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I

MUUTOS

”Sellainen huononpuoleinen Turner”, kuuluu kirjailija Oscar Wilden 
tunnettu luonnehdinta auringonlaskusta1. Sutkaus on wildemäisen 
hervoton, mutta se on myös filosofinen tökkäys taiteen ja todellisuuden 
väliseen suhteeseen.

Wilden lausumaa on tavattu käyttää esimerkkinä elämän äärim-
mäisestä estetisoinnista ja todellisuudesta vieraantuneesta maailmassa 
olon tavasta. Mutta yhtä hyvin sen voi tulkita merkitsevän aivan 
päinvastaista. Sen voi nähdä ilmentävän pikemminkin sitä järisyttävää 
tapaa, jolla taide voi vaikuttaa ihmisen koko olemassaoloon – siihen, 
miten hän havaitsee ympäristön ja miten todellisuus hänelle rakentuu.

Esimerkiksi tuijottaessani kuuta tunnen itse usein katsovani pla-
neettaa nimeltä Melankolia. Tämä alkoi nähtyäni Lars von Trierin 
ohjaaman elokuvan Melankolia (Melancholia, Tanska 2011), eikä tah-
dostani riippumaton mielleyhtymä ole päästänyt minusta irti. Samalla 
koen olemiseni jäsentyvän jollakin oudolla tavalla tuon sinertävän 
taivaankappaleen voimasta: koko ihmisen elämä yhdessä vilkaisussa 
kuuhun. Ja vain koska olen sattunut näkemään erään elokuvan.
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Elokuvakokemus saattaa muuttaa kokijaansa niin, että hän havain-
noi ja hahmottaa sen jälkeen maailmaa toisin kuin ennen. Sama pätee 
tietenkin kuvataiteeseen, kirjallisuuteen, musiikkiin, äänitaiteeseen, 
teatteriin ynnä muuhun. Taide voi toimia radikaalina muutoksen 
lähteenä, koska se voi sysätä ihmisen maailmaa ja elämää koskevan 
ajattelun liikkeeseen. Tämä onkin mielestäni aikamme taiteen tärkein 
tehtävä: ajattelun liikkeelle puskeminen ja muutoksen mahdollisuuden 
esiintuonti.

Tällainen taide ei pyri niinkään väitteisiin tai vastauksiin kuin 
ajattelun muutoksiin; mukailen tässä filosofi Martin Heideggerin nä-
kemystä filosofian perimmäisestä tehtävästä2. Purkaessaan totunnaisia 
ajattelun muotoja taide kykenee saattamaan kokijansa todellisuutta 
ja maailmankuvaa koskevat käsitykset epävakaaseen tilaan. Voimme 
puhua muutoksen taiteesta, joka valmiiden ajatusten, hyväksyttyjen 
totunnaisuuksien ja lukkoon lyötyjen merkitysten sijaan kysyy ja 
kyseenalaistaa, repii auki ja hämmentää. Maailma ja elämä jäsentyvät 
uudella tavalla, ja oma olemassaolon tunne voimaperäistyy, aivan kuin 
todellisuus olisi aiempaa lähempänä tai enemmän. Niin kuin minän 
ja maailman välinen etäisyys hieman kutistuisi, ja niiden välissä olisi 
vähemmän havaintoa ja kokemusta ohjaavia, totunnaisen ajattelun 
pakkokuvioita ja enemmän jotakin kanssaolevaa – enemmän elämää. 
Maailma tuntuu uudelta; maailma on uusi.

Tällaisiin ajattelun liikkeelle sysääviin tekijöihin viittaan kirjassani 
utopian tiloina ja hetkinä. Jäljitän niitä 2000-luvun audiovisuaalisesta 
kulttuurista, kertovasta elokuvasta, televisiosarjasta ja teatterista, erityi-
sesti niiden musiikkia ja ääntä kuunnellen. Tarkasteluni kohteena ovat 
seuraavat teokset: televisiolle tehty minisarja Angels in America (Yhdys-
vallat 2003, ohj. Mike Nichols), elokuvat Transamerica (Yhdysvallat 
2005, ohj. Duncan Tucker), Tunnit (The Hours, Yhdysvallat 2002, ohj. 
Stephen Daldry), Uusi maailma (The New World, Yhdysvallat 2005, 
ohj. Terrence Malick) ja Elämän puu (The Tree of Life, Yhdysvallat 
2011, ohj. Terrence Malick) sekä teatteriesitys Tuntematon sotilas 
(Suomen Kansallisteatteri, 2007–2009, ohj. Kristian Smeds). Kaikki 
nämä teokset käsittelevät voimaperäisellä tavalla ihmisen olemiseen, 
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todellisuuden hahmottamiseen ja nykymaailmassa elämiseen liittyviä 
teemoja. Erityisesti pinnalla ovat sukupuoliseen ja seksuaaliseen toiseu-
teen liittyvät kysymykset; yksinäisyys, sairaus, masennus, itsemurha ja 
kuolema; ympäristö, ihmisen luontosuhde ja ekologiset kysymykset; 
sekä yhteiskunnan rakenteellinen väkivalta.

Kaikki tarkastelun kohteeni ovat olleet suuren yleisön nähtävissä. 
Tutkimani elokuvat ovat yhdysvaltalaisia, kansainvälisessä levityksessä 
olleita riippumattomia3 elokuvia viimeisen viidentoista vuoden ajalta. 
Jokainen on ollut levityksessä myös Suomen elokuvateattereissa sekä 
ostettavissa kaupallisena videona. Lisäksi osa on nähty suomalaisella 
televisiokanavalla. Niin ikään yhdysvaltalainen televisiosarja Angels 
in America on näytetty Suomessa kahdellakin valtakunnallisella te-
levisiokanavalla, ja sen voi hankkia kotimaisille kielille tekstitettynä 
kaupallisena videona. Kristian Smedsin ohjaama teatteriesitys Tunte-
maton sotilas taas edustaa suurelle teatterille sovitettua kokeellisuudesta 
ammentavaa nykyteatteria. Sen näki Suomessa laaja teatteriyleisö, ja 
Yleisradio tuotti siitä myös televisiossa esitetyn version. Mediajulki-
suuden perusteella Smedsin Tuntematon sotilas lienee 2000-luvun alun 
puhutuin suomalainen teatteriesitys. Olen pyrkinyt tarkastelemaan 
mahdollisimman helposti käsille saatavaa ja suuren yleisön tavoittamaa 
mutta samalla filosofisesti vahvaa muutoksen taidetta.

Kyseiset audiovisuaaliset esitykset ovat häikäisevän soinnillisia 
teoksia, joiden ilmaisua, kerrontaa, sisältöjä, tyyliä, estetiikkaa ja etiik-
kaa on mielekästä lähestyä musiikin ja äänen kautta.4 Olen aiemmissa 
tutkimuksissani painottanut, että mitä tahansa nykykulttuuria (esim. 
elokuvaa, teatteria, urheilua) voidaan lähestyä äänen ja musiikin näkö-
kulmasta eli kuulokulmasta ja että musiikkia tulisi useammin tutkia mo-
niaistisena sekamediana ja laajasti elämäämme läpäisevänä äänellisenä 
kulttuurina5. Kulttuurinen musiikintutkimus ja äänellisen kulttuurin 
tutkimus korostavat ihmisen minuuden soivia ulottuvuuksia sekä 
kuuloaistin ja kuuntelun merkitystä ihmisen minuudelle, maailmassa 
olemiselle ja kulttuurille, ymmärtäen samalla kulttuurin ja musiikin 
ominaislaadun lähtökohtaisesti moniaistiseksi kokemuksellisuudeksi6. 
Musiikki määrittyy ihmisen maailmasuhteeseen liittyväksi kokemuksel-
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lisuudeksi ja merkityksenannoksi; olemassaolon, elämän, identiteetin 
ja kulttuurin soivaksi ilmaisuksi.

Kulttuurisen musiikintutkimuksen ja äänellisen kulttuurin tutki-
muksen perustaan nojautuen tutkin tarkastelun kohteitani queer-tut-
kimuksen, ekomusikologian ja filosofisen kuuntelun kuulokulmista. 
Kirjan alkupuolta (luvut 2–4) hallitsee queer-tutkimus ja loppupuol-
ta ekokritiikki (luvut 5–7). Queer7-kuulokulma etsii elokuvista ja 
televisiosarjasta soivia utopian tiloja, jotka hellivät sukupuolen ja 
seksuaalisuuden moninaisuutta, liikkuvuutta ja yhdenvertaisuutta. 
Ekomusikologinen kuulokulma hakee elokuvista ja teatteriesityksestä 
soivia utopian tiloja, jotka suuntaavat ihmisen ympäristösuhdetta 
luonnon hyväksi käyttämisestä luonnon vaalimiseen ja ihmiskeskei-
sestä ajattelusta ekokeskeiseen ajatteluun. Filosofinen kuuntelu taas 
tarkoittaa sitä, että lähestyn elokuvaa, teatteria ja ylipäätään taidetta 
todellisuuden tutkimisen muotona ja siinä mielessä filosofisena hank-
keena. Nojaan tässä suhteessa fenomenologiseen perinteeseen, joka 
pyrkii ymmärtämään todellisuutta, taidetta ja musiikkia kokemuksen 
ja maailmassa olon perustalta, sekä psykoanalyyttiseen perinteeseen, 
joka painottaa aikaa vievää ja läsnä olevaa kuuntelua toiseuden koh-
taamisen menetelmänä.8

Tarkastelun kohteet

Ensimmäinen tarkastelun kohteeni (luku 2) on televisiolle tehty, Tony 
Kushnerin samannimiseen näytelmään perustuva draamallinen mi-
nisarja Angels in America (2003). Kuusituntinen televisiosarja punoo 
yhteen Yhdysvaltojen poliittista lähihistoriaa, queer-filosofiaa, aids-his-
toriaa ja camp-estetiikkaa. Olen kuuntelussani kiinnostunut siitä, mi-
ten sarjan musiikki ja äänimaailma rakentavat soivia pervo-utopioita: 
liikkuvan identiteetin kaukonäköistä tilaa ja toiveikkaita näkymiä mo-
niarvoisemmasta, seksuaalisesti yhdenvertaisesta sekä monikulttuurisem-
masta yhteiskunnasta. Samalla pyrin valottamaan elokuvan luonnetta 
queer-strategioita hyväksi käyttävänä kulttuurikriittisenä ryhtymyksenä.
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Draamaelokuva Transamerican (2005) tarkasteluni (luku 3) jatkaa 
queer-identiteetin ja pervo-utopioiden kuuntelua, mutta seksuaalivä-
hemmistön tilalla on sukupuolivähemmistöön kytkeytyvä aiheisto, 
transsukupuolisuus. Elokuva kertoo tie-elokuvan keinoin keski-ikäisen 
transnaisen elämästä ja hänen suhteestaan aikuisuuden kynnyksellä 
olevaan poikaansa. Käsittelen sitä, miten elokuvan musiikki ja ääni-
maailma viestivät transkokemusta ja sukupuolen moninaisuuteen 
liittyviä merkityksiä sekä luovat tilaa transidentiteetille ja transutopialle 
sukupuolisessa muutoksessa olevassa yhteiskunnassa, matkalla kohti 
monisukupuolisempaa kulttuuria.

Seuraava tarkasteluni (luku 4) kohdistuu Michael Cunninghamin 
romaaniin perustuvaan draamaelokuvaan Tunnit (2002). Kuuntelen 
tätä filosofis-kirjallista elokuvaa sekä pervolla että psykoanalyyttisella 
korvalla keskittyen elokuvan eksistentiaaliseen luonteeseen. Virginia 
Woolfin Mrs. Dalloway -romaanin (1925) ympärille monimutkai-
sesti kutoutuva elokuva seuraa kolmessa eri ajassa ja paikassa elävien 
ihmisten elämänratkaisuja yhden päivän aikana. Pyrin valaisemaan 
sitä, miten ihmisen mielensisäistä kamppailua kuvaava elokuva luo 
ääniraidallaan akustisen tajunnanvirran, joka on sekä mahdollisuuksien 
utooppinen tila että melankolinen mielen vankila: vääjäämättömien 
valinnan hetkien avoin toteutuma.

Eksistentiaalinen tajunnanvirta, melankolia ja siitä ulos mur-
tautuminen ovat keskeisiä aiheita myös Terrence Malickin ohjaa-
massa elokuvassa Elämän puu (2011). Sen käsittelyn myötä (luku 5) 
tutkimukseni paino siirtyy queer-tutkimuksesta ekomusikologiaan, 
joka kuuntelee musiikkia ja äänimaailmaa ihmisen ympäristösuhteen 
kannalta. Kokeellinen, runollis-filosofinen elokuva sitoo yhteen kes-
ki-ikäisen arkkitehdin omaa elämää ja ylipäätään olemassaoloa koskevaa 
mietiskelyä, otoksia tämän lapsuudesta ja lapsuuden perheestä, luon-
tokuvausta sekä näkymiä avaruudesta, maapallon ja elämän synnystä. 
Kuunteluni keskiössä ovat musiikilliset ja äänelliset mekanismit, joilla 
elokuva synnyttää syväekologisen ja eheyttävän utopian tilan, joka 
kaiuttaa kaiken olemassa olevan yhteenkuuluvuutta. Samalla pohdin 
elokuvan tapaa käsitellä kuolemaa.
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Tarkastelen kirjassani toistakin Terrence Malickin ohjaamaa elo-
kuvaa (luku 6) Uusi maailma (2005). Se kertoo englantilaisen siirto-
kunnan ja Amerikan mantereen alkuperäisväestön yhteentörmäyksestä 
1600-luvun alussa. Jäljitän Martin Heideggerin filosofian avulla elo-
kuvan ääniraidan keinoja ilmentää ns. alkuperäistä luontosuhdetta 
ja sitä vaalivaa ekologista utopiaa. Kuten Elämän puunkin kohdalla, 
pohdin samalla elokuvaa (eko)filosofisena hankkeena, joka herättää 
audiovisuaalisin keinoin todellisuutta, olemassaoloa ja hyvää elämää 
koskevia kysymyksiä. Heideggerilaisen ekokritiikin ohella tarkasteluuni 
on vaikuttanut Amerikan alkuperäisväestön tutkimus (engl. Native 
American Studies). Se kyseenalaistaa valtakulttuurin kolonialistiselle 
perinnölle rakentuvan tavan tehdä Yhdysvaltojen historiaa. Samalla 
se kyseenalaistaa kirjoitetulle perinteelle, teknologiselle hallinnalle ja 
objektiivisuuden uskomukselle perustuvan länsimaisen tieteen parem-
muuden muihin tietämisen ja maailman hahmottamisen muotoihin 
ja perinteisiin nähden.9

Viimeinen tarkastelun kohteeni (luku 7) on Kristian Smedsin 
Väinö Linnan romaanin pohjalta työstämä ja ohjaama teatteriesitys 
Tuntematon sotilas, jota esitettiin Suomen Kansallisteatterissa vuosina 
2007–2009. Sen myötä siirryn pohtimaan nykyteatteria todellisuuden 
tutkimisen muotona ja filosofisena hankkeena, joka esitystaiteen moni-
aistisin keinoin nostaa esiin kysymyksiä todellisuuden rakentumisesta 
tämän päivän yhteiskunnassa. Eritoten tarkastelen sitä, miten kyseinen 
teatteriesitys purki suomalaiskansallista, isänmaallista symboliikkaa ja 
miten Linnan tekstin postmoderni sovittaminen 2000-luvun todelli-
suuteen avasi anarkistisen utopian moniarvoisesta, monikulttuurisesta 
ja ekologisesti kestävämmästä yhteiskunnasta.

Utopia

Yhteiskunnallisessa, poliittisessa, uskonnollisessa ja filosofisessa keskus-
telussa utopian käsitteellä tavataan viitata, joko myönteisessä tai kieltei-
sessä sävyssä, erilaisiin toivottuihin tai mahdottomiin tulevaisuuksiin. 
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Käsitteen käyttö kattaa kirjavia ja historiallisesti syviä perinteitä tie-
teessä, taiteessa, politiikassa, uskonnossa ja muilla kulttuurin alueilla.10 
Käsite on lähtöisin englantilaisen renessanssifilosofin Thomas Moren 
yhteiskunnallisesta satiirista, matkakertomuksesta Utopia-nimiselle 
saarelle eli ”ei-paikkalaan” (1516)11.

Utopiaa koskevassa tutkimuksessa voidaan erottaa kaksi perusta-
paa ymmärtää utopian käsite, jotka molemmat ovat hahmotettavissa 
Morenkin teoksesta.12 Tavallisimmin sillä viitataan tavoiteltavaan tai 
saavuttamattomaan ihanteelliseen paikkaan tai yhteiskuntaan, jota ei 
ole (vielä) olemassa tai jota ei voi koskaan ollakaan olemassa. Toinen 
tapa ymmärtää utopian käsite ei liitä sitä niinkään tulevaisuuden 
ihanneyhteiskuntaan vaan nykyhetken kulttuuriin, sen sortavien ja 
lamaannuttavien järjestelmien kritiikkiin. Utopian voi tällöin ajatella 
tarkoittavan ihmisen tai yhteisön kokemuksellisuudessa välähtävää 
älyllistä ja esikäsitteellistä voimaa, joka purkaa valtakulttuurin hallitsevia 
ja säännötteleviä ajatusjärjestelmiä. Tällaiset tuokiot, joissa kriittinen 
ajattelu yhdistyy kumouksellisuuden hurmokseen, koetaan ohime-
nevinä hetkinä ja tiloina nykypäivässä; utopia kuuluu pikemminkin 
jokapäiväiseen elämäämme kuin tulevaisuuteen. Tämä on se utopian 
käsitteen ymmärtämisen tapa, johon kirjassani nojaan, ja sensuuntai-
sesti sitä on teoretisoitu ennen kaikkea queer-tutkimuksessa13.

Heteronormatiivisia ja samalla muitakin sortorakenteisesti sään-
nötteleviä ajatusjärjestelmiä purkava queer-tutkimus on monin tavoin 
tuonut esiin henkisten ja aineellisten, tosiasiallisten, vertauskuvallisten 
ja sepitteisten queer-tilojen (engl. queer space) luomisen tärkeyden tut-
kimuksessa ja yhteiskunnassa tänään, tässä ja nyt. Pervotilojen luonnin 
voi nähdä tapahtuvan pervo-utopian voimalla, jota ne myös heijasta-
vat; ne ovat pervo-utopian kokemisen tihentyneitä tiloja. Vastaavasti 
puhutaan queerista ajasta tai queereistä hetkistä (engl. queer time).14 
Queer-ekologisesti sävyttyneessä tutkimuksessani näen kuitenkin 
minkä tahansa käsitteelliselle vastakohtaparille perustuvan, toiseutta 
sortavan valtarakenteen purkamisen tai ylittämisen mahdollisuudeksi 
herättää liikkuva ja avoin muodonmuutoksen (pervo/eko)tila, joka 
tekee uudenlaisen maailmassa olemisen mahdollisuuden näkyväksi ja 



14  Susanna Välimäki

aistittavaksi – todelliseksi. Toiseuksia ovat seksuaalisen ja sukupuolisen 
vähemmistön ohella muun muassa vammaiset, etniset toiseudet ja ta-
loudellisesti vähäosaiset, mutta myös riistetyt ja uhatut ei-inhimilliset 
eläimet, olevaiset ja luonnonosat. Siten esimerkiksi ihmisen ja muiden 
eläimien, inhimillisen ja ei-inhimillisen luonnon sekä kulttuurin ja 
luonnon muodostamien, valta-asetelmaa ilmentävien vastakohtai-
suuksien purkaminen voi tuottaa pervoja (ekologisia) utopioita15. 
Tässä mielessä utopia on vastustamista, kieltämistä ja ylittämistä. Se 
on sortavien ja tukahduttavien olemuksellisten luokittelujen ja niille 
perustuvien ajattelumallien, käytäntöjen ja elämäntapojen hylkäämistä 
ja avoimuutta vaihtoehtoiselle todellisuudelle. Kuten queer-utopian 
käsitettä kehitellyt queer-teoreetikko José Esteban Muñoz toteaa: utopia 
on luonteeltaan pervo ilmiö16.

Valtakulttuurin lannistavista ajatusjärjestelmistä poikkeavia ko-
kemuksellisia utopian hetkiä ja tiloja on mahdollista kokea melkein 
missä ja milloin vain, jos vain on mahdollisuudelle avoin. Utopia on 
myös vastaanoton tapa, jolla valtakulttuurin säännöttelevä ajatusrata 
kyseenalaistetaan ja katkaistaan siten, että aistimme toisenlaisen elä-
mänkokonaisuuden mallintamisen mahdollisuuden ja suuntaamme 
olemisemme sen avaamaan läsnäolon maailmaan. Usein pervo- ja ekou-
topia on jokapäiväisessä elämässä odottamattomasti kohdattava yllyke, 
jotakin, joka vilahtaa heteronormatiivisen kulttuurin, uusliberalistisen 
suuruudenhulluuden, teknis-taloudellisen edistysharhan ja menestyvän 
yksilön mallin käytäntöjen ulkopuolelle jäävänä ylimääränä.17 Muñozia 
mukaillen voidaan sanoa, että nämä murtumat ovat valtajärjestelmän 
ajatusraiteiston ulkopuolelle avautuvia vaihtoehtoisia maailmassa ole-
misen muotoja, jotka koetaan affektiivisesti latautuneena vapautumisen 
hurmoksena18. Muodonmuutoksen esikäsitteellisessä pervoasemassa 
normatiiviset valtajärjestelmät ja odotukset eivät pysty määräämään 
kehojamme, ajatteluamme, kokemistamme ja käytöstämme19.

Utopia voidaan siten ymmärtää käsitteellisestä ja kokemuksellises-
ta valtakulttuurin purkamisesta syntyväksi myönteiseksi sysäykseksi, 
joka suuntautuu tulevaan ei-vielä-tietoisen mielessä (käsite on filosofi 
Ernst Blochin)20. Tätä tarkoitan puhuessani utopian tilan esikäsitteel-
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lisyydestä, affektiivisuudesta, kehollisuudesta ja asubjektiivisuudesta. 
Viittaan tiedonmuodostuksen tapaan ja todellisuuteen suhteessa olemi-
sen muotoon, jossa maailmasta eriytynyt ja erilliseksi itsensä mieltävä 
subjekti(us) ei ole kokemusta keskittävä ja jäsentävä ankkuri.21

Tutkimuksessani minua kiehtoo audiovisuaalisen nykytaiteen 
luonne tällaisten utopististen sysäyksien ja välähdysten mahdollistajana 
ja rakentajana22. Etsiessäni elokuvista, televisiosarjasta ja teatterista 
pervoja ja ekologisia utopioita jäljitän Muñozin sanoin estetiikan per-
vo-utooppista voimaa23, joka syntyy valtakulttuurin kumouksellisesta 
kritiikistä, kieltämisestä ja ylittämisestä, ei utopistisen yhteiskunnan 
kuvittelusta. Erityisesti olen kiinnostunut musiikin ja äänen kyvystä 
synnyttää pervoja ja ekologisia utopioita, pervokuulumia (ekokuulu-
mia). Kaikissa tarkasteluissani pyrin tuomaan esille musiikin, äänen ja 
kuuntelun ratkaisevan roolin kyseisissä audiovisuaalisissa luomuksissa: 
sen, miten teosten soivat ulottuvuudet ovat suoraan yhteydessä teosten 
filosofiseen, runolliseen ja (esi)käsitteelliseen rakentumiseen, todelli-
suutta tutkivaan luonteeseen, yhteiskunnallisesti kriittisiin sisältöihin 
ja utopistisiin hetkiin. Selvitän seuraavaksi tarkemmin tärkeimpiä 
tulkinnallisia lähtökohtiani, musiikin queer- ja transtutkimusta sekä 
ekomusikologiaa.

Pervokorva

Musiikin queer-tutkimus tutkii musiikkia ei-heteronormatiivisesta24 
kuulokulmasta. Suppeassa mielessä se voidaan ymmärtää seksuaalisesta 
ja sukupuolisesta toiseudesta tietoiseksi eli lesbo-, homo-, bi-, trans- 
ja intersukupuolisille (hlbt-25) ynnä muille ei-heteronormatiivisille 
identiteeteille herkistyneeksi ja myönteiseksi kuuntelun tavaksi. Laa-
jemmassa mielessä se tarkoittaa musiikin tutkimista sukupuoleen ja 
seksuaalisuuteen liittyviin käsityksiin kriittisesti suhtautuvasta ja niitä 
pervouttavasta, normeja purkavasta näkökulmasta.

Näitä musiikin queer-tutkimuksen kahta ulottuvuutta voidaan 
ymmärtää queer-termin kolmea perustavaa käyttötapaa vasten. En-
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lisyydestä, affektiivisuudesta, kehollisuudesta ja asubjektiivisuudesta. 
Viittaan tiedonmuodostuksen tapaan ja todellisuuteen suhteessa olemi-
sen muotoon, jossa maailmasta eriytynyt ja erilliseksi itsensä mieltävä 
subjekti(us) ei ole kokemusta keskittävä ja jäsentävä ankkuri.21

Tutkimuksessani minua kiehtoo audiovisuaalisen nykytaiteen 
luonne tällaisten utopististen sysäyksien ja välähdysten mahdollistajana 
ja rakentajana22. Etsiessäni elokuvista, televisiosarjasta ja teatterista 
pervoja ja ekologisia utopioita jäljitän Muñozin sanoin estetiikan per-
vo-utooppista voimaa23, joka syntyy valtakulttuurin kumouksellisesta 
kritiikistä, kieltämisestä ja ylittämisestä, ei utopistisen yhteiskunnan 
kuvittelusta. Erityisesti olen kiinnostunut musiikin ja äänen kyvystä 
synnyttää pervoja ja ekologisia utopioita, pervokuulumia (ekokuulu-
mia). Kaikissa tarkasteluissani pyrin tuomaan esille musiikin, äänen ja 
kuuntelun ratkaisevan roolin kyseisissä audiovisuaalisissa luomuksissa: 
sen, miten teosten soivat ulottuvuudet ovat suoraan yhteydessä teosten 
filosofiseen, runolliseen ja (esi)käsitteelliseen rakentumiseen, todelli-
suutta tutkivaan luonteeseen, yhteiskunnallisesti kriittisiin sisältöihin 
ja utopistisiin hetkiin. Selvitän seuraavaksi tarkemmin tärkeimpiä 
tulkinnallisia lähtökohtiani, musiikin queer- ja transtutkimusta sekä 
ekomusikologiaa.

Pervokorva

Musiikin queer-tutkimus tutkii musiikkia ei-heteronormatiivisesta24 
kuulokulmasta. Suppeassa mielessä se voidaan ymmärtää seksuaalisesta 
ja sukupuolisesta toiseudesta tietoiseksi eli lesbo-, homo-, bi-, trans- 
ja intersukupuolisille (hlbt-25) ynnä muille ei-heteronormatiivisille 
identiteeteille herkistyneeksi ja myönteiseksi kuuntelun tavaksi. Laa-
jemmassa mielessä se tarkoittaa musiikin tutkimista sukupuoleen ja 
seksuaalisuuteen liittyviin käsityksiin kriittisesti suhtautuvasta ja niitä 
pervouttavasta, normeja purkavasta näkökulmasta.

Näitä musiikin queer-tutkimuksen kahta ulottuvuutta voidaan 
ymmärtää queer-termin kolmea perustavaa käyttötapaa vasten. En-
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sinnäkin termiä voidaan käyttää yleisnimityksenä vähemmistöiden-
titeeteille, jotka eivät ole heteroseksuaalisia, heteronormatiivisia tai 
kaksisukupuolisen järjestelmän mukaisia (hlbt-identiteetit). Toiseksi 
sillä voidaan viitata perinteisen, olemuksellisen identiteettipolitiikan 
kyseenalaistavaan, muutoksenalaiseen ja liikkuvaan queer-identiteet-
tiin, joka kaihtaa määritelmiä ja luokituksia. Jälkimmäiseen käsityk-
seen liittyy termi queerittaminen eli pervouttaminen, joka muodostaa 
termin kolmannen käyttötavan.26 Kyse on analyyttisesta käsitteestä, 
tutkimusasenteesta ja menetelmästä, jonka avulla voidaan kyseenalais-
taa seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä normatiivisia käsityksiä ja 
ajattelun malleja, jotka valtavirran kulttuuriset käytännöt naamioivat 
luonnollisiksi, ensisijaisiksi ja ohjeellisiksi.27 Queer-tutkimus lähestyy 
kaikkia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä luokitteluja kulttuuri-
sina, ei-luonnollisina, historiallisina ja muuttuvina ajatusrakennelmina, 
jotka määrittyvät eri aikoina, kulttuureissa ja käytänteissä eri tavoin28.

Queer-tutkimus ei täten tutki pelkästään epänormatiivisia suku-
puolia ja seksuaalisuuksia vaan sukupuolta ja seksuaalisuutta yleensä. Se 
tutkii väistämättä myös heteroseksuaalisuutta, koska queerit sukupuolet 
ja seksuaalisuudet määrittyvät modernissa yhteydessä vain sitä vasten 
eli vastakkainasettelussa hetero vs. homo. Heteronormatiivisuuden 
kritiikin ohella keskeistä onkin purkaa kulttuurin itsestään selvyyksiksi 
kivettämiä käsitteellisiä vastakohtapareja, kuten hetero/homo, mies/
nainen, mieli/ruumis, sosiaalinen/biologinen ja kulttuuri/luonto.29

Vastaavasti musiikin queer-tutkimus tutkii ensinnäkin musiikkia 
ei-heteronormatiivisesta kokemusmaailmasta käsin, sukupuoli- ja sek-
suaalivähemmistöjen kannalta. Tällöin tarkastellaan sitä, minkälaisia 
merkityksiä musiikilla on queer-elämän, -kokemuksen, -kulttuurin ja 
-identiteetin näkökulmasta. Mutta toisaalta queer-musiikintutkimus 
tutkii musiikkia ylipäätään sukupuolta ja seksuaalisuutta pervouttavasta 
kuulokulmasta. Musiikin queer-tutkimus alkoi musiikin lesbo- ja homo-
tutkimuksena feministisen ja sukupuolta tutkivan musiikintutkimuksen 
vanavedessä 1980–90-lukujen taitteessa, jolloin se keskittyi seksuaa-
lisesti tai sukupuolisesti epänormatiivisiin säveltäjiin ja muusikoihin 
länsimaisen musiikin historiassa sekä lesbojen ja homojen musiikki-
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kulttuuriin. 1990–2000-luvuilla näkökulma laajeni tutkimaan mitä 
tahansa musiikkia ei-heteronormatiivisen kokemuksen ja identiteetin 
kannalta, jolloin juuri alettiin puhua musiikin queer-tutkimuksesta.30

Mitä tahansa musiikkia voidaan lähestyä samaan sukupuoleen 
kohdistuvan tai ylisukupuolisen halun tai epänormatiivisen sukupuolen 
esittämisen näyttämönä eli soivana lesbo-, homo-, bi- tai transilmai-
suna. Niin ikään mitä tahansa musiikkia voidaan lähestyä epävakaan 
ja liikkuvan seksuaalisen tai sukupuolisen queer-identiteetin kuulo-
kulmasta, pervokorvalla. Musiikin queer-tutkimus tuo hyvin esille 
sen, miten sama musiikki luo erilaisia merkityksiä hetero-, homo- tai 
transkorvalla kuunneltuna – aivan kuten sama musiikki rakentaa eri-
laatuisia merkityksiä muistakin erilaisista identiteettiakseleista käsin. 
Queer-tutkimus ymmärretäänkin usein vaihtoehtoiseksi tulkintape-
rinteeksi: queer on mahdollisuutena läsnä kaikessa musiikissa – jos ei 
muuten, niin pakkoheterouden laittomana alapuolena.

