljettavasta kuorma-autosta leviää lasti
metsän ylle. Hattuja putoilee Väiskin ja Elmerin päihin ja muuttaa hetkessä hei-
dän motivaationsa mummon ja partiolaisen, gangsterin ja poliisin ja monen muun

7Olen vakuuttunut siitä, että Mikin ja Minnin paritanssien tavoin tämäkin intohimoinen lindy
hop on vain perheystävällinen eufemismi reippaalle vaakamambolle.
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kautta morsiameksi ja sulhaseksi. Tätä transvestitismia ei myöskään pureta eloku-
van lopuksi. Väiski kantaa silinterihattu päässään huntupäistä Elmeriä metsässä
sijaitsevaan mökkiin ja ainoastaan kääntää tilanteen fiktioksi - hän kääntyy kohti
yleisöä ja toteaa: ”Y’know, I think it always helps a picture to have a romantic
ending.” Myös oopperan lavalle sijoittuva Rabbit of Seville (1950) päättyy Väiskin
ja Elmerin avioliittoon. He juuttuvat vastavuoroiseen kierteeseen, jossa poistu-
vat kuvasta hakeakseen aina isomman kirveen, aseen ja tykin kuin toinen, kunnes
Väiski yhtäkkiä palaa ensin kukkakimpun, sitten suklaarasian ja lopulta sormuk-
sen kanssa. Elmeri katoaa kuvasta ja palaa hääpuvussa, Väiski frakissa ja kohta
he ovatkin tuomarin edessä vannomassa valoja. Väiski kantaa Elmerin lavastei-
den korkeimpaan kulissitaloon ja pudottaa tämän sieltä alas kakkuun, jossa lukee
”The Marriage of Figaro”. Tässäkin transvestitismi jää vallitsevaksi tilaksi, mutta
ainakin heteroseksuaalisuuden ja väkivallan yhteys tehdään jälleen selväksi.

4.3 Goofy Gophers ja camp

Sam Abel toteaa, että Väiskin kumoukselliset sukupuolistrategiat huipentuvat ani-
maattorilegenda Chuck Jonesin ohjauksessa, mutta on mahdollista, että hahmoa
on Warner Bros -studiolla tulkittu samaan tapaan laajemminkin. Abel ottaa esille
studion Goofy Gophers -murmelikaksikon, jotka ovat niin avoimen ”feminiininen”
homopariskunta, että on vaikea uskoa että se seikka on kaksikosta kirjoitettaessa
useimmiten sivuutetty täysin tai liitetty kohteliaisuuteen tai aristokraattisuuteen.
Wikipedian artikkeli esittää, että murmeleiden luojan Bob Clampettin mukaan
hahmojen maneerit perustuivat Edward Everett Hortonin ja Franklin Pangbornin
näyttelemiin hahmoihin; klassiseen Hollywoodin historian yleisimpään homotyyp-
piin, feminiiniseen, yläluokkaiseen ”sissy”-mieheen, jota Vito Russo käsittelee laa-
jasti kirjassaan The Celluloid Closet (1987). Toinen vaihtoehto hahmojen taustak-
si on Frederick Burr Opperin sarjakuva Alphonse ja Gaston, joka kertoo kahdesta
ranskalaisesta herrasmiehestä, jotka eivät koskaan saa mitään tehtyä ylenpalttisen
kohteliaisuutensa vuoksi. Edes ovesta kulkeminen ei onnistu, kun molemmat vaati-
vat toisen menevän ensin. Sarjat päättyvät yleensä väkivaltaan, kun kanssaihmiset
hermostuvat heihin. Clampettin esittämä yhteys Hollywoodin sissy-miestyyppiin
voi liittyä myös Alphonsen ja Gastonin väliseen suhteeseen. Kahden samanlai-
sen suhteesta ei ikään kuin tule mitään, kuvainnollisesti ja kirjaimellisesti. Mac
ja Tosh tosin todistavat päätelmän vääräksi ja saavat paljonkin aikaiseksi. Abel
hylkää murmelit ”heteron henkilön näkemyksenä camp-esityksestä” (Abel 1995, s.
197), mutta omasta mielestäni heidän ylenpalttisen stereotyyppisen (”feminiini”)
homoseksuelli esiintymisensä on kertakaikkiaan ihastuttavaa.
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Abel on sinänsä oikeassa, sillä camp-manerismi, joka on viime vuosina vihdoin
muuttunut kumouksellisesta aseksuaalisen, salonkikelpoisen, joka-tytön-paras-
ystävä, accessory-homoseksuaalisuuden kulmakiveksi, saisi jo kadota populaari-
kulttuurista siinä eksploitatiivisessa muodossaan, jossa siltä ei yksinkertaisesti voi
välttyä jos laittaa televisionsa päälle (Lyttle 2004). Mutta se ei vielä tee campista
strategiana täysin kelvotonta, etenkään kun sen kutsuminen feminiiniseksi on eläh-
tänyt jo yli puoli vuosisataa sitten. Queer-ajattelun yleistyttyä camp ei ole enää
varattu ainoastaan miehille, vaan yhä enenevissä määrin myös naiset ovat omak-
suneet camp-asenteen (Mallan & McGillis 2005, s. 2), Todella upeeta (1992-2004)
hyvänä esimerkkinä. Toisaalta luutuneimpia kauneusihanteita sekä lujittava että
niiden apparaattia paljastava America’s Next Top Model (2003-) ja sarjan luoja
ja keulakuva Tyra Banks muuttuu campimmaksi kausi kaudelta - tuomaristosta
puhumattakaan. Dragin vastapooliksi, tai rinnalle, on myös nousemassa vintage-
henkisen burleskitaiteen uusi suosio. Helsingin Burleskifestivaaleilla helmikuussa
2008 esiintyneen ruotsalaisen Knicker Kittens -burleskiryhmän ohjelma käytti hy-
väkseen ensisijaisesti campia, väliin myös dragia, ja perusti välispiikit lesbohalulle
(mikä lienikin sopivaa, sillä yleisöstä suurin osa oli naisia), kaikki hyvässä 30-50-
lukujen showtune-sävelmien hengessä.

Campissa ei enää yllättäen olekaan välttämättä kyse sukupuolesta, vaan asentees-
ta, jota turhaan pidetään halventavana, ja joka tuo campin käytännön tasolle -
eikä ole välttämättä korostetun feminiini, vaan jotakin muuta. ”Feminiinin homo”
esiintyminen on sukupuolista olemista, joka pakenee maskuliininen/feminiininen
-jakoa (ja koodataan kielessä feminiiniseksi todennäköisesti vain toiseutensa, vää-
ryytensä takia, ts. maskuliinisuuden poissaolona) ja sukupuolen ja seksuaalisuu-
den kausaalista suhdetta (maskuliinisuus => halu naisiin / feminiinisyys => halu
miehiin). On oikeastaan yhdentekevää, lukeeko murmelit homomiehiksi vai ei -
oleellista on heidän homokulttuuriin liittyvä elekielensä ja häikäilemätön aktiivi-
suutensa hahmoina, joita ei edes juurikaan rinnasteta toisiin hahmoihin, ainakaan
negatiivisessa mielessä. Murmelit ovat elokuviensa sankareita ja samalla ”vääriä” -
eivät keholtaan, vaan kehonkieleltään. He ovat myös selkeästi parivaljakko, joita ei
sukupuoliteta toisiinsa nähden. Murmelit (Mac ja Tosh) ovat täydellisen identtisiä
ulkonäöltään, yhtä kohteliaan rakastavia ja korukielisiä toisiaan kohtaan, pelas-
tavat toisensa pulasta vuoron perään (joskin on välillä hiukan hankalaa erottaa
kumpi kulloinkin on kyseessä...), ja kaiken aikaa säilyttävät rauhallisen ja rennon
asenteensa - kaukana siitä (heteroseksuaalisesta) hysteriasta, joka leimaa usein niin
heidän, Väiskin kuin Henry Haisulinkin (ks. seuraava kappale) vastustajia. Eloku-
vassa I Gopher You (1954) he käyvät seuraavan keskustelun, joka on parodiaa
paitsi tästä takaa-ajon hysteriasta, myös Alphonsesta ja Gastonista:
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”You know, there is every indication that we are being robbed!”

”Quite so. I think we should investigate.”

”By all means! You may preceed me.”

”I think we should preceed together.”

”A very commendable suggestion!”

”Thank you.”

He ovat tilanteen herroja, ja sulassa sovussa itsensä kanssa - kaikki ominaisuuksia,
jotka vertautuvat Väiskiin.

Elokuvassa The Goofy Gophers (1947) kaiken lisäksi viitataan hahmojen ja Väis-
kin suhteeseen. Murmelit ryöstävät kasvimaata putipuhtaaksi ja toinen heistä, kis-
kottuaan maasta (vihjailevan pitkän!) porkkanan, tekee siitä itselleen korvat ja ar-
vuuttelee puuhun väiskimäisesti nojaillen:

”Hey look! Who am I making like, who am I making like! ’Eeeeh, what’s
up doc?” ’

Kun murmelit ovat ampuneet kuuhun kasvimaata vartioivan (yhtä artikuloidun,
mikä vain korostaa murmeleiden camp-asennetta) koiran, he luulevat saaneensa
kasvimaan ja ”all those lovely carrots” itselleen - kunnes kuulevat takaansa rousku-
tusta, ja näkevät Väiskin syötyjen porkkanankantojen keskellä: ”Well-ah, I wouldn’t
say that !” Murmelit jäävät kuin jäävätkin lopulta toiseksi ”mestarilleen” - tai ai-
nakin saavat vastaansa melkoisesti vaativamman vastustajan. Väiski ei koskaan
haksahtaisi samoihin ansoihin kuin koira, joka lankeaa aina uudelleen pakkohete-
roseksuaalisuuden loveen.

