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Naiset, näkymättömyys,
näkyvyys ja historia
Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen yksikön järjestämä Kristiina-konferenssi
juhli kymmenvuotispäiväänsä toukokuun lopulla. Juhlavuosi saattoikin olla suureellisen
teeman takana: Feminist Thought – Politics of Concepts eli feministinen ajattelu käsitteiden
politiikkana johdattaa kysymään, mitä kaikkea otsikon alle ei voisi mahduttaa. Toisaalta
tämä moninaisuus on tuiki aiheellista; peilaahan se feministisen tutkimuksen kenttää.
Konsensuaalisuuden sijaan hengitettiin taustojen ja näkökulmien erilaisuuden juhlistuksen
ilmapiiriä. Esittelen tarkemmin kolmea esitelmää, jotka yhdessä antavat moniäänisen kuvan
konferenssista sekä pureutuvat feministisen ajattelun keskeisiin kysymyksiin.

A

vausesitelmässä Tina
Chanter tarkasteli
taiteen ja politiikan
kiistanalaista suhdetta. Hän pohti
otsikolla ”Silences, Absences, Invisibility: Art, Politics, Gender and
Race” kysymystä siitä, mikä ei sisälly
politiikan käsitteisiin. Chanterille
muutoksen mahdollisuus avautuu
taiteen nyrjäyttäessä sijoiltaan
elämän totunnaisuudet. Tehtävänä
ei ole ainoastaan murtautua ulos tiedollisesti jäsennetyistä käsityksistä,
vaan tottuminen ja turtuminen ulottuvat yhtä lailla – tai jopa kaikkein
perustavimmin? – kokemiseen ja
havainnointiin. Chanter päätyi lähestymään Jacques Rancièren ajattelun valossa kysymystä, miten jokin
on näkyvää ja jotain taas jää näkymättömiin. Rancièrelle poliittinen
osattomuus merkitsee osattomuutta
aistisesta, jolloin näkymättömyys
ja poissaolo eivät ole vain poliittisia
vaan todellakin näkymättömyyttä
ja hiljaisuutta. Keiden ääni ei tule
kuulluksi? Antiikissa orjien puhe
rinnastettiin eläinten ääntelyyn; nykyisin tavat olla kuulematta ovat
ainakin näennäisesti salonkikelpoisempia mutta sortavia kaikki tyynni.

Chanter painotti, että erilaiset
taiteet elokuvista kirjallisuuteen
ja kuvataiteisiin voivat paljastaa
”yleisen näkökulman” rajallisuuden,
näkymättömiin piilottamisen ja
hiljentämisen mekanismeja sekä
tuottaa ”uudenlaista valoa” väkevämmin kuin paraskaan argumentaatio. Näkökulman vaihtaminen
muuntaa myös suhdetta aistiseen
– tai pikemminkin vaatii näkemisen ja kuulemisen muutosta.
Kun jostain asiasta tulee näkyvä,
maailma ei enää hahmotu samanlaisena kuin ennen. Vaikutus muistuttaa trikkikuvaa: kun kuvan jujun
on hoksannut, paluuta edeltävään
tilaan ei ole. Naisten oikeudet ja sukupuolen moninaisuuden tunnustaminen ovat muuttaneet yleistä järjestystä peruuttamattomasti. ”Normaali” jäsentyy rancièrelaisittain
”maalaisjärkenä”, jonka näennäisen
universaaliin ja kiistattomaan luonteeseen näkymättömyyksien ja hiljentämisten osoittaminen lyö säröjä.
Chanterin esimerkit olivat elokuvan
ja muun visuaalisen kulttuurin
saralta, mutta myös ranskalaisen
Delphine de Viganin kirjassa No ja
minä kuvataan kokemuksen muuntumista osuvasti:
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”Kaupungin sisällä on näkymätön
kaupunki. Nainen joka nukkuu joka
yö samassa paikassa makuupussin
ja kassiensa kanssa. Jalkakäytävällä.
[...] Yhtäkkiä aloin nähdä heidät.
Kadulla, metrossa. En vain niitä,
jotka kerjäävät. Vaan myös ne jotka
piiloutuvat. Heidän kävelynsä tunnistaa, heidän muodottoman takkinsa, heidän rikkinäisen villapaitansa. Yhtäkkiä kiinnitän huomiota
hahmoon, ihmiseen, esitän kysymyksiä, yritän löytää syitä, selityksiä. Ja
sitten alan laskea. Heitä on tuhansia. He ovat oire sairaasta maailmastamme. Asiat ovat niin kuin ovat.
Minä uskon, että on pidettävä silmät
auki. Se on hyvä tapa aloittaa.”1