Pervokorvalla voidaan siten kuunnella niin queer-alakulttuurista 
musiikkia kuin valtavirran musiikkia.31 Niin ikään kohteena voi olla 
musiikki, joka käsittelee selvästi aiheensa tasolla epänormatiivista seksu-
aalisuutta tai sukupuolisuutta, tai musiikki, joka ei tunnu mitenkään sitä 
käsittelevän. Jälkimmäisessä tapauksessa kyse on ilmitasoltaan, näennäi-
sesti tai totunnaisesti heteroseksuaalisen musiikin pervouttamisesta sillä 
korvalla. Valtakulttuurin itsestäänselvästi heteroksi olettaman musiikin 
toisinkuuntelu pervokorvalla vastustaa pakkoheteroutta ja avaa valtakult-
tuuriin epänormatiivisia murtumia. Se horjuttaa heteroseksuaalisuuden 
normaaliutta, osoittaa heteronormatiivisen järjestelmän pinnanalaisen 
moninaisuuden ja haurauden sekä luo tilaa muutokselle.

Heteronormatiivisen valtakulttuurin ja queer-alakulttuuri(e)n 
erottelu ei ole yksiselitteistä, vaan ne limittyvät toisiinsa. Niiden suh-
teessa tapahtuu jatkuvaa liikettä, mikä muodostaa eräänlaisen tulemisen 
tilassa olevan ei-kenenkään maan. Tälle queer-kulttuurin ja valtakult-
tuurin väliselle jännitteelle monet kirjani tutkimuskohteet asettuvat. 
Angels in America ja Tunnit perustuvat osittain identiteettipohjaiseen 
queer-kulttuuriin. Ensin mainittu pohjautuu maineikkaan homokirjai-
lijan Tony Kushnerin queer-näytelmään ja Kushner on myös elokuvan 
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käsikirjoittaja. Jälkimmäinen perustuu nimekkään homokirjailijan 
Michael Cunninghamin queer-romaaniin. Vastaavasti Transamerican 
ohjaaja Duncan Tucker ja Tunnit-elokuvan ohjaaja Stephen Daldry ovat 
itse tuoneet esille homo/queer-identiteettinsä merkityksen työlleen. 
Angels in American ohjaaja Mike Nichols taas tunnetaan ohjaajana, 
joka toi merkittävällä tavalla homoaiheita valtavirtaelokuvaan ja puhui 
juutalaisen pakolaisidentiteettinsä tärkeydestä monenlaisia toiseuksia 
käsitteleville töilleen.

Mutta samalla nämä kolme elokuvaa on selvästi tarkoitettu 
queer-kansaa laajemmalle yleisölle, sillä niillä on ollut kaupallisia 
tavoitteita ja ne on suunnattu laajaan levitykseen. Ne noudattavat ja 
ilmentävät riippumattoman elokuvatuotannon käytäntöjä ja piirteitä 
mutta eivät kuitenkaan edusta queer-elokuvaa tiukasti määritellyn 
identiteettipohjaisen elokuvanteon mielessä;32 tästä kertoo jo tunnet-
tujen (julki)heteronäyttelijöiden suuri määrä sekä elokuvien levitys.

Olen tutkimuksessani vartavastisen kiinnostunut tästä 2000-luvun 
audiovisuaalista kulttuuria leimaavasta, uudella tavalla näkyvästä ja 
jatkuvasti kasvavasta queer-kulttuurin ja valtakulttuurin kohtaami-
sesta ja sekoittumisesta: queerin tunkeutumisesta valtakulttuuriin sitä 
muokaten.33 Ilmiö kytkeytyy länsimaisten demokratioiden yhteiskun-
nalliseen ja mediakulttuuriseen muutokseen, seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöjen oikeuksien ja elämän olosuhteiden kohentumiseen sekä 
suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden lisääntymiseen 1990-luvulta 
alkaen. Yhä harvemman tarvitsee salata sukupuoli- tai seksuaali-iden-
titeettinsä,34 mutta samalla sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen 
oikeudet herättävät kiihkeää keskustelua. Esimerkiksi kysymykset 
sukupuolineutraalista avioliitosta, adoptiolaista ja translaista ovat viime 
vuosien suuria yhteiskunnallisen keskustelun aiheita Suomessa.

Korjaava toivo

Jotkut queer-tutkijat ovat olleet myös huolissaan siitä, miten omalei-
maisen queer-kulttuurin käy tässä yhteiskunnallisessa kehityksessä, 
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jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja valtakulttuurin väliset 
erot löyhenevät. On esimerkiksi pelätty, että yhteiskunnallisesti ku-
mouksellinen ja kriittinen queer-kulttuuri heikkenee queer-kansan 
keskittyessä yhtäläisiin avioliitto- ja adoptio-oikeuksiin ja sen myötä 
valtakulttuurin ”heterokapitalistisen” elämän jäljittelyyn ja hyväk-
synnän hakemiseen. Queer-kulttuuri ei voisi tällöin enää muuntaa 
yhteiskunnallisen vasta-asetelman tuottamaa negatiivista energiaa 
voimaantumisen lähteekseen. Käykö niin, että homojen oikeuksien 
edistyessä ja yhteiskunnan muuttuessa suvaitsevammaksi queer-kult-
tuuri sulautuu säännöttelevään valtakulttuuriin siihen yhä enemmän 
mukautuen ja lopulta itsensä kadottaen, vai tunkeutuuko se valtakult-
tuuriin sitä möyhentäen, muuttaen ja moniarvoistaen? Vai tulisiko 
queer-kulttuurin kenties pyrkiä kaikin tavoin eroon valtakulttuurista, 
vaalia sitä kaikelle säännöttelevälle elämälle vaihtoehtoisena maailmassa 
olon tapana ja vastarinnan politiikkana ja viitata kintaalla heterokapita-
listiselle avioliittolaitokselle ja muille kansalaisten kesytysmuodoille?35

Valtavirran ja queer-kulttuurin yhteiselle alueelle sijoittuvan au-
diovisuaalisen kulttuurin tutkijana korostan kirjassani sekä valta- että 
queer-kulttuurin sisäistä moninaisuutta ja sekakoosteisuutta – vasta-
kohta-asetelman sijaan. Mikään kulttuuri ei ole yhtenäinen, vakaa tai 
kiinteä. Sama pätee identiteettiin. Sekä hetero- että homokulttuurit 
ovat epäyhtenäisiä ja kummassakin on sekä vanhoillisia/normatiivisia 
että kumouksellisia/epänormatiivisia herätteitä ja toimijoita. Ihmisten 
identiteetteihin sisältyy muutakin kuin seksuaalinen ja sukupuolinen 
ulottuvuus. Identiteetit ovat intersektionaalisia, moniaineksisia, mo-
nimutkaisia ja ristivetoisia prosesseja.36 Itse näen, että kaikenlainen 
queer-aktivismi – mukaan lukien yhdenvertaiset lait – vaikuttaa val-
takulttuuriin myönteisesti sitä rikastaen, epävakauttaen ja monikult-
tuuristaen. Vähemmistö- ja valtakulttuurin suhteen tarkastelussa on 
muitakin vaihtoehtoja kuin sulautuminen vs. eristäytyminen -asetelma: 
vastakkainasettelun pervouttava purkaminen.

Niin ikään korostan postmodernisti risteytyvää, monikulttuurista, 
avointa, sallivaa ja toiveikasta (utooppista) tutkimusasennetta. Painotan 
tutkimuskohteissani niitä ulottuvuuksia, jotka rakentavat turvallista 
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tilaa ja olemisen mahdollisuutta epänormatiiviselle seksuaaliselle ja 
sukupuoliselle identiteetille, mutta pyrin kaihtamaan myös olemuk-
sellisuuteen taipuvaisia homonormatiivisia37 tulkintoja ja vaateita. 
Queer-teoreetikko William B. Turnerin sanoin ilmaistuna ”queer” 
viittaa käsitteenä jatkuvaan normin vastustamisen tilaan, mikä tuo 
normi sitten ikinä onkin; myös lukkoonlyöty käsitys homoudesta tai 
homokulttuurista on normi38. Toisin sanoen sen enempää homous 
kuin heterouskaan ei ole mitään yhtenäistä, olemuksellista tai vakaata.

Kuten sukupuolentutkija ja queer-teoreetikko Eve Kosofsky Sedg-
wick on tuonut esiin, psykoanalyyttisesta näkökulmasta katsottuna 
myös queer-tutkimuksen tietoteoreettiset käytännöt ovat minuuden 
muotoutumisen näyttämöjä. Ne ilmentävät (tutkija-)subjektiuden 
perustavia maailmaan suhtautumisen tapoja. Psykoanalyytikko Melanie 
Kleinin objektisuhdeteoriaan nojautuen Sedgwick esittää, että kuten 
kaikki sosiaalinen maailmassa olemisemme, myös taiteen ja populaa-
rikulttuurin tulkintamme heiluvat ns. vainoharhaisen (paranoidisen) 
ja korjaavan (reparatiivisen) asenteen välillä. Tulkintamme ovat kiel-
teisiä, kohdettaan vihaisesti pirstaloivia, tai myönteisiä, kohdettaan 
hyväksyvästi eheyttäviä.39

Sedgwickin mukaan queer-luennat ovat usein olleet taipuvaisia 
kielteiseen tulkintaan, joka etsii queer-identiteettien kulttuurisista esi-
tyksistä virheitä. Tämä on ymmärrettävää, sillä queer-tutkijat joutuvat 
usein kohtaamaan seksuaaliseen ja sukupuoliseen toiseuteen suunnattua 
sortoa, syrjintää ja väkivaltaa, erityisesti tutkiessaan valtavirtakult-
tuuria. Kuitenkin on yhtä tärkeää huomioida myönteinen, korjaavan 
tulkinnan muoto, niin valta- kuin queer-kulttuuria tutkittaessa, sillä 
juuri se kykenee luomaan tilaa queer-erityisille maailmassa olemisen 
tavoille jopa heteronormatiivisen kulttuurin pakotteiden, sääntöjen 
ja vaikutusten keskellä.40 Pyrin omissa analyyseissani myönteisiin 
ja korjaaviin kuunteluihin, jotka etsivät pervoa mielihyvää, pervoja 
merkityksiä ja utopioita niin queer- kuin valtakulttuurin esityksistä. 
Utooppisesti virittynyt pervokorva on toiveikas kuuntelija.

Utopia on siis myös tutkimuksen tapa, menetelmä, joka näkee 
kaiken ympärillä olevan pervoilla ja ekologisilla mahdollisuuksilla 
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latautuneeksi. Muñozin ajatusta soveltaen pervo- ja ekoutopioiden 
tutkiminen on ”kriittinen toivon muoto”. Se on alistumattomuutta 
nykyhetkeen ja toisenlaisen mahdollisuuden näkemistä.41 Tällainen 
korjaava toivon asenne luonnehtii kaikkia tarkastelujani.

Kirjan alkupuolella luotaan tutkimistani elokuvista ja televisio-
sarjasta musiikillisia ja äänellisiä ulottuvuuksia, jotka ilmentävät he-
teronormatiivisuudesta poikkeavia seksuaalisuuksia ja sukupuolia ja 
luovat liikkuvan identiteetin pervo-utooppista tilaa. Tarkastelen tätä 
hahmottelemalla yksityiskohtaisesti teosten soivia queer-strategioi-
ta: niitä musiikillisia ja äänellisiä keinoja, joilla Angels in America, 
Transamerica ja Tunnit torjuvat heteronormatiivisen seksuaalisen tai 
sukupuolisen identiteetin sekä ylipäätään sosiaalisen identiteetin luk-
koon lyömisen.42 Tarkoitukseni on myös osoittaa, miten musiikki ja 
ääni voivat tuottaa elokuvaan queer-poliittisia ja -filosofisia kuulumia.

Transkorva

Transamerica-elokuvan musiikkia ja ääntä tarkastellessani (luku 3) 
nojaan queer-tutkimuksen ohella transtutkimukseen: etsin elokuvan 
musiikista soivia transutopioita. Katson tärkeäksi korostaa erikseen 
musiikin transtutkimusta, joka keskittyy musiikin ja transsukupuo-
lisuuden välisiin kytköksiin. Se voidaan mieltää sekä olennaiseksi 
osaksi queer-musiikintutkimusta että siitä erottuvaksi, itsenäiseksi 
tutkimusalueekseen. Vaikka musiikin queer-tutkimus tutkii musiikkia 
ei-heteronormatiivisen kokemuksen näkökulmasta, se on käsitellyt har-
voin sukupuolen moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä.43 Ristiinpukeu-
tumistakin musiikintutkimus on käsitellyt lähinnä homoseksuaalisesta 
näkökulmasta transsukupuolisuuden sijaan. Juuri tämän vuoksi koros-
tan musiikin transtutkimusta omana, ensisijaisesti sukupuolivähemmis-
töjen kokemusmaailmasta käsin musiikkia tutkivana ja sukupuolisesti 
pervouttavana alana. Samalla sen voi mieltää transtutkimuksen (engl. 
transgender studies) haaraksi ja musiikintutkimukselliseksi sovellukseksi.



22  Susanna Välimäki

Queer-tutkimuksesta, postmodernista feminismistä ja sukupuo-
lentutkimuksesta 1990-luvun lopulla kehittynyt transtutkimus tut-
kii ei-normatiiviseen sukupuoleen liittyviä ilmiöitä, transihmisten44 
identiteettejä ja kokemusmaailmaa, ja kehittää radikaalia sukupuolen 
teoriaa. Transtutkimus suhtautuu kriittisesti heteronormatiivisen ja 
cisnormatiivisen45 kulttuurin luonnolliseksi naamioimaan kaksisuku-
puoliseen järjestelmään. Transsukupuolinen henkilö haastaa pelkällä 
olemassaolollaan sukupuolinormatiivisuuden paljastaessaan ”ruumiil-
lisen” ja ”sosiaalisen” sukupuolen välisen ristiriidan, siten kuin nämä 
(ongelmalliset) käsitteet on perinteisesti ymmärretty. Transihminen 
on sukupuolen vikuroinnin (engl. gender trouble) aineellistuma, joka 
osoittaa niin biologisen (ruumiillisen, anatomisen) kuin sosiaalisenkin 
sukupuolen määritelmän kulttuurisen rakentumisen.46 Kaikki suku-
puolen määritelmät (esim. biologinen, sosiaalinen, oikeudellinen ja 
syntymäsukupuoli) ovat lopulta sopimuksia.

Kuten transtutkija Susan Stryker toteaa, transsukupuolisuuden 
ilmiö osoittaa selkeästi, ettei kehon biologisella sukupuolella (siten kuin 
käsite perinteisesti ymmärretään) ole mitään välttämätöntä, pakosti 
määräytyvää suhdetta siihen sosiaaliseen sukupuolen luokkaan (siten 
kuin käsite perinteisesti ymmärretään), jossa kyseinen keho toimii47. Ei 
ole myöskään olemassa yksiselitteistä tapaa luokitella ihmisiä kahteen 
sukupuoleen, sillä aina jää jäljelle kehoja ja identiteettejä, jotka ovat 
sen verran erilaisia tai monimutkaisia, etteivät ne sovi kumpaankaan 
luokkaan. Ilmiönä transsukupuolisuus haastaa monet perustaviksi 
kuvitellut käsitteelliset vastakohtaparit, kuten biologinen/sosiaalinen, 
mies/nainen, miehinen/naisellinen, normaali/epänormaali, luonnolli-
nen/kulttuurinen ja hetero/homo. Transtutkimus ei kartoitakaan vain 
sukupuolisia vähemmistöjä koskevaa tietoa vaan tietämystä sukupuo-
lesta ja sukupuolinormeista yleensäkin.48

Transtutkimus horjuttaa kulttuurin sukupuolinormatiivisuutta 
osoittaessaan normaalina pidetyn kahden sukupuolen järjestelmän 
outouden ja koko sukupuolen käsitteen kummallisuuden, monimut-
kaisuuden ja ongelmallisuuden. Käytän tutkimuksessani käsitettä 
transittaminen tässä mielessä rinnakkaisena analyyttisena käsitteenä 
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pervouttamiselle halutessani korostaa epänormatiivista sukupuolta 
seksuaalisuuden sijaan. Transittaminen riisuu perinteisesti vakaana 
pidetyn sukupuolen mystisestä luonnollisuuden aurastaan, paljastaa 
sukupuoleen liittyvien käsiteluokkien epäyhtenäisyyden ja epäjohdon-
mukaisuuden sekä osoittaa luonnollisen sukupuolen ja identiteettilo-
giikan mahdottomuuden.49

Musiikin transtutkimuksella tarkoitan transtietoista, transmyön-
teistä ja transherkistynyttä musiikin tutkimuksen, kuuntelun ja tul-
kinnan tapaa. Musiikkia tarkastellaan transihmisten todellisuuden, 
kokemusten, historian, tunteiden, kehojen ja elämän kannalta. Mitä 
tahansa musiikkia voidaan transittaa tällä tavoin; kysymys on jälleen 
siitä, kenen äänelle kallistamme korvamme musiikissa. Esimerkiksi 
Johnny Cashin tunnetuksi tekemä laulu A Boy Named Sue, Beyoncén 
If I Were a Boy tai Leevi and the Leavingsin Poika nimeltä Päivi luovat 
erilaisia merkityksiä transkorvalla kuunneltuna kuin ciskorvalla.50 
Laulun esittäjästä ja kuuntelijasta riippuen esimerkiksi A Boy Named 
Sue -kappale voi kertoa transmiehestä, transnaisesta, genderqueerista, 
lesbosta, homosta, maskuliinisesta naisesta, feminiinisestä miehestä tai 
cismiehestä, jonka isällä oli raaka kasvatusmenetelmä.

Laulussa ei edes tarvitse olla mitään sukupuolisesti erikoista tai 
transerityistä ollakseen transkorvalle houkutteleva kuunneltava. Mitä 
tahansa kappaletta voi kuunnella vastakarvaan olettaen sen kertoja-
minän tai kerronnan kohteen transsukupuoliseksi. Esittäjänkin voi 
olettaa transsukupuoliseksi yhtä hyvin kuin cissukupuoliseksi – mikä 
sitä estää. Transoletus on yhtä oikeutettu oletus kuin cisoletus, jollei 
ihmisen tai hahmon sukupuoli-identiteetistä muuta yksiselitteisesti jul-
ki lausuta. Ja vaikka lausuttaisikin, aina on tilaa myönteiselle epäilylle, 
määrittelemättömyydelle, arvaamattomuudelle ja avoimuudelle. Sama 
pätee elokuvien, televisiosarjojen ja teatteriesitysten näyttelijöihin ja 
hahmoihin. Transnautintoa voi ammentaa sellaisistakin esityksistä, joita 
ei ole transesityksiksi tarkoitettu. Transitus on myös katsojan valinta.

Kirjani kohde-elokuvissa transsukupuolisuus on keskeinen tee-
ma Transamericassa. Kaikki siinä kuultava musiikki merkityksellistyy 
transsukupuolisen päähenkilön ja transaiheisen kertomuksen takia 
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pervouttamiselle halutessani korostaa epänormatiivista sukupuolta 
seksuaalisuuden sijaan. Transittaminen riisuu perinteisesti vakaana 
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juuri transsukupuolisuudesta kertovaksi musiikiksi. Transsukupuolisen 
kerrontayhteyden takia yleisö kuulee elokuvan musiikissa ensisijaisesti 
transsubjektiuden äänen. Selvitän transkorvalla elokuvaa kuunnellen, 
minkälaisia transsukupuolisuuteen liittyviä merkityksiä musiikki ja 
ääni elokuvassa viestivät, miten nämä merkitykset tarkkaan ottaen 
muodostuvat ja miten ne luovat soivia transutopioita.

Yhteenkuuluvuus

Moninaiseen seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvien pervo-utopioi-
den ohella etsin tarkastelemistani audiovisuaalisista teoksista ekologisia 
utopioita. Tällöin tulkintaani ohjaa ekomusikologia eli ekokriittinen 
musiikintutkimus. Ekomusikologia lähestyy musiikkia niin ikään so-
siaalisena ja kulttuurisena voimana, mutta sukupuolisen ja seksuaalisen 
moninaisuuden tilalla on ajatus ekokeskeisemmästä yhteiskunnasta, joka 
huomioisi erilaiset ja heikommat jäsenet lajirajojen ylitse sekä luon-
non ihmisen tarpeiden tuolla puolen. Ekokeskeinen ajattelu ei pidä 
ihmistä itsestään selvästi muita eläimiä parempana tai arvokkaampana 
lajina vaan näkee kaikilla lajeilla sekä ylipäätään luonnolla ihmisestä 
riippumattoman itseisarvon. Kaikki eliöt – mukaan luettuna ihminen 
– ovat osa laajempaa elollista verkostoa, bioyhteisöä, sekä elollisen ja 
elottoman erottamattomasti yhdessä muodostamaa ekosfääriä.51

Ekomusikologisen tutkimuksen tekee aiheelliseksi tämän päivän 
todellisuutemme: ympäristökriisien vammauttava planeetta ja tietoi-
suutemme eko-apokalypsista, jota olemme eläneet jo hyvän aikaa. Maa-
ilmaamme luonnehtii ilmaston lämpeneminen, sademetsien hakkuu, 
saasteet, eläinlajien sukupuuttoon metsästäminen, alkuperäiskansojen 
elämänmuotojen katoaminen sekä ylipäätään ihmisen (yhteiskunnan) 
ympäristöä tuhoava elintapa. Tässä todellisuudessamme musiikin mer-
kitys ihmisen ja ihmiskunnan luontosuhteen ja ympäristökäsityksen 
muokkaajana on huomattava. Länsimaisessa musiikissa, kuten taiteessa 
ylipäätään, on pitkä luontoa ja luontokokemusta kuvaava perinne, 
mutta se on saanut uuden ulottuvuuden nykypäivän ympäristösuur-
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turmien myötä. Muuttunut luonto/ympäristö ja ihmisen luonto- ja 
ympäristösuhde muodostaa yhden nykytaiteen keskeisimmistä ja tär-
keimmistä teemoista.52

Ekomusikologia tutkii mitä tahansa musiikkia ihmisen ympä-
ristösuhteen näkökulmasta.53 Musiikkia tarkastellaan, eritellään ja 
tulkitaan siltä kannalta, minkälaista ihmisen ja ympäristön suhdetta se 
ilmentää, esittää, ylläpitää tai rakentaa ja minkälaista luontokäsitystä se 
viestii. Toisin sanoen ekomusikologia tarkastelee ihmisen ja ympäristön 
vuorovaikutusta siten kuin se musiikissa ilmenee. Keskeisiä teemoja 
ovat luonnon, ympäristön ja ekologian ohella esimerkiksi identiteetti, 
paikallisuus, globalisaatio, monikulttuurisuus ja postmoderni politiik-
ka. Erityisesti ekomusikologia keskittyy seuraaviin kysymyksiin: Miten 
eri musiikit kuvaavat luontoa ja ihmisen luontosuhdetta? Minkälaisia 
ihmis- ja luontokäsityksiä ne rakentavat? Miten musiikki heijastaa, 
muokkaa tai arvioi ihmisen ympäristösuhdetta, tänään ja historiassa? 
Mikä merkitys musiikilla on ihmisten ympäristötietoisuudelle? Mikä 
tehtävä ja vastuu musiikilla ja musiikintutkimuksella on ympäristöka-
tastrofien ravistelemassa maailmassa? Miten ihminen voisi elää ympä-
ristön kanssa tasapainossa ja sitä kunnioittaen, ja mikä on musiikin tai 
taiteen merkitys ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentumisessa? 
Mikä on musiikin tai taiteen ja yhteiskunnan suhde?54

Kuten queer-kuulokulma, myös ekokriittinen kuulokulma on so-
vellettavissa mihin tahansa musiikkiin. Usein kohteena on selväsanaisesti 
ympäristökysymyksiin kantaa ottava musiikki, joka jo lähtökohtaisesti 
liittää yhteen estetiikan, etiikan ja ekologian, tai ylipäätään luontoaihei-
nen tai muuten luontoon liittyvä tai luonnon kuvausta sisältävä musiikki. 
Kohteena voi kuitenkin olla myös musiikki, joka ei aiheensa tasolla tunnu 
liittyvän luontoon tai ympäristöön. Tällöinkin sitä voidaan tarkastella 
ihmisen ympäristösuhteen kannalta, koska kaikkea musiikkia voidaan 
lähestyä ihmisen maailmassa olemisen tavan ilmentäjänä, ja ihmisen 
oleminen on aina jossakin ympäristössä, tilassa ja ajassa olemista; minuus 
rakentuu vain suhteessa maailmaan, ja luonto on olemisen perusta ja 
mahdollistaja. Musiikki soi sitä, miten me ihmiset olemme maailmas-
sa, suhteessa maailmaan, suhteessa luontoon ja suhteessa toisiimme.
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Erilaiset musiikit ilmentävät erilaisia luontokokemuksia, luon-
tokäsityksiä ja ympäristösuhteita. Esimerkiksi romantiikan liedeissä 
ihminen on usein luonnossa kulkeva havainnoija, joka heijastaa tun-
teensa maisemaan. Modernistinen musiikki kuvaa monesti luonnosta 
vieraantuneisuuden kokemusta. Futuristinen musiikki saattaa asettaa 
ihmisen luonnon yläpuolelle sen hallitsijaksi ja teknologiseksi valjas-
tajaksi, siinä missä symbolistisessa musiikissa luonto toimii porttina 
toiseen olemisen ulottuvuuteen ja mysteerikokemukseen. Ambient 
taas pyrkii sulauttamaan kokijansa ympäristöön, ja joiussa ihminen 
on jo lähtökohtaisesti osa luontoa.

Tällaista ihmisen ympäristösuhteen kuuntelua harjoitan tarkas-
tellessani Uusi maailma- ja Elämän puu -elokuvien ääniraitoja (luvut 
5–6), jotka kaiuttavat vaihtoehtoa teknis-taloudellisin hyötyarvoin 
toimivalle maailmalle ja sen riistävälle ja tuhoavalle luontosuhteelle. 
Tulkintani ammentaa syväekologiasta ja heideggerilaisesta ekofilosofias-
ta. Syväekologian mukaan ihmisten elämä ja yhteiskunnan rakenteet 
tulisi muuttaa niin, että ne huomioisivat organismien kokonaisvaltaisen 
riippuvuuden toisistaan. Tämän ekologisen yhteenkuuluvuuden syvälli-
nen ymmärtäminen vaatii sen kokemista omassa itsessä, omassa kehossa 
ja olemisessa. Yhteenkuuluvuuden kokemus taas johtaa syväekologian 
mukaan myötätunnon ja samastumisen kykyyn kaikkea olevaa kohtaan, 
mikä toimii ekokeskeisen maailmankuvan psykologisena kivijalkana 
ihmisen kokemuksellisuudessa.55 Kuten ns. ekologian ensimmäinen 
laki sanoo: kaikki liittyy kaikkeen, kaikki olevainen liittyy yhteen56. 
Viittaankin ekologian ja ekologisuuden käsitteillä kirjassani kokonai-
suuteen, jossa kaikki liittyy kaikkeen ja joka kattaa niin inhimillisen 
kuin ei-inhimillisenkin luonnon, ympäristön ja maailman57. Tämän sy-
väekologisen tosiasian kokemusta omassa itsessä käsittelen Heideggerin 
filosofian valossa olemisen kuunteluna, runollisena maailmassa olona 
ja alkuperäisen luontosuhteen vaalimisena58. Tarkasteluni keskiössä 
ovat ne musiikilliset ja äänelliset keinot, joilla Malickin kokeellis-ru-
nolliset elokuvat rakentavat (eko)filosofisia viestejä ja syväekologisia 
utopian tiloja, joissa soi kaiken olemassa olevan perimmäinen yhteys 
ja yhteenkuuluvuus.
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Smedsin ohjaaman Tuntematon sotilas -teatteriesityksen tarkaste-
luni (luku 7) kuuntelee eko-anarkistisia utopioita, joita yhteiskunnan 
väkivaltaisten valtarakenteiden ja ajattelujärjestelmien purku syn-
nyttää. Smedsin esityksessä ihmisyys (”elävä voima”) asettuu osaksi 
luontoa, jota teknis-taloudellinen yhteiskunta armotta riistää. Tässä 
valossa tarkastelen sitä, miten esitys purkaa isänmaallista symboliikkaa 
kriittisen parodian keinoin, eri aistipiireille mukauttaen ja musiikin 
esikäsitteellisestä hurmosvoimasta ammentaen. Sekä Malickin elokuvat 
että Smedsin teatteriesitys hahmottavat musiikin ja äänen avulla uusia 
havaitsemisen ja olemisen tapoja, ja elävöittävät kokemuslaatuja, jotka 
arkipäivän elämä ja teknis-taloudellisin arvoin toimiva yhteiskunta on 
meiltä vaientanut.

Kuuntelu

Musiikin queer-tutkimuksella ja ekomusikologialla on paljon yhteistä, 
kuten olen edellä pyrkinyt tuomaan esiin.59 Molemmat kuuntelevat 
musiikkia ihmisen maailmassa olemisen muotojen hahmottajana. 
Kumpikin uskoo kriittisen taiteen, kriittisen ajattelun, kulttuuri-
sen lukutaidon ja tietoisuuden lisäämisen voimaan sekä muutoksen 
mahdollisuuteen. Molemmat pitävät oleellisena eritellä kulttuuria 
hallitsevia, toiseuksia sortavia ajatusmuodostelmia ja purkaa niitä 
kannattelevia, vastakohtaisiksi mielletyille käsitepareille perustuvia 
valtarakenteita. Molempia suuntauksia luonnehtii tutkimuspoliittinen 
pyrkimys vaikuttaa niin akateemisessa maailmassa kuin yhteiskunnassa 
sekä refleksiivinen metodologia, joka tutkimuksen ja aktivismin yh-
distämällä ammentaa tutkijan henkilökohtaisesta affektiivisuudesta, 
kokemusmaailmasta ja identiteettityöstä60.