Elokuvassa on esimerkiksi klassinen variaatio väliaikaisesta transvestitismista, jos-
sa koira yrittää napata murmeleita pukemalla käpälänsä tyttömurmeliksi. Yleensä
tällaista ristiinpukeutumista käytetään ainakin väliaikaisesti läpi menevänä esi-
tyksenä, mutta tässä tapauksessa esitys menee tuplasti läpi - koiran virhe on
hetero-oletus, jonka mukaan murmeleiden pitäisi langeta houkutukseen. Katso-
jan ei anneta kauan luulla, että murmeleita pettäisi käsinuken charmi. Molemmat
viheltävät yhteisymmärryksessä ja tanssittavat kohteliaasti nukkea vaihtaen välil-
lä vuoroa (toinen hyppelehtii paikalle: ”May I?” ”Please do!” ”Why thank you!”
”Delighted.”), ja sillä aikaa kun toinen tempaisee nuken pois mamelukeissa tans-
sahtelevasta tassusta, toinen hakee hiirenloukun. Murmeleilla ei ole sitä seksuaali-
identiteettikriisiä, johon koira ajetaan jatkuvasti (hän mm. luulee käsikranaatin
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laukaisinta kihlasormukseksi ja ihailee sitä onnellisena kunnes räjähtää), ja kaiken
lisäksi heitä on enemmistö, joka muodostuu vaivihkaa normiksi. Heteroseksuaali-
suus näyttäytyy yksinkertaisuutena, yksisilmäisyytenä ja hyväuskoisuutena, kun
murmelit sen sijaan ovat oikeasti aika ilkeitä tullessaan häirityksi, kuten Väiskikin
8. Kun Väiski käyttää sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kohdistuvaa valtaansa asee-
na, murmeleille se on luontainen puolustus - he ovat immuuneja sukupuoleen ja
seksuaalisuuteen kohdistuville hyökkäyksille, joita koira yrittää käyttää hyväkseen
langeten niihen vain itse. Näin hetero-oletus tulee uhatuksi.

Kuva 4.7: The Goofy Gophers (1947)

Myös murmeleiden kehoista tulee toisenlaisen identiteetin paikka - heiltä puuttu-
vat kaikki merkitsevät sukupuolen piirteet. Heidän ääninäyttelijänsä on selkeästi
mies, mutta toisaalta heidän silmänsä ovat usein puoliavoimet ja niissä on vih-
jaus silmäripsistä. Heidän torsoissaan on miltei aavistus rinnoista (ks. kuva 4.7).
He ovat pieniä, pyöreitä ja söpöjä Tomin ja Jerryn Jerryn tapaan, mutta toisin
kuin Jerryn kohdalla, heidän fyysistä sukupuolen epäselvyyttään ei käytetä laisin-
kaan hyväksi. Jerryn sukupuoli vaihtelee suhteessa tilanteeseen ja toisiin hahmoi-
hin (Rossi 2004), mutta murmeleiden identtisyys, vastavuoroinen, kommunikoiva
suhde ja selkeä persoonallisuus yhdistettyä ”neutraaliin” eli ”universaaliin” mies-
identifoituun mutta ei korostetun maskuliiniseen ruumiiseen, luo yllättäen kiinteän
identiteetin, joka ei ole heteroseksuaalinen. Heidän identtisyytensä tekee mahdot-
tomaksi suhteellisen sukupuolittamisen. Murmeleilla toisin sanoen on sukupuoli ja

8”Ain’t I a stinker!”
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seksuaalisuus, mutta ne eivät perustu erolle.

Murmeleita on verrattu Tikuun ja Takuun (Chip ’n’ Dale), jotka esiintyivät ensi
kerran valkokankaalla 1943 elokuvassa Private Pluto. Hahmot muistuttavat toisi-
aan siitä huolimatta, että toiset ovat murmeleita ja toiset maaoravia. Tiku ja Taku
olivat tuolloin vielä identtiset, mutta puhuivat jo nopeutetulla kimakalla äänellä,
josta ei saa selvää (myöhemmin puhe hiukan hidastui ja selkeytyi), mikä tekee
hahmoista Macia ja Toshia eläimellisempiä. Kolmanteen elokuvaan, Chip an’ Da-
le (1947) mennessä hahmot olivat jo saaneet erottavat ominaispiirteensä: Tiku
on hahmoista älykkäämpi ja toimeliaampi, Taku tyhmempi ja laiskempi. Takulla
on myös isompi (myöhemmin punainen) nenä, pidempi töyhtö karvaa päälaellaan
ja harvemmat etuhampaat. Asetelma on tyypillinen ja toistuu monissa piirros-
hahmopareissa. Lisäksi näissä 40- ja 50-lukujen Tiku ja Taku -elokuvissa Taku
on aavistuksen verran tummempi kuin Tiku. Hahmot on sukupuolitettu suhtees-
sa toisiinsa, mikä ei sinänsä sulje pois homoseksuaalistakaan tulkintaa, mutta ei
myöskään aktiivisesti tue sitä.

Mac ja Tosh sen sijaan olivat luultavasti aivan liian homoja yleiseen suosioon:
elokuvia on tehty vain yhdeksän ja hahmot eivät ole koskaan saaneet valtavaa
huomiota osakseen, kuten Tiku ja Taku. Kuitenkin murmelit murtavat mielenkiin-
toisella tavalla animaation konventioita ja onnistuvat luomaan toisenlaisia olemi-
sen paikkoja, jotka ovat ainakin tämän yhden katsojan mielestä kertakaikkiaan
ilahduttavia.

4.4 Henry Haisuli

Yksi animaation kulta-ajan hahmoista vie heteroseksuaalisen aggression pidem-
mälle kuin Väiski koskaan, ja itse asiassa koko hahmo perustuu tälle konseptille.
Henry Haisuli (Pepé le Pew) on Chuck Jonesin tuttavansa pohjalta luoma yl-
tiöromanttinen narsisti, skunkkiplayboy, joka metsästää ketä tahansa, jonka on
päättänyt kategorisoida naispuoliseksi skunkiksi. Hahmo on lähinnä parodia rans-
kalaisesta naistenmiehestä á la Pépé le Moko (1937), mutta myös kiinnostava su-
kupuolen käsittelyssään. Ensimmäisen kerran hahmo esiintyi elokuvassa Odor-able
Kitty (1945). Elokuvien kaava on yleensä sama: Henry etsii rakkautta autuaan tie-
tämättömänä kammottavasta lemustaan, ja toisaalla pahaa-aavistamaton musta
tyttökissa saa selkäänsä valkoisen viivan. Henry tulkitsee kissan vastahakoisuuden
vastata lähentelyihinsä naisellisena pelinä, ”vaikeasti tavoiteltavuutena”, eikä mi-
kään voi pysäyttää häntä valloituksessaan, kun hän vaivattomasti loikkien seuraa
paniikissa pakoon raahustavaa kissaparkaa iskurepliikkejään jodlaten. Joskus ase-
telma kääntyy lopussa ylösalaisin: Henry menettää hajunsa tai kissa viivansa -
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ellei ole takaa-ajosta muuten niin lopen uuvuksissa että menettää arvostelukykyn-
sä - ja yhtäkkiä Henry onkin kissan silmissä vastustamaton kolli. Henry vain ei ole
itse innoissaan tavoiteltavana olemisesta, vaan pitää kissan käytöstä naiselle so-
pimattomana. Lopulta Henry itse juoksee karkuun kissan loikkiessa lemmekkäänä
perässä.

”Pepe (sic) is a camp lover, a leering wink at the ideal of romance. Pe-
pe’s love is arbitrary, and his reluctant lover only a skunk by accident,
creating a pointed critique of the notion of romantic love arising out of
male aggression.” (Abel 1995, s. 190)

Past Perfumance (1955) esimerkiksi täyttää kaikki teatraalisen campin vaatimuk-
set; elokuvakulisseissa lemmittyään jahtaava Henry innolla täyttää tämän kuvitel-
lut roolileikkitoiveet, muun muassa ”Julion ja Romietin”, jota varten Henry pukee
aivan giganttisen pussittavat housut, itsensä pituisen myllynkivikauluksen ja maa-
ta hipovan sulkamyssyn, ja liehittelee lemmittyään mutiloidulla Shakespearella:
”Ah, my little much ado about something! [kiss kiss] Ah, my little lost labor’s lo-
ve!”. Itse asiassa Henry pukeutuu erilaisiin rooliasuihin yli puolessa elokuvistaan, ja
ne ovat aina yhtä liioiteltuja romanttisia rooleja: sheikkejä ja satuprinssejä.

Kuva 4.8: ”Everyone should have a hobby, don’t you think?
Mine is rape.” A Scent of the Matterhorn (1961) (muutos
omani)
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Välillä Henryn heteroseksuaalinen aggressio on jopa häiritsevää, etenkin silloin
loppu jää avoimeksi eikä takaa-ajoa oikeastaan ratkaista. Näin käy myös noin puo-
lessa kaikista Henry-elokuvista. Toiset ovat synkempiä kuin toiset: The Cats Bah
-elokuvassa yleisöllä on haastattelijan rooli, ja Henry muistelee takautumissa suu-
rinta rakkauttaan. Lopuksi paljastuu että kissa on kahlehdittu kiinni Henryyn.
Vielä brutaalimpi on A Scent of the Matterhorn (1961), jossa yksi Henryn is-
kurepliikeistä kuuluu: ”Everyone should have a hobby, don’t you think? Mine is
making love.” Yleensä kissat eivät rimpuilultaan kiinnitä mitään huomiota siihen,
mitä Henry sanoo, mutta tuon repliikin kuullessaan kissa jähmettyy ja hänen sil-
mänsä rävähtävät lautasen kokoisiksi. Elokuva loppuu siihen, että kissa joutuu
umpikujaan jäiseen luolaan, ja Henry seuraa perässä. Luolan suu sulkeutuu hänen
takanaan, ja se että ovi on sydämen muotoinen ei jostakin syystä lohduta katsojaa
juuri yhtään.

Väkivalta on toistuva teema elokuvissa: kissat harjoittavat säännöllisesti itsepuo-
lustusta tylpillä esineillä, mutta sillä on korkeintaan hiukan hidastava vaikutus
Henryyn, joka pitää temperamenttisista naisista. Äärimmäisyyksiin mennään elo-
kuvassa Wild over you (1953), jossa eläintarhasta paennut villikissanaaras raatelee
Henryn aina kun tämä onnistuu tekemään lähempää tuttavuutta. Elokuva loppuu
pieneen sadomasokistiseen tietoiskuun: villikissa mutiloi Henryä kuumailmapallos-
sa, kun skunkki pitää pienen tauon neuvoakseen yleisöä: ”Do not knock it until
you try it”.

Abel pitää Henryn ylitsevuotavaisten tunteiden kohteeksi joutuvia kissoja naispuo-
lisiksi määrittelemättöminä, mutta itse näen Henry-elokuvien sukupuolisen murtu-
man paikkana nimenomaan sukupuoliroolit. Henry ei ole kykeneväinen näkemään
pintaa syvemmälle, vaan pitää kissaa ”ihannenaisena”, alistuvana ja kainona, jon-
ka ”huulet sanovat ei, mutta silmät kyllä”. Kissa taas ei mahdu tähän rooliin, ja
siksi pakenee - ei siksi ettei olisi naispuolinen. Elokuvan alussa kissa lähes aina
esitellään hemmoteltuna kotikissana, jolla on silmäripset ja feminiininen ääni - ”le
miau, le purrrrr”. Kissa tulee koodatuksi naispuoliseksi paitsi jo kissuutensa vuok-
si, myös eleissään ja äänessään, ja joskus hänellä on myös iso rusetti kaulassaan.
Kaikki nämä piirteet kuitenkin katoavat sillä hetkellä kun takaa-ajo alkaa. Vaikka
kissa olisi aikaisemmin naukunut ja kehrännyt, ja joskus puhunutkin, Henry tekee
heistä mykkiä9. Kissoilta häviävät jopa silmäripset. Silmäripsien toinen merkitys
onkin viettelevyys, joka niiden kautta yhdistyy animaatiossa naiseuteen.