Taide myös havainnollistaa, miten
mahdotonta on löytää yksi oikea
tapa ”antaa ääni” – tehdä epäkohta
näkyväksi. Tämä on hyvä muistaa
aikoina, jolloin lyotardilaista maksiimia välttämättömyydestä puhua
niiden puolesta, joilla ei ääntä vielä
ole, tuntuu häiritsevän hysteerinen
pelko toisten ”puolesta puhumisen”
päätymisestä heidän ääntensä kolonisointiin. Chanterin esitelmä muistuttikin ansiokkaasti polttavimman
kysymyksen olevan jossain muualla
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kuin yhden oikean ja itsestään
selvän tavan etsimisessä. Kehnoin
vaihtoehto ei ehkä olekaan toisten
puolesta huonosti puhuminen vaan
tilanne, jossa yleiseksi, normaaliksi
ja neutraaliksi miellettyä ei saada
lainkaan käsiteltyä.

Kumouksen ja alistuksen
rajamaastossa
Pohdinta oikeanlaisesta ja ongelmallisesta naiskuvauksesta on tärkeässä
asemassa feministisessä tutkimuksessa jo historiallisen välttämättömyytensä vuoksi. Miltei kaikki, mitä
naisista on kirjoitettu, laulettu, maalattu, on esittänyt naiset miesten näkökulmasta. Miten naisia sitten olisi
syytä kuvata, jotta samalla haastettaisiin vakiintuneita käsityksiä? Entä
ongelmalliset naiskuvastot: täydellinen hylkäys vai uudelleentulkinta?
Lara Coxin ranskalaisen nykyelokuvan itsetuhoisia naishahmoja käsittelevä pienryhmäesitelmä tarjosi
kysymysten soiseen maastoon näkökulman, jossa ei yritetty palauttaa
pulmaa näennäiseen yksiselitteisyyteen.
Cox otti lähtökohdakseen elokuvateoreetikko John Orrin kuvauksen
free fall -tähteydestä. Käsitteellä hän
viittasi ranskalaisen elokuvan vientivalttina toimivaan naisten itsetuhon
ja ’ontologisen alamäen’ teemaan.2
Cox analysoi ilmiötä Julia Kristevan
abjektin käsitteen avulla. Abjekti
viittaa luotaantyötävään, normaalin
rekisterin ulkopuolelle jäävään sanattomaan merkityksenantoon, joka
uhkaa tuttua ja turvallista. Kristeva
näkee keskeisenä abjektin paikalle
asettuvana hahmona naisen, johon
liitetään äitiyden pelottava, elämää
uusintava voima. Coxin mukaan ’abjektiivisen elokuvatähteyden’ avulla
on mahdollista valaista naiskuvauksen moniselitteisyyttä sellaisissa
elokuvissa kuten Michael Haneken
Pianonopettaja (La pianiste, 2001):
elokuva voi sekä kyseenalaistaa normatiivisen naiseuden että fetisoida
itsetuhoisuuden.
Cox kyseenalaisti onnistuneesti
näkemystä, jonka mukaan normien
rikkominen, tässä tapauksessa väkivaltainen ja itsetuhoinen naiskuva,
murtaisi yksiselitteisesti erilaisia