Tarkastelen tässä tutkimuksessa audiovisuaalisen taiteen äänellisiä 
ja musiikillisia keinoja, jotka tuovat kulttuuriin näkyville ja kuuluville 
pervoja ja ekologisia näkymiä ja kuulumia. Kirjani otsikossa olevalla 
ilmauksella muutoksen musiikki viittaan juuri tällaisiin utopistisiin 
hetkiin ja tiloihin tutkimissani teoksissa, niiden soivaan poetiikkaan, 
joka sysää vastaanottajan ajattelun liikkeelle.
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Muutoksen musiikki viittaa tutkimuksessani siis niin taidekeinoon, 
tutkimusmenetelmään ja -asenteeseen kuin toiveeseen moniarvoisem-
masta yhteiskunnasta ja kestävämmästä olemisen tavasta maapallolla. 
Samalla se toimii toiseuden kuuntelemisen eli eettisen kohtaamisen 
vertauskuvana61. Sen on tarkoitus tuupata pohtimaan sitä, keitä tai 
mitä haluamme kuunnella maailmassa, yhteiskunnassa, kulttuurissa, 
taiteessa ja tutkimuksessa.

Kuunnellessamme sukupuolisen, seksuaalisen ja ekologisen toi-
seuden esityksiä opimme kuuntelemaan paremmin ylipäätään toiseutta 
– myös itsessämme. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen sekä ympäristöön 
ja paikkaan liittyvä identiteettimme ammentaa elävöittävät yllykkeensä 
kehollisesta, affektiivisesta, esikäsitteellisestä ja asubjektiivisesta maail-
massa olemisen kokemuksesta, joka jää arkielämässä usein tietoisuudel-
ta pimentoon62. Aineellisuutemme yhdistää meidät kaikkeen olevaan 
maailmankaikkeudessa, kaikkeen luontoon, toisiin ihmisiin, muihin 
eläimiin ja elämän muotoihin. Aineellisuus on elämän ja olemassaolon 
perustava mahdollisuusehto. Oman kehollisen ja seksuaalisen, ajallisen 
ja paikallisen maailmassa olemisemme kautta voimme kokea ekologista 
yhteenkuuluvaisuutta kaiken muun olevan kanssa.

Äänellä ja musiikilla on erityinen kyky saada meidät kokemaan 
ekologinen yhteys kaikkeen muuhun olevaan suoralla, välittömällä ja 
voimakkaalla tavalla. Ääni on kuulijansa kokonaisvaltaisesti lävistävä 
ja ympäröivä, tilallinen ja kaikkiallinen viestin. Kuulemme ääniä joka 
puolelta, myös sieltä, minne emme näe, emmekä voi suojautua äänil-
tä siten kuin visuaaliselta tietotulvalta, sillä silmät voi sulkea mutta 
korvia ei. Näiden seikkojen takia kuulo tekee näköaistiin verrattuna 
heikomman erottelun minän ja maailman välille.63 Ääni tai musiikki 
pikemminkin liittää meidät ympäristöön kuin erottaa siitä: musiikki 
on voimakas samastaja. Siksi se onkin erinomainen eettisen vuoro-
vaikutuksellisen tilan luoja ja toiseuden koskettaja, utopian hamuaja. 
Tämä on musiikin ulottuvuus, joka kiinnostaa sekä queer-tutkijaa 
että ekomusikologia: musiikin voimakkaasti kehollinen, luokitteluja 
pakeneva, esikäsitteellinen, asubjektiivinen ja affektiivinen kokemus, 
joka herättää kokijassaan avointa tapaa suhtautua omaan ja toisten 
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olemassaoloon tässä maailmassa ja maailmankaikkeudessa, yhteiskun-
nassa ja kulttuurissa.

Ilmaus muutoksen musiikki toimii vertauskuvana tälle perusta-
valle liikkeelle ihmisen olemisessa, joka kykenee elävöittämään koko 
olemassaolon kokemuksen. Musiikki ja kuuntelu, jotka tapahtuvat 
aina ajassa, ovat kohdallisia ilmiöitä ja ilmauksia kuvaamaan ajattelun 
liikkeessä pysymistä, muutoksen tilaa ja olemisen elävöitymisen tapah-
tumallisuutta. Muutoksen tilalle on vain osattava kallistaa korvansa. On 
opeteltava kuuntelemaan tarkemmin, enemmän ja pitkäkestoisemmin.
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telma sisältyy taidefilosofiseen dialogiin Valehtelun rappio, jossa Vivian-niminen 
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elävä esitys fyysisesti läsnä olevien esittäjien ja yleisön yhdessä muodostamassa 
vuorovaikutuksellisessa tilassa. Samalla mediateknologiasta ammentava nyky-
teatteri on kuitenkin voimakkaasti myös audiovisuaalista, mikä määrittää oman 
tarkastelukulmani.

5 Esim. Välimäki 2006a; 2008; 2012; Välimäki & Torvinen 2014.
6 Esim. Richardson & Välimäki ym. 2014. Äänellisen kulttuurin tutkimus voidaan 

ymmärtää osaksi kulttuurista musiikintutkimusta. Termi korostaa sitä, että 
musiikintutkijat tutkivat perinteisen musiikin ohella mitä tahansa äänellistä 
merkityksenantoa, kuten äänimaisemia, äänisuunnittelua ja äänitaidetta (ks. 
esim. Uimonen 2013; Välimäki & Torvinen 2014). Elokuvan äänen ja musiikin 
tutkimuksesta olen kirjoittanut tarkemmin kirjassani Miten sota soi? Sotaelokuva, 
ääni ja musiikki (Välimäki 2008, erit. 7–9, 29–50) enkä toista siihen liittyviä 
perusnäkemyksiäni tässä kirjassa.

7 Queer suomennetaan usein pervoksi, queer-tutkimus pervotutkimukseksi ja 
queerittaminen/queeriyttäminen pervouttamiseksi (esim. Juvonen 1993, 281; 
Kekki 2004). Käytän queeria ja pervoa synonyymisesti. Kuten Livia Hekanaho 
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 ja Jarmo Haapanen (2010, 11–12) huomauttavat, niiden välinen vivahde-ero 
liittyy ensimmäisen ”virallisuuteen” ja jälkimmäisen ”kotoisuuteen”. Queer on 
suomennettu myös muun muassa vikuroivaksi (Vänskä 2006) ja kyseenalaiseksi 
(Kaskisaari 1996) ja queerittaminen outouttamiseksi ja kummasteluksi.

8 Fenomenologisesta musiikintutkimuksesta ks. Torvinen 2007 & 2008; fenome-
nologisesta kuuntelusta ks. myös Nancy 2007; Tarvainen 2012. Psykoanalyytti-
sesta kuuntelusta olen kirjoittanut yksityiskohtaisesti muualla (esim. Välimäki 
2005a & 2006b); ks. myös Wahlfors 2013, 33–187. Filosofisen ja ekokriittisen 
kuuntelun yhdistämisestä ks. Välimäki & Torvinen 2014.

9 Esim. Kidwell & Velie 2005; Fixico 2003. Eurooppalaisperäiselle tieteelle 
vaihtoehtoisista tiedonmuodostuksen tavoista ks. myös Vadén 2006; Pylkkö 
2009.

10 Utopian käsitteestä, sen käytöistä ja määritelmistä ks. esim. Levitas 2010; Blaim 
& Gruszewska-Blaim (toim.) 2012.

11 More 1998 [1516]. ”Utopia” on yhdistelmä kreikan kielen sanasta ”paikka” 
(topos, τόπος), sen kieltävästä etuliitteestä ”ei” (u, οὐ) ja paikannimeen viittaa-
vasta loppuliitteestä (ia, ία). Utopiakirjallisuuden perinne on kuitenkin Moren 
teosta vanhempi, yhtä ammoinen kuin kirjallisuus ylipäätään.

12 Utopiatutkimuksen suuntauksista ks. esim. Levitas 2010; Blaim & Gruszews-
ka-Blaim (toim.) 2012; vrt. myös esim. Vieira & Freitas (toim.) 2005.

13 Esim. Muñoz 2007 & 2009; Jones 2013; Farrier 2013; Kekki 2003, 355–380; 
ks. myös Jones (toim.) 2013; vrt. Halberstam 2005 & 2011.

14 Esim. Halberstam 2005.
15 Vrt. Seymor 2013, 1–2; Gaard 1997, 114; Giffney & Hird 2008, 5; Halberstam 

2011, 33. Ekokriittisessä tutkimuksessa ekologisen utopian käsitteellä voidaan 
viitata niin konkreettisiin kuin vertauskuvallisiin ekokeskeisiin tiloihin (esim. 
De Geus 1999; Brereton 2004).

16 Muñoz 2009, 170.
17 Vrt. Muñoz 2007, 454–457; 2009, 22; Halberstam 2005 & 2011; Pylkkö 

2009. 
18 Muñoz 2007, 454–459; 2009; ks. myös Jones 2013, 3.
19 Vrt. Jones 2013, 2; Muñoz 2009, 172. 
20 Vrt. Muñoz 2007 & 2009. Muñoz kehittää queerin käsitettä Ernst Blochin 

(esim. 1995 [1954/1955/1959] & 1989) ei-vielä-tietoisen käsitteen avulla ja 
ammentaa queer-utopian teoretisoinnissaan myös tämän utopiakäsityksestä 
sekä Heideggerin (2000a [1927]) näkemyksestä ajallisuuden ekstaattisesta 
kokemisesta, jossa käsiteluokat mennyt, tämänhetkinen ja tuleva sekoittuvat.

21 Esikäsitteellisestä kokemuksesta ks. esim. Merleau-Ponty 2000; Pylkkö 1998; 
Vadén & Torvinen 2014. Esikäsitteellistä kokemusta voi fenomenologian 
perinteessä verrata esimerkiksi Edmund Husserlin (2002, § 24) intuition 
käsitteeseen tai Heideggerin (2000a [1927]) virittyneisyyteen (ks. Torvinen 
2007, 22, 32–33). Psykoanalyyttinen tutkimus on valottanut esikäsitteellisen 
kokemuksen luonnetta monin tavoin (ks. esim. Välimäki 2005a) vaikkei teore-
tisoi sitä käsitteenä niin kokonaisvaltaisesti kuin fenomenologia. Käsitteellinen 
ja esikäsitteellinen eivät ole vastakohtaisia ajattelun prosesseja vaan limittyvät 
toisiinsa; käsitteellinen tieto on juurtunut ei-käsitteellisiin kokemuskerrostumiin 
ja oleminen on monikerroksellista (Torvinen 2014).

22 Vrt. Dolan 2005; Jalving 2012; Botelho 2012.
23 Muñoz 2009, 64, 132–133.
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24 Heteronormatiivisuus (heterosäännöttelevyys) viittaa käsitykseen, jonka mukaan 
on olemassa kaksi luonnollista ja toisilleen vastakkaista sukupuolta (mies ja 
nainen), joiden välinen ero on yksiselitteinen, toisen poissulkeva ja biologiaan 
perustuva. Samalla luonnollinen seksuaalinen halu ymmärretään näiden kahden 
sukupuolen väliseksi haluksi. Muunlaiset seksuaaliset ja sukupuoliset identi-
teetit ja halut ovat tästä näkökulmasta katsottuna poikkeavia, epäluonnollisia 
ja ei-toivottuja. Sukupuolentutkimus on osoittanut heteronormatiivisuuden 
kulttuurisesti ja historiallisesti rakentuneeksi aaterakennelmaksi, joka on mer-
kittävä tekijä patriarkaalisessa, naisvihamielisessä ja homo/transkammoisessa 
kulttuurissa. Ks. esim. Rossi 2003 & 2009.

25 Queer-identiteettien kirjainluettelo tavataan Suomessa lyhentää hlbt, mutta sii-
hen voi lisätä esimerkiksi i-kirjaimen (intersukupuoliset) ja q-kirjaimen (muihin 
luokkiin istumattomat seksuaaliset ja sukupuoliset identiteetit sekä luokituksia 
pakeneva queer-identiteetti). Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin viittaavat 
käsitteet ovat jatkuvassa muutoksessa ihmisten itsemäärittelyjen alkaessa painaa 
yhteiskunnassa yhä enemmän lääke- ja oikeustieteellisten käytänteiden sijaan.

26 Donald E. Hallia (2003, 12–15) seuraten queer-termissä hahmotetaan usein 
kolme ulottuvuutta: substantiivi (kattokäsite seksuaalisille ja sukupuolisille toi-
seuksille), adjektiivi (normatiivisiin kategorioihin mahtumaton tai ne ylittävä) 
ja verbi (normatiivisen ajattelun purkaminen).

27 Queerin käsitteestä ks. esim. Jagose 1996; Turner 2000; Hall 2003; Hekanaho 
2006, 25–28; 2010. Queer-tutkimuksesta ks. myös Juvonen 2002, erit. 26–32; 
Kekki & Ilmonen (toim.) 2004; Wilchins 2004; Hall & Jagose ym. (toim.) 
2012.

28 Esim. Butler 1990; 1993; 2004. 
29 Esim. Sedgwick 1990; Butler 1993 & 2004; Turner 2000.
30 Musiikin lesbo-, homo- ja queer-tutkimuksesta ks. esim. Brett ym. (toim.) 1994; 

Brett & Wood 2002; Fuller & Whitesell (toim.) 2002; Hubbs 2004; Peraino 
2006; Whiteley & Rycenga (toim.) 2006; Jarman-Ivens 2011; Wahlfors 2013.

31 Viittaan queer-kulttuurilla ja queer-yleisöllä identiteettiperustaiseen alakulttuu-
riin, jolla on omat, valtakulttuurista erottuvat tapansa tehdä, vastaanottaa ja 
tulkita taidetta ja populaarikulttuuria omasta kokemusmaailmastaan käsin.

32 Queer-elokuvalla (engl. [new] queer cinema) viittaan laajasti 1990-luvun alussa 
syntyneeseen queer-kulttuurille omistautuneeseen elokuvaperinteeseen. Sitä 
luonnehtii lesbo-, homo-, bi-, trans- ja intersukupuolisten sisältöjen anteeksipyy-
telemätön esittäminen sekä sitoutuminen identiteettipohjaiseen elokuvantekoon 
queer-yleisölle. Queer-elokuvia näkee varsinkin niille omistetuilla elokuvajuh-
lilla; kaupallisiin, suuren yleisön elokuvateattereihin ne päätyvät harvemmin. 
(Chin 2005, 220–221; ks. myös esim. Aaron [toim.] 2004.) Queer-aiheiden 
lisääntyminen valtavirtaelokuvissa viime vuosina on kuitenkin väljentänyt 
queer-elokuvan käsitettä.

33 Ks. esim. Karkulehto 2003; Koivunen 2006; Rossi 2007; vrt. Roseneil 2002, 
erit. 34–37. 

34 Tähän vaikuttavat kuitenkin myös muun muassa paikka ja yhteiskuntaluokka, 
ja esimerkiksi suurkaupungin ja pikkukaupungin tai maaseudun välillä on selviä 
eroja suvaitsevaisuudessa edistyksellisessäkin yhteiskunnassa.

35 Keskusteluun liittyy uusliberalismin kritiikin muotoutuminen merkittäväksi 
osaksi queer-tutkimusta. Tunnetuimmat ns. antisosiaalisen queer-teorian kehit-
täjät tässä suhteessa ovat Leo Bersani (1996) ja Lee Edelman (2004); ks. myös 
Caserio ym. 1996; Halberstam 2008 & 2011; Muñoz 2007. Viime vuosina 
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 keskustelun keskiössä ovat olleet avioliittoon ja lasten saamiseen liittyvät lait, 
yhteiskunnalliset tapajärjestelmät ja aatemaailmat, erityisesti yhdysvaltalaisessa 
yhteydessä. Antisosiaalisen teorian mukaan queer-kulttuurin tulisi vastustaa 
heterokapitalistiselle, lasten tuottamisen logiikalle perustuvaa avioliittolaitosta 
eikä pyrkiä sen osaksi. Kritiikki on ymmärrettävää, mutta todellisuus on mo-
nimutkainen, ja kysymyksemme ja vastauksemme riippuvat siitä, minkälaisesta 
queer-kulttuurista ja valtakulttuurista milloinkin puhumme ja ylipäätään keitä 
ihmisiä tarkoitamme. Queer-tulevaisuuksista ks. esim. Yekani, Kilian & 
Michaelis (toim.) 2013.

36 Intersektionaalisuus viittaa yhteiskunnallisten erotteluiden ja identiteettitekijöi-
den risteymiin. Ihmisen elämään vaikuttavat sukupuolen ja seksuaalisuuden 
ohella yhtä lailla muut identiteetilliset tekijät, kuten yhteiskuntaluokka, ikä, 
kansallisuus, asuinpaikka, etninen ja uskonnollinen tausta. Ks. esim. Rossi 
2008; Ilmonen 2011; 2012, 30–37.

37 Homonormatiivisuus viittaa ajatukseen yhtenäisestä, yhdestä ja oikeasta homoi-
dentiteetistä. Homonormatiivisuuden käsitettä käytetään queer-tutkimuksessa 
monella tavalla. Viittaan tässä erityisesti transtutkimuksesta lähteneeseen kritiik-
kiin sellaista ajattelumallia kohtaan, jossa homojen oletetaan olevan tietynlaisia 
(esim. cissukupuolisia) ja toisenlaiset homoudet rajataan sen ulkopuolelle. 
Toisaalta queer-tutkimuksellisessa uusliberalismin kritiikissä homonormatii-
visuudella viitataan valtakulttuurin heterokapitalistiset arvot omaksuneeseen 
seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavaan liikkeeseen. Vielä laajemmassa mie-
lessä käsitettä on käytetty eriteltäessä käytäntöjä, joilla erityisesti Yhdysvalloissa 
ja Israelissa homojen oikeuksien puolustaminen on kaapattu mukaan valtioiden 
uusliberalistiseen ja militanttiin, ”terrorisminvastaiseen” ”demokratian” retoriik-
kaan, jolla samaan aikaan toisella suunnalla tehtävä väkivaltainen, rasistinen ja 
ihmisoikeuksia loukkaava toiminta naamioidaan edistykselliseksi (esim. Puar 
2008).

38 Turner 2000, 135; vrt. Kekki 2003, 46, 382.
39 Sedgwick 2003, 126–152. Sedgwickin näkemys soveltaa Kleinin (1998 [1977]) 

teoriaa pienen lapsen kahdesta objektisuhteen perustyypistä, paranoidis-skitsoi-
disesta ja depressiivisestä asemasta. Molemmat ovat ratkaisuja kohteesta/äidis-
tä/toisesta/maailmasta erottautumisen (separaation) perustraumaan, joka on 
minuuden ja maailmasuhteen muodostumisen ehto. Paranoidis-skitsoidista 
asemaa hallitsee aggressio, joka tuhoaa kohteen kappaleiksi. Depressiivistä 
asemaa leimaava surutyö korjaa tuhotun kohteen uudelleen ehyeksi. Edellistä 
suhtautumista määrittää hävittävä viha ja jälkimmäistä korjaava rakkaus – toisin 
sanoen kieltäminen ja hyväksyminen. (Ibid.)

40 Sedgwick 2003, 126–152.
41 Muñoz 2009, 3, 12, 18, 189; Jones 2013, 1, 13.
42 Vrt. Meyer 1994, 3. Queer-strategioista kirjallisuudessa ks. esim. Kekki & 

Ilmonen (toim.) 2004.
43 Ks. kuitenkin Välimäki 2013a & 2014; Leinonen 2014; vrt. myös Swedenburg 

1997; Braga-Pinto 2002; Goldin-Perschbacher 2007; Hawkins 2007; Altinay 
2008; Maurey 2009; ja Kähkönen 2013.

44 Sateenvarjokäsite transsukupuolinen viittaa sukupuolisesti moninaisiin ihmisiin, 
joiden kokemus omasta sukupuolesta asettaa heidät säännöttelevän kaksisuku-
puolisen järjestelmän ulkopuolelle (Girshick 2008, 2, 14–5, 206). Käsite kattaa 
muun muassa sukupuolta enemmän tai vähemmän korjaavat transihmiset, 
transgenderistit, genderqueerit, kaksisukupuoliset, androgyynit, kaksihenkiset 
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 (engl. two-spirit people), butchit (maskuliiniset) naiset ja intersukupuoliset ih-
miset. Transihmisiin viittaavat käsitteet ovat muutosherkkiä, sillä transtutkimus 
ja -aktivismi pyrkii jatkuvasti kehittämään käsitteistöä, joka vastaisi mahdol-
lisimman hyvin transihmisten identiteettejä, kokemuksia ja itseymmärrystä 
lääketieteellisten luokitusten, lakiasetusten ja yhteiskunnallisten syrjintäkoneis-
tojen sijaan. Eri kulttuureilla ja yhteisöillä on omia sanastojaan sukupuolisesti 
moninaisille ihmisille. Sukupuoli on historiallinen ja muuttuva käsiteluokka: 
eri aikojen ja kulttuurien tavat määritellä sukupuolia, niiden määriä ja eroja, 
vaihtelevat (Stryker 2008, 11).

45 Cissukupuolinen tarkoittaa ei-transsukupuolista ihmistä: henkilöä, joka ei ole 
trans- eikä intersukupuolinen (vrt. < lat. cis = tällä puolen). Cisnormatiivisuus 
viittaa kulttuuriin, jossa cissukupuolisuutta pidetään normina. Tällöin kaikkien 
ihmisten oletetaan olevan tai toteuttavan cissukupuolisuutta. Cisnormatiivisuus 
sisältyy heteronormatiiviseen käsitykseen kahdesta luonnollisesta ja vastakkaises-
ta sukupuolesta, jolloin heteroutta ja cissukupuolisuutta pidetään toivotumpana, 
parempana ja luonnollisempana kuin homoutta ja transsukupuolisuutta.

46 Butler 1990; Halberstam 2005, 50, 55; vikuroivasta ks. Vänskä 2006, 143–144. 
Butlerin (1990) tunnettu sukupuolen kritiikki purkaa biologisen ja sosiaalisen 
sukupuolen käsitteet osoittamalla myös biologisen sukupuolen olevan kult-
tuurisesti tuotettu käsiteluokka, jota rakennetaan muun muassa lääketieteen ja 
luonnontieteiden käytänteissä. Sukupuolesta ei-luonnollisena subjektiasemana, 
sosiaalisena rakennelmana ja performatiivina ks. Butler 1990 & 1993. Suku-
puolesta olemisen tyylinä ks. Heinämaa 1996.

47 Stryker 2008, 11.
48 Stryker 2006, 3–13. Transtutkimuksesta ks. myös esim. Stryker & Aizura 

(toim.) 2013; Stryker & Whittle (toim.) 2006; Stryker 2008; Halberstam 2005; 
Girshick 2008.

49 Transtutkimus tutkii sukupuolen ohella myös epänormatiivisia seksuaalisuuksia 
kaksinapaisen sukupuolikäsityksen (mies/nainen ja hetero/homo) tuolla puolen. 
Vaikka transtutkimus purkaa käsitteellisesti kaksisukupuoliselle järjestelmälle 
perustuvan vastakkainasettelun homo vs. hetero, transihmisen seksuaalinen 
identiteetti, se miten hän itse seksuaalisen suuntautumisensa määrittelee, voi olla 
mitä tahansa, aina homo-, bi- ja heteroseksuaalisuudesta perinteiset luokitukset 
ylittävään pan/queer/a/post-seksuaalisuuteen tai nimettävien käsiteluokkien 
tuolle puolen.

50 A Boy Named Sue on Shel Silversteinin tekemä kappale, jonka Cash teki kuu-
luisaksi San Quentinin vankilakonsertissa äänitetyllä versiollaan (1969). If I 
Were a Boy on BC Jeanin ja Toby Gadin laatima laulu, joka löytyy Beyoncén 
albumilta I am… Sasha Fierce (2008). Gösta Sundqvistin tekemä kappale Poika 
nimeltä Päivi on Leevi and the Leavings -yhtyeen Raha ja rakkaus -albumin 
(1985) avausraita.

51 Esim. Buell 1995; Vilkka 1997; Taylor 2010.
52 Luonto on monimutkainen käsite. Tässä kirjassa se viittaa lähinnä ihmisen, 

teknologian ja kulttuurin ulkopuoliseen ympäristön osaan, mutta samalla on 
muistettava, että ihminen on perimmältään itse osa samaa fyysistä luonnon 
kokonaisuutta. Ympäristö on luontoa laajempi käsite, joka kattaa koko fyysisen 
ja sosiaalisen todellisuuden eli ympäristön ekologisen (luonto) ja inhimillisen 
(ihminen, teknologia ja kulttuuri) osan. Luontosuhde tarkoittaa vuorovaiku-
tuksellista kokonaisuutta ihmisen (yksilön tai yhteisön) ja luonnon välillä, 
ympäristösuhde ihmisen (yksilön/yhteisön) ja ympäristön välillä. Luonnon ja 
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 kulttuurin, luonnon ja ihmisen sekä elollisen ja elottoman käsitteet eivät ole yk-
siselitteisiä ja niitä on eri aikoina määritelty eri tavoin. Ekokritiikille on keskeistä 
näiden käsiteparien erittely ja vastakohtaisuuden purkaminen. Ks. esim. Buell 
1995; Lahtinen & Lehtimäki 2008. Luonnon käsitteestä queer-tutkimuksen 
näkökulmasta ks. esim. Mortimer-Sandilands & Erickson (toim.) 2010; Giffney 
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II

HOMOUS 
(Angels in America)

Homous on edistyksellinen voima. Se purkaa kivettyneitä normeja ja 
laittaa identiteettiä koskevan ajattelun liikkeeseen, luoden postmoder-
niin yhteiskuntaan eettistä kohtaamisen tilaa moninaisesti erilaisille 
ihmisille ja kulttuureille. Tällainen pervo-utopia säteilee amerikkalaisen 
kirjailijan Tony Kushnerin (s. 1956) kirjoittamassa Angels in America 
-näytelmässä (1990–1992)1. Moni on kuullut viestin. Kushnerin kak-
siosaisesta näytelmästä on sen kantaesityksestä (1991/1992) lähtien 
tehty jatkuvasti yhä uusia näyttämöllepanoja, etenkin Yhdysvalloissa 
ja Euroopassa. Sitä on esitetty niin suurelle yleisölle suunnatuissa 
teattereissa kuin pienempien teatteriryhmien toimesta. Suomessa se on 
nähty ainakin kahtena tuotantona, Otso Kauton ohjauksena Suomen 
Kansallisteatterissa (1994–1995) ja Johanna Freundlichin ohjauksessa 
toimineen riippumattoman teatteriryhmän esityksenä Helsingin Alppi-
lassa (2010–2011).2 Näytelmästä on tehty myös ooppera. Unkarilaisen 
Peter Eötvösin säveltämä Angels in America kantaesitettiin Pariisin 
Théâtre du Châteletissa vuonna 2004, ja sen videotallenne on nähty 
Suomessakin Yleisradion Teema-kanavalla (2006).
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Suuri yleisö tuntee Kushnerin näytelmän kuitenkin ennen kaikkea 
yhdysvaltalaisen HBO-televisiokanavan3 tuottamasta kuusituntises-
ta televisio-minisarjasta (2003), joka on Suomessa nähty Nelosella 
(2004) ja Yle Fem -kanavalla (2011).4 Kushner toimi itse sarjan käsi-
kirjoittajana, ja näyttelijöiden joukossa on sellaisia tähtiä kuin Emma 
Thompson, Meryl Streep ja Al Pacino. Juuri tämä Mike Nicholsin 
ohjaama ja Thomas Newmanin säveltämä televisiosovitus on tarkas-
teluni kohteena tässä luvussa.

Angels in America -televisiosarja kuvaa homomiehiä ja muita 
heteronormia horjuttavia ihmisiä ja heidän sisäisiä taisteluitaan New 
Yorkissa 1980-luvulla. Eletään Ronald Reaganin valtakautta5 ja samalla 
aidsin6 aikakauden alkua. Angels in America onkin myös aids-kerto-
mus, jossa 1980-luvun homoyhteisöä suuresti koetellut hiv-kulkutauti 
kietoutuu yhteen Yhdysvaltojen poliittisen lähihistorian kanssa. Kuten 
näytelmän alaotsikko täsmentää, sarja on Homofantasia kansallisista 
teemoista (A Gay Fantasia on National Themes).

Angels in American päähenkilö on Prior Walter (Justin Kirk), kol-
mekymppinen, valkoinen, vanhaa puritaanisukua7 oleva nuori mies, 
joka sairastuu aidsiin ja tulee sen takia kumppaninsa Louis Ironsonin 
(Ben Shenkman) hylkäämäksi. Priorin sisällä kamppailevat elämää 
ylläpitävät ja kuolettavat voimat. Priorin yksinäinen taistelu tautia 
vastaan on sekä ruumiillista että henkistä ja sekä henkilökohtaista 
että yhteiskunnallista. Keskeiseksi hahmoksi Priorin taistossa nousee 
Amerikan enkeli (Emma Thompson), joka alkaa vierailla Priorin luona 
tämän sairastuttua ja jäätyä yksin. Enkeli ilmoittaa Priorille tämän ole-
van profeetta, jonka tehtävä on saada maapallon ihmiset lopettamaan 
jatkuva vaeltaminen, liike, joka on kaikkien ongelmien alku ja juuri. 
Prior on tarinan keskushenkilö, mutta myös muut tarinan henkilöt 
käyvät läpi henkilökohtaisia nahanluontejaan omissa elämissään, ja 
sarjan hahmot muodostavat moniäänisen verkoston tiiviisti toisiinsa 
sointuvista itsenäisistä tarinalinjoista.

Priorin hylkääjä Louis on liettuanjuutalaista sukuperää ja työs-
kentelee oikeudessa toimistotyöntekijänä. Poliittinen korrektius on 
Louisin pakkomielle, ja hän puhuu neuroottisen paljon. Hän hylkää 
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Priorin, koska ei kykene käsittelemään tämän sairastumista ja sopeu-
tumaan tilanteeseen.