9poikkeuksena Scent-imental Over You (1947), jossa vahingossa skunkin näköiseksi pukeu-
tunut tyttökoira riisuu turkkinsa ja selittää Henrylle olevansa oikeasti koira. Henryn vastaus
on riisua oma turkkinsa ja paljastaa alta koiran keho. Kun koirat syleilevät onnellisina, Henry
puhuttelee kameraa ja vetää päästään koiranaamion, paljastaen oman skunkkikehonsa sen alta.
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Kissa on vain yhdessä elokuvassa skunkiksi naamioitunut kolli (Odor-able Kitty
(1945)10)). Vaikka Henry ihmettelee, miksi nainen juoksee pakoon vaikka todel-
lisuudessa haluaa vain tulla kiinniotetuksi, naisen aggressiivinen lähestymistapa,
toisin kuin aggressiivinen pakenemistapa, on hänelle vielä suurempi turn-off.

Henryn ongelma ei ole se, että hän tulkitsisi naispuolisiksi olentoja, jotka eivät
sitä ole, vaan että hän feminisoi kohteensa, niin miehet kuin naisetkin, stereo-
typioiksi. Henry on kiinnostava aggressiivisen heteroseksuaalisena, tai ihan vain
seksuaalisena hahmona, sillä hän on äärimmäisen epämiehekäs ja velttoranteinen
- pilakuva juuri tietyntyyppisestä, ”naisia ymmärtävästä” gigolosta, joka voisi yh-
tä hyvin pelata muissakin joukkueissa. Hahmo peilaa kiinnostavasti myös Väiskiä:
kun Väiski naamioituu huijatakseen metsästäjäänsä, joka aina uskoo hänen valea-
suihinsa, Henry itse on metsästäjä, jolle uhrin valeasut eivät mene koskaan läpi,
eivät edes silloin kun katsoja uskoo niihin. Sekä Väiskin että Henryn asujen tarkoi-
tus on viettely ja takaa-ajajan/ajetun heteroseksuaalisen fantasian toteuttaminen.
Ero on vain siinä, että Henryn ”saalis” ei yleensä halua tulla vietellyksi.

Kuva 4.9: Wild Over You (1953)

Kun Henry menettää hajunsa (joskus kissa myös hankkii sen itselleen (Really Scent
(1959) ja Odor-able Kitty), hänestä tulee kissaa houkuttavampi, mutta samalla
menettää kontrolloivan asemansa: haju onkin tietyllä tapaa Henryn fallos. Samaa
symbolisoi tuuhea häntä, joka on usein ensimmäinen asia, joka Henrystä nähdään,

10tekeekö tämä seikka kissasta transvestiitin? Dragista ainakin voidaan puhua (Newton 1972).
Lisäksi kolli yrittää paeta Henryn lähentelyjä pukeutumalla Väiski Vemmelsääreksi!
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ja josta luotaantyöntävä haju on lähtöisin: elokuvan lopussa se usein roikkuu velt-
tona koipien välissä. Haju on myös konkreettisesti kuvassa läsnä kellertävinä savu-
kiehkuroina, jotka tappavat kasvillisuuden tieltään, irrottavat maalit tauluista ja
mykistävät puolustuskyvyttömän kissan toisensa jälkeen. ”These pugnent phero-
mones disable any cat’s resistance with the hyperbole of Pepé’s excessive desire; the
metonym of smell becomes the metaphor for sex.” (Thompson 1998, s. 146.)

Henry Haisuli toimii komediana, koska hahmon Antropomorfismi tässä tapaukses-
sa etäännyttää katsojaa sisällön epämiellyttävimmistä reliteeteistä. Kirsten Moa-
na Thompson artikkelissaan ”Ah Love! Ze Grand Illusion!” onkin sitä mieltä, että
Henryn järkkymätön kuva itsestään heteroseksuaalisena ideaalimiehenä on viehät-
tävä juuri siksi, että kaikesta rooleihin heittäytymisestään huolimatta hän on ja
pysyy skunkkina (Thompson 1998, s. 140). Tämä ristiriita tekee hahmosta saman-
aikaisesti naurettavan ja ihailtavan. Liioitellut rooliasut tukevat tätä tulkintaa:
mikäli ne olisivat pukevia ja tyylikkäitä, Henry saattaisi hetken aikaa näyttää us-
kottavalta katsojan silmissä. Niinä hetkinä, kun kissa näkee Henryn viehättävänä,
hänen kehoaan muutetaan maskuliinisempaan suuntaan leveäharteiseksi, lihaksik-
kaaksi - amerikkalaistyyppiseksi - machoksi. Tässä mielessä Henry onkin itseasiassa
terioantrofinen hahmo: heteromiehen metafora.

Paitsi että parodioi tuntemaansa häikäilemätöntä naistenmiestä, Chuck Jones sa-
noi Henrystä myös näin:

”Pepé le Pew was everything I wanted to be romantically. Not only was
he quite sure of himself, but it never occurred to him that anything
was wrong with him. I always felt that there must be great areas of me
that were repugnant to girls, and Pepé was quite the opposite of that.”
(Thompson 1998, s. 150).

67



Luku 5

ANTROPOMORFISMIA JA
TOISENLAISIA KEHOJA

5.1 Television aikakausi

Televisio merkitsi animaatiolle murrosta: toisten mielestä laadun täydellistä syök-
sylaskua, toisille kokonaan uudenlaista estetiikkaa. Animaation tuotantokustan-
nukset olivat korkeat, mutta televisio tarjosi yhtäkkiä studioille tilaisuuden näyttää
kaikki vanhat elokuvansa uudestaan ilman ylimääräisiä kuluja ja lähes yhtä suurin
voitoin. Monien suurimpien studioiden animaatio-osastot suljettiin kertaheitolla:
elokuvateattereissa esitetyn, Oscar-palkintoja niittäneen animaation kulta-aika oli
lopussa (Wells 2003, s. 17) . Vanhat elokuvat kyllä menestyivät myös televisiossa
- The Bugs Bunny Show on amerikkalaisen televisiohistorian pisimpään yhtäjak-
soisesti pyörineitä ohjelmia (Kanfer 1997, s. 183) - mutta uusiin ei ollut varaa
samoilla standardeilla kuin ennen. Muutos oli väistämätön. Animaation estetiikka
yksinkertaistui: siirryttiin rajoitettuun animaatioon (limited animation), joka si-
sälsi yksinkertaisempaa ja minimoitua liikettä, animaatiosyklejä sekä graafisempia
hahmoja ja taustoja (Wells 2003, s. 17). Itse animaation sijasta painopiste siirtyi
ääninäyttelijöihin ja käsikirjoitukseen (Kanfer 1997, s. 187); siis lähemmäksi näy-
teltyjä ohjelmia ja sit-comia, ja yhä kauemmaksi attraktioista. Hanna-Barbera,
ensimmäinen studio joka tarttui haasteeseen, myös siirtyi hahmoissaan vähitellen
eläimistä ihmisiin, näin kaventaen eroa entisestään (ibid.). Chuck Jones verba-
lisoi klassisen animaation veteraanien tunteet kommentillaan, että animaatio oli
muuttunut kuvitetuksi radioksi:

”the drawings are different but everybody acts the same way, moves
their feet the same way, and runs the same way” (Adamson 1980, lai-
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naus Stabile & Harrison 2003, s. 23).

Vaikka muutos johtuikin taloudellisista pakotteista, se avasi ovet aivan uuteen
vaiheeseen animaation historiassa (Wells 2003, s. 17).

Kuva 5.1: Ruff ja Reddy jaksossa The Whama Bama Gamma
Gun (1957; kausi 1, jakso 3)

Ensimmäinen nimenomaan televisiolle tehty animaatiosarja oli Hanna-Barberan
The Ruff & Reddy Show (1957-1960). Ruff ja Reddy ovat kissa ja koira, joiden
suhde ei, ensimmäistä kertaa animaatiohistoriassa, perustu takaa-ajolle. Jeffery P.
Dennis tarkastelee artikkelissaan ”The Same Thing We Do Every Night” (2003)
amerikkalaista televisioanimaatiota aina 1950-luvulta 2000-luvulle homoseksuaa-
lisen halun näkökulmasta. Hän kysyy mikä tarkalleen ottaen on yhdessä asuvien
Ruffin ja Reddyn suhde - veljeksiä, työtovereita, kämppiksiä vai kaveruksia? Mi-
kään näistä ei lopulta vastaa kuvausta.

”They present, in fact, contradictory or vague contexts that do not fix
any particular sign and allow for the reading that they are none of the
above, that the duo, named for the aggressively macho catchphrase
”Rough and Ready,” are in fact romantic partners.” (Dennis 2003, s.
132)

Tämä ei toki ollut tarkoituksellista 1950-luvun Amerikan ilmapiirissä, jossa sek-
suaalisuus ja sukupuoli olivat yhtä, ja homoseksuaalisen hahmon olisi pitänyt ol-
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la niin toiseen suuntaan sukupuolitettu, että olisi yhtä hyvin voinut olla hetero
(Dennis 2003, s. 132-133). Jos Väiskin tekee kumoukselliseksi hahmoksi ne asiat,
joita hän tekee ja sanoo, Ruff ja Reddy liikkuvat ei-heteroseksuaalisessa maastossa
kaiken sen takia, mitä ei sanota. Pariskunta oli myös vain alkua. Tunnetuin moni-
tulkintainen eläinpariskunta tältä ajalta ovat Jogi-karhu ja Boo Boo sarjasta Jogi-
karhu (The Yogi Bear Show, 1961-1962). Sarjaa tehtiin vain kaksi tuotantokautta,
joista toiseen lisättiin uusi hahmo, Cindy-karhu, Jogin romanttiseksi kiinnostuk-
senkohteeksi. Cindy ei tosin muuttanut sitä tosiasiaa, että Jogi ja Boo Boo yhä
nukkuivat samassa sängyssä.