totunnaisia oletuksia. On liian yksinkertaistavaa nähdä mikä tahansa
epätavallinen kumouksellisena.
Näennäinen ”rajojen rikkominen”
voi pahimmassa tapauksessa johtaa
eräänlaiseen outouden ihmettelyyn,
joka ensisijaisesti lujittaa normaalin
piiriä – mistä taas päädytään siihen
vaikeuteen, etteivät merkitykset ole
lukittavissa paikoilleen.
Merkityksen häilyvyys avaa
myös mahdollisuuksia. Cox ei itse
tätä nostanut esiin, mutta abjektin
käsite vaikuttaisi tarjoavan erilaisia
ulottuvuuksia kuin yksinomaan
naisten objektivaatioon keskittyvä
kritiikki3. Kun keskitytään pelkästään naisten objektivointiin,
ajaudutaan helposti umpikujaan kysyttäessä, miten lähestymistapa voi
huomioida muut merkitykset. Abjektio viittaa monitahoisuudessaan
myös kumoukselliseen potentiaaliin
ja antaa yhden vastauksen siihen,
mistä nousee mahdollisuus uudelleentulkita ja ”kääntää” hyvinkin
naisvihamielisiä hahmoja feministisiksi symboleiksi – tunnetuimpana
esimerkkinä Hélène Cixous’n
Medusa-luenta4.

Naisliikkeen haamut
Entä miten on mahdollista kunnioittaa historiallisia ihmisiä, heidän
kärsimyksiään ja kamppailujaan?
Feminismin poliittisia taisteluita
käsitelleessä pienryhmässä Johanna
Oksalan esitelmä availi tietä kohti
feminististä ”perinnön politiikkaa”.
Puheenvuoro sai ainakin minut huomaamaan, miten vähän historian
merkitystä lopulta pohditaan feministisessä tutkimuksessa – huolimatta
siitä, että feministinen politiikka jatkuvasti asemoi itsensä sorron horisonttiin tämän sorron katkaisijana.
Oksala argumentoikin nykyisen ja
tulevan feministisen solidaarisuuden
ehdoksi historian ymmärtämisen uudella tavalla.
Millaista voisi olla uusi feministinen solidaarisuus? Feminismin –
siinä missä minkä tahansa ihmisten
luomuksen – on opittava elämään
haamujensa kanssa, Oksala esitti
Jacques Derridan Spectres de Marx
-teokseen (1993) viitaten. Historiassa tapahtuneessa kärsimyksessä

3/2013 niin & näin 127

ei piehtaroida, vaan historian haamuluonne hyväksytään. Kuten tunnettua, aika mennyt ei koskaan
palaa, eikä menneisyyttä voi korjata
millään, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Mitä tämä voi tarkoittaa
politiikalle? Oksala esitti Walter Benjaminin innoittamana, että historian
perinnön on irtauduttava muistoesinemäisyydestä. Muistamisen ja
muistelemisen sijaan historian vaatimus on ottaa perintö kumppaniksi
politiikkaa tehtäessä, mutta sille ei
pitäisi yrittää antaa yhtä ja kiinteää
merkitystä.
Tarkoituksellisen avauksenomaisessa esitelmässä ei luonnollisesti voitu edetä kovinkaan syvälle
kysymykseen siitä, miten historian
kumppaniksi ottava feministinen politiikka ja poliittinen ajattelu konkretisoituisivat. Esiin nousi kuitenkin
vastuun teema. Derridalainen muotoilu historiasta ”tehtävänä, joka ei
ole tehtävä” kiteyttää hyvin historian
esittämän vaatimuksen. Menneisyydellä ei voi oikeuttaa nykyistä politiikkaa. Tästä huolimatta historiaa
ei saisi jättää politiikasta syrjään.
Vaikeita, hyvin vaikeita vaatimuksia.
Oksala vitsailikin – vähintään puoliksi tosissaan – erään kommentoijan
huomauttaessa tästä jatkuvan tiedostamisten tulvan uuvuttavuudesta:
”Onko teille joku sanonut, että feminismi olisi helppoa?” Useimmiten
sen arvoista kuitenkin.
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