Priorin ja Louisin lisäksi sarjassa on toinen eroava pariskunta, 
valkoinen mormoni-aviopari Joe (Patrick Wilson) ja Harper Pitt (Ma-
ry-Louise Parker). Joe on republikaani lakimies ja kaappihomo, joka 
on koko elämänsä ajan yrittänyt tukahduttaa homoutensa, salaten sen 
läheisiltäänkin. Joen ulostuloprosessin sysää käyntiin hänen vaimonsa, 
joka puristaa hänestä totuuden esiin, jolloin Joe aloittaa suhteen työ-
paikallaan tapaamaansa mieheen, joka on Priorin entinen kumppani 
Louis. Joen vaimo Harper on masentunut ja rauhoittavista lääkkeistä 
riippuvainen kotivaimo, joka elää lähinnä harha-aistimuksissaan ja 
ekologisissa näyissään. Harperin kuvitelmien vakiovieras on Kansain-
välisen matkanjärjestäjien liiton edustaja Mr. Lies (Jeffrey Wright). Joen 
äiti Hannah Pitt (Meryl Streep) taas on harras mormoni ja leski, joka 
muuttaa Salt Lake Citystä poikansa luo New Yorkiin kuultuaan tämän 
homoudesta. Hannah kohtaa kadulla huonossa kunnossa olevan Priorin, 
auttaa tämän sairaalaan ja tulee osalliseksi tämän paranemisprosessia.

Tärkeä hahmo tarinassa on Joen poliittinen mentori Roy Cohn 
(Al Pacino). Äärivanhoillista valtavirran Amerikkaa edustava Cohn 
on mccarthylainen republikaani ja lakimies, antisemitistinen juuta-
lainen ja homokammoinen kaappihomo, joka lopulta kuolee aidsiin 
väittäen sairauttaan maksasyöväksi. Kuolemansairasta Royta vainoaa 
amerikanjuutalaisen Ethel Rosenbergin haamu (Meryl Streep); Roy 
myötävaikutti ratkaisevasti Rosenbergin kuolemantuomioon 1950-lu-
vun kommunismivainoissa.8 Yksinäisen Royn elämän viimeisiin päiviin 
kuuluu myös sairaanhoitaja Belize (Jeffrey Wright). Afrikkalaisame-
rikkalainen, entinen dragkuningatar Belize on Priorin ystävä ja rat-
kaiseva apu tämän taistelussa sairautta vastaan. Hän ensin kiristää ja 
lopulta varastaa kuolleelta Cohnilta vaikeasti saatavaa ja erittäin kallista 
aids-lääkettä AZT:ta (atsidotymidiinia).

Tautia vastaan käymänsä suuren taistelun jälkeen Prior torjuu 
Amerikan enkelin pyynnön lopettaa ihmisten liike. Taivaaseen jäämisen, 
pysähtymisen ja kuoleman sijaan Prior valitsee eteenpäinmenon, liikkeen 
ja elämän: hän selättää aidsin ja toivottaa lopuksi katsojille ”lisää elämää”.
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Pervokerronta

Angels in America -televisiosarjan kerronta muotoutuu sekä realistiseksi 
että surrealistiseksi – maagisen realismin piirteitä omaavaksi – kudel-
maksi pirstaleisesta, hajoamisen tilassa olevasta postmodernista maa-
ilmasta, jossa ihmiset elävät hellittämättömän ja kivuliaan muutoksen 
tilassa. Ihmisten psyykkiset ja yhteiskunnalliset ongelmat ilmenevät 
haluun ja identiteettiin liittyvinä ristiriitaisina tunteina, jotka saavat 
usein unen, ilmestyksen tai näyn muodon. Surrealistisia sävyjä ja 
identiteetin liikkuvuutta rakentaa sekin, että osa näyttelijöistä esittää 
useita hahmoja Kushnerin näytelmän roolitusohjeita seuraten. Esimer-
kiksi Emma Thompson on Amerikan enkeli, Priorin sairaanhoitaja ja 
asunnoton mielenterveyspotilas. Meryl Streep on mormoniäiti, Ethel 
Rosenbergin haamu, rabbi ja Australian enkeli. Jeffrey Wright on 
Belize, Mr. Lies ja Euroopan enkeli.

Kirjallisuuden ja teatterin tutkijat, kuten esimerkiksi Lasse Kekki, 
ovat tuoneet esiin, miten Kushnerin näytelmä pervouttaa Yhdysvaltojen 
poliittista historiaa ja tekee tilaa liikkuvalle queer-identiteetille9. Se 
tekee niin asettamalla Yhdysvaltojen lähimenneisyyteen sijoittuvan 
kertomuksen päähenkilöiksi homot. Menetelmä on radikaali, edel-
leen. Valtavirran kertomuksia kerrottaessa ja luettaessa päähenkilöt 
oletetaan yleensä itsestään selvästi heteroiksi, ilman että valtakulttuurin 
kertojat ja kuuntelijat edes tiedostavat heteronormatiivista oletustaan; 
hetero-oletus on ääneen lausumaton sääntö, jota noudatetaan sen 
enempää ajattelematta. Kushnerin teos kääntää asetelman päälaelleen. 
Se tekee homoudesta tavallista ja heteroudesta epätavallista: Angels in 
American maailmassa homous on sääntö ja heterous poikkeus.

Tällainen tarinankerronnan ja historian homouttaminen on te-
hokas tapa pervouttaa valtakulttuuria, horjuttaa ja moniäänistää sitä. 
Homohahmojen ottaminen tavanomaisten hetero-oletuksen mukais-
ten päähenkilöiden tilalle on kerronnallinen, retorinen ja poliittinen 
queer-strategia. Se voidaan nimetä pervokäännökseksi: heteroseksuaa-
lisen historian ja kulttuurin hahmottamisen, eli heterotoimijoiden, 
heteronäkökulman, heteroympäristöjen ja heterokokemuksen, tilalla 
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on homoseksuaalinen historiankirjoitus ja homoseksuaalinen kulttuu-
riymmärrys – homotoimijat, homonäkökulma, homoympäristöt ja 
homokokemus. Tästä voidaan puhua myös pervouttavana uudelleen-
suhteuttamisena eli uudelleenmerkityksellistämisenä.10 Kerronnallinen 
menetelmä tuo esiin, että homous on yhtä oleellinen tekijä Amerikan 
historiassa kuin etnisyys, uskonto, poliittinen katsomus ja sukupuoli11.

Tarkastelen tässä luvussa sitä, miten tämä queer-strategia toteutuu 
Angels in America -televisiosarjan ääniraidalla. Näkemykseni mukaan 
musiikki ja ääni rakentavat sarjaan soivaa queer-politiikkaa, ja puhun 
näistä keinoista musiikillisina ja äänellisinä queer-strategioina.

Ensin käsittelen Angels in America -sarjaa kokonaisuudessaan 
luonnehtivaa musiikin homouttamista. Selostan sitä, miten valtavir-
takulttuurissa heteroksi oletettu musiikki merkityksellistyy sarjassa 
homomusiikiksi. Toiseksi käsittelen sitä, miten Angels in American 
äänisuunnittelu ja musiikki ilmentävät jatkuvassa liikkeessä olevaa 
identiteettiä, eli miten sarja rakentaa queer-identiteetin soivan kuvan. 
Kohdistan huomioni muun muassa siihen, miten sarjan musiikki 
ja äänisuunnittelu vastustavat pakkoheteroutta purkamalla soivassa 
muodossa heteronormatiiviselle aatejärjestelmälle keskeisiä käsitteellisiä 
vastakohtapareja.

Kolmanneksi kuuntelen sitä, miten Angels in America -sarja 
pervouttaa länsimaisen taidemusiikin historiaa kutomalla sen ho-
mohetkistä sakeaa intertekstuaalisuutta. Neljänneksi tarkastelen sitä, 
miten sukupuoleen, seksuaaliseen haluun ja aistinautintoon liittyvien 
musiikillisten kliseiden parodiointi luo camp-estetiikasta ammen-
tavaa pervonautintoa. Samalla pyrin selventämään sukupuoleen ja 
seksuaalisuuteen liittyvän musiikkikuvaston keinotekoista luonnetta: 
musiikissakaan ei ole olemassa luonnollista seksuaalisuutta tai su-
kupuolta vaan sopimuksenvaraisia tapoja ilmentää seksuaalisuuteen 
ja sukupuoleen liittyviä käsityksiä ja ajatuksia. Kokonaisuudessaan 
toivon Angels in American pervokuunteluni osoittavan, miten rikasta 
ja moninaista soiva queer-politiikka voi televisiosarjassa, elokuvassa 
ja ylipäätään taiteessa ja kulttuurissa olla sekä miten tiheää on minkä 
tahansa musiikin pervovärähtely.
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Kaikki musiikki on homoa

Angels in American runsas ja monipuolinen musiikki koostuu Tho-
mas Newmanin säveltämästä alkuperäismusiikista sekä monenlaisesta 
koostemusiikista12. Molemmat musiikkityypit ammentavat sekalai-
sista perinteistä. Kuullaan länsimaisen klassisen musiikin tyylejä aina 
keskiaikaisuuksista barokkiin, romantiikkaan ja uuden musiikin kei-
noihin. Kuullaan amerikkalaisen populaarimusiikin tyylejä jazzista 
funkiin ja folkista musikaaliin sekä maailmanmusiikkia, etnoa, new 
age -musiikkia ja ambientia13. Tärkeitä keinovaroja ovat avantgarden 
ja kokeellisen musiikin tyylit, kuten kenttätekniikka, minimalismi, 
elektroakustinen musiikki ja äänimaisema. Keskeisiä ovat niin ikään 
hengellisen musiikin ilmaisukeinot, kuten virsi, sielunmessu, kirk-
kolaulu ja katedraaliakustiikka. Musiikillisten tyylien moninaisuus 
viestii jo sinänsä monikulttuurisuutta ja ylirajaisuutta, identiteettien 
rikkautta ja postmodernin elämän moniaineksisuutta.

Amerikkalaisen kulttuurin, historian ja tarinankerronnan homout-
tamisen myötä kaikki Angels in Americassa kuultava musiikki pervoutuu 
homomusiikiksi. Kaikki musiikki tulee liitetyksi homokulttuurisiin 
yhteyksiin, homohahmoihin, homoelämään, homokokemukseen ja 
homoympäristöihin. Aivan kuten Kushnerin näytelmä pervouttaa 
Yhdysvaltojen valtakulttuurin tavan hahmottaa historiaa, yhteiskuntaa, 
politiikkaa ja uskontoa,14 samoin tekee sarjan musiikki. Eri kulttuurei-
hin, aikakausiin, perinteisiin, tyyleihin ja lajeihin viittaavat musiikit ja 
sitä myötä koko musiikin historia ja nykykirjo virittyvät homokorvalla 
kuunneltaviksi. Kaikki musiikkityylit näyttäytyvät homokulttuurin 
musiikiksi. Tämä on yksi Angels in America -televisiosarjan tapa viestiä, 
että homous on yhtä huomionarvoinen seikka Amerikan menneisyy-
dessä ja nykykulttuurissa kuin ihmisten kuuluminen erilaisiin etnisiin 
ja uskonnollisiin ryhmiin15.

Jazz saa Angels in Americassa seksuaalisen toiseuden, yksinäisyyden, 
eksistentiaalisen kipuilun ja vieraantumisen merkityksiä. Barokki-
tyylinen, uskonnollista hurmiota ilmentävä kirkkomusiikki toimii 
samansukupuolisen halun ja homo/lesbo/queer-seksin kuvana, ja sama 
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pätee myöhäisromantiikan eroottiseen orkesterimusiikkiin. Antiikin 
ihanteista ammentava ylitunteellinen rokokoomusiikki sekä symbo-
listinen mysteerimusiikki maalaavat aids-taudinmäärityksen saaneen 
homonuorukaisen synkistelystä ylevän ja myyttisen (aids-)lemmen-
kuolon. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä sarjan tavasta anastaa 
mikä tahansa musiikki queer-kulttuuriseen tarkoitukseen ja pervouttaa 
se homosisällöillä. Sarjaa sopisikin luonnehtia näytelmän alaotsikkoa 
(Homofantasia kansallisista teemoista) mukaillen homofantasiaksi musii-
killisista tyyleistä. Alaotsikkohan viittaakin sävellysmuotoon, fantasiaan, 
joka leikkii vaihtoehtoisilla todellisuuksilla. Erilaisten musiikin tyylien, 
lajien ja sävellysten homokulttuurinen mukailu luo televisiosarjaan 
loisteliaan queer-poliittisen soinnin.16

Otan esimerkiksi musiikin homouttamisesta aidsiin kuolleen 
mustan glitterkuningattaren hautajaiskohtauksen, jossa kuullaan gos-
pelmusiikkia17 (4. jakso). Dragkuningatar Flotilla DeBarge (aka Kevin 
Joseph) lipsynkkaa18 gospellaulaja Zella Jackson Pricen räväkkää lau-
lantaa kirkkokuoron, pianistin ja bändin säestyksellä kirkossa, joka on 
queer-kansan täyttämä.19 James Clevelandin käsialaa oleva laulu I’m His 
Child (”Olen hänen lapsensa”) kertoo Jeesuksesta, joka on jok’ikisen 
ihmisen voiman lähde ja kaikkein pienimmänkin, kaikkein huonoim-
maksi ja mitättömimmäksikin itsensä tuntevan ihmisen ystävä:

I may not be the best of anything
Or have the best of anything
Sometimes I feel like I’m the least of all
But I know someone who has everything
And he’s my everything
And I’m happy just to know that I’m his child [– –]

His name is Jesus
The righteous son of God
He’s the lily of valley
The bright and morning star
His name is Jesus
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He’s my everything [Yes he is]
And I’m happy just to know that I’m his child [– –]

_ _ _

En ehkä ole paras missään
Tai omista mitään parasta
Joskus tuntuu, että olen vähäisin kaikista
Mutta tiedän erään, jolla on kaikkea
Ja hän on minun kaikkeni
Ja olen iloinen tietäessäni olevani hänen lapsensa [– –]

Hänen nimensä on Jeesus
Jumalan oikeamielinen poika
Hän on laakson lilja
Kirkas aamun tähti
Hänen nimensä on Jeesus
Hän on kaikkeni [Niin on]
Ja olen iloinen tietäessäni olevani hänen lapsensa [– –]20

Suurin osa saattoväestä on queer-väkeä, homoja ja transihmisiä. Moni 
on pukeutunut värikkääseen dragiin, ja jotkut jäljittelevät popdiivoja, 
kuten Barbra Streisandia tai Diana Rossia. Sateenkaariseurakunta lau-
laa, napsuttaa sormiaan ja liikuttaa vartaloitaan mukaansatempaavan 
musiikin tahdissa ja patistelee veltompia kuuntelijoita osallistumaan 
menoihin tarmokkaammin. Queer-yhteisö ottaa osaa groovaavaan 
gospeliin campkulttuuria luonnehtivalla omistautumisella. Pelastusta 
julistava gospel muuntuu kohtauksessa queer-kansan voimalauluksi, 
joka muistuttaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, 
identiteettiylpeydestä ja pride-hengestä21, seksuaalisen ja sukupuolisen 
moninaisuuden lahjasta ja yhteisöllisyydestä. Gospellaulu ei julista 
niinkään kristillistä oppia kuin seksuaalisen tai sukupuolisen toiseutensa 
takia yhteiskunnan laitamille ajettujen, sorrettujen ja kiusattujen ihmis-
ten oikeuksia: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vapautusliikettä, 
pervo-oppia. Kristillinen vapautuksen teologia on omittu queer-liikkeen 
palvelukseen.
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Queer-liikkeen ilosanomaa: I’m His Child. Olemme kaikki yhtä arvokkaita 
ihmisiä.

Toki kohtauksen voi tulkita kristillisestikin. Queer-teologia tarkastelee 
kriittisesti kristinuskon käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta 
ja pitää seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden olemassaoloa 
luonnollisena osana ihmisyyttä, kristinuskoa ja sen historiaa 22. Sen 
mukaan homojen ja transihmisten syrjiminen on suvaitsemattoman 
yhteiskunnan rakenteellinen synti, jota vastaan kristityn tulee taistella. 
Kuten feministiteologia ja musta teologia, samoin queer-teologia on 
kehittynyt vapautuksen teologian pohjalta. Latinalaisen Amerikan ka-
tolisessa perinteessä syntyneen, marksilaisesti sävyttyneen vapautuksen 
teologian lähtökohta on köyhien ja sorrettujen ihmisten kärsimyksessä 
ja vapauttamisessa yhteiskunnan rakenteellisesta väkivallasta tässä 
elämässä eikä vasta tuonpuoleisessa23. Pitäjän pienimpien, köyhien, 
syrjittyjen ja sorrettujen ihmisten parissa viihtynyt Jeesus tietenkin 
tukisi tämän päivän homojen ja transsukupuolisten oikeuksia, jos sitä 
häneltä voitaisiin kysyä.24
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Drag ja pride

Musiikki tekee Angels in American glitterkuningattaren hautajais-
kohtauksesta queer-poliittisesti väkevän. Musiikki on kirjaimellisesti 
äänekäs tapa hylätä valtakulttuurin säännöt ja ylistää valtakulttuurin 
laitamille ajamaa, syrjimää ja poissulkemaa vähemmistöä. Tämä mer-
kitys korostuu, kun muistamme, että tarinassa on kyse 1980-luvusta, 
jolloin homojen pelko, leimaaminen ja tuomitseminen kärjistyi aidsin 
myötä. Monet kristilliset yhteisöt tulkitsivat aidsin Jumalan langetta-
maksi rangaistukseksi homoille.25 Kushnerin teoksessa queer-kansaa ei 
pidetä hylkiöinä. Päinvastoin, kuten Kekki kirjoittaa, heitä ylistetään 
yhteiskunnallisen muutoksen puolestapuhujina.26 Tällä tavoin voi-
daan vastahistoriallisella esityksellä vastustaa heteronormatiivisuutta 
ja homokammoa sekä häiritä yhteiskunnan näennäisesti yksimielistä 
ja yhtenäistä valtakulttuuria. Samalla tuodaan ilmoille kysymys siitä, 
keiden ääntä ja kokemusmaailmaa yhteiskunnassa – historiassa, politii-
kassa, teologiassa ja tutkimuksessa – kuunnellaan. Angels in American 
hautajaiskohtaus kiteyttää queer-poliittisen viestin hohdokkaaksi ilo-
musiikiksi. Eikö homoilla ole oikeus historiaan ja historiankirjoitukseen 
siinä missä heteroillakin?27

Homo-, lesbo- ja transkulttuurissa tärkeän sijan saanut dragkult-
tuuri on Angels in American hautajaisissa näkyvästi esillä. Drag on 
taiteen ja viihteen muoto: performanssitaidetta, teatteria, standupia, 
yökerhoviihdettä, sukupuolipoliittinen julistus tai kaikkea tätä yhtai-
kaa.28 Hautajaisissa lipsynkkaava dragdiiva ja saattoväen sonnustau-
tuminen dragiin on queer-poliittinen viesti sinänsä. Drag voidaan 
ymmärtää käytännön vastalauseeksi heteronormatiiviselle uskomuk-
selle sukupuolen luonnollisuudesta, aitoudesta ja normaaliudesta. 
Se tuo vastaansanomattomalla tavalla esiin sukupuolen jäljittelevän 
luonteen29. Sukupuoli ei ole mitään itsestään selvästi olevaa, vaan se 
on tekemistä ja esittämistä, tyyliä, ilmaisua ja itsekokemusta30. Tätä 
tarkoittaa sukupuolen esityksellinen (performatiivinen) ja rakennettu 
(konstruktiivinen) luonne31. Drag vääntää sen rautalangasta. Kuten 
sukupuolen teoreetikko Judith Butler on tuonut esiin, drag poistaa 
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sukupuoleen liitetyn luonnollisuuden naamion tekemällä sukupuolen 
toiminnallisuuden näkyväksi.32 Ristiinpukeutumiselle ja liioittelulle 
perustuva drag on säännöttelevän sukupuolijärjestelmän haastava 
käytäntö. Se on queer-kansan kansallispuku ja pride-henkinen soti-
sopa, pervopanssari.

Angels in American glitterkuningattaren hautajaiskohtaus voi-
daan nähdä myös kunnianosoitukseksi queer-aktivismille ja ihmisen 
oikeudelle määritellä itse oma sukupuolinen ja seksuaalinen identi-
teettinsä oman itsekokemuksensa perusteella. Samoin se muodostaa 
muistohetken aidsiin menehtyneille queer-taistelijoille. Sanoman 
vahvistaa Belizen Priorille osoittamat sanat hautajaisten jälkeen: ”Ei 
suurta glitterkuningatarta voi haudata kuin mitäkin siviiliä. Paljetein 
ja suitsukkein hän tuli maailmaan, ja niin myös lähti.”33 Sitä ennen 
kirkon ulkopuolella on soinut New Orleansin jazzhautajaiskäytän-
nön mukaisesti puhallinorkesterin surumarssi Just a Closer Walk with 
Thee34. Arkku on siirretty hevosten vetämiin ruumisvaunuihin, ja 
dragkuningattaret hyvästelevät vainajan viimeiselle matkalle, kuka 
vaunun ikkunaa koskettaen, kuka nunnanpuvussa ohi rullaluistellen.

Audiovisuaalisesti kiinnostava yksityiskohta on hautajaiskohtauk-
sen alkaminen ääniennakkona. Kohtaus käynnistyy äänellisesti ja kuva 
tulee mukaan vasta kahdeksan sekuntia myöhemmin. Hautajaisia edel-
tää näkymä Joen ja Harperin synkästä asunnosta, jossa Joen Salt Lake 
Citystä saapunut mormoniäiti Hannah puhuu puhelimessa poliisin 
kanssa. Homoksi paljastunut Joe on teillä tietymättömillä, ja Harper on 
pidätettynä poliisilaitoksella, koska hänet on löydetty kadulta harhaile-
masta sekavassa tilassa. Hannah lopettaa puhelun sanoihin: ”Sanokaa 
hänelle [Harperille], että äiti Pitt on tulossa.” Tältä luurinlyömältä alkaa 
hautajaisten gospelmusiikki soida kuin sanojen rytmistä vauhtia saaden. 
Samalla näemme Hannahin hyörimässä ankeassa ja pimeässä asunnossa. 
Kuvallisesti kohtaus siirtyy hautajaisiin vasta hetken kuluttua. Kuva 
vaihtuu ahdistuneesta Hannahista ilosanomaa hyökyvään dragdiivaan 
pommintehokkaassa synkroniapisteessä35, jossa alkusoitto on kuultu 
ja lauluosuus alkaa. Kuvaleikkaus osuu lauluosuuden ensimmäiselle 
iskulle, tahdin ykköselle, lepoteholle (toonikalle) ja sanalle ”be” (”I 
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may not be the best of anything”). Rytmitys ryydittää kohtauksesta 
erityisen mukaansatempaavan.

Pitkä ääniennakko ja siirtymän hieno audiovisuaalinen poljento 
korostavat kohtauksien vastakohtaisuutta ja alleviivaavat hautajais-
kohtauksen vapauttavaa tunnelmaa. Ilosanomaa julistava laulu alkaa, 
kun katsoja vielä seuraa mormoniäitiä Joen ja Harperin kolkossa 
asunnossa. Joen ja Harperin koti edustaa väritöntä, ankeaa ja ilotonta 
heterokulttuuria ja mustan glitterkuningattaren hautajaiset sateenkaa-
ren kirjavaa, elämänmyönteistä ja iloista queer-kulttuuria.36 Kumouk-
sellinen pervokerronta kääntää ylösalaisin aina leikkaustekniikkaa 
myöten valtakulttuuria hallitsevan esitystavan, jossa homous liitetään 
ahdistukseen, masennukseen ja murheelliseen elämänkohtaloon. Angels 
in Americassa heterot ovat onnettomia, itsetuhoisia ja surkuteltavia 
yksilöitä vastakohtana iloisille, elämänmyönteisille ja vapautuneille 
homoille37.

Pyhä camp

Queer-poliittista viestiä glitterkuningattaren hautajaiskohtauksessa, 
kuten muuallakin Angels in America -televisiosarjassa, rakentaa olennai-
sella tavalla camp-estetiikka. Tarkoitan sillä queer-kulttuurille tyypillistä 
identiteetin ilmentämisen tapaa ja huumorin muotoa, jota luonnehtivat 
ylenmääräinen liioittelu, teatraalisuus ja tyylin korostaminen. Camp on 
esteettinen tyyli, asenne ja aistimisen kyky mutta myös kulttuurinen 
ilmaisun muoto, joka on auttanut homoja selviytymään vihamielisessä 
ympäristössä ja ylläpitämään alakulttuurista yhteisöllisyyttä.38

Alkujaan camp on kaappimekanismin39 tuote. Se kehittyi suur-
kaupungeissa viktoriaanisena aikana, jolloin homoja vainottiin. Ala-
kulttuurinen puhe- ja käyttäytymistapa mahdollistaa homokulttuu-
risen viestinnän vihamielisessä valtakulttuurissa. Perinteisesti campiin 
käytökseen ovat kuuluneet esimerkiksi liioiteltu paneutuminen tyyli-
seikkoihin, estetismi, dandyily, ironia, nokkeluus, snobahtava välin-
pitämättömyys ja blasée mielenlaatu, vihjaileva falsetinkäyttö, runsaat 
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superlatiivit, absurdin taju, koristeellinen ilmaisu, tiuha viittailu taide- 
ja viihdemaailmaan sekä korostunut feminiinisyys. Nämä piirteet ovat 
monina aikoina merkinneet valtakulttuurin ei-hyväksymää miehisyyttä: 
mies käyttäytyy ”naismaisesti” ja vieläpä tahallaan ja liioitellen.40

 Campia voidaan lähestyä myös kulttuurikriittisenä estetiikkana, 
joka kääntää arvojärjestelmiä ylösalaisin. Se uhkaa makukaanoneita, 
koska se sekoittaa toisiinsa sopimattomina pidettyjä aineksia, kuten 
korkeaa ja matalaa, taidetta ja viihdettä, vakavaa ja leikkisää, hienos-
tunutta ja rahvaanomaista, pyhää ja maallista sekä tietenkin masku-
liinista ja feminiinistä. Se paljastaa kulttuuristen (tyyli)käytäntöjen 
keinotekoisuuden liioitellessaan niitä niin paljon, että ne näyttävät 
kaikkea muuta kuin luonnollisilta. Tässä mielessä camp kaivaa maata 
valtarakenteiden alta ja herättää yleisössä epävarmuutta.

Identiteettiin liittyvät kuvastot ovat queer-campille arvokasta 
ainesta. Angels in America campittaa sukupuolen ohella uskonnollista, 
erityisesti kristillistä, mormonistista ja juutalaista kuvastoa. Varsinkin 
katolisuudella on tärkeä sija camp-kulttuurissa, joka luo halukkaasti 
vinon katseen säännöttelevän avioelämän hylkääviin pappeihin, munk-
keihin ja nunniin, samaan sukupuoleen keskittyviin luostarilaitoksiin, 
pitsihameisiin ja samettitossuihin pukeutuviin miehiin ja yhteiskunnan 
laitamilla eläneisiin pyhimyksiin eriskummallisine hurmiokokemuk-
sineen. Queer-kulttuurilla on omat tapansa nähdä uskonnollisessa 
kuvastossa homoseksuaalisia piilomerkityksiä. Seksuaalista toiseut-
ta on länsimaisessa taiteessa ilmaistu kristillisellä kuvastolla ainakin 
renessanssista alkaen, tai joka tapauksessa tällainen tulkintatapa on 
hyvin vanha. Seksuaalisen toiseuden kokemukseen vetoavat paljasta 
pintaa näyttävät, jumalaisessa hurmiossa tai kärsimyksen tuskassa 
kiemurtelevat pyhimykset, joita vainottiin henkilökohtaisen uskonsa 
tähden ja jotka kuolivat marttyyrikuoleman, koska olivat mitä olivat 
eivätkä muuksi suostuneet muuttumaan. Marttyyripyhimysten kär-
simyshistoria vertautuu homojen koettelemuksiin, homovihaan ja 
vihamurhiin. Toisaalta pyhimysten epätavalliset hurmiokokemukset, 
kuten kehoon tunkeutuville nuolille hekumallisesti antautuva Pyhä 
Sebastian tai enkelin kultaisen keihäänkärjen lävistystä janoava Ávilan 
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Pyhä Teresa, rinnastuvat epänormatiiviseen, kohtalokkaaseen mutta 
niin taivaalliseen seksuaaliseen nautintoon.41 Lisäksi uskonnollisen 
kuvaston kitsipitoisuus lisää sen camp-ulottuvuuksia.

Angels in Americassakin Joe kertoo vaimolleen viehtyneensä lapsena 
kuvaan, jossa Jaakob painii mieskehoisen enkelin kanssa, ja että tämä 
(mieli)kuva kiehtoi ja ahdisti häntä usein. Enkelit tietenkin kuuluvat 
Angels in American uskonnolliseen kuvastoon, esiintyväthän ne jo 
näytelmän ja televisiosarjan nimessä. Priorin luona vieraileva Amerikan 
enkeli on taivaallisessa tyylitietoisuudessaan ja julistuksellisessa teat-
raalisuudessaan varsin camp hahmo. Kaksineuvoinen enkeli harrastaa 
pervoseksiä niin Priorin kuin Hannahin kanssa, mitä musiikki ilmentää 
hurmoksellisella koraalilla ja jälkiromanttisella sointumässäilyllä.