Kuva 5.2: Jogi ja Boo Boo. Acrobatty Yogi (1961; jakso 18)

Kehollisesti hahmot sukupuolittuvat samaan tapaan. Ruff on paitsi kissana, myös
pienuutensa, söpöytensä ja satunnaisesti esiintyvien feminiinisten piirteidensä, ku-
ten silmäripsien, puolesta Reddyä feminiinisempi. Jogi on isompi ja tummempi
kuin Boo Boo, mikä feminisoi Boo Boota. Sekä Boo Boolla että Ruffilla on kaulas-
saan rusetti, joka, vaikka ei keikukaan päälaella, sukupuolittaa hahmoja silti femi-
niiniseen suuntaan. Erot pariskuntien välillä ovat kuitenkin vielä suuremmat kuin
pariskuntien puoliskojen. Tyylillisesti Ruff ja Reddy edustavat yhä kultakauden
animaatiota. Heidän siirtämisensä televisioaikakauden rajoitettuun animaatioon
näkyy, eikä se ole tässä kohteliaisuus. Jogi ja Boo Boo sen sijaan on suunniteltu
nimenomaan rajoitettua animaatiota varten: heidän kehonsa luovat kaksiulotteisen
vaikutelman, ja on aina sellaisessa asennossa, että suu ja silmät voidaan animoi-
da erikseen muusta kehosta työmäärän vähentämiseksi. Jogin kaulus ja Boo Boon
rusetti erottavat pään vartalosta niin, että sitä voi kääntää ilman että muuhun
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kehoon tarvitsee puuttua. Hahmoissa liikkuu vain se mikä on tarpeen ilman jäl-
keäkään rubber hose -animaatiosta, tai animaation tuottamasta kehollisesta nau-
tinnosta.

Se, että hahmot asuvat yhdessä, joskus jopa samassa sängyssä, tekevät kaiken yh-
dessä, heitä kohdellaan yhteisössään parina, eivätkä he koskaan tavoittele (muita)
romanttisia suhteita, riittää Dennisin mukaan kyseenalaistamaan hetero-oletuksen
ilman että suhteesta tulee heteroseksuaalisuuden parodiaa (Dennis 2003, s. 133).
Animaation muoto, ja tässä erityisesti Antropomorfismi, mahdollistaa sen, että
homoseksuaalinen halu voi olla läsnä hahmojen välisessä kanssakäymisessä ilman
että kumpaakaan olisi suoranaisesti koodattu homoseksuaaliseksi. Ei ole tieten-
kään mitään konkreettista, kiistatonta syytä - saati tarvetta - olettaa, että Jogi ja
Boo Boo tai Ruff ja Reddy ”olisivat” homoja, mutta hahmojen välinen dynamiikka
promotoi animaatiohistoriassa poikkeuksellisella tavalla kahdenkeskistä samansu-
kupuolista kanssakäymistä, joka ei perustu takaa-ajolle. Ihmishahmoja ei pariu-
tettu samalla tavalla, ja onkin kiinnostava kysymys: olisivatko Kivinen ja Soranen
(The Flintstones, 1960-1966) nousseet niin valtavaan suosioon ja vaikuttaneet tu-
leviin animaatiosarjoihin yhtä paljon, jos hahmoilla ei olisi ollut vaimoja ja lapsia
kotona? Entäpä jos Retu ja Tahvo olisivat asuneet yhdessä ja jakaneet vuoteen?
Vastausta ei ole, ellei lasketa sitä että moista ihmispariskuntaa ei animaatiossa ole
ollut.

Jo 1960-luvun alussa alkoi siirtymä eläinhahmoista ihmishahmoihin: animaattorit
ottivat vaikutteita suosituista televisiosarjoista ja kyllästyivät piirtämään ”ihmisiä
eläinpuvuissa” (Kanfer 1997, s. 187), mikä myös kielii mielestäni siitä, että alal-
la ei enää koettu samanlaista tekemisen iloa kuin ennen. Stefan Kanfer maalaa
kirjassaan Serious Business synkän kuvan tuon ajan yhteiskunnasta:

”The early sixties marked the decline of craftmanship, the speedup of
planned obsolescence, of deliberate shoddiness, of products meant to
end in a landfill. ...Overall, a deterioration of standards could be seen
wherever people looked, and they looked most often at their television
screens.” (Kanfer 1997, s. 190)

Animaatiosta oli tullut tietyllä tapaa kulutustavaraa, jonka painopiste ei ollut enää
animaatiossa animaationa, vaan siinä mitä voidaan myydä. Pian kävi ilmeiseksi,
että aikuisille ei animaation avulla myyty paljon mitään.

Kiviset ja Soraset oli suunniteltu nimenomaan aikuista yleisöä silmällä pitäen ja on
yksi suosituimmista animaatiosarjoista koskaan, mutta sekään ei kestänyt prime
time -televisiossa kuin kuusi vuotta. Rajoitetusta animaatiosta huolimatta sar-
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joja oli hidas tuottaa, ja riski sijoittaa ne parhaaseen katseluaikaan liian suuri.
Myös animaation laatu romahti: alkoi lauantaiaamun piirrettyjen aikakausi. Mo-
net perustuivat olemassaoleviin lelusarjoihin ja toimivat käytännöllisesti katsot-
tuna puolituntisina mainoksina. (Stabile & Harrison 2003, s. 77-78.) Ensimmäistä
kertaa tytöt ja pojat nähtiin eri kohderyhminä: pojille oli He-Man (He-Man and
the Masters of the Universe, 1983-1985) ja tytöille Pikku Ponit (My Little Pony,
1985-1987). Molemmat perustuivat Mattelin leluihin. Markkinavoimat seisoivat
tukevasti uusien animaatiosarjojen takana, mikä myös selittää sukupuolittamista.
Vaikka piirretyt olivat olleet kaikille yhteistä viihdettä, lelut jakaantuivat selkeästi
tyttöjen ja poikien leluihin. Sukupuolesta tuli selkeä tekijä, joka ei ollut aiemmin
ollut yhtä vahvasti läsnä.

Toisaalta osa sarjoista koostui tyystin fyysisesti identtisistä hahmoista, joita erot-
ti toisistaan korkeintaan jokin karikatyyrinomainen piire kuin Lumikin seitsemää
kääpiötä: Smurffien (The Smurfs (1981-1989) keskuudessa oli älykön ja taitelijan
lisäksi nainen ja naisellinen mies; pikkuponit ja Halinallet (The Care Bears1, 1985-
1988) olivat kaikki samanlaisia, vain väri ja tatuointi muuttuivat. Nekin hahmot,
jotka eivät jo valmiiksi perustuneet olemassaoleviin leluihin, oli helppo tuotteis-
taa.

Muutoksessa oli myös merkkejä tietynlaisesta varman päälle pelaamisesta. Dennis
näkee, että 70- ja 80-luvulle tultaessa homoidentiteettien kasvava näkyvyys yh-
teiskunnassa teki aikaisempien vuosikymmenien määrittelemättömät ystävyyssuh-
teet animaatiossa mahdottomiksi. Samansukupuoliset eläinparit katosivat vähitel-
len kokonaan, ja tilalle tulivat yksinäiset sankarit, heteropariskunnat sekä kiinteät
ryhmät, joissa parivaljakkoja ei päässyt vahingossakaan syntymään, ja joissa ho-
mohalun idea oli lähinnä pilkan kohteena, jos sitä esiintyi laisinkaan. (Dennis 2003,
s. 134.) Myös tutut hahmot tuotiin takaisin uusissa sarjoissa. Jos hahmojen väli-
set suhteet olivat ennen monitulkintaisia, nyt hahmot joko infantilisoitiin (esim.
Pikkumuppetit (Muppet Babies, 1984-1991)), tai he menivät naimisiin ja/tai hank-
kivat lapsia (esim. Popeye and Son, 1987-1988) ja Hopon Poppoo (Goof Troop,
1992-1993). (Dennis 2003, s. 134.)

90-lukua leimaavat sarjat, jotka oli suunnattu sekä lapsille että aikuisille. Niil-
le oli tyypillistä itserefleksiivinen huumori, pop-kulttuuriviittaukset ja sarkasmi
(Dennis 2003, s. 134). Näissä sarjoissa heteroseksuaalisuus oli ilmeistä, ja vähi-
tellen ne alkoivat sisältää viittauksia myös homohaluun. Myös eläinpariskunnat
palasivat, ja tällä kertaa osa oli vähintäänkin puoliksi kaapista ulkona.

1Halinallet perustuivat muuten onnittelukorttisarjaan.
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Ren ja Stimpy (The Ren & Stimpy Show, 1991-1996)2 oli ensimmäinen animaatio-
sarja, joka teki soveliaisuuden rajojen puskemisesta suorastaan taidetta. Animaa-
tiotyylissä on onnistuneesti yhdistetty rajoitetun animaation keinot kultakauden
eksessiivisyyteen. Liike on paikoin vähäistä, mutta ilmeikästä ja paikoin ”erupts
into frenzied convulsions of movement” (Farley 2003, s. 157). Liike vie venyvät ja
paukkuvat kehot aivan uudelle tasolle, ja kaikki on suunniteltu herättämään kat-
sojassa mahdollisimman sisuskaluja kouraisevia reaktioita, joita vielä korostetaan
rakkaudella maalatuilla still-lähikuvilla. Chuck Jones ei pääsisi valittamaan Renin
ja Stimpyn kohdalla sitä, että kaikki hahmot liikkuvat samalla tavalla.

Kuva 5.3: Ren’s Tootache (1992)

Huumori on mustaa, kaksimielistä ja hyvin fyysistä. Kyyninen, kireä chihuahua
Ren ja tomppeli, hyväntahtoinen kissa Stimpy asuvat ja nukkuvat yhdessä maa-
ilmassa, jossa ei ole juurikaan sisäistä logiikkaa, mutta runsaasti ruumiineritteitä,
väkivaltaa ja seksuaalisia viittauksia. Miltei kaiken, mitä sarjassa tapahtuu, on
tarkoitus ällöttää, ja usein siinä onnistutaankin oikein erinomaisesti. Vivian Sobc-
hakin näkemys elokuvasta konkreettisesti fyysisesti koskettavana mediana tulee
todistettua kerta toisensa jälkeen, kuten myös se, että ”this relational structure
can, of course, be refused or broken - and, indeed, it often is when the sensual ex-
perience becomes to intense or unpleasurable.” Katseen kääntäminen pois ei tieten-
kään kumoa eletyn ruumiin kokemusta, vaan on päinvastoin refleksi joka todistaa
sen (Sobchack 2004, s. 79).

2Sarja on itse asiassa kanadalainen, ei amerikkalainen, mutta pohjois-amerikkalainen nyt kui-
tenkin.
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Sarjaa sensuroitiin silloin tällöin erityisesti väkivallan vuoksi. Kuten aikalaisensa
Simpsonit (The Simpsons, 1989-), Ren ja Stimpy on tietoisesti räikeässä kontras-
tissa sekä 80-luvun muovisten lelusarjojen että Disneyn söpöyden kanssa, ja paro-
dioi molempia (ibid.). Sarjassa on usein mainoskatkoja, joiden aikana ”myydään”
hittileluja kuten halkoja, ja hahmot ovat suurimman osan ajasta hirviömäisen vää-
ristyneitä.

Kuva 5.4: Stimpy tietää saavansa kohta. Onward and Upward
(2003; Ren & Stimpy ”Adult Party Cartoon” kausi 1, jakso 1)

Dennis ei näe Reniä ja Stimpyä niinkään homopariskuntana kuin parodiana hete-
roseksuaalisuudesta (Dennis 2003, s. 135), mutta ensimmäistä kertaa animaatio-
historiassa läsnä on konkreettisia todisteita siitä että nämä eläimet eivät ole vain
kämppiksiä. Sen lisäksi, että hahmot nukkuvat samassa sängyssä, he myös muiste-
levat häitään ja kasvattavat yhdessä lapsen. Kun sarja palasi vuonna 2003 nimellä
Ren & Stimpy ”Adult Party Cartoon”, mukana on mm. kohtaus, jossa hahmot täy-
sin kiertelemättä harrastavat anaaliseksiä. Tarkoitus on luonnollisesti shokeerata
ja ällöttää, mutta lienenkö sitten immuunimpi seksuaalisille akteille kuin hammas-
hermojen nyppimiselle ikenistä, kun kohtaus on omasta mielestäni oikeastaan aika
seksimyönteinen. Siinä myös käytetään hauskasti tuttuja sukupuolen merkkejä ja
eufemismejä siitä huolimatta, että itse asiasta puhutaan koko ajan suoraan: Ei siis
olisi varsinaisesti tarpeen, että arvellessaan Renin olevan liian väsynyt Stimpyn
kuono valahtaa velttona maahan, mutta ele toimii itserefleksiivisenä silmäniskuna
animaationharrastajille.
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5.2 Paavo Pesusieni

Dennis tekee eron ns. sitcom-animaation (esim. Simpsonit ja Kukkulan kuningas)
ja sen, mitä hän kutsuu ”hassujen eläinten” (funny animals) genreksi, välille (esim.
Paavo Pesusieni (SpongeBob SquarePants) (1999-) ja Äly ja Väläys (Pinky and
The Brain) (1995-1998)). Edellinen, hän esittää, kyllä sisältää homoseksuaalisia
identiteettejä, mutta pitää homoseksuaalista halua itsessään absurdina tai mah-
dottomana. Jälkimmäinen taas ei laisinkaan tunnusta homoseksuaalisten identi-
teettien olemassaoloa, mutta esittää kyllä homohalun luonnollisena ja hyväksyttä-
vänä osana elämää. Kiinnostavaa kyllä, Dennis sijoittaa tämän eron nimenomaan
animoituun tilaan (Dennis 2003, s. 139-140). Sitcom-animaatioilla, kuten Simp-
soneilla, on rationaalinen, järjestäytynyt yhteiskunta, jossa on yksityiskohtainen
ympäristö (Springfield, Simpsonien talo) ja sukulaisuussuhteita - ne ovat siis rea-
listisissa ympäristöissä tapahtuvia ihmisten välisiä suhteita käsitteleviä sarjoja.
”Hassut eläimet”, tai surrealistiset sarjat, kuten itse niitä kutsuisin, taas eivät juu-
rikaan anna painoarvoa ympäristön logiikalle. Paavo Pesusieni asuu meren pohjas-
sa (paikassa nimeltä Bikini Bottom), mutta tämän seikan merkittävyys vaihtelee,
eikä estä esimerkiksi erillisiä vesihanoja tai uima-altaita - tai nuotion tekemistä.
Maailmassa vallitsee surrealistinen logiikka. Kun monissa animaation kulta-ajan
elokuvissa hahmo putoaa jyrkänteeltä vasta huomatessaan kiinteän maan puuttu-
van altaan, Paavon merenpohjaan sytyttämä nuotio sammuu vasta kun sen mah-
dollisuus kyseenalaistetaan ääneen3.

Ympäristö ei ole yksityiskohtainen, vaan paikkojen väliset välimatkat ja asuntojen
pohjapiirrustukset ovat hämärän peitossa, usein epäjohdonmukaisia. Siihen, mikä
merkitys tälle erolle on niillä animoiduilla kehoilla, joihin seksuaalinen halu lopulta
kuitenkin sijoittuu, Dennis ei puutu laisinkaan. Sallikaa siis minun.

Sitcom-animaatiolla ja surrealistisella animaatiolla on nimenomaan se ero, että
edellinen sijoittuu realistiseen maailmaan, joka noudattaa jonkinlaisia fysiikan la-
keja4. Käytännössä se myös tarkoittaa, että sitcom-animaation luonne muuttuisi
melko marginaalisesti, vaikka se olisi näytelty sarja animaation sijaan. Sitcom on
dialogipainotteista, ja vaikka kehollista (tilanteellista), niin realistista. On siis koko
ajan selvää, että kysymys on ihmisistä, ja nimenomaan ihmisistä, joihin samais-
tutaan inhimillisillä, reaalimaailmasta tutuilla ja opituilla kriteereillä. Homosek-
suaalinen identiteetti on siis mahdollinen ja jopa väistämätön, sillä sukupuolta
ja seksuaalisuutta arvioidaan koko ajan samoilla kehonkielen viesteillä kuin lihal-
listen kanssaihmistenkin tapauksessa - inhimillinen ruumis, vaikkakin karikatyy-

3Life of Crime (kausi 2, jakso 13b)
4esimerkiksi Futurama, joka on täynnä avaruusolentoja ja robotteja ja sijoittuu 3000-luvulle,

edustaa silti tätä ryhmää sisäisen logiikkansa vuoksi.
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ri, vastaa jatkuvasti ja suhteellisen luotettavasti kysymykseemme sukupuolesta ja
seksuaalisuudesta.

Kuva 5.5: Sateenkaari on sekä lastenkulttuurissa - erityisesti
tytöille suunnatussa viihteessä - esiintyvä elementti, että kan-
sainvälinen seksuaalivähemmistöjen symboli. Idiot Box (2002;
kausi 3, jakso 44b).

Surrealistinen animaatio sen sijaan murtaa koko ajan oletuksiamme niin ympä-
ristöstä kuin kehostakin, ja siten vapauttaa meidät osittain seksuaalisuuden ja
sukupuolen kysymyksistä. Vaikka ne ovatkin vähintäänkin alitajuisesti läsnä, vas-
taukset eivät ole välttämättä johdonmukaisia. Ei-inhimilliset kehot eivät myöskään
provosoi kysymystä olemuksestaan yhtä voimallisesti kuin kehot, jotka luetaan ih-
misiksi. Vaikka lemmikkieläimen kohdatessaan ihmisen kysymys onkin omistajal-
le usein onko se tyttö vai poika, sama kysymys ei tule ensimmäisenä mieleen,
kun näkee metsässä ketun - mitä kauempana olento on inhimillisen ja inhimillis-
tetyn piiristä, sitä epärelevantimmaksi sukupuolen kysymys muuttuu. Surrealisti-
nen animaatiohahmo sekä pakenee inhimillisyyden piiristä että lähenee sitä. Paavo
Pesusieni esimerkiksi on sienieläimiin luokiteltava merieläin (joka voi sivumennen
sanoen lisääntyä sekä seksuaalisesti että aseksuaalisesti), mutta piirretty keittiösie-
neksi. Hahmon keho on kaksinkertainen antropomorfismiin kohdistuva vitsi sarjan
luojalta, meribiologi Stephen Hillenburgilta. Hädin tuskin eläimenä, saati sitten
sukupuolisena eläimenä, maallikolle näyttäytyvä merieläin muuttuu Antropomor-
fismin tuloksena arkiseksi keittiövälineeksi. Hahmon imukykyisyys, kestävyys ja
venyvyys myös ovat usein sarjassa käytettyjä elementtejä. Jo alkuteksteissä jokin
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ulkoinen voima yrittää koota Paavoa neljästä osasta, koko ajan väärin. Näin ”vää-
rästä” tulkinnasta tulee elimellinen osa Paavon ruumiillista todellisuutta. Antropo-
morfisena hahmona Paavo on inhimillistetty, mutta sen lisäksi että hahmo inhimil-
listää ja sukupuolittaa sienieläimen, se myös asettaa inhimillisen ja sukupuolisen
kehon kyseenalaiseksi.

Dennisin päätelmät animoidusta tilasta pätevät myös animoituun kehoon:

”The fewer details provided, the less opportunity to heterosexualize
the production of the cartoon world, and the more places available to
validate same-sex desire.” (Dennis 2003, s. 139-140)

Tämä voidaan havaita jo tarkastelemalla muutosta, joka tapahtui Disney-studion
elokuvissa 1930-luvulla: tarvittiin monimutkaisempia hahmoja ja suurempaa rea-
lismia heteroseksuaalisuuden normalisointiin.