Angels in America kytkeytyy pervopyhimysten perinteeseen myös 
kuvaamalla aidsin kärsimysnäytelmänä – passiona – ja Priorin ”uskon-
sa” (identiteettinsä) takia kuolemaan tuomittuna queer-marttyyrina. 
Angels in America esittää kuitenkin kärsimysnäytelmästä kumouksel-
lisen pervotoisinnon tekemällä homo-Priorista profeetan, joka lopulta 
selviytyy koettelemuksestaan eikä kuole. Kuten Kekki kirjoittaa, yh-
teiskunnan kurjimmasta kehosta tulee tulevaisuuden näkyjen heijas-
tin, aidsin valtaamasta ihmisestä tietäjä. Ajan leimatuin ruttotauti on 
kulttuurisen muutoksen käynnistäjä, ja homot ovat uuden maailman 
esitaistelijoita.42

Mainittakoon, että camp-ulottuvuudet ovat merkittävämmässä 
roolissa näytelmän teatteriversioissa kuin televisiosarjassa. Elävä teatteri 
on lähtökohtaisesti elokuvaa campimpi taidelaji. Teatteri on avoimesti 
teatterillinen, keinotekoinen, esityksellinen ja vaudevillemainen – per-
vo – verrattuna elokuvakerrontaan, joka nojaa enemmän realistiseen 
todellisuusvaikutelmaan.43 Niin ikään teatteri on fyysistä ja tapahtuu 
elävässä vuorovaikutuksessa yleisön kanssa, siinä missä elokuva pe-
rustuu median kautta välittyvään, yksisuuntaiseen ja etäännytettyyn 
taidesisältöön. Angels in American televisiomukaelma menettää tässä 
mielessä joitakin näytelmälle keskeisiä, teatterille ja esitystaiteelle omi-
naisia camp-ulottuvuuksia.
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Identiteetin vaellustila

Poliittisten, uskonnollisten, etnisten ja muiden identiteetillisten perin-
teiden pervouttaminen korostaa sellaisen kulttuurin olemassaoloa, joka 
on homoseksuaalista itsessään44. Kuten Kekki kirjoittaa, homouden 
tuominen kulttuurin laitamilta sen keskukseen pervouttaa valtakulttuu-
ria ja tuo esiin valtakulttuurin huokoisuuden. Heterouden ja homou-
den välistä erottelua pitää kulttuurissa yllä jako heteroksi määrittyvään 
keskukseen ja homoksi määrittyvään reuna-alueeseen, ja kun tämä 
jäsennys käännetään ylösalaisin, eivät heterous ja homous enää erotu 
toisistaan selkeästi. Valtakulttuuri ei enää näytä niin ehyeltä ja heterolta, 
eikä homokulttuurikaan ole yhtenäistä. Kulttuuri ja sen identiteettipeli 
on moninaisempaa ja monimutkaisempaa, liikevoimaista.45

Tätä kulttuurin kuhisevaa kudosta Angels in American musiikki 
ilmentää monin tavoin. Musiikin sekakoosteisuus ja monityylisyys 
muodostaa soivan vastineen sarjan perusajatukselle toisiinsa sotkeu-
tuvien identiteettiainesten rihmastosta. Musiikki maalaa kuulokuvan 
sekasortoisesta maailmasta, jossa ihmiset ovat jatkuvassa muutoksen 
tilassa vaeltaessaan siinä identiteetillisten järjestelmien verkostossa, 
josta kulttuuri muodostuu. Musiikilliset viitteet rotuun, etnisyyteen, 
historiaan, paikkaan, aikaan, politiikkaan, uskontoon, sukupuoleen 
ja seksuaalisuuteen soivat amerikkalaisen identiteetin säikeitä, joiden 
pysähtymätön liike luo televisiosarjaan soivan kuvan pervosta ole-
massaolon tavasta46. Kuten kirjallisuudentutkija Joseph A. Boone on 
todennut, Kushnerin näytelmän keskeinen teema on ajatus suuresta 
matkasta: päättymättömästä liikkeestä, joka muodostuu maantieteel-
listen, psykologisten, aatteellisten, hengellisten ja muiden kulttuuristen 
risteymien ja uudelleenristeymien mosaiikista47.

Angels in American pervoa perussointia tuottaa myös kokonaisval-
tainen äänisuunnittelu, joka liuottaa rajan musiikin ja äänitehosteen 
(hälyn) väliltä.48 Ihmisäänet, musiikit, ympäristön hälyt ynnä muut 
äänet muodostavat yhden äänellisen jatkumon49. Purkaessaan hälyn 
ja musiikin välisen rajan, samoin kuin diegeettisen ja ei-diegeettisen 
äänen/musiikin sekä ulkoisen ja sisäisen diegeettisen äänen/musiikin 
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eron,50 kokonaisvaltainen äänisuunnittelu häivyttää perinteiset ääni-
raidan osatekijöiden väliset luokittelut eli ”identiteetit”. Sarjan ääni-
estetiikka sekä kiinnittää huomion näihin erotteluihin että paljastaa 
ne yhä uudelleen neuvoteltaviksi – liikkuviksi.

Tyypillisin Angels in American äänimaisema on jonkinlainen hu-
mina, surina, pörinä tai murina: yleishäly, joka äänellistää ajatuksen 
jatkuvassa muutostilassa olevasta maailmasta. Nimitän sitä kosmiseksi 
hälyksi sekä liikkeen ja muutoksen hälyksi. Se voi muodostua ympäris-
tön äänistä, kuten sateesta tai rantaan murtuvista aalloista, liikenteen, 
koneiden ja ylipäätään teknologian hälystä tai muista jokapäiväisen 
elämän äänistä, mutta myös musiikista. Toistuvia ovat autojen, lentoko-
neiden ja muiden liikennevälineiden äänet ja katuhäly. Kuljetuksen ja 
siirtymisen äänet ovat liikkeen ja muutoksen kirjaimellista ääniainesta.

Samoin kuullaan paljon puhelinta ja muiden akusmaattisten51, 
ääntä kuljettavien laitteiden ääniä, kuten sairaala- ja metrokuulutuksia, 
sekä teknologisten kojeiden ja järjestelyiden ääniä, kuten kirjoitusko-
netta, kelloja, hissejä, viemäriputkia ja sairaalalaitteita. Äänimaisemaan 
kuuluvat myös hellittämättömät hälytysäänet, kuten poliisiautojen, 
ambulanssien ja paloautojen sireenit sekä puhelimen pirinä – kuin 
maailman ja ihmisen hälytystilaa ilmentäen. Monesti yhteiskunnan 
infrastruktuurin äänet sekoittuvat luonnon ääniin, rankkasateeseen, 
myrskyyn tai tuuleen, muodostaen kokonaisvaltaisen liikkeen ja muu-
toksen äänitilan. Arjen ääniä on taajaan muokattu, vahvistettu ja 
kaiutettu, jolloin kosminen häly saa psykedeelisiä ja kokeellisia sävyjä. 
Välillä se muistuttaa new age -ambientia tai tieteiselokuvien avaruudel-
lista kohinaa, tuoden mieleen vaikka elokuvat 2001: Avaruusseikkailu 
(2001: A Space Odyssey, Iso-Britannia & Yhdysvallat 1968) ja Alien 
– kahdeksas matkustaja (Alien, Yhdysvallat & Iso-Britannia 1979) tai 
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Jos kiinnittää korvansa tähän hälyyn, huomaa sen hallitsevan sar-
jaa alusta loppuun lähes keskeytyksettömänä prosessina monenlaisine 
muunnoksineen. Paikoin se valtaa koko äänellisen tilan, paikoin se 
soi huomaamattomammin vuorosanojen tai muiden äänien taustalla. 
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Jatkuva liikkeen ja muutoksen häly sitoo kohtaukset tiiviisti toisiin-
sa ja luo sarjaan kosmisen kuulokulman: äänellisen vertauskuvan 
eksistentiaalisessa tilassa vaeltavasta yksilöstä alituisessa murroksen 
tapahtumasarjassa, joka päättyy vasta kuolemaan. Surina tai humina 
on ympäristö ja avaruus, jonne ihminen on heitetty. Se ilmentää sitä 
vaellusta, johon ihmisen minuus on pakotettu. Jokainen sarjan hahmo 
joutuu kohtaamaan ja selviämään maailman epäjärjestyksestä omalla 
tavallaan52. Samalla häly muistuttaa psyykkisen pirstoutumisen vaa-
rasta, mutta eteenpäin meno on välttämätöntä elämän jatkumiselle ja 
ihmisen elämäntunteen ja elämänhalun säilymiselle.

Kehojenkin äänet saavat Angels in Americassa kosmisen, olevaisen 
olemusta ja perussyitä kysyvän merkitysulottuvuuden niiden runsau-
desta ja korostuneesta aineellisuudesta johtuen53. Tämä pätee varsinkin 
Priorin ja Royn sairaan kehon ääniin, raskaaseen hengitykseen, huohot-
tamiseen ja yskimiseen. Aidsin koettelema keho vertautuu poliittisten 
ja ekologisten ongelmien runtelemaan maapalloon.

Angels in American tapa käyttää ympäristön, kuten liikenteen, 
viemäreiden ja sateen, sekä ihmiskehon ääniä vertauskuvallisessa mer-
kityksessä on hieman tarkovskimainen54. Mikä tahansa arjen ääni on 
pelkoa, hämmästystä ja ihmetystä herättävä kosminen ääni, joka kätkee 
sisäänsä olemassaolon outouden. Luonnon, koneiden ja kehojen ää-
net soivat yhtä ja samaa olevaisuutta, elämän jatkuvaa liikettä. Se luo 
tunteen siitä, että vaellus läpäisee maailmankaikkeuden kaikki tasot 
samanaikaisesti. Vaellus on käynnissä taivaankappaleissa, ihmiskunnas-
sa ja kansakunnissa, yhteiskunnan ja kaupunkien infrastruktuureissa 
ja sosiokulttuurisilla tasoilla sekä yksilön kehossa ja psyykessä. Liike 
ja muutos luonnehtivat ihmisen verenkiertoa ja minuutta mutta myös 
kaupunkeja, maapalloa ja galakseja.

Kaksineuvoiset sävelsuvut

Kosmisen hälyn ohella voidaan puhua kosmisesta musiikista, joka 
niin ikään hallitsee Angels in American ääniraitaa. Ambientista, mini-
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malismista, new age- ja meditaatiomusiikista ammentava kosminen 
musiikki on asetelmamaista. Sitä hallitsevat urkupisteet, toistokuviot 
ja keinuva rytmiikka. Soinnit ovat kuulaita ja kelluvia, salaperäisiä ja 
outoja. Olennaista on, että kosminen musiikki pysyy joiltakin osin 
muuttumattomana samalla kun se joiltakin osin elää ja muuttuu. 
Kehämäinen ja äänimaisemamainen musiikki muodostuu tarkemmin 
katsottuna jatkuvasta pienoisliikkeestä, sinne tänne sinkoilevasta ai-
neksesta. Angels in American kosminen musiikki on pysyvän liiketilan 
musiikkia, joka ilmentää sekä maailmankaikkeuden vakautta että 
alituista mylläkkää, sfäärien harmoniaa ja elämän kuhinaa.

Kosminen musiikki ei rakenna päämäärähakuisia, yhdestä pisteestä 
toiseen pyrkiviä kulkuja, kuten tonaalisen musiikin peruskertomusta 
jännitteestä lepotilaan. Sen sijaan se rakentaa arjen eksistentiaalista 
viritystä kaiuttavia ääniasetelmia. Esimerkiksi Harperin ja Priorin 
pillerinpopsimis-kohtauksessa ja sitä seuraavassa unessa (1. jakso) 
soi kehämäisesti keinuva, kolmijakoinen jousimusiikki. Soinnutus 
ammentaa miksolyydisesta moodista, joka on yhtä aikaa jännitteistä 
ja purkautunutta. Samalla se vaihtelee molli- ja duurikolmisointujen 
välillä, mikä johtaa ylinousevan noonisoinnun monimieliseen pervo-
tunnelmaan.

Angels in American alkuperäismusiikki on soinnutukseltaan useim-
miten modaalista, bitonaalista tai muuten vain hämärää, sen sijaan 
että olisi klassis-romanttisesti tonaalista. (Poikkeuksen muodostavat 
kohtaukset, joissa Hollywood-musiikin kliseitä toisintoistetaan pervo-
korvalla ja camp-henkisesti.) Sarjassa paljon kuultava miksolyydinen 
moodi on tonaalisnormatiivisen harmoniakäsityksen näkökulmasta 
epävakaa ja monimielinen sävelsuku, joka ei noudata huippu- ja le-
potehon vastakkaisuuteen perustuvaa toiminnallista sointukaavaa. 
Miksolyydinen sävelsuku(puoli) on samanaikaisesti lepäävä ja jän-
nittynyt, paikallaan keinuva ja eteenpäin ajava. Se on luonteeltaan 
avoin, sulkeutumaton. Bitonaalisuus taas tarkoittaa kahden sävellajin 
yhtaikaista käyttöä; kumpikaan ei ole toista oikeampi, vaan sävellaji 
on aidosti kaksineuvoinen. Moninainen sävelsuku ei ikinä purkaudu 
tonaalisnormatiivisesti, koska se ei perustu sellaisille vastakohtaisille 
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käsitepareille kuin toonika–dominantti, lepo–jännite ja keskus–reu-
na-alue. 

Tätä kosmista musiikkia voidaan pitää pervona musiikkina, koska 
se ylittää perustavia käsitteellisiä vastakohtia ja ilmentää pysähtymä-
töntä liikettä – lukkoonlyötyjä merkityksiä pakenevaa mahdollisuuk-
sien tilaa. Se purkaa pysyvän ja liikkuvan sekä muuttumattoman ja 
muuttuvan vastakohtaisuuden. Samalla ylittyy muitakin käsitteellisiä 
vastakohtaisuuksia, kuten kehämäinen/eteenpäin suuntautunut, lepo/
jännite, sulosointu/riitasointu, normaali/epänormaali, perustila/poik-
keus sekä maskuliininen/feminiininen.55

Kosmista musiikkia hallitsevat piirteet, joita länsimainen musiikki 
on perinteisesti kohdellut feminiinisinä ja maskuliinisille piirteille 
alistettavana toiseutena. Niitä ovat esimerkiksi paikallaan pysyvyys, 
kehämäisyys, ei-päämäärähakuisuus, kolmijakoisuus, tanssiainekset, 
orientalismi, lyyrisyys, yksitemaattisuus, ei-kehittelevä aiheiden ja 
soinnutuksen käsittely, oikullisuus ja herkkätunteisuus.56 Angels in 
America -sarjan musiikki ei kuitenkaan esitä näitä piirteitä poikkeus-
tilana, joka olisi kesytettävä vastakohtaisilla maskuliinisilla eleillä, vaan 
antaa feminiinisten tunnusmerkkien virrata vapaasti. Sarjan musiikki 
kaihtaa kaavamaisia tapoja rakentaa sukupuolieroa maskuliinisilla san-
kariaiheilla ja kärsimyksestä voittoon -muotorakenteilla, feminiinisellä 
viettelykromatiikalla ja paikallaan pysyvällä lyyrisyydellä sekä näiden 
vastakohtaisten ainesten yhteenotolla, jossa feminiinisyys alistettaisiin 
maskuliinisuudelle. Angels in American musiikki ei noudata klassisen 
länsimaisen taidemusiikin ja Hollywood-musiikin heterotonaalista 
järjestystä sonaattiestetiikasta perittyine, sukupuolieroa rakentavine 
kerrontamenetelmineen.57 Sen sijaan feminiiniset piirteet hallitsevat, 
ja niiden epätavanomainen sekoittuminen perinteisesti maskuliinisiksi 
miellettyihin piirteisiin, kuten voimakkaaseen liike-energiaan, pää-
määrähakuisuuteen ja suuriin mittakaavoihin, luo epänormatiivista, 
kaksineuvoista ja androgyynia sointia, pervomusiikkia. Sekä kosminen 
musiikki että kosminen häly luovat tilaa pervo-utopialle.
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Humahtelevat madonreiät

Angels in American kosminen ääniraita luo sarjaan filosofisen kuulo-
kulman, joka ilmentää pysyvässä muutoksen tilassa olevaa queer-iden-
titeettiä. Tämä kuulokulma ei kuulu tietylle tarinan hahmolle vaan 
viittaa queerin subjektiuden ajatukseen, jota eri henkilöt tahoillaan 
ilmentävät. Äänen ja kuvan välille jää käsitteellisesti pohdiskeleva 
aukko, joka symboloi myös sarjan vastaanottajan eksistentiaalista 
perustilannetta maailmaan heitettynä. Arjen kosmisesti kohiseva ääni-
maisema muistuttaa kaikkien ihmisten, niin sarjan hahmojen kuin 
katselijoidenkin, tilallisesta yhteydestä samaan maailmankaikkeuteen58. 
Samantapainen eksistentiaalinen, käsitteellinen ja filosofinen ääniraita 
luonnehtii luvuissa 4–5 käsittelemiäni elokuvia Tunnit ja Elämän puu.59

Kosmisen musiikin ja hälyn filosofista vaikutusta voidaan selittää 
niiden epäeläytyvällä luonteella60. Epäeläytyvä musiikki ei myötäile 
hahmojen tunteita eikä alleviivaa niitä suoraviivaisella sävelmaalailulla, 
kuten klassinen Hollywood-musiikki tekee61. Sen sijaan se etenee hah-
mojen tilanteista ja tunteista piittaamatta, omaa soivaa tapahtumaket-
juaan vääjäämättömästi toteuttaen. Se on objektiivista, konemaista ja 
omiaan luomaan käsitteellistä etäisyyttä elokuvan hahmojen tunteisiin 
ja kokemuksiin. Usein sillä kuvataan välinpitämätöntä tai vihamielistä 
ympäristöä tai psyyken alkukantaisia, konemaisia kerroksia.62 Angels in 
Americassa epäeläytyvä musiikki soi maailmankaikkeuden tarkoituk-
settomuutta, luo hahmojen kamppailuille eksistentiaalisen taustan ja 
sitoo ne yhteen filosofiseksi esitykseksi muutoksenalaisesta minuudesta 
matkalla, jota elämäksi kutsutaan.

Tähän liittyy kiinnostava äänitehoste, jota nimitän kosmiseksi 
siirtymä-ääneksi. Se on metallisen kaikuisa humahdus, joka tuntuu 
painottavan henkilöiden ja juonilinjojen liittymistä toisiinsa. Muuta-
man sekunnin kestävä liukuma ylös tai alas (tai molempiin suuntiin 
yhtä aikaa) on aistivaikutelmaltaan epätodellisen ylitehoinen ja kuu-
lostaa siltä kuin jokin liikkuisi ohitse valtavalla nopeudella. Raskas 
kaiku viestii lähetyksenomaisesta voimansiirrosta: äänen taianomaisesta 
kyvystä taittaa suuria välimatkoja silmänräpäyksessä63. Säännöllisesti 
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kuultava äänimerkki muistuttaa hahmojen ja katsojien osallisuudesta 
maailmankaikkeuden suureen vaellustapahtumaan. Usein sen jälkeen 
seuraa jonkin hahmon sisäistä maailmaa ilmentävää musiikkia, kuten 
vibrafonin vieraantunutta väreilyä Harperin aistiharhoissa.

Elokuvissa ja televisiosarjoissa tämänkaltainen ääni yhdistyy taval-
lisesti yliluonnolliseen64. Fantasia- ja satuelokuvissa sellainen kuullaan 
siirryttäessä todellisuudesta tai maailmasta toiseen jonkin taikakeinon 
avulla. Tieteiselokuvissa ääni kuvaa usein kaukosiirrin-teknologiaa, 
jonka avulla voidaan siirtää henkilö paikasta toiseen hajottamalla tämä 
lähtöpaikassa hiukkastason ainesosiinsa ja kokoamalla päätepisteessä 
takaisin (esim. Star Trek). Angels in Americassa kosmista siirtymä-ään-
tä kuullaan muun muassa Priorin, Harperin ja Royn aistiharhoissa 
vierailevien olentojen, kuten Amerikan enkelin, Priorin esi-isien, Mr. 
Liesin ja Ethelin yhteydessä. Äänet toimivat akustisina madonreikinä,65 
suunnattomien etäisyyksien päässä toisistaan olevien aikojen ja tilojen 
välisinä portteina. Äänen merkityksen eri ihmisten ja todellisuuksien, 
kuten unien, näkyjen ja aistiharhojen, välisenä siltana kiteyttävät Pri-
orin vuorosanat Harperin kadotessa äänen myötä heidän yhteisestä 
unestaan: ”Täällä mennään ja tullaan niin kummallisesti.”66 Samalla 
voimakkaasti liukuva ääni on oiva symboli liikkuvalle, mihinkään 
normiin tai määritelmään pysähtymättömälle queer-identiteetille.

Kosmisesta siirtymä-äänestä kuullaan monia muunnoksia. Har-
perin ja Priorin unessa antiikkipatsaan pään kääntymistä säestää chi-
mesien67 ja sanattomien ihmisäänten aavemainen väräys. Chimesien 
vieraantunut kimmellys sävyttää niin ikään häröä humahdusta Mr. 
Liesin ilmestyessä ensi kertaa Harperille. Paikoin siirtymä-ääneen liittyy 
kauhu-, tieteis- ja jännityselokuvista tuttu kuvallinen erikoistehoste: 
äärikorkealta kuvattu näkymäotto tai nopeasti alas tai ylös liukuva 
kamera-ajo, joka tuo mieleen Alfred Hitchcockin syvyyspsykologiset 
tehokeinot elokuvassa Vertigo  – punainen kyynel (Vertigo, Yhdysvallat 
1958). Huimaavat kamera-ajot vastaavat kuvallisesti kosmisen siir-
tymä-äänen sävelliukumia. Välillä nähdään kuvia ulkoavaruudesta, 
galakseista ja planeetoista, mikä vahvistaa eksistentiaalista vaikutelmaa. 
Ehkä huikein kosminen siirtymä-ääni kuullaan kuitenkin kuvauksen 
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vaihtuessa Joen ja Royn ravintolatapaamisesta tien toiselle puolelle 
Keskuspuiston pimeään pusikkoon, jossa Louis harjoittaa satunnaista 
seksiä nahkahomon kanssa (2. jakso). Useita sekunteja kestävä siirtymä 
rakentuu kauhuelokuvamaisen nopeasta zoomauksesta kadun poikki 
ja psykedeelisestä lentoäänestä, johon sekoittuu lehtien havinaa ja 
liikennemelua.

Siirtymä-ääni tulee esitellyksi jo sarjan alkuteksteissä. Se päättää 
alkujakson, jossa lennetään Yhdysvaltojen halki eeppisen tunnusmu-
siikin siivittämänä pilvien yläpuolelta alas maahan katsoen. Yli kaksi 
minuuttia pitkässä jaksossa vaelletaan San Franciscosta Salt Lake Cityn, 
St. Louisin ja Chicagon kautta New Yorkiin ja laskeudutaan alas Kes-
kuspuistoon. Matkalla nähdään tunnettuja maamerkkejä, kuten San 
Franciscon Golden Gaten silta, Salt Lake Cityn mormonitemppeli, 
St. Louisin Gateway-kaari,68 Chicagon Willis-torni (entinen Sears-tor-
ni) sekä New Yorkin Empire State Building. Lopuksi Keskuspuiston 
Betesda-lähteen pronssinen enkelipatsas69 avaa silmänsä ja liikuttaa 
päätään, jolloin kuullaan lyhyt humahdus aavekuoroineen.

Pervokantele ja outo oboe

Angels in American alkuperäismusiikki rakentaa suuren vaelluksen 
tuntua monin keinoin, kuten maailmanmusiikin ja new age -ainesten 
yhdistelmillä. Ympäri maailmaa peräisin olevat, etnisiä merkityksiä kan-
tavat perinnesoittimet viittaavat kansojen sekoittumiseen mutta luovat 
myös muinaisuuden henkistynyttä tunnelmaa väkevästi kajehtivine 
ominaisuuksineen, kuten borduunakielineen. Niitä ovat esimerkiksi 
irlantilainen kehärumpu bodhrán, iranilainen nahkarumpu dayre, 
suomalainen kantele sekä intialaisessa klassisessa musiikissa käytetty, 
jousella soitettava metallikielinen esraj.

Sarjan musiikki suosii soittimia ja sointeja, jotka viittaavat henki-
maailmaan ja yliluonnolliseen. Niihin kuuluvat kellot, gongit ja muut 
pellit, ravistimet ja helistimet sekä celesta ja cembalo, sanaton kuoro, 
poikasopraano, kaikutehosteet ja katedraaliakustiikka. Salaperäiset 
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soinnit ovat omiaan kuvaamaan enkelinäkyjä, outoja voimia ja ole-
massaolon tuntemattomia ulottuvuuksia70. Tärkeällä sijalla ovat myös 
preparoidut soittimet71, joiden äänellisiä ominaisuuksia on muokattu 
soitinta fyysisesti muuntamalla, sekä prosessoidut soittimet, joiden 
äänellisiä ominaisuuksia muokataan sähköisin laittein. Niitä ovat esi-
merkiksi preparoitu viulu, preparoitu kitara ja preparoitu piano sekä 
prosessoitu chimes ja elektroninen puhallinsoitin (EWI)72. Lisäksi 
soittimistoon sisältyy sinfoniaorkesterin vakiokokoonpanoon kuulu-
mattomia, epätavallisia orkesterisoittimia, kuten kontra-alttoklarinetti 
ja alttohuilu.

Perinnesoittimet, taikavoimaiset soittimet, harvinaiset soitinmuo-
dot sekä muokatut soittimet ovat kaikki epätavallisia ja outoja – epänor-
matiivisia – soittimia. Niitä myös käytetään yllättävinä yhdistelminä ja 
sähköisesti muuntaen. Siten Angels in American musiikkia hallitsevat 
soittimet, joiden identiteetti on hämärtynyt tai muuntuva. Tämäkin 
on musiikillinen queer-strategia: soitinnus suosii normisointien välissä 
olevia pervosoittimia. Soittimista on tehty ”alkuperättömiä” ja ”epä-
luonnollisia”, kun ne on irrotettu etnisistä yhteyksistään ja liitetty mo-
nikulttuuriseen kudokseen ilmentämään liikkeessä olevaa moninaista 
identiteettiä, vaelluksen ja muutoksen tilaa. Pervosoittimet maalaavat 
näkymän ylirajaisesta kulttuurista, liikkuvien identiteettisäikeiden 
muuttuvasta vyyhdistä ilman pysyvää olemusta. Mukana kuullaan jopa 
kanteletta, suomalaiskansallista perinnesoitinta. Angels in Americassa 
sekin toimii identiteetiltään hämärrettynä pervosoittimena sekä – kuten 
usein suomalaisen kulttuuripiirin ulkopuolella – new age -soittimena, 
joka viestii ikiaikaista viisautta ja henkistä kasvua. Sähköisesti vahvis-
tettu, cembalolta kuulostava pervokantele on uuden ajan airut.

Tärkeä Angels in American muutoksenalaista identiteettiä ja mat-
kan ajatusta rakentava tekijä on alkutekstien tunnusmusiikki, jonka 
aikana liidetään Amerikan mantereen halki, kuten aiemmin kuvasin. 
Nimitän sitä suureksi vaellusteemaksi. Sitä hallitsevat melankolinen 
soolo-oboe, rauhaisat kaarrokset sekä suuri tilan tuntu. Modaalinen 
soinnutus luo henkistynyttä tunnelmaa. Oboeen liittyvä vaelluksen 
merkitys kuitataan yhden jakson vuorosanoissakin (4. jakso). Oboeta 
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soittava Mr. Lies toteaa Harperin Etelämantereelle sijoittuvassa aisti-
harhassa seuraavaa: ”Oboe, Kansainvälisen matkanjärjestäjien liiton 
virallinen soitin. Jos sorsa osaisi laulaa, se kuulostaisi tältä. Honottava, 
yksinäinen, vaeltajien kutsu.”

 Angels in American tunnusmusiikki, suuri vaellusteema.

Kansainvälisen matkanjärjestäjien liiton asiamies Mr. Lies (Jeffrey Wright) 
soittaa Etelämantereella vaeltajien kutsua.

Tunnusmusiikissa kuullaan myös käyrätorvea, joka on klassis-romant-
tisessa musiikissa perinteinen vaeltajan (subjektin) merkki. Pasuunat 
ja trumpetit nousevat etualalle kuvan lähestyessä New Yorkin Keskus-
puistoa ja Betesdan allasta. Väkevät vasket ilmentävät raamatullisuutta, 
ylevää ja historiallisen spektaakkelin tuntua73. Kristillisessä ja juutalai-
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sessa perinteessä vaskikutsut viittaavat shofariin, pässinsarvesta tehtyyn 
torveen, joka on taivaallisten sotajoukkojen tunnus ja juutalaisten 
muinainen rituaalisoitin. Siihen enkelit puhaltavat tuomiopäivänä 
ja siltä jumalan ääni kuulostaa.74 Tunnusmusiikki kuhisee etnisiä ja 
uskonnollisia viitteitä juutalais-kristillisessä mielessä. Vaskien ohella 
niitä ovat taivaaseen ja enkeleihin viittaavat pienet kellot (esim. kel-
lopelit ja chimesit), harppumaiset soittimet (esim. kitara ja kantele) 
sekä koraalikudokset. Niitä ovat myös tamburiinit, symbaalit ja muut 
yksinkertaiset lyömäsoittimet75 sekä tanssiaiheet. Ne muistuttavat tu-
hansia vuosia vanhoista perinteistä ja musiikin taianomaisesta kyvystä 
matkustaa ajassa ja tuoda mennyttä läsnä olevaksi. Oboen ja klarinetin 
ruokosointi on niin ikään myyttinen76. Soinnit ovat sekä tuttuja että 
eksoottisia, ja niissä on hienovarainen camp-viritys.

Matka on sinussa

Alkutekstien tunnusmusiikki on sarjan ainut musiikki, joka on luon-
teeltaan kerronnallista klassis-romanttisen musiikin ja klassisen elo-
kuvamusiikin mielessä. Oboe toimii vaeltajana, ja pitkälinjaiset säkeet 
vastaliikkeineen, sävykkäine säestyksineen ja sointukulkuineen tuotta-
vat eteenpäin suuntautuvia jännite–purkaus-rakenteita. Yhdessä kuvan 
kanssa musiikki rakentaa vaikuttavan kertomuskokonaisuuden: suurta 
matkaa ilmentävän mallitarinan.77

Siirtymä alkuteksteistä tarinaan tapahtuu kosmisella siirtymä-ää-
nellä, jonka aikana enkelipatsaan pää liikkuu. Kuva ja ääni muodos-
tavat surrealistisen, pelottavan ja kiehtovan yhdistelmän78. Ääni on 
akusmaattinen,79 koska sille ei löydy kuvasta järkiperäistä äänilähdettä, 
mikä luo yliluonnollisuuden ilmapiirin. Äänen voi kuulla viittaavan 
Amerikan enkeliin, joka sarjan alussa ilmenee pelkästään äänellisesti, 
akusmaattisena oliona, ja saa näkyvän hahmon vasta 3. jakson lopulla. 
Mutta ennen kaikkea ääni tuntuu symboloivan sitä salaperäistä voimaa, 
joka lopulta pelastaa Priorin kuoleman kourista. Johanneksen evan-
keliumissa (Joh. 5: 2–3) kuvataan Jerusalemissa sijaitsevaa Betesdan 
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lammikkoa, jonka vesi parantaa sairauksia ja jonka voima on peräisin 
enkeliltä. Keskuspuiston vesien enkeli on saanut siitä nimensä, ja se on 
Priorin lempipaikka New Yorkissa. Patsaan aavemaisen äänen jälkeen 
kuullaan vieläpä pikardinen terssi: musiikki kääntyy viimeisellä soin-
nulla mollista duuriin. Silmänräpäyksessä tapahtuva, hätkähdyttävä 
soinnullinen muodonmuutos on perinteinen kirkastumisen, henkis-
tymisen ja pyhyyden merkki80. Tässä se on soitinnettukin kirkkain 
soittimin, mikä tehostaa eleen tervehdyttävän pimeydestä valoon 
-merkityksen. Sävelsäteily ennakoi onnellista käännettä Priorin koet-
telemuksessa. Sarja päättyy samalle enkelipatsaalle, jonka ääreltä Prior 
toivottaa katsojallekin ”lisää elämää”.