Paavon ympärillä on ollut hämmästyttävän paljon keskustelua nimenomaan ho-
moseksuaalisuudesta. Paavo on suosittu homoikoni, ja vuonna 2005 järjestöt ku-
ten American Family Association ja Focus on Family syyttivät suvaitsevaisuutta
promotoivaa musiikkivideota sympatioista homoseksuaalisuutta kohtaan. Vaikka
perimmäisenä syynä reaktioon oli ilmeisesti se, että videon takana oleva järjestö,
monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden eteen toimiva We Are Family Founda-
tion (waff) ei tuomitse homoseksuaalisuutta (jos kohta ei myöskään mainitse ai-
hetta missään materiaaleissaan), kohu henkilöityi nimenomaan Paavoon. Hahmo
näkyy videossa yhdessä kohtauksessa satojen muiden piirroshahmojen kera. Hillen-
burg itse on todennut pitävänsä hahmoa lähinnä aseksuaalisena (Silverman 2005),
mutta eriäviäkin mielipiteitä on. Dennis käsittelee pääasiassa Paavon suhdetta ys-
täviinsä, oravaan nimeltä Santa Sanna, jonka kanssa Paavo on vain ja ainoastaan
ystäviä, ja vaaleanpunaiseen meritähteen nimeltä Patrik Tähtönen, josta Dennis
ei ole yhtä varma, eikä ilmeisesti kovin moni muukaan. Patrik ja Paavo ovat kiis-
tatta läheisyyttään fyysisesti ilmaisevat ja erottamattomat ystävät, mutta Dennis
näkee olennaisena sen, että homohalua ei suljeta missään vaiheessa pois. Sillä pa-
remminkin leikitellään ystävysten välisessä suhteessa. (Dennis 2003, s. 137.) Itse
näen sukupuoliset merkit ja suhteet olennaisimpana tässä mielessä: Sanna on mo-
nella tapaa hahmoista maskuliinisin, rationaalinen ja tarkkaileva, ja kuitenkin sel-
keästi naispuolinen. Paavo sen sijaan on hyväntahtoinen ja hölmö, helposti innos-
tuva ja uskomattoman naiivi, ja hahmon elekieli on usein korostetun feminisoitua.
Hahmolla on ensinnäkin silmäripset, jotka ovat yksi yleisimmistä ja välttämättö-
mimmistä merkeistä, joilla piirroshahmo koodataan naispuoliseksi. Lisäksi hahmo
näyttelee usein silmillään, jotka kasvavat suuriksi, kimaltaviksi ja vetisiksi. Val-
koinen kauluspaita, solmio, polvihousut ja kävelykengät ovat suurin tekijä siinä,
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että Paavo pysyy miespuolisena. Patrik on vielä yksinkertaisempi tapaus, mutta
hillitympi. Näiden kahden suhde on infantiili ja aseksuaalinen, mutta nimenomaan
sellaisella tavalla, joka ei sulje pois homoseksuaalisuutta - Patrik ja Paavo ovat kuin
lapsia, joiden kohdalla tuleva homous on melkoisen todennäköistä, mutta joiden
ei tarvitse vaivata päätään asialla vielä muutamaan vuoteen. Katsoja ikäänkuin
ohjataan asian ääreen hyväksyvästi - nämä pojat nyt ovat sellaisia kuin ovat.

Jaksojen juonet pyörivät useimmiten sen ympärillä, että Paavolla (ja Patrikilla,
hahmot tekevät miltei kaiken yhdessä) on suuret luulot itsestään, mutta siitä on
harmia oikeastaan kaikille muille paitsi hänelle itselleen. Yhteiskunta (jota useim-
miten edustaa Paavon naapuri Jalmari Kalmari) edellyttää lapsellisten huvien hyl-
käämistä aikuisuuden kynnyksellä, mutta Paavo on täysin sokea tälle vaatimuk-
selle. Hän pitää päinvastoin itsestäänselvänä, että koska hän kerran on aikuinen,
joka nauttii lapsellisista asioista, lapselliset asiat kuuluvat olennaisesti aikuisuu-
teen.

Kuva 5.6: The SpongeBob SquarePants Movie (2004)

Paavo Pesusienessä on myös voimakkasti läsnä agenda surrealismin puolesta realis-
mia vastaan. The Spongebob Squarepants Moviessa (2004) Paavo ja Patrik lähtevät
matkaan todistaakseen olevansa miehiä eivätkä vain hupsuja lapsia. Heidän tien-
sä vie värikkäästä, meluisasta Bikini Bottomista yhä vaisumpien ja synkempien
maisemien halki, kunnes he kirjaimellisesti kahlaavat luukasoissa ja lopulta tule-
vat näyttelijän esittämän sukeltajan kaappaamiksi. Sukeltaja vie heidät kuivalle
maalle, jolla enää vain Paavo ja Patrik ovat animoituja. Täällä kaikki on samaan
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aikaan todellista ja keinotekoista; sukeltaja tekee kuivatuista merenelävistä kitch-
matkamuistoja liimaamalla niihin muovisilmät, ja jopa akvaarion hiekka on keino-
tekoisesti värjättyä. Paavo ja Patrik päätyvät kuivauslampun alle, jossa he lopulta
kuolevat ja muuttuvat oikeaksi meritähdeksi ja pesusieneksi. Todellisuus, eli välilli-
sesti realismi, aikuisuus ja lopulta myös kyynisyys, merkitsevät Paavon ja Patrikin
raivostuttavan, mutta myös vilpittömän naiiviuden, avoimuuden ja mielikuvituk-
sellisuuden kuolemaa. Kun ystävysten poskilta vierähtävät viimeiset kyyneleet, ne
yhdistyvät muodostaen sydämen. Tuo sydänpisara on se, joka lopulta vierii pitkin
kuivauspöydän sähköjohtoa aiheuttaen oikosulun ja laukaisten sprinklerit, jotka
herättävät paitsi Paavon ja Patrikin jälleen eloon piirroshahmoina, myös kaikki
muut matkamuistoliikkeen kuivatut eläimet.

Paavo Pesusieni edustaa myös hiukan eri näkökulmaa campiin kuin Goofy Gop-
hers. Kerry Mallan ja Roderick McGillis kirjoittavat campista lastenkulttuurin osa-
na artikkelissa Between a Frock and a Hard Place: Camp Aesthetics and Children’s
Culture. Heitä kiinnostaa se, miksi camp vetoaa lasten medioissa, ja onko se po-
liittisesti latautunut markkinointikikka (Mallan ja McGillis 2005, 2). Heidän mu-
kaansa

”Like the childhood that some envisage from Romantic roots, camp is
energetic, attractive, compelling, unsophisticated, and pure. Camp is
perky and self-conscious, self-aware and maybe naive. Camp is mercu-
rial and difficult to pin down. Camp is polymorphous and perhaps even
perverse.” (ibid.)

Tässä mielessä Paavo Pesusieni on campia parhaimmillaan. Molempiin kuuluu tie-
tynlainen pinnallisuus, joka on paremminkin kieltäytymistä arvoihin kiinnittäy-
tymisestä kuin arvojen kieltämistä kokonaan. Campista lastenkulttuurista, kuten
Paavo Pesusienestä, puuttuu jälleen se moralistisen opettavainen taso, joka domi-
noi animoituja tv-sarjoja 1980-luvulla. The Spongebob Squarepants Movien loppu-
huipennuksessa Paavolle, joka alunperin lähti todistamaan miehuuttaan sen jäl-
keen kun jäi toiseksi työpaikkansa ylennysjonossa, tarjotaan ylennystä. Elokuva
tiedostaa, että katsoja odottaa Paavon, joka on nyt oppinut että on tärkeätä olla
oma itsensä ja että hän on kuin onkin hupsu lapsi ja juuri siksi saavutti lopulta
päämääränsä, (minkä hän on juuri meille kertonut rock’n’roll-showssa, jonka ai-
kana Patrik tanssi piikkikorkosaappaissa ja verkkosukkahousuissa (ks. kuva 5.6)),
kieltäytyvän ylennyksestä tuoreen itsetuntemuksensa puuskassa. Sen sijaan hän
riemumielin ottaa paikan vastaan ja palaa onnellisena entiseen elämäänsä raa-
tamaan minimipalkalla hampurilaisbaarissa, nyt vain päässään hattu jossa lukee
”manager”.
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Paavon naapurilla Jalmarilla on tärkeä rooli tässä kaikessa. Hän on Paavon täy-
dellinen vastakohta; mustekala, joka arvostaa eniten rauhaa, hiljaisuutta ja kaik-
kea hienostunutta ja ”aikuista”. Suurimman osan ajasta hän kuitenkin on ääret-
tömän stressaantunut Paavon epäjohdonmukaisuudesta; Jalmari ei kykene miten-
kään sekä hyväksymään Paavon lapsellisuutta että silloin tällöin ottamaan tätä
vakavasti kun tarve sitä vaatisi. Myös hahmon keho kuvastaa tätä; mustekalalla
on eläinmaailman muuntautumiskykyisimpiä, notkeimpia ruumiita, mutta Jalmari
käyttää lonkeroitaan vain ja ainoastaan kuin käsiä ja jalkoja, kävellen ympäriinsä
ihmisen lailla. Paavo sen sijaan, käyttää simppelin neliskulmaista kehoaan kuin
muovailuvahaa. Itse asiassa Paavon neliskulmaisuus on asia sinänsä; nimensäkin
mukaisesti hän on ”square”, täysin tietämätön ympäröivistä trendeistä ja armoton
nörtti.

Paavo Pesusieni ei ole suinkaan ainoa piirroshahmo, jonka seksuaalinen suun-
tautuminen on askarruttanut Amerikan uskonnollista oikeistoa. Leijonakuninkaan
mangusti-pahkasika-duo Timon ja Pumba saivat myös aikanaan runsaasti huomio-
ta. Sen sijaan saman elokuvan pääpahis Scar, joka on vielä ilmeisemmin homo, ei
ole herättänyt vastalauseita - luultavimmin juurikin siksi, että on paha. (Se, et-
tä Disneyn pitkien elokuvien antagonistit järjestään vaikuttavat joko homoilta tai
drag queeneilta tai ovat suoraan saaneet vaikutteita homoilta drag queeneilta, on
oma lukunsa.)

Media raportoi mielellään aina kun uskonnolliset konservatiivit näkevät uhkia jos-
sakin. Ongelmallista on, että uutisointi keskittyy lähinnä pilkkaamaan heitä siitä,
että he tarkastelevat esimerkiksi nyt piirrettyjä vakavalla silmällä. Olen heidän
kanssaan ihan samaa mieltä siitä, että niin Paavon, Tiivi-Taavin kuin Timonin
ja Pumbankin voi helposti tulkita homoseksuaalisiksi miehiksi. Naurettavaa on
ainoastaan johtopäätös siitä, että siinä olisi jotakin väärää tai vaarallista. Kes-
kittyessään väheksymään ja pilkkaamaan tulkintaa itseään, media tulee samalla
hyväksyneeksi tämän kyseenalaisen johtopäätöksen.

5.3 Barnyard ja nautojen sukupuoli

Pitkässä tietokoneanimaatiossa Barnyard (2006) suurin osa elokuvan nautahah-
moista on lehmiä, joilla on utareet, mutta jotka ovat miespuolisia ja joiden ääni-
näyttelijät ovat miehiä. Vain kaksi hahmoista on naispuolisia, ja ne erottaa mies-
lehmistä pään päällä keikkuva rusetti ja ääninäyttelijä. Kaiken lisäksi yksi sivu-
hahmoista on sonni - ilman utareita. Sonni on myös ainoa hahmoista, jolla on sar-
vet. Lienee sanomattakin selvää, että tämä looginen kompastus elokuvassa, jossa
eläimet puhuvat englantia ja bilettävät kahdella jalalla kun ihmiset eivät ole nä-
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kemässä, herätti jonkin verran kritiikkiä. Lehmän utareet ovat sen verran yleisesti
tunnettu sukupuolipiirre, ja sukupuoli sen verran tärkeä ominaisuus, että osal-
la katsojista oli vaikeuksia keskeyttää epäuskoaan elokuvan ajaksi. Wells lainaa
kriitikkoa, joka epäili kaupunkilaisanimaattoreiden olevan tietämättömiä nauta-
anatomiasta (Wells 2009, s. 24). Lukuisista internetarvosteluista osa ei kuitenkaan
ensisijaisesti kritisoi biologista epätarkkuutta, vaan sitä että utareet ovat taka-
jaloillaan joraavien eläinten jalkovälissä hyvin näkyvissä ja rakastavalla kädellä
animoitu. Ensisijaista ei olekaan anatominen epäloogisuus tai edes viittaus trans-
sukupuolisuuteen, vaan säädyttömyys.

Kuva 5.7: Mieslehmä Otis ylpeänä. Barnyard (2006)

Animaattori Michael Sporn kirjoittaa Barnyardista blogissaan 4. elokuuta 2006, ja
lainaa lukuisia negatiivisia arvosteluja elokuvasta. Kirjoitusta kommentoi 5. elo-
kuuta lukija, joka kertoo olevansa Sean Montgomery, tuotannon valaistusryhmän
jäsen. Hän kertoo, että utareiden nännit jäykistettiin muutama kuukausi tuotan-
non alkamisesta, sillä velttoina ja heiluvina ne muistuttivat liiaksi penistä. Lisäksi
hän mainitsee, että elokuvaan ei koskaan päätynyt käsikirjoituksen kohtaus, jos-
sa muutamat mieslehmät ruiskuttavat maitoaan kojoottien päälle. (Montgomery
2006, lainaus Sporn 2006). Pitävät nämä anekdootit sitten paikkansa tai eivät, on
selvää että utareiden säädyttömyys johtuu yksinkertaisesti siitä, että miespuolis-
ten hahmojen haarovälissä heiluu vaaleanpunaisia ulokkeita, ”chubby little fingers
waving toodle-oo” (Dargis 2006, lainaus Sporn 2006). Elokuvassa on kyllä kohtaus,
jossa mieslehmistä lypsetään koneellisesti maitoa, jota muut eläimet juovat huna-
jaan sekoitettuna humaltuakseen, sekä kohtaus jossa mieslehmät itse humaltuvat
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maidosta. Ohjaaja Steve Oedekerkin mukaan utareet suunniteltiin kaikille lehmille
huumorin takia (haastattelu, Spike 2006), siksi että lehmät ja utareet ovat haus-
koja, näyttävät hauskoilta ja pomppivat hauskasti. Koska oikeastaan mikään ei
ole elokuvan maatilalla realistista, ratkaisu on siltä kannalta täysin yhdentekevä -
maatilaa, jolla on vähintäänkin munia tuottavia kanoja ja maitoa tuottavia lehmiä,
pitää vegaani, jonka eläintuotteista kieltäytymistä jopa erikseen väännetään rau-
talangasta. Seurauksena on kuitenkin sukupuolisten symbolien sekamelska, jonka
osa katsojista kokee sopimattomana tai vähintäänkin hämmentävänä.

Ensinnäkin nautahahmoja näyttää olevan kolmea eri sukupuolta: sonni, miesleh-
mä ja naislehmä. Sonni tuntuukin edustavan elokuvassa machomieheyttä - hahmo
esiintyy vain kohtauksessa, jossa toinen naislehmistä on niin temperamenttinen ja
hurja, että voi temmata tuolin sonnin alta ilman seurauksia. Mieslehmät edustavat
täten tavallista miestä, jossa symbolisesti yhdistyvät miehinen fallos ja naiselliset
rinnat. Tämä symbolinen yhdistelmä onkin luultavasti perimmäinen syy lehmän
utareiden säädyttömyyteen. Barnyard ei nimittäin ole ensimmäinen tapaus, jossa
utareet ovat herättäneet närkästystä. Lehmät joutuivat sensuurin kohteeksi myös
1930-luvulla, kun Haysin koodi asetti rajoja sille, mitä Hollywoodissa sai ja ei saa-
nut näyttää. Tuon ajan Disney-elokuvat sijoittuvat usein maaseudulle, ja monissa
Mikki Hiiri -elokuvissa esiintyy Clarabelle-lehmä, jonka giganttisten, pehmeästi
hyllyvien utareiden rinnalla Barnyardin muoviset ulokkeet kalpenevat. Tilaisuuk-
sia närkästymiselle myös oli runsaasti, sillä ennen kuin Clarabelle sai (pelkät) uta-
reet peittävän hameen elokuvaan The Chain Gang (1930), niitä oli vellonut val-
kokankaalla kaikkiaan yhdessätoista kahdestakymmenestä Mikki Hiiri -elokuvasta,
välillä hyvinkin graafisissa lähikuvissa.

Hameen lisäämisen jälkeen lehmien esiintymisten määrä putosi rajusti. Niitä kui-
tenkin esiintyy sekä utareet paljaina että hameissa riippuen siitä kuinka Antropo-
morfisia hahmot kulloinkin ovat. Clarabelle, joka kulkee kahdella jalalla ja toimii
Mikin rinnalla Antropomorfisesti tasavertaisena hahmona pukeutuu hameeseen,
mutta Mikki saa lypsää alastomana maatilalla vaeltelevaa nimetöntä, geneeristä
lehmää vapaasti. Mitä lähemmäksi ihmistä eläin on elokuvassa koodattu, sitä si-
veellisemmin sen on käyttäydyttävä. Tämäkään kompromissi ei selkeästikään riit-
tänyt kaikille, sille Timen artikkelissa 16.2.1937 utareet ”shocked some and con-
vulsed others” (Griffin 2000, s. 14). Utarekielto pysyi jatkossakin voimassa: Cohen
lainaa kolumnia vuodelta 1954, jossa mainitaan että Nakke Nakuttaja saa eloku-
vissaan lypsää lehmää vain, jos lehmällä on hame (Cohen 1997, s. 27).

Griffinin mukaan sensuurin syynä oli se, että utareet muistuttivat liikaa sukupuo-
lielimiä (Griffin 2000, s. xiii). Ei vaadi kovin likaista mielikuvitusta arvata, että
kyse tuskin oli naisen sukupuolielimistä. Teoria selittäisi, miksi nimenomaan Ant-
ropomorfisten lehmien utareet ovat rivoja. Mitä inhimillisempi hahmo, sitä enem-
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män sitä tulkitaan samoilla kriteereillä kuin ihmisiä. Yksi Barnyardia kritisoivista
toimittajista, Post-Gazetten Samantha Bennett, toteaakin ettei vastusta utareiden
katselemista sinänsä, mutta ei halua katsella hermafrodiittista nautaa - toisin sa-
noen nautaa, jolla on yhtäaikaa sekä naisen että miehen sukupuolielimet (Bennett,
2006). Bennett ottaa myös esille Väiski Vemmelsäären esimerkkinä miespuolisesta
hahmosta, jolla ei ole housuja, mutta joka ei siltikään ”pelota pikkulapsia”. Hänen
mukaansa huulipuna ja rusetti eivät tee Väiskistä naispuolista, joten ongelma ei
siltäkään kannalta ilmeisesti ole sukupuolisten merkkien sekoittamisessa sinänsä,
vaan siinä että sama fyysinen merkki tekee Barnyardin lehmistä yhtä aikaa sekä
mies- että naispuolisia. (Ibid.). Toinen kriitikko näkee kiinnostavan päinvastaisesti
utareet peniksen negaationa ja miespuolisen lehmän kastroituna ”eunukkina, kuten
Family Guy, Retu Kivinen ja kaikki South Parkin vanhemmat” (Verlo 2007).

Kuva 5.8: Mikki saa maitosuihkun. Plane Crazy (1928).

Utareet ovat sukupuolinen merkki, jonka pikkulapsetkin ymmärtävät, mutta sa-
maan aikaan ne ovat ryhmä vaaleanpunaisia ulokkeita, jotka roikkuvat jalkojen
välissä ja ruiskuttavat pumpattaessa valkoista nestettä. Lehmän hermafrodiittisis-
sa utareissa eläimen lajityypilliset sukupuolipiirteet yhdistyvät antropomorfisiin
sukupuolituskäytäntöihin. Se, että hahmot ovat vielä sukupuoleltaankin miehiä,
vain korostaa ristiriitaisuutta, jonka olemassaolosta oltiin tietoisia 1930-luvullakin.
Barnyardissa tämä ristiriitaisuus tuottaa lähinnä jonkin verran närkästystä ja pie-
nimmän yhteisen tekijän naurunhörähdyksiä. Vieläkin radikaalimpaa, kenties, olisi
ollut yksinkertaisesti käyttää naispäähenkilöitä. On myös huomattava, että eloku-
van suosioon utareilla tuskin oli ainakaan negatiivista vaikutusta: Barnyard sai
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jatkoa paitsi videopelin muodossa, myös tv-sarjana.
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Luku 6

JOHTOPÄÄTÖKSET

Aluksi oli käsi, joka piirsi viivan, joka heräsi henkiin. Jo aivan ensimmäisistä tikku-
ukoista lähtien ja Disney-studioiden keulakuvaan Mikki Hiireen huipentuen yleisö
hullaantui ja löysi itsensä noista piirretyistä olennoista, jotka esittivät olevansa ih-
misiä. Niiden kehot venyivät, muuttivat kokoaan, vääristyivät ja hajosivat osiinsa,
eikä mikään horjuttanut uskoa siihen elämään, jonka liike piirroksiin puhalsi. Mil-
tei kaikki oli sallittua, ja animaattoreiden kehon rajoja venyttävät hahmot testasi-
vat rajojaan myös muualla: elokuvissa ryypättiin, rellestettiin ja vikiteltiin tyttöjä
avoimesti.

Animaation muoto ja kieli vakiintuivat samaan aikaan kun Hollywoodin ilmapii-
ri muuttui yleisesti konservatiivisempaan suuntaan. Ne studiot jotka muuttivat
suuntaansa sisäkaarta käyttäen menestyivät, Disney etulinjassa. Kaikkien rakasta-
ma jokamies Mikki muuttui nopeasti jazzia rakastavasta, eläimiä rääkkäävästä pik-
kurikollisesta hyveellisyyden perikuvaksi. Yhden päähenkilön persoonallisuudelle
perustuvasta teknisesti vaativasta hahmoanimaatiosta tuli animaation synonyy-
mi, ja kuvataiteellisesti kunnianhimoisemmat animaatiot, kuten Winsor McCayn
unenomaiset elokuvat, painuivat valtavirran pinnan alle.