Angels in America -sarjan päätökseksi Prior (Justin Kirk) toivottaa katsojalle 
lisää elämää New Yorkin Keskuspuiston Betesdan altaalla, parantavan 
enkelipatsaan edessä.

Suuren vaellusteeman ohella Angels in Americassa on toinen vaellustee-
ma, joka sekin on oboevetoinen. Kutsun sitä elokuvan soundtrack-le-
vyä81 seuraten Ellis Island -teemaksi. Tasajakoisesti eteenpäin kulke-
vaan, muinaisten sankarirunoelmien poljentoja kaiuttavaan suureen 
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vaellusteemaan verrattuna kolmijakoisesti keinuva ja kehämäinen Ellis 
Island -teema tuntuu kaihomielisemmältä, tunteellisemmalta.

Ensimmäisen kerran se kuullaan sarjan avauskohtauksessa Louisin 
isoäidin hautajaisissa rabbin (Meryl Streep) puheen taustalla. Se alkaa, 
kun vanha rabbi sanoo vainajaan viitaten: ”Hän ei ollut vain ihminen 
vaan tietynlainen ihminen. Niitä, jotka ylittivät valtameren [– –].” 
Samalla käynnistyy dokumentaarinen kuvasarja maahanmuuttajista 
saapumassa uudelle mantereelle Ellis Islandin satamaan. New Yorkin 
edustalla, Manhattanin eteläpuolella sijaitseva Ellis Islandin saari toimi 
vuosina 1892–1954 Yhdysvaltain vilkkaimpana siirtolaisten tarkas-
tusasemana, jonka kautta miljoonat siirtolaiset saapuivat luvattuun 
maahan.82 Rabbi jatkaa puhettaan viime vuosisadan alun siirtolaisista 
ja siitä, miten heidän tekemänsä suuri matka värähtelee edelleen heidän 
jälkeläisissään. Puhe päättyy seuraavasti: ”Mutta joka päivä te kuljet-
te vastaavan matkan. Joka päivä. [– –] Matka on teissä itsessänne.” 
Samalla loppuu Ellis Island -teema ja kohtaus vaihtuu.83 Tällä tavoin 
Ellis Island -teema liitetään sekä kirjaimellisesti että vertauskuvallisesti 
suureen matkaan, muuttoon ja muutokseen.

Elämä on matka. Rabbin puhetta säestävät vaellusmusiikki sekä kuvat 
1900-luvun alkupuolen siirtolaisista saapumassa New Yorkiin Ellis Islandille.
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Sama teema kuullaan Louisin muuttaessa pois Priorin luota (2. 
jaksossa) sekä Harperin ottaessa elämänsä omiin käsiinsä ja istuessa 
lentokoneessa matkalla San Franciscoon (6. jakso). Sitä kuullaan myös 
sarjan päätöskohtauksessa, jossa Louis, Belize, Hannah ja Prior istuvat 
Betesdan suihkulähteellä Yhdysvaltojen poliittisesta tulevaisuudesta 
keskustellen. Niin ikään teema toimii jokaisen jakson päättävänä 
lopputekstimusiikkina. Kaikissa kohtauksissa teema tuntuu ilmentä-
vän henkilökohtaista elämänvaellusta, muutoksen kipua sekä uuden 
alkua ja toivoa.

Homohistorialliset silmäniskut

Tärkeä Angels in American queer-strategia on homohistorialliset musiik-
kiviitteet. Sarjan musiikki ammentaa musiikin historian pervohetkistä 
viittaamalla säveltäjiin, taiteilijoihin, teoksiin, aiheisiin ja hahmoihin, 
jotka nykytietämyksen valossa ilmentävät sukupuolista tai seksuaalista 
toiseutta. Tämä pervouttava intertekstuaalisuus imeyttää Angels in 
American rakentamaan queer-identiteettiin historiallista syvyyttä.

Otetaan esimerkiksi Priorin ja Harperin yhteinen uni sarjan ensim-
mäisestä jaksosta nimeltä Huonoja uutisia. Prior on kuullut sairastavansa 
aidsia, ja Louis on jättänyt hänet. Harper on alkanut hiljalleen tajuta 
aviomiehensä olevan homo ja avioliittonsa tulevaisuudeton. Prior ja 
Harper ovat kumpikin napsineet pillereitä ja torkahtaneet. Unessa 
Prior kulkee hämärässä käytävässä surrealistisen kreikkalais-roomalaisen 
antiikkitarpeiston ympäröimänä. Atlantti-patsaat84 liikuttavat päitään, 
ja seinästä työntyy esiin kynttilänjalkoina toimivia käsiä. Mustavalkoi-
nen kohtaus lainaa Jean Cocteaun ohjaamaa satuelokuvaa Kaunotar 
ja hirviö (La Belle et la Bête, Ranska 1949), ja niin tekee musiikki-
kin. Samanaikaisesti soiva Georges Auricin Salaperäiset käytävät (Les 
couloirs mystérieux) on sävelletty kohtaukseen, jossa Kaunotar kävelee 
käytävää alas Hirviön luo peilien ja kynttelikkökäsien ohitse. Angels in 
American käytäväkohtaus leikkii intertekstuaalisuudella. Prior nukah-
taakin sohvalle Francis Steegmullerin Cocteau-elämäkerta85 käsissään. 
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Cocteau on homoikoni, jolla oli läheinen suhde camp-henkiseen Les 
Six -säveltäjäryhmään, johon Auric kuului.86

Viljalti camp-nautintoa tarjoavalla Kaunotar ja hirviö -elokuvalla 
on vakiintunut homoseksuaalinen tulkintahistoriansa. Hirviön ja 
kaunottaren suhde on epänormatiivinen – parihan on ”sopimaton”. 
Lisäksi hirviön voi tulkita symboloivan pelottavaa, yhteiskunnan hir-
viömäiseksi tuomitsemaa homoutta, joka kuitenkin lopulta paljastuu 
kauniiksi prinssiksi, jos vain uskaltaa aidosti ja avoimesti kohdata pedon 
ja rakastaa häntä sellaisenaan. Cocteaun rakastetun, Jean Marais’n esit-
tämä hirviö onkin kissamaisessa olemuksessaan ja renessanssiasussaan 
varsin suloinen, hellyttävä ja viehko pörröpää. Aidsin aikakaudella 
hirviö saa vielä uuden lisämerkityksen kammoksuttuna tautina. Prio-
rin on kuljettava käytävää pitkin kohti sisäistä hirviötään, katsottava 
peiliin ja kohdattava sairas itsensä – ja edelleen rakastettava itseään ja 
uskottava taikavoimiin ja onnelliseen loppuun.87

Auricin Salaperäiset käytävät on unenomainen sävellys impressio-
nistiseen ja symbolistiseen tapaan. Aavemainen, sadunomainen musiik-
ki lumoaa. Se koostuu huilun sävelkatkelmista ja muiden korkeiden 
puupuhaltimien eleistä, pohjattomasti vellovista soinnutteluista sekä 
sanattoman kuoron ujelluksesta, joka luo myyttistä ja tuonpuoleista 
tunnelmaa. Ennen Auricin Salaperäiset käytävät -musiikin alkua kuul-
laan Newmanin johdattelevaa odotusmusiikkia: aineetonta jousisumua, 
harvoja pianon säveliä, kellon kilahduksia ja sanattoman kuoron yk-
sinkertaista hyräilyä (”ah-um”). Newmanin ja Auricin musiikit sopivat 
toisiinsa saumattomasti eikä vaihtumista huomaa. Molemmat käyttävät 
hyväkseen arvoituksellisia sointeja, kuten kellopeliä, vibrafonia, ksylo-
fonia, celestaa ja pianoa, jotka tekevät musiikin pinnasta kimmeltävää, 
peilimäisesti väreilevää. Peili on kohtauksessa tärkeä symboli. Käytävän 
päässä Prior näkee itsensä peilipöydän edessä ja puhuu peilikuvalleen. 
Peili on itsetuntemuksen ja totuuden vertauskuva mutta myös portti 
tuntemattomaan, salaperäisiin ja taikavoimaisiin maailmoihin. Kuvasti-
met ja käytävät ilmentävät muutoksen mahdollisuutta ja siirtymän tilaa.
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Prior kulkee kohti sisintään Jean Cocteaun Kaunotar ja hirviö -elokuvasta 
lainattua salaperäistä käytävää pitkin.

Kun Prior näkee itsensä peilin edessä, dragiin pukeutuneena, musiikki 
muuttuu  kylmistä puhaltimista kiinteämmäksi ja lämpimämmäksi 
jousiteemaksi. Samalla kuvaus vaihtuu mustavalkoisesta värilliseksi 
(käytävää kävellyt Prior on mustavalkoinen, mutta drag-Prior on väreis-
sä). Drag-Prior alkaa yksinpuhelun elämästä ja kuolemasta lainaamalla 
Auringonlaskun katu -elokuvan (Sunset Boulevard, Yhdysvallat 1950) 
traagista päähenkilöä Norma Desmondia (Gloria Swanson), unoh-
dettua diivaa, joka kerran oli mykkäelokuvatähti mutta unohdettuna 
vajosi hulluuteen: ”Olen valmis lähikuvaan, Herra De Mille.”88 Priorin 
valituspuheen jälkeen haamukuoro palaa ja Harper ilmestyy uneen. 
Kuoro laulaa liukumien täyttämää, tuulta muistuttavaa kudosta, ja 
verhot heiluvat. Musiikki on liukasta ja paikallaan pysymätöntä kuva-
jaismusiikkia, jonka seassa kuullaan hiljaista lasin helähtelyä. Kuten jo 
aiemmin totesin, liukuma (glissando) on oiva kuva mihinkään pysäh-
tymättömästä queer-identiteetistä ja muodonmuutoksesta. Se on myös 
halun kuva: sävel tulee toiseksi niin, että sävelten välinen raja häviää.89
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Prior ja Harper keskustelevat, ja kesken Harperin oivaltavaa aja-
tuskulkua puhkeaa soimaan Christoph Willibald Gluckin Eurydiken 
valitus (Complainte d’Eurydice) murheoopperasta Orfeus ja Eurydike 
(Orfeo ed Euridice, 1762/1774). Se kuullaan Auricin Cocteaun Or-
feus-elokuvaa (Orphée, Ranska 1950) varten sovittamana soitinver-
siona, jossa laulun korvaa huilu. Musiikki painottaa Harperin lau-
setta: ”Mikään tuntematon ei ole tiedettävissä” (”Nothing unknown 
is knowable”). Huilu tuo Priorin ja Harperin keskusteluun mukaan 
kolmannen äänen. Huilu on länsimaisen taidemusiikin historiassa 
usein ymmärretty ihmisäänen korvikkeeksi90. Huilun ja ihmisäänten 
välinen leikki, äänipeilailu, häivyttää yksilöllisten identiteettien erot 
ja muistuttaa muodonmuutoksen mahdollisuudesta – aivan kuten 
lauluääni tasapainottelee aina soittimellisen ja sanallisen välissä91.

Huilu on soitin, joka vaatii soittajalta oman (puhe)äänen tukah-
duttamista92. Angels in American peilikohtauksen huilu ilmentää tässä 
mielessä jotakin torjuttua. Siinä on hengitys ja melodia muttei sanoja: 
huilu soi sanojen takaista kipua. Huilu antaa Harperin ja Priorin 
vuoropuhelulle erityisen painon; musiikki sulkee kohtauksen kehysten 
tapaan. Musiikki loppuu, kun Harper ja Prior ovat puhuneet Harperin 
aviomiehen homoudesta ja Priorin sairaudesta, tärkeistä asioista, jotka 
he mieluummin unohtaisivat.

Orfinen aaria

Peilikohtaus vilisee homokulttuurisia viittauksia elokuvahistoriaan, 
oopperaan ja antiikkiin queer-campin teatraalisuudesta ammentaen. 
Ennenaikaista kuolemaa merkitsevän diagnoosin saanut Prior vajoaa 
elämän ja kuoleman välitilaan. Hän on eräänlainen Orfeus matkalla 
Haadekseen, josta hänen olisi pelastettava kuolemansairas minänsä. 
Prior on Orfeuksen ja Eurydiken sekoitus, sillä drag-kuningattare-
na ja nuorena kuolevana oopperahomona hän on myös Eurydike. 
Sukupuolista epävakautta lisää se, että myytin mukaan Orfeus eli 
homona Eurydiken toisen kuoleman jälkeen93. Orfeus on itsessäänkin 



Muutoksen musiikki  65

Prior ja Harper keskustelevat, ja kesken Harperin oivaltavaa aja-
tuskulkua puhkeaa soimaan Christoph Willibald Gluckin Eurydiken 
valitus (Complainte d’Eurydice) murheoopperasta Orfeus ja Eurydike 
(Orfeo ed Euridice, 1762/1774). Se kuullaan Auricin Cocteaun Or-
feus-elokuvaa (Orphée, Ranska 1950) varten sovittamana soitinver-
siona, jossa laulun korvaa huilu. Musiikki painottaa Harperin lau-
setta: ”Mikään tuntematon ei ole tiedettävissä” (”Nothing unknown 
is knowable”). Huilu tuo Priorin ja Harperin keskusteluun mukaan 
kolmannen äänen. Huilu on länsimaisen taidemusiikin historiassa 
usein ymmärretty ihmisäänen korvikkeeksi90. Huilun ja ihmisäänten 
välinen leikki, äänipeilailu, häivyttää yksilöllisten identiteettien erot 
ja muistuttaa muodonmuutoksen mahdollisuudesta – aivan kuten 
lauluääni tasapainottelee aina soittimellisen ja sanallisen välissä91.

Huilu on soitin, joka vaatii soittajalta oman (puhe)äänen tukah-
duttamista92. Angels in American peilikohtauksen huilu ilmentää tässä 
mielessä jotakin torjuttua. Siinä on hengitys ja melodia muttei sanoja: 
huilu soi sanojen takaista kipua. Huilu antaa Harperin ja Priorin 
vuoropuhelulle erityisen painon; musiikki sulkee kohtauksen kehysten 
tapaan. Musiikki loppuu, kun Harper ja Prior ovat puhuneet Harperin 
aviomiehen homoudesta ja Priorin sairaudesta, tärkeistä asioista, jotka 
he mieluummin unohtaisivat.

Orfinen aaria

Peilikohtaus vilisee homokulttuurisia viittauksia elokuvahistoriaan, 
oopperaan ja antiikkiin queer-campin teatraalisuudesta ammentaen. 
Ennenaikaista kuolemaa merkitsevän diagnoosin saanut Prior vajoaa 
elämän ja kuoleman välitilaan. Hän on eräänlainen Orfeus matkalla 
Haadekseen, josta hänen olisi pelastettava kuolemansairas minänsä. 
Prior on Orfeuksen ja Eurydiken sekoitus, sillä drag-kuningattare-
na ja nuorena kuolevana oopperahomona hän on myös Eurydike. 
Sukupuolista epävakautta lisää se, että myytin mukaan Orfeus eli 
homona Eurydiken toisen kuoleman jälkeen93. Orfeus on itsessäänkin 



66  Susanna Välimäki

homoaihe ja seksuaaliselta identiteetiltään liikkuva hahmo. Orfeuksen 
tavoin drag-Prior on rajojen ylittäjä: miehen ja naisen sekä elämän ja 
kuoleman välisen rajan ylittäjä.

Gluckin Orfeus on moninkertaisen pervo rooli. Sen ensimmäises-
sä, ns. Wienin italiankielisessä versiossa (1762) se oli kastraattirooli: sen 
lauloi enkelimäiseksi mielletty, poikkeuksellisen loistelias ääni, jonka 
takana oli hirveä yhteiskunnallinen (kirkollinen) väkivalta.94 Pariisin 
ranskankieliseen versioon (1774) siitä tehtiin tenorirooli. 1800-lu-
vulla naislaulajat omivat osan itselleen. Ensimmäinen roolin tehnyt 
nainen oli Pauline Viardot-García (1821–1910), diiva ja lesboikoni, 
jonka mezzosopraanoäänelle Hector Berlioz muokkasi Orfeuksen 
kastraattiversion vuonna 1859. Viardot, joka sittemmin lauloi roolin 
yli 150 kertaa, mursi työssään ja elämässään sukupuolirajoja laajalla 
äänialallaan ja epäsovinnaisella käytöksellään.95 Myöhemmin roolista 
teki kuuluisan diiva ja homoikoni Maria Callas. Nykyisin sitä esittävät 
useimmiten juuri naiset housuroolina eli en travesti96.

Angels in Americassa kuultava Eurydiken valitus ilmentää suku-
puolen epävakauden ohella vastakohtaparin elämä/kuolema ylittämis-
tä. Tämä ei johdu pelkästään Orfeus-myytistä vaan myös siitä, miten 
Gluck–Auricin valituslaulu herättää ilmoille antiikin kuvaston raunioi-
neen ja patsaineen, antiikin ollessa itsessään homokulttuurinen viite 
(homoarkadia, Italia). Tyylitellyn galantti musiikki merkitsee jotakin 
mahdottoman vanhaa, traagista, hienostunutta ja sivistynyttä, ja se 
sulkee sisäänsä sellaiset äärimmäiset tunnenavat kuin viha/rakkaus, yk-
sinkertaisuus/ylenmääräisyys, pimeys/valo ja kuolema/elämä. Cocteaun 
Orfeus-elokuvassa se kuullaan Angels in American tavoin unenkaltaisessa 
kohtauksessa, jossa Orfeus vierailee Prinsessan eli Kuoleman linnassa.97 
Cocteaun Orfeus-trilogian viimeisessä elokuvassa Orfeuksen testamen-
tissa (Le testament d’Orphée, Ranska 1960) se kuullaan kohtauksessa, 
jossa runoilija (Cocteau) saa ”elämäntuomionsa”.98 Myös Prior saa 
”elämäntuomion”. Jokin orfinen voima pelastaa aidsia sairastavan 
Priorin kuolemalta tuoden hänet vainajien valtakunnasta takaisin 
elävien joukkoon. Drag-Prior ei ole taaksepäin katsova homo-Orfeus 
vaan eteenpäin tulevaisuuteen tähyävä pervo-Orfeus, liikkuvan iden-
titeetin profeetta.
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Angels in American Cocteau- ja Orfeus-viitteet ovat homohistorial-
lisia silmäniskuja, mutta ne vetoavat myös orfisiin kysymyksiin elämän 
ja kuoleman välisestä rajasta, muodonmuutoksesta sekä musiikin ja 
taiteen voimasta. Orfeuksen tarinaa pidetään historian ensimmäisen 
oopperan aiheena (Jacopo Perin Eurydike [Eurydice, 1600]; Claudio 
Monteverdin Orfeus [L’Orfeo, 1607]) ja taiteen olemusta pohtivana 
meta-aiheena. Kuollutta Eurydike-vaimoaan alamaailmasta hakemaan 
lähteneen Orfeuksen laulu oli niin voimallista, että se kykeni kumoa-
maan elämän ja kuoleman välisen rajan.

Gluck–Auricin kappale on valituslaulu, minkä takia Angels in 
American peilikohtaus muistuttaa ooppera-aariaa. Barokin valitusaa-
rian tavoin Priorin yksinpuhelu katkaisee kerronnan tuodakseen esiin 
ilmaisullisen huipentuman, ”langenneen sankarin” ääritunteellisen 
valituksen99. Priorin ilmentämä traaginen dragdiiva ja pervo-Orfeus 
voidaan edelleen tulkita taiteilijan omakuvaksi uhrina. Länsimaisen 
taiteen perinteessä sitä esittää usein marttyyrin muotokuva (esim. 
Kristus tai Pyhä Sebastian), joka samalla ilmentää väärinymmärrettyä 
ja kaltoinkohdeltua taiteilijaa. Aiheella on homoseksuaalinen tulkin-
taperinteensä, erityisesti nuolien läpäisemän Pyhän Sebastianin kuvilla 
mutta myös ruoskitun Kristuksen Ecce homo -aiheella. Yhteisön tuo-
mitseman homon elämä, aivan kuten väärinymmärretyn taiteilijankin, 
vertautuu kristillisen marttyyrin kärsimysnäytelmään.100 Myös diivan 
ilmentäminen on homouden allegoria, joka esittää homoelämän ju-
malaisen maailman epätäydellisenä peilikuvana101. Priorin omakuva 
itsestään marttyyrina, traagisena diivana ja kuolevaisena jumalana 
näyttäytyy tätä perinnettä vasten koskettavaksi esitykseksi kuoleman-
sairaasta nuoresta miehestä. Ecce homo: aidsia sairastava ja yhteiskunnan 
tuomitsema mies Kristuksen iässä102.

Diivat ja oopperahomot

Diivakultti on tärkeä osa oopperan homokulttuuria. Varhaisessa italia-
laisessa oopperassa diiva (vrt. < it. diva = jumalatar) tarkoitti naispuolis-
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ta jumalaksi korotettua kuolevaista.103 Käsitys diivasta poikkeuksellisen 
taiturillisena, yliampuvana, oikullisena ja elämää suurempana laulajana 
juontuu 1600–1700-luvun kastraattitähdistä, joita pidettiin suku-
puolisesti epänormaaleina. Tämän päivän näkökulmasta katsottuna 
barokin tähtikastraateista alkanut diivakultti on mitä suurimmassa 
määrin homo- ja transkulttuuria ja ilmentää sitä, miten keskeinen sija 
sukupuolisella ja seksuaalisella toiseudella oopperakulttuurissa on.104

Moderni homoseksuaalinen diivakultti kehittyi kaappimekanis-
min tuotteena 1800–1900-luvulla ja kukoisti toista maailmansotaa 
ympäröivinä vuosikymmeninä. Oopperahomo (engl. opera queen) 
fanittaa oopperataidetta ja tiettyä laulajaa intohimoisesti. Fanitus 
kohdistuu yleensä naissopraanoon, diivaan, johon fani samastuu. 
Keskeistä samastumismekanismille ovat diivan esittämät traagiset 
roolit, joihin liittyy kielletty tai mahdoton rakkaus sekä roolihahmojen 
sukupuolinen tai seksuaalinen monimielisyys – tai ainakin tällaisen 
tulkinnan mahdollisuus, mikä oopperassa on helppoa. Siihen riittää 
pelkkä kielletty (ei-hyväksytty) intohimo, hekumallisista lemmen-
kuoloista, housurooleista ja ristiinpukeutumisista puhumattakaan. 
Yhtä tärkeää on diivan persoona ja henkilöhistoria rakkaussuruineen 
ja muine vaikeuksineen sekä taiturillinen laulu ja jumalainen ääni. 
Diivan poikkeuksellisen äänen pitää yhdistyä poikkeuksellisen tunne-
väritteiseen tulkintaan, jossa fanit kuulevat diivan henkilökohtaisen 
elämän.105 Kastraateissakaan ei kuunneltu vain ihmeellistä ääntä vaan 
myös sitä murhenäytelmää, joka äänen ytimessä kipunoi. Trauma ja 
kauneus kietoutuvat toisiinsa erottamattomasti.

Homoseksuaaliseen diivakulttiin kuuluu kokemus yhteiskunnal-
lisesta sivullisuudesta106. Kuten elokuva- ja queer-tutkija Richard Dyer 
on huomauttanut, vähemmistöryhmillä on suuri tarve kultti-ikoneihin, 
joihin voi samastua valtavirran syrjiminä hahmoina107. Psykoanalyytti-
sella käsitteellä ilmaistuna diiva toimii eheyttävänä sisällyttäjänä (engl. 
container)108. Diiva ottaa kuulijan murheet kantaakseen ja antaa ne 
takaisin jumalaisen kauniissa muodossa. Diiva toimii, kuten Neitsyt 
Maria tai pyhimykset katolisessa uskossa, puolijumalallisena välittä-
jähahmona, joka lohduttaa ja antaa voimaa, jonka avulla kestää yh-
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teiskunnan epäoikeudenmukaisuutta, syrjintää ja sydänsuruja. Diivan 
vokaalinen ilotulitus ylevöittää kärsimyksen jumalaisen kauneuden ja 
kapinan lähteeksi. Diiva on muotoa muuttanut Orfeus, jonka kärsi-
myksestä kumpuava taide tekee ihmeitä109.

Queer-tajua verrataan usein oopperaherkkyyteen, ja erityisesti 
kaapin kulttuurissa ooppera on vedonnut pervoon tunne-elämään 
kielletyillä rakkauksilla, estottomalla aistillisuudella, ääritunteilla, epä-
todennäköisillä juonilla, epätavallisella äänenkäytöllä sekä sukupuolella 
ja identiteetillä leikittelyllä. Ooppera on usein nähty homoelämän 
elämää suuremmaksi vertauskuvaksi: peiliksi, joka heijastaa seksuaalisen 
toiseuden kokemusta tuomitsevan yhteisön ulkopuolella olemisesta.110 
Tämä oopperan merkitys, erityisesti tarinat kuolevista sopraanoista ja 
murheellisista kohtaloista, sai aidsin aikakauden alussa uuden viiltävän 
ulottuvuuden. Kuten homokirjailija Terrence McNallyn näytelmän 
The Lisbon Traviatan (”Lissabonin Traviata”, 1985) kuuluisa repliikki 
kuuluu: ”Ooppera kertoo meistä, meidän elämän ja kuoleman ky-
symyksistämme ja intohimoistamme – me kaikki rakastamme ja me 
kaikki tulemme kuolemaan.”111

Diivaestetiikka on Angels in America -sarjassa esillä Gluckin mu-
siikin, drag-Piorin ja dragdiivojen ohella myös viittauksissa elokuva- ja 
musikaalidiivoihin,112 kuten Ihmemaa Ozin (The Wizard of Oz, Yh-
dysvallat 1939) Judy Garlandiin113 ja elokuvien Aamiainen Tiffanylla 
(Breakfast at Tiffany’s, Yhdysvallat 1961) ja My Fair Lady (Yhdysval-
lat 1964) Audrey Hepburniin. Sarjassa kuullaan esimerkiksi Henry 
Mancinin säveltämä valssi Moon River. Romanttinen jazzstandardi 
on suosittu häävalssi mutta myös homokulttuurinen viite, joka on 
peräisin homoikoni Hepburnin tähdittämästä ja homokirjailija Truman 
Capoten romaaniin perustuvasta elokuvasta Aamiainen Tiffanylla; Prior 
tanssii harha-aistimuksessaan sen tahtiin luokseen palanneen Louisin 
kanssa. Diivoista puhuttaessa on lisäksi huomioitava se, että sarjan 
näyttelijöistä Emma Thompson ja Meryl Streep ovat suuria tähtiä, 
jotka ovat esiintyneet aiemminkin lesborooleissa114.
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Musta enkeli ei viekään ketään

Priorin ratkaiseva taistelu kuoleman voimia vastaan tapahtuu sarjan 
viimeisessä jaksossa. Hannah on auttanut Priorin sairaalaan ja jäänyt 
seuraamaan tilannetta tämän vajotessa kriittiseen tilaan. Prior kamp-
pailee elämästään mustaan pukeutunutta Amerikan enkeliä vastaan 
(aiemmin enkeli on ollut valkoisissa). Voittaessaan painin Prior lunastaa 
elämäntuomionsa. Mutta myös Hannah joutuu kohtaamaan Mustan 
enkelin, minuutensa torjutun puolen, ja muuttumaan. Kohtauksessa 
kuultava Newmanin loistelias musiikki ammentaa hulvattomalla tavalla 
elokuvamusiikin kliseistä kuvatessaan Priorin taistoa tuonpuoleista 
olentoa vastaan, taivasvierailua ja kosmista enkeliseksiä. Musiikki 
uudelleenmerkityksellistää länsimaisen musiikin kaavamaista kuvastoa 
pervokorvalla ja camp-henkisesti paljastaen samalla musiikin sukupuo-
listen ja seksuaalisten merkkien keinotekoisuuden.

On yö, sade vihmoo ja ukkonen kumisee. Prior seisoo vuoteellaan 
kattoon tähyten. Seuraa suuri jyrähdys, ja Prior tietää: ”Hän on tu-
lossa.” Valot sammuvat, ja suihkuhävittäjää muistuttava liukuma-ääni 
räjähtää ilmoille: enkelihälytys! Avaruudenkokoiset orkesterisoinnut 
kauhistuttavat ja niin tekee myös enkelin petomainen karjunta tämän 
raivatessa tiensä kattorakenteiden läpi huoneeseen. Enkeli räpyttelee 
ympäri tilaa, ja matalat jouset sahaavat yhtä sävelaskelta levottomasti 
edestakaisin. Ensimmäiset jousirouskeet rytmittyvät täsmällisesti yhteen 
enkelin ”I, I, I” -hokeman (”minä, minä, minä”) kanssa.

Jousten irvokas toistokuvio on tavanomainen tapa ilmentää pi-
meyden voimia115. Terävä sahaus ja manaava syke tuovat mieleen Vihan 
päivä -aiheen (Dies irae), tuomiopäivän merkin, jolla kauhuelokuvissa 
tavataan viitata yliluonnolliseen, pahuuteen ja kuolemaan116. Vaikkei 
virsisävelmää kuulla, pelkät edestakaiset sekunnit riittävät herättämään 
sen ilmoille. Ja tässä vaiheessa enkeli vasta pullistelee, ja yhteenotto 
on vielä sanallista. Musiikki väkivaltaistuu lyömäsoittimien vyöryillä, 
vaskipuhkuin ja enkelin metallimusiikin keinoja muistuttavin ärjyn-
nöin. Raamatun ja enkelit paremmin tunteva Hannah neuvoo Prio-
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ria painimaan enkelin kanssa ja vaatimaan tältä siunausta, sillä niin 
Raamatussakin tehdään; lyömäsoittimet kalisevat, harput liukuvat ja 
vasket kumajavat. Tämä musiikki on toiminta- ja fantasiaelokuvista 
tuttua action-musiikkia: rytmistä, iskevää, rajua ja raskasta. Se sopisi 
mainiosti vaikka sotaelokuvaan, jossa hävittäjät jahtaavat sukellusve-
nettä. Mustaa enkeliä kuvataan kaavamaisen maskuliinisella musiikilla, 
joka viestii äärimmäistä voimaa. Tuomiopäivän vasket ja rummut 
sekä muu yliluonnollisen mahdin eleistö saavat kauhu-, toiminta- ja 
fantasiaelokuvan perinteen mukaisesti demonisen luonteen.