Sisällön kontrolli siirtyi luontevasti myös animoituun kehoon. Konservatiivisem-
mat animaattorit käyttivät kehoa tukeakseen keskiluokkaisen heteroseksuaalisen
perheen ideaa, mutta monet käyttivät etenkin eläinhahmojen kehoja hyväkseen
tehdessään sukupuolirajoja rikkovaa huumoria erityisesti ristiinpukeutumisen ja
campin keinoin. Erityisesti Väiski Vemmelsääri, Mikin rinnalla yksi suosituimmis-
ta ja tunnetuimmista animaatiohahmoista kautta aikojen, pukeutui jatkuvasti nai-
seksi vietelläkseen vihollisiaan. Ristiinpukeutuminen vaikutti olevat Väiskille aina
ilo ja nautinto: jopa hahmon tunnusomainen ele oli suudella (aina miespuolista)
vastustajaansa suoraan suulle.
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Television aikakausi vei huomion jälleen pois kehosta, kun taloudellisista syistä
animaation määrää vähennettiin rajoitetun animaation avulla minimiin. Ihmishah-
mot yleistyivät eläinhahmojen kustannuksella, ja elokuvien sijasta tehtiin sitcom-
tyyppisiä televisiosarjoja. Vasta 90-luvulla animaatioon palasi kunnianhimoisempi
ote, ja samalla kehotkin heräsivät taas eloon. Niitä tekniikoita, jotka olivat aiem-
min sallineet animaatiohahmojen ja -tilanteiden lukemisen sukupuolisesti ja seksu-
aalisesti radikaaleina, käytettiin nyt täysin tietoisesti ja leikitellen. Ren ja Stimpy
ovat pariskunta, ja Paavo Pesusieni saattaa hyvinkin vielä päätyä yhteen Patri-
kin kanssa. Toisaalta yleisökin katsoo näitä animaatioita toisin silmin: viittauksia
homoseksuaalisuuteen eivät enää etsi vain ne, jotka kaipaavat medialta itseään pu-
huttelevia representaatioita, vaan myös ne jotka olisivat kenties mielissään uudes-
ta Haysin koodista. Väiski ei enää ehkä nykyään pääsisikään metsästäjiltä pakoon
vain mekkoon pukeutumalla. Maailma on onneksi myös toinen, ja paikat joissa
yksien moraalinen tuohtumus rajoittaa toisten elinkeinoa tai taiteen saatavuutta
ovat vähenemään päin.

Samaistuminen on animaatiossa vahvasti kehollista. Tämän työn alussa kysyin, on-
ko mahdollista luoda sukupuolettomia kehoja, jotka olisivat yhä samaistuttavia.
Toisaalta oman elokuvani yhteydessä syntyi kysymys, onko ylipäätään mahdollis-
ta tehdä sukupuolettomia kehoja. Onko keholla merkitystä irrallaan sukupuolesta
ja seksuaalisuudesta? Antropomorfismi mahdollistaa inhimillisten piirteiden yh-
distämisen täydelliseen vierauteen, esimerkiksi Winsor McCayn elokuvassa Bug
Vaudeville. Hyönteisten kehot ja sukupuolet ovat ihmisille tuntemattomia, mutta
useimmilla on kuitenkin käsitys niiden olemassaolosta. Ne liittyvät johonkin meille
tuttuun viitekehykseen, toisin kuin täysin fiktiiviset olennot, kuten esimerkiksi ava-
ruusolennot. Sirkusareenalla temppuilevat ötökät tasapainottelevat juuri ja juuri
sukupuolen ja seksuaalisuuden ulkopuolella, ja silti niistäkin löytyy osa siitä ele-
tystä kehosta, jonka tunnistamme ja joka tuottaa meille nautinnollisia kokemuksia
katsojina.

Välittömästi, kun puhutaan nisäkkäistä, astuu kuvaan paljon monimutkaisempi
kulttuurisen sukupuolittamisen järjestelmä. Toverillisen miehekkäät koirat, not-
kean naiselliset kissat ja holtittoman seksuaaliset kanit ovat hyönteisiä lähempänä
ihmistä ja tuovat oman kerroksensa siihen, miten sukupuoli rakentuu animaatios-
sa.

Sukupuolen merkkejä ei myöskään käytetä animaatiossa vain merkitsemään tietty-
jä kehoja tietyllä sukupuolella. Samat silmäripset tekevät Minni Hiirestä naispuo-
lisen, Bambista lapsellisen, Väiskistä viettelevän ja Paavosta viattoman. Sukupuo-
lella on toisaalta niin dominoiva rooli länsimaisessa kulttuurissa, että samalla nämä
ominaisuudet korreloivat toistensa kanssa: Betty Boop on näitä kaikkia.
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Seksuaalisuus on vahvasti yhteydessä sukupuoleen, ja suurimman osan ajasta ne
riippuvat toisistaan: naisellinen hahmo on nainen ja kiinnostunut miehistä, ja ei-
naisellinen hahmo on mies ja kiinnostunut naisista. Yksikin hahmo voi sen sijaan
vaihdella näiden positioiden välillä joustavasti ilman minkäänlaista ongelmaa. Su-
kupuoli on täysin suhteellista, ja riippuu niin tilanteesta kuin kontekstistakin.

Piirretyt eläinhahmot vetoavat yleisöön myös tavoilla, joita en tämän työn yh-
teydessä lähtenyt avaamaan. Oma työni pysähtyy televisioon, mutta internet tuo
mahdollisille jatkotutkimuksille aivan oman ulottuvuutensa. Maailmanlaajuisesta
tietoverkosta voi jokainen löytää muita samoista asioista kiinnostuneita, ja ala-
kulttuurit kukoistavat netin keskustelufoorumeilla ja kuvalaudoilla. Näiden ala-
kulttuureiden paariaa edustavat furryt, jotka kokevat samaistuvansa eläimiin, ja
usein nimenomaan piirrettyihin eläimiin. Monilla on oma pitkälle kehitelty ava-
tarinsa, joka on usein useammasta eläinlajista ja joskus sukupuolestakin koostu-
va hybridi. Jos animaatiohahmoilta on perinteisesti puuttunut kaikki ensisijaiset
sukupuolen merkit, furryavatareilla saattaa olla ne kaikki samanaikaisesti. Yhtei-
sön sisällä arvellaan, että furryista on homoja ja biseksuaaleja prosentuaalisesti
enemmän kuin valtaväestöstä: epävirallisten tutkimusten tuottamat arviot liikku-
vat 46,6 ja jopa 75 prosentin välillä1. Suurimmalle osalle harrastajista kyseessä
ei ole seksuaalinen fetissi, mutta pidän kiinnostavana ajatusta siitä, millaisia ke-
hollisia kokemuksia ja olemisen tiloja tällainen konkreettinen, henkilökohtainen
seksuaalinen ja sukupuolinen samaistuminen eläinhybridiin tarjoaa.

In one of these here cartoon pictures, a body can get away with anything.

(A Feud There Was, 1943)

1http://en.wikifur.com/wiki/sexual_orientation
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animaatio, antropomorfismi, keho, seksuaalisuus, sukupuoli

Petra Rossi 2011

Porin taiteen ja median laitos Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma

Antropomorfismi, seksuaalisuus ja sukupuoliset kehot amerikkalaisessa valtavirta-animaatiossa 

kirjallinen

Tutkimus käsittelee antropomorfisia eläinhahmoja seksuaalisuuden ja sukupuolen näkökulmasta. Työssä 
keskitytään eläinhahmojen kehoihin ja siihen, miten sukupuoli kerrostuu niissä ensinnäkin antropomorfismin 
eli inhimillisten ominaisuuksien, toiseksi eläimyyden, ja kolmanneksi animaatiolle luontaisen jatkuvan 
muutoksen tilan kautta, miten seksuaalisuuden ilmaukset syntyvät tässä kontekstissa. Kysymys kuuluu: 
millaiset sukupuolet ja seksuaalisuudet ovat länsimaisessa kulttuurissa mahdollisia, ja onko sukupuolettomia 
kehoja ylipäätään mahdollista piirtää? Pääpaino on amerikkalaisessa animaatioelokuvassa ja 
televisiosarjoissa. Ajallisesti työssä käsitellään animaation historiaa aina 1900-luvun alusta 2000-luvulle 
saakka.  
 
Varhainen animaatio oli kokeellinen ja surrealistinen taidemuoto, jossa kehot olivat jatkuvassa muutoksen 
tilassa ja kaikki oli mahdollista, kunnes 1930-luvulla lanseerattu Haysin koodi toi alalle sensuurin. Yhdessä 
Disney-studioiden menestyksen kanssa Haysin koodi vakiinnutti ja siisti animaatioilmaisua. 1940-1950-luku 
tunnetaan yleisesti animaation kultakautena, jolta tunnetaan erityisesti Disney-studioiden pitkät 
animaatioelokuvat ja ns. keskiluokkainen heteroseksuaalinen agenda. Toisaalta ajalle ovat tyypillisiä myös 
anarkistiset, kehon rajoja koettelevat hahmot kuten opportunistinen transvestiitti Väiski Vemmelsääri. 1960-
luvulla useimpien tuotantoyhtiöiden animaatiostudiot suljettiin, kun televisio teki niistä kannattamattomia. 
Tilalle tuli rajoitettu animaatio, jossa pääpaino oli dialogilla ja kehot liikkuivat mahdollisimman vähän. Oscar-
palkintoja niittäneiden sekä aikuisia että lapsia viehättäneiden lyhytelokuvien tilalle tulivat halvalla tuotetut 
televisiosarjat, joista useimmat olivat käytännössä huonosti tehtyjä lauantaiaamun lelumainoksia. Vasta 
1990-luvulle tultaessa palasivat ruutuun sekä lapsille että aikuisille suunnatut sarjat, joista monet ovat 
saavuttaneet kulttimaineen äärimmilleen viedyllä kehollisuudellaan ja mustalla huumorillaan.  
 
Työssä analysoidaan animaatiohahmoja ja -elokuvia animaation koko historian ajalta. Tarkastelun alla ovat 
sekä yksittäiset sukupuolen merkit kuten silmäripset ja niiden monikerroksiset merkitykset, kehon muodot ja 
eleet ja niiden kulttuuriset implikaatiot, että juonelliset elementit. Niiden avulla demonstroidaan animaation 
mahdollisuuksia luoda sukupuoleltaan epäselviä, ristiriitaisia, muuttuvaisia ja radikaaleja kehoja ja tilanteita, 
jotka eivät kuitenkaan uhkaa katsojan samaistumista ja nautintoa samalla tavalla kuin samanlaiset 
tapaukset näytelmäelokuvassa.
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