Prior tarttuu enkelin sääreen, ja pari kamppailee ilmassa stravins-
kimaisen (kevätuhrimaisen) ryskeen säestämänä. Seinän murtuessa ka-
hakka jatkuu Gotham City -tyyppistä varjokuvaa vasten. Jättiorkesterin 
molli- ja duurikolmisoinnut sekä sanaton haamukuoro tuovat mieleen 
Danny Elfmanin goottimusiikin (esim. Batman, Yhdysvallat 1989)117 
ja John Williamsin pimeyden voimien soinnit (esim. Tähtien sota -elo-
kuvat [Star Wars], Yhdysvallat 1977–2005). Sähkökitara muistuttaa 
Eflmanin ja Elliot Goldenthalin kauhuromanttista elokuvamusiikkia ja 
raskaat alaspäiset vyöryt György Ligetin ja Witold Lutosławskin poh-
jattomasti putoavia kenttiä. Kamppailun edetessä musiikki muuntuu 
sekasortoisemmaksi ja psykedeelisemmäksi.

Aikansa taisteltuaan Prior ja enkeli herkeävät toistensa kimpusta 
raskaasti huohottaen. Enkelin lakatessa lentämästä orkesteri soittaa 
suihkukoneen moottorin sammumista muistuttavan eleen. Parodinen 
ääni vastaa enkelin lausahdusta: ”Reidestäni revähti lihas.” Samal-
la ilmaantuvat taivaaseen johtavat palavat tikapuut ja korkea urku-
piste, joka sumenee hauraaksi sävelkentäksi, sekä liekkien lepatusta 
ja aineettomasti leijuvaa sanatonta laulua. Priorin kivutessa tikkaita 
musiikki muuttuu yhä salaperäisemmäksi. Kellosävelmä, new age 
-tyyppinen jousikoraali, outo soinnutus, resitoiva poikasopraano ja 
katedraalikaiku soivat taivasta, jumalallista läsnäoloa, ihmettä ja py-
hää. Sanat muistuttavat latinaa mutteivät ole erotettavissa, mikä lisää 
salaperäisen rituaalin tunnetta118. Jälleen arvoituksellinen musiikki 
ilmentää muodonmuutoksen tilaa ja liikkuvaa identiteettiä. Varsinkin 
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poikasopraanon puhelaulu hämärtää sukupuolisia rajoja, sillä lapsen 
lauluäänestä on yleensä mahdoton kuulla sukupuolta, minkä takia se 
mielletäänkin enkelimäiseksi (sukupuolettomaksi).

Enkeliseksi

Priorin poistuessa taivaaseen Amerikan enkeli kohdistaa huomionsa 
pelästyneeseen Hannahiin. Samalla musiikki muuttuu barokkityyli-
seksi jousikoraaliksi, kuin soivaksi armoksi. Musiikki syttyy tarkalleen 
sillä hetkellä, kun enkeli koskettaa Hannahia ja tämän sydän alkaa 
pamppailla. Kirkkomusiikki ilmentää tässä samansukupuolista ha-
lua – ja ylipäätään pervoa hekumaa, sillä enkeli on sukupuoleltaan 
moninainen.119

Hannah alkaa kävellä enkeliä kohti vastustamattoman voiman 
vetämänä ja vajoaa polvilleen tämän eteen. Koraali muuttuu myö-
häisromanttiseksi, lemmenhaluista kromatiikkaa tihkuvaksi sävelhur-
maksi. ”Keho on sielun puutarha”, sanoo enkeli ja suutelee Hannahia. 
Musiikki äityy syöksemään umpiromanttista jouissancea. Kosmista 
enkeliseksiä säestää Wagner–Strauss–Tšaikovski-linjan musiikki, joka 
jäljittelee seksuaalisen halun, kiihottumisen, täyttymyksen ja laukea-
misen rakenteita ja jota olemme tottuneet kuulemaan Hollywoodin 
elämää suuremman intohimon kuvauksessa. Sävelvellonta muistuttaa 
Richard Wagnerin Tristan ja Isolde -oopperan (1865) toisen näytöksen 
seksikohtausta ja lopun lemmenkuoloa (Isolden kirkastumista). Niin 
ikään se muistuttaa Bernard Herrmannin Vertigoon säveltämää Scene 
d’Amour -musiikkia, joka viittaa Tristaniin. Ja kuten oopperassakin, 
osapuolet vain seistä törröttävät häpeilemättömän musiikin kertoessa 
yksityiskohtaisesti aistillisesta kohtaamisesta ja sen vääjäämättömästä 
huipennuksesta. Siihen kuuluu kiihkeästi kasvava, odotusta nostattava 
muotorakenne, jossa purkausta pidätetään äärimmäisyyksiin, jotta 
laukeaminen olisi mahdollisimman suuri. Hillittömät urkupisteet ja 
liukumat, toisiaan hankaavat äänet ja vähennetyissä dominanttisep-
timisoinnuissa vellominen puhuvat selkeää kieltään. Samoin tekevät 
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intohimosta värisevät jouset, toistuvat edestakaiset liikkeet, kiihtyvä 
rytmi, aiheiden pilkkoutuminen yhä lyhyemmiksi ja kliimaksi-eleet. 
Kaikki tämä johtaa lopulta harmoniseen, rytmiseen ja kudokselliseen 
laukeamiseen fallisine perkussioineen, suihkuavine sointusyöksyineen, 
hurmioituneine unisonoineen ja muine purkauksen merkkeineen.120

Angels in American kosminen enkeliseksi loppuu tyylipuhtaasti 
kimmeltäviin jousiloiskauksiin ja sanattoman kuoron voihkaisuun. 
Äänellinen orgasmi saa kuvallisen vastineensa h-hetkellä taivaalla rä-
jähtävistä ilotulituksista ja Hannahin aistillisesti koukistuvasta jalasta, 
josta kenkä putoaa. Liioittelevalle jännitys–purkaus-kaavalle perustuva 
musiikki monumentalisoi pervoseksin maailmankaikkeutta ravistelevaksi, 
elämää suuremmaksi kohtaukseksi. Koko se seksuaalisuuden suma, joka 
myöhäisromanttisen musiikin ytimessä sykkii, on Angels in Americassa 
kaapattu ilmentämään samaan (tai moninaiseen) sukupuoleen kohdistu-
vaa halua. Perinteiset heterotonaaliset kliseet täyttyvät pervomerkityksistä 
ja camp-mielihyvästä. Suuret tähdet Emma Thompson ja Meryl Streep 
tuovat ilmassa leijuvaan lesboseksiin vielä omat lisäkierroksensa.

Täyttymyksen jälkeen Hannah putoaa sängylle rentouttavan new 
age -huminan, kellojen ja näppäilyjen saattamana. Enkeli katoaa yöl-
liselle tähtitaivaalle kirkkourkujen duurikolmisoinnun sinkoamana. 
Pyhä loppusointu ilmentää pervoseksin hengellistä suuruutta.

Kosmista enkeliseksiä kuullaan aiemminkin Priorin ja Amerikan 
enkelin kohtaamisessa (4. jaksossa). Kutkuttava yksityiskohta siinä on 
salamantapainen sähköpurkauksen ääni, joka kuullaan, kun enkelin 
ja Priorin sormet koskettavat toisiaan Michelangelon freskon Aata-
min luominen (1511, Sikstuksen kappeli, Vatikaani) mieleen tuovassa 
asetelmassa. Maalauksessa eteenpäin syöksyvän Jumalan etusormesta 
kimpoaa elämän kipinä puoli-istuvassa asennossa makaavaan, etusor-
meaan Jumalan puoleen raukeasti ojentavaan Aatamiin. Mieskauneuden 
arvostuksestaan ja seksuaalisesta joustavuudestaan tunnetun Michelan-
gelon Aatami on lihaksikas ja aistillinen, ja Aatamin ja miesvartaloisen 
Jumalan tapahtumaisillaan oleva kosketus houkuttelee homoeroottiseen 
luentaan. Angels in Americassa homoseksuaalisen hengen kosketus 
viedään loppuun saakka.
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Amerikan enkelin (Emma Thompson) ja mormoniäiti Hannahin (Meryl 
Streep) taivaallisen lesboseksin h-hetki tristanmaisine sävelvellontoineen 
ja ilotulituksineen.

Kohtaukset, joissa Amerikan enkeli seksaa Priorin tai Hannahin kanssa, 
ovat hyvä esimerkki siitä, miten Angels in American musiikki toistaa 
perinteistä sukupuolista ja seksuaalista kuvastoa parodisella tavalla. 
Kaavamaiset sukupuolieroa ja seksuaalista halua ilmentävät musiikilliset 
kerrontakaavat on kaapattu kuvaamaan samaan (tai mihin tahansa) 
sukupuoleen kohdistuvaa pervohalua ja -seksiä. Länsimaisen musiikin 
sukupuolinen ja seksuaalinen kuvasto ei ole annettua, luonnollista ja 
olemuksellista vaan sopimuksenvaraista. Juuri myöhäisromanttisen 
taidemusiikin, uskonnollisen kirkkomusiikin ja Hollywood-musiikin 
vakiintuneet ilmaisukaavat mahdollistavat vastakarvaiset queer-strate-
giat, toisintekemisen runouden ja camp-estetiikan nautinnon. Kliseiden 
käyttö homoseksuaalisesti uudelleensuhteuttavassa yhteydessä tuottaa 
iloista pervo-utopiaa.

Hauska ratkaisu Angels in Americassa on sekin, että vain ne sek-
sikohtaukset, joissa enkeli on mukana, on musisoitu. Ne, jotka ta-
pahtuvat pelkästään ihmisten kesken, eivät saa tuekseen ylevöittävää 
lemmenmusiikkia. Joen ja Louisin rakastellessa kuullaan kyllä aistillisen 
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(homo)kehon ääniä, kuten kiihkeää hengitystä ja suun maiskauksia. 
Mutta Harperin ja Joen heteroseksin aikana kuullaan vain kitisevän 
sängyn yksitoikkoista paukutusta seinää vasten: säännönmukainen 
pakkoheterous on epäaistillista, synkkää ja masentavaa.

Lemmenkuolo ja ylösnousemus

Priorin yksinpuhelua dragdiivana, seksuaalisia kohtaamisia Amerikan 
enkelin kanssa sekä tarinaa kokonaisuudessaan voidaan tarkastella 
myös lemmenkuolon aihepiirin kannalta. Lemmenkuolo, Liebestod 
(vrt. < saks. Liebe/Tod), tarkoittaa eroottista kuolemaa: seksuaalisuu-
den ja kuoleman yhdistymistä ja rakkauden täyttymystä kuolemassa 
tai kuoleman jälkeen. Yleensä kyse on kielletystä ja yltiöromanttisesta 
rakkaudesta, joka ei voi toteutua – paitsi kuolemassa rakastetun kanssa. 
Kuolemalla on tällöin yliaistillinen merkitys, yhtyminen rakastettuun. 

Lemmenkuoloon liittyvät myös laajemmat kysymykset halun ja 
seksin vaarallisuudesta: kielletystä seksistä joutuu maksamaan kuole-
malla. Queer-kulttuurissa tällä on aidsiin liittyvä merkityksensä, sillä 
aids kytkee toisiinsa (homo)seksin ja kuoleman. Aikana, jolloin ho-
moutta ei vielä juuri hyväksytty ja aids oli erityisesti homojen sairaus, 
joka johti lähes aina kuolemaan, aids todellakin merkitsi kuolemista 
kielletyn rakkauden vuoksi.121 Angels in Americassa perinne tulee kään-
netyksi ylösalaisin, sillä lopulta  (homo)seksin harjoittaja Prior ei kuole 
vaan toipuu pahimmasta ja jää henkiin. Tämä on jälleen queer-stra-
tegia, joka toimii niitä valtakulttuurin peruskertomuksia vastaan, 
joissa homot ovat onnettomia tyyppejä ja lopuksi kuolevat. Kuten 
Kekki huomauttaa, jäämällä henkiin Prior pettää heteronormatiivisen 
näkemyksen homoista säälittävinä hahmoina122.

Olen tässä luvussa pyrkinyt osoittamaan, miten Angels in America 
-sarjan musiikki ja äänimaailma rakentavat sarjan sisällöllisiä teemoja ja 
esteettisiä linjauksia, kuten suuren matkan ja liikkuvan queer-identitee-
tin ajatusta sekä queer-poliittista vastakerrontaa. Olen yrittänyt valottaa 
sitä, miten rikasta ja monimutkaista Angels in American musiikillinen ja 
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äänellinen viestintä on ja miten tehokas queer-politiikan ja -filosofian 
väline musiikki on. Angels in American erilaisista tyyleistä ja lajeista 
koostuva musiikki korostaa erilaisten homoidentiteettien rikkautta. 
Yhden lukkoonlyödyn ja olemukselliseksi esitetyn homoidentiteetin 
sijaan kuullaan homoidentiteettien intersektionaalista ja ylirajaista 
moninaisuutta. Näin myös homoidentiteetti pervoutuu Angels in 
Americassa moninaiseksi.123 

Angels in Americassa homous ei ole vähämerkityksinen yhteiskun-
nan reunailmiö. Homous on yleinen, tavallinen ja myönteinen asia ja 
yhteiskunnallisen edistyksen lähde. Homot eivät ole vain kansalaisia 
vaan jopa profeettoja. Asettamalla homouden kulttuurin keskiöön ja 
heterouden sen reuna-alueelle Angels in America esittää edelleen ajan-
kohtaisen ja kumouksellisen näyn kulttuurista, joka on perinpohjaisen 
muutoksen tilassa124. 1990-luvun alun perestroikan henki, johon tele-
visiosarja päättyy, symboloi kaksiarvoisesta, vastakohdille perustuvasta 
järjestelmästä moniarvoisempaan, joustavampaan ja hienosyisempään 
ajatteluun siirtymistä. Uusi monikulttuurinen aika näyttäytyy myös 
ekologisesti kestävämpänä: Harperin sarjan lopussa näkemässä ilmes-
tyksessä kuolleiden ihmisten sielut muodostavat happimolekyylien 
kanssa verkon, joka korjaa ilmakehässä olevan otsoniaukon.

Homojen oikeudet ja yhteiskunnallinen asema ovat merkittä-
vällä tavalla edistyneet länsimaissa niin Angels in America -näytelmän 
(1991/1992) kuin televisiosarjan (2003) ensi-illasta nykypäivään tul-
taessa, mutta silti edelleen on paljon tehtävää. Suuri työ jatkuu.

Viitteet

1 Kushner 1992 & 1994.
2 Freundlichin ohjaus on kiertänyt myös teatterifestivaaleja. Kushnerin näytel-

mästä ja sen esityshistoriasta ks. esim. Geis & Kruger (toim.) 1997; Kekki 2003 
ja 2005. Queer-teatterista ks. myös Kekki 2010; Hekanaho 2008.

3 Home Box Office.
4 HBO on lähettänyt televisiosarjaa kanavallaan eri muodoissa. Ensin se esitettiin 

kahdessa kolmen tunnin mittaisessa osassa näytelmän kaksiosaista rakennetta 
seuraten: I Vuosituhannen vaihde lähestyy ja II Perestroika. Myöhemmin se 
lähetettiin kuusiosaisena, tunnin mittaisten jaksojen sarjana, kuten tekivät 
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 myös Nelonen ja Yle Fem. Kuusi jaksoa vastaavat suurin piirtein kaksiosaisen 
näytelmän kuutta lukua: jaksot 1–3 vastaavat näytelmän ensimmäistä osaa ja 
jaksot 4–6 toista osaa. On makuasia, puhuuko televisiosarjasta, televisio-minisar-
jasta vai televisioelokuvasta. Viittaan Angels in Americalla aina tähän televisiolle 
tehtyyn minisarjaan, jollen toisin mainitse.

5 Yhdysvaltojen 40. presidentti Ronald Reagan toimi virassaan vuodet 1981–1989.
6 Aids eli Acquired Immune Defience Syndrome (suom. hankittu immuunikato-oi-

reyhtymä) on HI-viruksen aiheuttama immuunikatosairaus, joka tunnistettiin 
1980-luvun alussa, jolloin se levisi erityisesti homomiesten keskuudessa tap-
paen heistä monia (narkomaanit ja prostituoidut olivat myös riskiryhmiä). 
1990-luvulla siitä tuli maailmanlaajuinen tartuntasairaus. Nykyään hiv-infektion 
eteneminen voidaan pysäyttää lääkkeillä, jolloin sitä hoidetaan kroonisena sai-
rautena. Lääkkeiden myötä kuolleisuus on länsimaissa laskenut, mutta sairaus 
on nälkään verrattava suuri ongelma kehitysmaissa, erityisesti Afrikassa, jossa 
sitä sairastavat eniten naiset ja lapset. Aidsin historiasta Suomessa ks. Nikkanen 
& Järvi 2014.

7 Puritaanit ovat 1500-luvun lopulla Englannissa syntynyt mutta voimakkaasti 
Pohjois-Amerikassa 1600-luvulla kehittynyt ja Pohjois-Amerikan kristillisyyttä 
merkittävästi muokannut reformoitu protestanttinen liike, joka painottaa 
uskon kokemuksellisia puolia ja kansantajuista saarnaamista (McGrath 2012, 
83–84). Puritaaneja sanottiin aikoinaan pyhiinvaeltajiksi heidän 1600-luvulla 
Euroopasta Amerikkaan tekemänsä suuren matkan vuoksi. Puritaaneista on 
lähtöisin amerikkalainen kiitospäivän vietto.

8 1950-luvun mccarthyismi vainosi kommunistien ohella homoja.
9 Kekki 2003, 15, 23, 261; 2005, 64; ks. myös Geis & Kruger (toim.) 1997.
10 Pervokäännöksen ja pervouttavan uudelleensuhteuttamisen käsitteet ovat queer-tut-

kimuksellisia sovelluksiani Linda Hutcheonin (2000, 2, 6–7, 25–26) kriittisen 
parodian teoriaan kuuluvista inversion ja ironisen transkontekstualisoinnin käsit-
teistä, joilla hän kuvaa kriittisen parodian merkittävimpiä ilmaisuperiaatteita. 
Palaan Hutcheonin käsitteisiin VII luvussa tarkastellessani Smedsin Tuntema-
tonta sotilasta.

11 Vrt. Kekki 2003, 313.
12 Alkuperäismusiikilla tarkoitetaan televisiosarjaa tai elokuvaa varten sävellettyä 

uutta musiikkia. Koostemusiikilla (myös valmis musiikki, lainamusiikki) tarkoi-
tetaan televisiosarjassa tai elokuvassa käytettyä, jo aiemmin olemassa ollutta 
eli toisin sanoen alun perin jotakin muuta tarkoitusta varten tehtyä musiikkia, 
joka on usein elokuvan yleisölle ennestään muista yhteyksistä tuttua. Ks. esim. 
Kassabian 2001, 2; Välimäki 2008, 40.

13 Tarkoitan ambient-musiikilla ympäröivän tilan tai maiseman akustisia ja tun-
nelmallisia ominaispiirteitä hyväksi käyttävää musiikkia, joka käsittelee mitä 
tahansa ääniainesta, kuten hälyä, musiikillisesti. Ambient on usein asetelma-
maista musiikkia, soivaa tilaa, äänellistä arkkitehtuuria. New age- ja meditaa-
tiomusiikin tavoin ambientin on tarkoitus vaikuttaa rauhoittavasti ja kirkastaa 
ajattelua. New age- ja meditaatiomusiikki on paikallaan pysyvässä, tilallisessa ja 
mietiskelevässä luonteessaan usein ambientia. Se yhdistää yleensä toisiinsa länsi-
maisia ja aasialaisia aineksia. Sekä ambient että new age- ja meditaatiomusiikki 
ovat kehittyneet 1970-luvulla muun muassa impressionismin, minimalismin, 
krautrockin ja hengellisen musiikin vaikutuksesta.

14 Kekki 2003, 306–313.
15 Vrt. Kekki 2003, 313.
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16 Näytelmäteksti tihkuu homokulttuuriin liittyviä musiikkiviitteitä. Esimerkiksi 
näytelmän II osan 5. näytöksen (televisiosarjan kuudennen luvun) nimi Heaven, 
I’m in Heaven lainaa Irving Berlinin säveltämän Cheek to Cheek -laulun alkusa-
noja Fred Astairen ja Ginger Rogersin tähdittämästä musikaalielokuvasta Top 
Hat (Yhdysvallat, 1935).

17 Gospel tarkoittaa tässä mustaa gospelia: alun perin Yhdysvaltain afrikkalais-
amerikkalaisen väestön harjoittamaa kristillistä, rytmikästä ja voimakkaasti 
soinnutettua, homofonista moniäänistä kuorolaulua, jota säestetään ham-
mond-sähköuruilla tai bändillä ja jota esitetään ennen kaikkea jumalanpalve-
luksessa. Se ammentaa muun muassa spirituaaleista, jubileesta, protestanttisesta 
virsimusiikista ja bluesista.

18 Lipsynkkaus (engl. lipsync, lip synchronization) tarkoittaa kuultavan laulun tai 
puheen mahdollisimman tarkkaa jäljittelyä huulten liikkeillä. Tähän dragtai-
teelle keskeiseen tekniikkaan voi perehtyä esimerkiksi seuraamalla televisiosarjaa 
Huippu-dragqueen haussa (RuPaul’s Drag Race, 2009–).

19 Gospelmusiikista kertova dokumenttielokuva Say Amen, Somebody (ohj. George 
T. Nierenberg, Yhdysvallat 1982) sisältää audiovisuaalisen tallennuksen Zella 
Jackson Pricen esityksestä.

20 Laulunsanojen suomennokset ovat omiani, jollei toisin mainita.
21 Pride (< engl. pride = ylpeys) viittaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen omaa 

identiteettiä koskevaan ylpeyteen, itsetietoisuuteen ja luottamukseen: ”Olen 
homo, olemassa ja ylpeä itsestäni.” Pride-asennetta ilmennetään muun muassa 
pride-kulkueilla ja muilla tapahtumilla, joihin kuuluu näyttävä esiintyminen 
ja värikäs pukeutuminen, sateenkaariliput ja musiikki. Karnevalistisen juhlan 
ytimessä on poliittinen viesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tasaver-
taisuudesta ja yhtäläisistä oikeuksista. Tapahtumat muistuttavat valtaväestöä 
vähemmistöjen olemassaolosta osana samaa yhteiskuntaa. Ne myös ylläpitävät 
queer-yhteisöllisyyttä ja muistuttavat (vertais)tukiverkostojen olemassaolosta. 
Ks. esim. Pride ja vapautusliike 2014. Uusliberalismia kritisoiva queer-aktivismi 
on viime vuosina myös arvostellut pride-liikettä sen yhteyksistä kaupallisuuteen 
ja ”heterokapitalistiseen” sulauttamispolitiikkaan.

22 Ks. esim. Järviö 2013; Loughlin (toim.) 2007; Althaus-Reid 2003.
23 Esim. Vuola 1999; Raunu 2004.
24 Suomen evankelis-luterilainen kirkko järjestää joillakin paikkakunnilla seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöille ja heidän läheisilleen suunnattuja jumalanpalve-
luksia, sateenkaarimessuja. Kaikesta queer-teologiasta ja tasa-arvoon liittyvästä 
kehityksestä huolimatta kristinuskon kirkkojen, teologisten suuntausten ja 
lahkojen suhde homouteen on edelleen kiistelty asia Suomessakin, ja homojen 
ja transihmisten syrjintä yhteiskunnassa ja seurakunnissa on edelleen todelli-
suuttamme. Sama koskee muita maailman valtauskontoja.

25 Tämä tulee Kushnerin näytelmää painokkaammin esille Jonas Gardellin kol-
miosaisessa romaanisarjassa Älä pyyhi kyyneleitä paljain käsin (Torka aldrig tårar 
utan handskar, 2012–2014), joka käsittelee aidsia Ruotsin homoyhteisössä 
1980-luvulla. Siitäkin on tehty televisiominisarja (Sveriges television 2012). 
Myös Gardellin romaanissa ja sen televisiomukaelmassa on camp-estetiikasta 
ammentava queer-poliittinen hautajaiskohtaus.

26 Kekki 2003, 340, 379.
27 Vrt. Kekki 2003, 340.
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28 Dragkuningatar (engl. drag queen) on useimmiten miespuolinen dragtaiteilija, 
joka matkii ja lipsynkkaa liioittelevalla tavalla naislaulajaa playback-esityksenä. 
Miehiä matkivia, useimmiten naispuolisia dragtaiteilijoita kutsutaan dragku-
ninkaiksi (engl. drag king). Transkulttuurin kannalta ilmiö on sukupuolisesti 
monimutkaisempi. Sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta dragkuningatta-
rena tai dragkuninkaana esiintyvä henkilö voi olla sukupuoleltaan mitä tahansa; 
keskeistä on vain sukupuolen liioitteleva ja siten sen rakennetun luonteen ilmi 
tuova jäljittely. Dragkuningattarista ks. esim. Baker 1994; Löija 2007; Majuri 
2007; dragkuninkaista ks. esim. Halberstam 1998, luku 7; 2005, luku 6; Ui-
monen 2007.

29 Butler 1990, 175.
30 Esim. Butler 1990 & 2004; Heinämaa 1996.
31 Butler 1990, 33, 147, 173, 179.
32 Butler 1990, 174–175.
33 ”He was one of the great glitter queens. He couldn’t be buried like a civilian. 

Trailing sequins and incense, he came into the world; trailing sequins and incen-
se, he departed [– –].” Vuorosanojen suomennokset ovat peräisin dvd-julkaisun 
suomenkielisistä tekstityksistä, mutta olen paikoin muokannut niitä.

34 Hengellisen kansanlaulun tekijä on tuntematon.
35 Synkroniapiste tarkoittaa audiovisuaalisen esityksen kohtaa, jossa ääni ja kuvaraita 

yhdistyvät toisiinsa poikkeuksellisen merkittävällä tavalla (Chion 1994, 58).
36 Joen ja Harperin kodin äänimaisemakin on synkkä painostavine taustasuri-

noineen, patoutuneine hiljaisuuksineen ja korostuneen kovine arjen äänineen, 
kuten keittiökaappien ovien paukkeineen ja kauluspaidan rahinoineen.

37 Kekki 2003, 287.
38 Bergman 2002, 1; vrt. myös Meyer 1994; Cleto 1999. Rajoitan campin käsit-

telyni queer-campiin enkä huomioi homokulttuurista irrotettua pop-campia. 
Queer-campista ks. esim. Dyer 1999 [1976]; Babuscio 1999; Booth 1999; Core 
1999; sekä Bergman (toim.) 1993; Meyer (toim.) 1994; Cleto (toim.) 1999. 
Lesbo-campista ks. esim. Case 1993; Piggford 1999; Vänskä 2007; vrt. myös 
Jarman-Ivens 2009.

39 Kaappi (engl. closet) viittaa seksuaalisen toiseuden salaiseen ja vaiettuun luon-
teeseen homoseksuaalisuudelle vihamielisessä kulttuurissa. Kuten Eve Kosofsky 
Sedgwick selittää, se on ilmaisematon seksuaalisen toiseuden tila, vaiettua 
tietoisuutta siitä, että jollakulla saattaa olla homoseksuaalinen salaisuus. Siten 
kaappi sijoittuu ei-tietämisen ja tietämisen väliseen tilaan. (Sedgwick 1990, 
2–3; Kekki 2004, 32; Hekanaho 2006, 56–59; Karkulehto 2007, 60 –61.) Kun 
seksuaalista toiseutta ei voida avoimesti ilmaista, se tuottaa kiertoilmausten 
kaksitahoisesti viestivän kulttuurin. Rakenteellisesti samanlainen ilmiö on to-
talitaristisissa yhteiskunnissa kehittyvä piilomerkityksillä viestivä toisinajattelun 
ilmaisukulttuuri.

40 Cleto 1999, 1–9; Core 1999; Babuscio 1999, 117–127; Bergman 2002, 1–2.
41 Pervopyhimyksistä ks. esim. Kaye 1996; Boisvert 2004.
42 Kekki 2003, 282, 320, 379.
43 Kekki 2005, 65; vrt. myös Kekki 2010, 20–25; Rosenberg 2001, 9; Hekanaho 

2008.
44 Kekki 2003, 263; 2005, 72.
45 Kekki 2003, 266, 286, 306–309.
46 Vrt. Kekki 2003, 266.
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47 Boone 2000, 18; ks. myös Kekki 2003, 284.
48 Kuten monet elokuvamusiikin tutkijat ovat tuoneet esille (esim. Chion 1994; 

Donnelly 2005; Kassabian 2001; Välimäki 2008; Richardson 2012), nykyelo-
kuvan ääniraidalle on tyypillistä musiikillisen ja ei-musiikillisen äänen välisen 
rajan häivyttäminen ja musiikin ymmärtäminen osaksi kokonaisvaltaista ääni-
suunnittelua. Kokonaisvaltaisesta musiikillisesta äänisuunnittelusta on tullut 
oma ääniraitatyyppinsä Hollywoodin klassisen ääniraidan rinnalle (Donnelly 
2005, 26).

49 Vrt. Chion 1994, 189.
50 Diegeettinen musiikki tai ääni kuuluu elokuvan tarinamaailmaan. Sen siis 

kuulevat myös tarinan henkilöt. Ei-diegeettinen musiikki tai ääni ei kuulu tari-
namaailmaan, joten sitä eivät kuule tarinan henkilöt vaan ainoastaan elokuvan 
yleisö. (Esim. Gorbman 1987, 14–26; Juva 1995, 209–210; Kassabian 2001, 
42–47; Kärjä 2005, 138–142; Välimäki 2008, 39–40.) Sisäinen diegeettinen 
ääni tarkoittaa ääntä, joka kuuluu elokuvan hahmolle tämän tajunnan tai 
kehokokemuksen osana. Tällaisia ääniä ovat esimerkiksi oma sydämenlyönti, 
korvamato ja musiikillinen muistikuva. Ulkoinen diegeettinen ääni tarkoittaa 
tavallista diegeettistä ääntä, joka ei ole sisäinen.

51 Akusmaattinen tarkoittaa ääntä, jonka alkuperäistä aineellista syntytapahtumaa 
ei nähdä. Akusmaattisia välineitä ovat esimerkiksi radio ja puhelin, jotka pi-
kemminkin välittävät kuin tuottavat ääntä. Elokuvatutkimuksessa käsitteellä 
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53 Äänen aineellisuudella viitataan äänen korostuneisiin yksityiskohtiin, jotka kie-
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54 Vrt. Chion 1994, 116, 124.
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kaaos, uskonnollinen/seksuaalinen, pyhä/maallinen ja henkinen/lihallinen, 
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7–19; Citron 1994, 18–21; Sivuoja-Gunaratnam 1994; Välimäki 2001.
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Citron 1993; 1994, 18–21; Välimäki 2001, 25–29; 2005a, 211–213; vrt. myös 
De Lauretis 1984; 1987; 2004. Kuka senkin on määrännyt, että dominantilta 
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58 Vrt. Chion 1994, 88.
59 Olen aiemmin tarkastellut myös Malickin ohjaamaa elokuvaa Veteen piirretty 
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60 Chion 1994, 8–9.
61 Klassinen Hollywood-musiikki (engl. classical Hollywood film score) viittaa Hol-

lywoodin kulta-aikana, 1930–40-luvuilla, kehittyneeseen elokuvamusiikin 
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esim. Gorbman 1987, 70–91; Kalinak 1992; Juva 1995, 216–227.

62 Chion 1994, 8–9; ks. myös Välimäki 2008, 225.
63 Abbate 2001, 27.
64 Esim. Donnelly 2005, 8.
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verrattuna vaikka jousi- ja puhallinsoittimiin.
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tamalla sitä fyysisesti muulla tavoin. Esimerkiksi pianon tai kitaran kieliin 
voidaan liittää vaikka säriseviä paperiliittimiä.

72 EWI eli electronic wind instrument on sopraanosaksofonin kokoinen puhallin-
syntetisaattori, jota käytetään jazz/rock-fuusiossa ja new age -musiikissa. 

73 Esim. Salmi 1996, 34, 40.
74 Suomenkielisessä Raamatussa shofar on suomennettu pasuunaksi, trumpetiksi 

ja sarvitorveksi.
75 Tarkoitan yksinkertaisilla lyömäsoittimilla idiofoneja, joiden koko massa tuottaa 

soivaa äänivärähtelyä (esim. puupenaali, palikat, marakassi sekä muut iskimet 
ja ravistimet).

76 Hollywoodin historiallisissa spektaakkeleissa muinaiset ja myyttiset soinnit 
tuotetaan yleensä antiikin kielisoittimia jäljittelevillä lyyramaisilla soittimilla ja 
antiikin puhallinsoittimia jäljittelevillä vaski- ja puupuhaltimilla (esim. Hickman 
2006; Salmi 1996).

77 Suuri vaellusteema soi myös 5. jakson alussa mormonikeskuksen näyttelyssä, 
joka kuvaa mormoni-uudisasukkaiden erämaavaellusta.

78 Chionin (1994, 63) käsitteellä sanottuna kyseessä on synkresis.
79 Elokuvatutkimuksessa akusmaattisella äänellä tarkoitetaan tarinatilaan kuulu-

vaa ääntä, jonka lähdettä ei nähdä ja joka vaikuttaa näkymättömyytensä takia 
pelottavalta ja pahaenteiseltä (Chion 1994, 72). Käsitteellä on siis erityismer-
kityksensä elokuvamusiikin tutkimuksessa. Jos akusmaattinen ääni kuulostaa 
jonkun elävän olion tuottamalta, se koetaan akusmaattiseksi olioksi (ransk. 
acousmêtre), jolla on yliluonnolliset voimat ja kyvyt (Chion 1999, 21–29). 
Akusmaattinen olio on usein pahantahtoinen, mutta joskus se voi olla suojeleva, 
kuten enkelit elokuvissa Ghost – Näkymätön rakkaus (Ghost, Yhdysvallat 1990) 
ja Always – Ikuisesti (Always, Yhdysvallat 1989) (ibid. 23, 169).

80 Esim. Scott 2003, 117.
81 Newman 2003.
82 Vapaasti verkossa käytettävästä Ellis Island -tietokannasta voi etsiä nimen pe-

rusteella Euroopasta Pohjois-Amerikkaan siirtolaisiksi lähteneitä henkilöitä, 
esimerkiksi omia sukulaisia. Tietokanta perustuu tietoihin, jotka kaikilta mat-
kustajilta kerättiin Ellis Islandin tarkastusasemalla. Ks. <http://www.ellisisland.
org>.

83 Ellis Island -teeman aikana kuultava rabbin puhe kuuluu seuraavasti: ”She was 
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 not a person but a whole kind of a person. The ones that crossed the ocean, 
that brought with us to America the villages of Russia and Lithuania. And how 
we struggled, and how we fought, for the family, for the Jewish home. Descen-
dants of this immigrant woman you do not grow up in America. [– –] No such 
place exists. [– –] You can never make that crossing that she made for such great 
voyages in this world do not anymore exist. But everyday of your lives the miles, 
that voyage from that place to this one you cross. Every day. [– –] In you that 
journey is.”

84 Atlantti on pylvään tavoin palkistoa kannatteleva mieskehoinen veistos (vastaava 
naishahmoinen veistos on karyatidi).

85 Steegmuller 1992.
86 Les Six -ryhmään kuuluivat myös avoimesti homona elänyt Francis Poulenc 

sekä Germaine Tailleferre, Louis Durey, Arthur Honegger ja Darius Milhaud. 
Läheisesti piiriin liittyivät myös Cocteau ja homohuhujen tiheästi ympäröimä 
Erik Satie.

87 Christel Airas (2012) on kirjoittanut elokuvasta psykoanalyyttisessa viiteke-
hyksessä. Airas tulkitsee hirviön tuntemattomaksi ja vaaralliseksi mielletyksi 
seksuaalisuudeksi, jonka kasvava nuori ottaa hiljalleen haltuunsa. Philip Glassin 
tekemästä elokuvan uudelleensävellyksestä ks. Richardson 2012, 170–189.

88 ”I’m ready for my close-up, Mr. De Mille.”
89 Glissandosta samaan sukupuoleen kohdistuvan halun diskurssina ks. Välimäki 

2005a, 313–314.
90 Abbate 2001, 79.
91 Vrt. Abbate 2001, 94.
92 Abbate 2001, 79.
93 Myytin mukaan Orfeus menettää Eurydiken ensimmäisen kerran tämän kuol-

lessa hääpäivänään käärmeenpuremaan. Toisen kerran Orfeus menettää rakas-
tettunsa epäonnistuessaan tämän tuomisessa takaisin elämään, koskei kiellosta 
huolimatta malta olla katsomatta taakseen tätä maan pinnalle johdatellessaan. 
Eurydiken toisen menettämisen jälkeen Orfeus vetäytyi vuorille miesten seuraan 
eikä kiinnostunut enää naisista. Traakialaiset naiset suuttuivat heidät torjuneelle 
Orfeukselle ja repivät hänet kappaleiksi. Orfeus siis kuoli eräänlaisen vihari-
koksen uhrina.

94 Kastraatti on mieslaulaja, joka on lapsena kastroitu äänenmurroksen estämiseksi. 
Pojan äänen yhdistyminen aikuisen miehen keuhkotilavuuteen ja kajetilaan 
saattoi johtaa äärimmäisen voimakkaaseen, loisteliaaseen ja taiturilliseen ääneen. 
1700-luvun Italiassa kastroitiin vuosittain nelisentuhatta 7–9-vuotiasta poikaa. 
Harvasta tuli ammatti- eli kirkkokuorolaulaja, tosi harvasta farinellimainen 
oopperatähti. Suurin osa eli elämänsä hylkiönä, kerjäläisenä, prostituoituna tai 
munkkina. Muu ei yhteiskunnan ei-miehiksi määrittelemille kastraateille ollut 
sallittua. Vielä 1900-luvun alussa Vatikaanin kirkkokuorossa oli kastraatteja. 
Keskeinen syy kastraattilaitoksen syntyyn barokin Italiassa oli sukupuolinen 
syrjintä: naisten laulaminen kirkossa oli kielletty, mutta kirkkokuoroihin kui-
tenkin haluttiin enkelimäisen korkeita ääniä. Ks. esim. Barbier 2001.

95 Baker 1994, 116; Wood 1994, 29; Leonardi & Pope 1996, 75; ks. myös Bashant 
1995.

96 Housurooli on naisen esittämä miesrooli. Tunnettuja housurooleja ovat esimer-
kiksi Cherubino W. A. Mozartin Figaron häissä (La nozze di Figaro, 1786) ja 
Octavian Richard Straussin Ruusuritarissa (Der Rosenkavalier, 1911). Dragin 
tavoin housurooli tuo esiin sukupuolen rakentuneisuuden ja toimii käytännön 
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 kritiikkinä sukupuolen olemuksellista, luonnollista käsittämistä vastaan (Leo-
na r di & Pope 1996, 75). Housurooleista ks. esim. Rosenberg 2001.

97 Sitä kuullaan myös Eurydiken ja Prinsessan autonkuljettajan Heurtebisen 
keskustellessa Orfeuksesta.

98 Cocteaun Orfeus-trilogiaan kuuluvat seuraavat elokuvat: Runoilijan veri (Le sang 
d’un poète, Ranska 1930), Orfeus (Orphée, Ranska 1950) ja Orfeuksen testamentti 
(Le testament d’Orphée, Ranska 1960).

99 Vrt. Rosand 1979, 346–347.
100 Ks. esim. Kaye 1996, 86–89; Välimäki 2003a, 14–15; vrt. Kekki 2010, 78–79, 

98–100.
101 Käytän tässä Hosiaisluoman (2003, 39) muotoilua.
102 Vulgatan eli latinankielisen Raamatun lause (”Katso ihmistä”) viittaa virkamies 

Pontius Pilatuksen sanoihin tämän esitellessä ruoskitun, orjantappurapäisen 
Jeesuksen vihamieliselle kansalle ristiinnaulitsemista edeltävässä oikeudenkäyn-
nissä. Aihe on klassinen kuvataiteen aihe.

103 Antiikin mytologiassa on jumalia ja ihmisiä mutta myös puolijumalia sekä 
sankari-ihmisiä, jotka saattoivat urhoollisilla teoillaan saavuttaa jumaluuden 
tai kuolemattomuuden.

104 Esim. Koestenbaum 1993; Morris 1993; Leonardi & Pope 1996; Gademan 
2003; Rosenberg 2009.

105 Morris 1993; Koestenbaum 1993, erit. luku 4; Smith 2004, 82–84; Blackmer 
& Smith 2004. Jotkut diivat ovat tietenkin ilmentäneet henkilökohtaisessa 
elämässään myös seksuaaliseen toiseuteen liittyviä piirteitä. Oopperasta ja 
lesbokulttuurista ks. Leonardi & Pope 1996; Blackmer & Smith (toim.) 1995.

106 Morris 1993, 192; Koestenbaum 1993.
107 Dyer 1998; 2004 [1986], 137–191; ks. myös Smith 2004, 83. 
108 Bion 1963.
109 Vrt. Abbate 2001, 53. Carolyn Abbaten mukaan Orfeus-hahmo katoaa ooppe-

rasta 1800-luvulla samalla kun sinne ilmestyvät, niin tarinoihin kuin lavoillekin, 
uudella tavalla voimakasääniset laulajat. Trubaduuri Manricon ja minnelaulaja 
Walther von der Vogelweiden tapaiset hahmot (ensimmäinen viittaa Verdin Tru-
baduuriin [Il trovatore, 1853] ja jälkimmäinen Wagnerin Tannhäuseriin [1845]) 
sekä modernit diivat ovat Orfeuksen perillisiä, jotka ällistyttävät kuulijansa 
mykiksi ja vaikuttavat laulunsa voimalla kuulijoidensa elämään. Orfeuksen 
äänen voima, joka pysäytti manalankin kuuntelemaan, kulkeutuu 1800-luvulla 
oopperoiden ohella sielunmessujen vaskiosastoihin tuomiopäivän pasuunoita 
kuvaamaan. (Ibid.) Tätäkin voimaa Angels in Americassa kuullaan viimeisessä 
jaksossa, jossa Prior taistelee elämästä ja kuolemasta Mustaa enkeliä vastaan.

110 Vrt. Morris 1993; Koestenbaum 1993.
111 ”Opera is about us, our life-and-death-passions – we all love, we’re all going to 

die.” (McNally 1990.) Näytelmän nimi viittaa Verdin La Traviatan kuuluisaan 
tuotantoon (1958), jossa keuhkotautiin kuolevan kurtisaanin pääroolin lauloi 
Maria Callas. Kopio tuotannon laittomasta yksityisäänityksestä on Callas-fanien 
keräilykohde.

112 1900-luvulla diivan käsite laajeni tarkoittamaan myös populaarilaulajia ja 
elokuvatähtiä.

113 Garlandista homoikonina ks. Dyer 2004 [1986], luku 3.
114 Streep muun muassa elokuvissa Manhattan (Yhdysvallat 1977) sekä Tunnit ja 

Thompson televisiosarjassa Ellen (Yhdysvallat 1997).
115 Donnelly 2005, 93.
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116 Donnelly 2005, 47–48, 96; Halfyard 2004, 131. Dies irae, dies illa (suom. Vihan 
päivä kauhistava!) aloittaa perinteisen katolisen sielunmessun tuomiopäivästä 
kertovan sekvenssijakson. Sävelmä on keskiaikainen. Suomen evankelis-lute-
rilaisen kirkon virsikirjassa se on virsi numero 158.

117 Vrt. Halfyard 2004, 23.
118 Halfyard 2004, 131.
119 Priorin mukaan Amerikan enkelillä on ”kahdeksan vaginaa” ja ”kasa peniksiä”.
120 Myöhäisromantiikan musiikin seksikuvastosta ks. esim. McClary 1991; Taruskin 

2009, 541–546. Musiikillisesta erotiikasta ks. myös Scott 2003; Torvinen 2011; 
Pääkkölä 2013.

121 Aidsista oopperan ja teatterin aiheena ks. esim. Hutcheon & Hutcheon 1996. 
Kielletyn seksin johtaminen kuolemaan on ollut todellisuutta myös ennen aidsia, 
aikana, jolloin kuppaan ei ollut parannuskeinoa ja jolloin niin esiaviollisen seksin 
kuin samaan sukupuoleen kohdistuvan sodomian kieltäneessä patriarkaalisessa 
(porvaris)kulttuurissa miesten turvautuminen nais- tai miesprostituoituihin oli 
tavallista. Romantiikan säveltäjistä kuppaan kuolivat muun muassa Gaetano 
Donizetti, Hugo Wolf, Franz Schubert, Robert Schumann ja Bedřich Smetana.

122 Kekki 2003, 348.
123 Kekki 2003, 261, 381–382
124 Kekki 2003, 266
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III

TRANSSUKUPUOLI 
(Transamerica)

Elokuva Transamerica (Yhdysvallat 2005, ohj. Duncan Tucker) al-
kaa puolilähikuvalla pitkähiuksisesta, kauniista naisesta, joka laskee 
äänenkorkeuttaan oudon nopeasti ja paljon. Liukuma alkaa naiselle 
tavanomaisesta äänialasta, jonka kuuntelija liittää ongelmattomasti 
kuvan perinteisellä tavalla naiselliseen naiseen hihattomassa topissa ja 
huolitellussa ehostuksessa. Mutta noin kymmenen sekunnin kuluttua 
ääni putoaa niin matalalle, että sen yhdistäminen kuvan naiseen on 
haastavampaa. Ääntä ei miellä edes maskuliinisen butch-naisen ääneksi 
vaan pikemminkin miehen baritoniksi. Vaikutelma on hätkähdyttävä, 
koska kaikki nämä äänialat tulevat saman henkilön suusta yhtenä 
äänitapahtumana, joka kestää viitisentoista sekuntia. Kyseessä on trans-
ääni, joka ylittää sukupuolirajoja yhdessä hengityksessä. Se osoittaa, 
miten liukuvia asioita ääni ja sukupuoli ovat. Se nyrjäyttää sijoiltaan 
säännöttelevän kahden sukupuolen järjestelmän ja luo tilaa sukupuolen 
moninaisuudelle ja transsukupuoliselle identiteetille.

Tyylikkään äänikeskeisen alun jälkeen alkavat Transamerica-elo-
kuvan alkutekstit, ja kuulemme saman naisen antavan perinteisen nai-
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sellisella äänellä puheäänen käyttöön liittyviä ohjeita ja toistavan isku-
lausetta: ”Tätä ääntä haluan käyttää.”1 Olemme Transamerica-elokuvan 
aluksi katselleet ja kuunnelleet transnaisille tarkoitettua äänenkäytön 
opetusvideota, jota elokuvan päähenkilö katsoo kotonaan aamutoi-
miensa lomassa.2 Oman äänen löytäminen on sekä kirjaimellisesti että 
vertauskuvallisesti elokuvan teema. Avauksena toimiva ääniharjoitus 
muodostaa vertauskuvan koko tarinalle: transsukupuolisen päähenkilön 
sisäiselle matkalle kohti syvällisempää itsensä löytämistä, hyväksymistä 
ja kunnioittamista. Kohtaus myös korostaa oman äänen ja ylipäätään 
äänellisyyden merkitystä ihmisen identiteetille.

Juuri äänelliset ulottuvuudet eli musiikki, äänisuunnittelu ja puhe 
ovat huomioni kohteena tarkastellessani tässä luvussa Transamerica-elo-
kuvan audiovisuaalista neuvottelua sukupuolen moninaisuudesta. 
Transamerica on kiinnostava esimerkki niistä viimeaikaisista suuren 
yleisön elokuvista, joiden päähenkilö (tai yksi päähenkilöistä) on 
transsukupuolinen ja jotka pyrkivät kuvaamaan transsukupuolisuutta 
asiallisesti ja myönteisesti.3

Transamerica alkaa äänikouluttajan (Andrea James) sukupuolirajoja ylit-
tävillä ääniharjoituksilla.
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Muutos on suuri. Nimittäin viime vuosisadalla elokuvat eivät 
juuri sisältäneet vakavasti ja ei-tuomitsevasti kuvattuja transhahmoja, 
jos niitä ylipäätään olikaan.4 Vasta 1990-luvulta alkaen, valtavirran 
mediassa tapahtuneen lesbo-, homo- ja bi-kuvausten vakiintumisen 
vanavedessä ja yhteiskunnallisen suvaitsevaisuuden kasvaessa seksuaa-
livähemmistöjä kohtaan, myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 
hahmojen mediaesityksistä on tullut tavallisempia ja normalisoituja, 
ei-patologisia. Erityisesti 2000-luvun taitteesta alkaen ei-normatiiviset 
sukupuoli-identiteetit ovat saaneet uutta näkyvyyttä. Elokuvat, doku-
mentit, draamasarjat, tosi-tv, asiaohjelmat ja talkshowt ovat alkaneet 
esittää transihmisiä aiempaa asiallisemmin ja hienosyisemmin. Kau-
pallisesti menestynyt ja elokuvakriitikoilta myönteisen vastaanoton 
saanut Transamerica on yksi (esi)merkki tästä muutoksesta valtavirran 
audiovisuaalisessa kulttuurissa. Sukupuolen kulttuurinen neuvottelu 
on monimutkaistunut, ja yhteiskunta on kehittynyt avoimemmin 
monisukupuoliseksi.

Tie-elokuvan transitus

Transamerica kertoo keski-ikäisestä, m2f-transnaisesta5 Breestä (Felicity 
Huffman), joka on valkoinen, hyvin koulutettu, työväenluokkainen, 
ulkonäöltään suhteellisen konservatiivinen ja käytökseltään varautu-
nut. Bree työskentelee tiskaajana meksikolaisessa ravintolassa ja kotoa 
käsin toimivana puhelinmyyjänä. Hän asuu yksin vaatimattomassa 
asunnossa Los Angelesin espanjankielisellä alueella. Työkavereidensa ja 
terapeuttinsa lisäksi Breellä ei vaikuta olevan elämässään muita läheisiä, 
joiden kanssa jakaa arkea.

Bree on elänyt naisena vuosikausia. Hän on syönyt hormoneja 
ja käynyt läpi monia sukupuolen korjausprosessiin liittyviä kehon 
muokkauksia, leikkauksia, hoitoja ja harjoituksia. Hän on muuttanut 
nimensä ja henkilöasiakirjansa tosiasiallista sukupuoltaan vastaaviksi. 
Viime ajat hän on odottanut viimeistä leikkaustaan vaginoplastiaa 



88  Susanna Välimäki

(vaginan muokkausleikkausta), jonka hän itse kokee sukupuolen kor-
jausprosessinsa päätökseksi.

Viikkoa ennen toimenpidettä Breelle selviää, että hänellä on tei-
ni-ikäinen poika, jonka olemassaolosta hän ei aiemmin tiennyt. En-
sin Bree ei halua tavata poikaa, koska tämä tuntuu kuuluvan hänen 
aiempaan elämäänsä miehenä, minkä hän on jättänyt taakseen, eikä 
hän muutenkaan halua ajatella asiaa nyt, kun edessä on kauan odo-
tettu, sukupuolen korjausprosessin viimeistelevä leikkaus. Bree joutuu 
kuitenkin terapeuttinsa (Elizabeth Peña) painostamana tapaamaan 
poikansa,6 ja elokuva muotoutuu kertomukseksi Breen ja pojan suhteen 
rakentumisesta Breelle tärkeässä elämänvaiheessa.

Breen poika Toby (Kevin Zegers) on valkoinen, 17-vuotias, jonkin 
verran huumeita käyttävä ja prostituoituna toimiva nuorukainen, joka 
unelmoi rahakkaasta urasta Hollywoodin homoporno-teollisuudessa 
sekä biologisesta isästään, jota hän ei ole koskaan tavannut mutta jonka 
hän kuvittelee olevan rikas ja vaikutusvaltainen mies. Toby on pidätet-
tynä nuorisovankilassa New Yorkissa, jonne Bree lentää maksaakseen 
tämän ulos. Bree ei kuitenkaan paljasta pojalleen olevansa tämän isä, 
eikä hän myöskään kerro olevansa transsukupuolinen. Sen sijaan hän 
väittää olevansa kirkon vapaaehtoistyöntekijä. Valehtelu ja sen alleen 
peittämä totuus tulevat myöhemmin ilmi ja aiheuttavat suhteeseen 
ristiriitoja sekä lopulta Breen ja Tobyn välirikon.

Mutta ensin Toby lähtee Breen matkaan, koska pääsee siten New 
Yorkista Los Angelesiin. Pari ajaa yhdessä Amerikan halki Itärannikolta 
Länsirannikolle eli trans America,7 kuten elokuvan nimikin kertoo. 
Elokuva on tie-elokuva (engl. road movie), jossa matkustaminen – tien 
päällä olo – on sekä kirjaimellista että vertauskuvallista, maantieteellistä 
ja henkistä.8 Poikkeuksellista kuitenkin on, että elokuvan sisäinen 
matka on transsukupuolisuuden matka. Bree kulkee kohti viimeistä 
leikkaustaan, jonka jälkeen hän on oleva uusi, vahvempi ja aidompi 
oma itse. Leikkaus on Breen minäkuvalle ja itsensä hyväksymiselle 
välttämätön. Sukupuolta korjaavan (trans)naisen sijaan hänestä tulee 
nainen, jota gynekologikaan ei erota perinteisesti sukupuolittuneesta 
cisnaisesta9, kuten hän psykiatrilleen toteaa.
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Klassinen tie-elokuvan kerrontakaava on Transamericassa omittu 
kuvaamaan sukupuolen korjausprosessiin kuuluvan siirtymävaiheen10 
päättymistä ja transihmisen ”kotiintuloa” aitoon itseensä ja uuteen, 
oikeaan kehoonsa. Tämä on voimallinen kerronnallinen menettely, sillä 
matkaan liittyvät vertauskuvalliset ilmaisut, kuten lähtö, siirtymävaihe 
ja kotiintulo, ovat yleisiä transihmisten omaelämäkerroissa ja muussa 
transsukupuolisuutta kuvaavassa kerronnassa11. Väärä sukupuoli on 
lähtötilanne, korjausprosessi siirtymävaihe ja korjattu sukupuoli kotiin-
tulo. Bree on perinteisellä tavalla transsukupuolinen: hän ei koe olevansa 
sukupuolten välillä tai jaon tuolla puolen vaan väärään (mies)ke hoon 
syntynyt nainen, joka korjaa kehoaan vastaamaan sisäistä kehonku-
vaansa ja oikeaksi kokemaansa sukupuolta eli sukupuoli-identiteettiään. 
Bree on jo tehnyt pitkän matkan mieskehon (niin kuin se perinteisesti 
ymmärretään) omaavasta naisesta, joka on ensin elänyt miehen ja sitten 
naisen elämää, naiskehon (niin kuin se perinteisesti ymmärretään) 
omaavaksi naiseksi, joka elää naisen elämää. Elokuvan alussa hän on 
juuri tulossa tämän matkansa, sukupuolisen siirtymävaiheensa päähän, 
mihin kuuluu myös oman vanhemmuuden käsittely, hyväksyminen ja 
sovittaminen transidentiteettiin sekä ulostulo omalle pojalleen tämän 
vanhempana12 ja transihmisenä.

Matkalla kohti oikeampaa itseä. Transamerica kuvaa transsukupuolisuutta 
tie-elokuvan kerrontaperinnettä hyväksi käyttäen.
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Kuten edellä kuvatusta käy ilmi, Transamerica pervouttaa tie-elo-
kuvan kerrontakaavan. Transamerica on tie-elokuvan transversio: queer 
road movie ja vielä tarkemmin trans road movie. Voimme nimittää 
tätä kerronnallista queer-strategiaa transkääntymäksi: tie-elokuvan 
vakiintuneeseen kerrontakaavaan on normisukupuolisen päähenkilön 
(cisnaisen/cismiehen) tilalle sijoitettu transsukupuolinen päähenkilö. 
Asettamalla keskiöön marginaalisen sukupuolen elokuva hiuduttaa 
normisukupuolisuuden kulttuurista valta-asemaa ja purkaa valtakult-
tuurin käsitystä normaalista ja epänormaalista. Tie-elokuvia tutkinut 
Tommi Römpötti painottaa tie-elokuvan lajityypin merkitystä yhteis-
kunnallisten käyttäytymissääntöjen ja rajojen koettelun kulttuurise-
na näyttämönä13. Tästä Transamericassakin on kyse: elokuva ylittää 
sukupuolisia normeja tie-elokuvan lajityypistä ammentaen ja sitä 
sukupuolipoliittisesti muuntaen. Transamerican päähenkilö on suku-
puoleltaan vieläpä kaksinkertaisen kumouksellinen. Transpäähenkilö 
cissukupuolisen sijaan on poikkeuksellista, mutta myös nainen on 
miestä harvinaisempi tie-elokuvan päähenkilö.

Tie-elokuvan lajipiirteisiin kuuluu matkanteon vaiheita kuvaava 
musiikki. Musiikki rakentaa tärkeällä tavalla Transamerican kulkemi-
seen ja transsukupuolisuuteen liittyvää viestintää. Suurin osa musiikista 
on arkkityyppistä tien päällä olemisen musiikkia, joka yhdistyy ajamista 
ja matkantekoa näyttäviin kuvamontaaseihin tie-elokuvalle ominaiseen 
tapaan. Musiikki luo soivin keinoin matkustamisen, taaksejättämisen, 
etsimisen, eteenpäinmenon, rajojen ylittämisen ja muodonmuutoksen 
vertauskuvallista kerrontaa.

Transamerica-elokuvan musiikista osa on David Mansfieldin sä-
veltämää alkuperäismusiikkia ja osa eri lähteistä yhdisteltyä kooste-
musiikkia. Alkuperäismusiikkia on Mansfieldin ohella tehnyt Dolly 
Parton yhden laulun verran. Koostemusiikki muodostuu lähinnä 
amerikkalaisesta kantrista, bluegrassista, folk- ja gospelmusiikista mutta 
sisältää myös muutaman latinalaisamerikkalaisen laulun, pari klassisen 
musiikin kappaletta sekä eteläafrikkalaisen perinnelaulun. Koostemu-
siikkia käytetään sekä diegeettisesti että ei-diegeettisesti, mutta ero 
ei ole tärkeä, sillä niin diegeettisen kuin ei-diegeettisenkin musiikin 
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perustehtävä Transamericassa on viestiä transsukupuolisia merkityksiä 
ja ilmentää transsukupuolista subjektiutta. Sama pätee alkuperäiseen 
ja koostemusiikkiin; jaottelu ei ole oleellinen transsukupuolistavan 
merkityksenannon kannalta.

Hahmottelen seuraavaksi yksityiskohtaisemmin Transamerica-elo-
kuvan musiikillista transpolitiikkaa. (1) Ensiksi käsittelen elokuvassa 
kuultavaa amerikkalaista kantripohjaista musiikkia siirtymätilassa ja 
muutoksessa olevan identiteetin kuvaajana. (2) Toiseksi tarkastelen 
etnisen toiseuden musiikkia transihmisten yhteiskunnallisen aseman 
kuvastajana sekä yhteiskunnallisesti edistyksellisen monikulttuurisen 
tilan hahmottajana. (3) Kolmanneksi pohdin elokuvan tapaa käsitellä 
ihmisääntä.

Etsintä, itsetutkiskelu ja muodonmuutos

Transamerica-elokuvan tärkein musiikkityyppi on amerikkalainen 
kantri-, bluegrass-, folk- ja gospelmusiikki, joka käsittelee matkus-
tamisen, etsinnän ja itsetutkiskelun teemoja sekä ajatusta sisäisestä 
taakasta, josta toivotaan vapautusta. Tätä musiikkia kuullaan Breen 
ja Tobyn Amerikan halki kulkevan retken aikana. Se soi diegeettisenä 
musiikkina autoradiosta ja tien varrella olevien baarien ja motellien 
radioista ja jukebokseista. Niin ikään sitä kuullaan ei-diegeettisenä 
musiikkina yhdistettynä kuviin ajamisesta, tyhjistä maanteistä, avarista 
maisemista, nuhjuisista tienvarsibaareista, bensa-asemista, kioskeista 
ja motelleista.

Elokuvassa kuullaan esimerkiksi Duncan Sheikin laulama laulu 
I Am a Pilgrim, jossa toistuvat seuraavat säkeet: ”olen pyhiinvaeltaja 
ja kulkuri, täällä matkan päällä”14. Samantyyppinen laulu on Larry 
Sparksin esittämä vanha spirituaali15 Lay My Burden Down, ”Päästä 
minut taakastani”. Niin ikään kuullaan Nitty Gritty Dirt Bandin esit-
tämä, alkujaan Yhdysvaltojen Etelästä peräisin oleva gospel-laulu16 I 
Find Jesus, jonka aloitussäe kuuluu: ”Pimeimmässäkin yössä mä löydän 
Jeesuksen”. Old Crow Medicine Show -yhtyeen esittämässä entisaikai-
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sessa hengellisessä banjolaulussa Take ’em Away taas pyydetään: ”Ota 
ne pois, ota ne pois, Herra / Ota multa pois nää kahleet.”

Breen transsukupuolisuuden vuoksi henkevä tien päällä olon 
musiikki uudelleenmerkityksellistyy transmusiikiksi; se pervoutuu, 
ja tarkemmin sanottuna transittuu. Matkanteosta, etsinnästä, itsetut-
kiskelusta ja kodin kaipauksesta tarinoiva juurimusiikki (engl. roots 
music)17 muodostaa äänellisen vertauskuvan transsukupuolisuudesta 
sisäisenä matkana, siirtymätilassa olevana minuutena ja muodonmuu-
toksen tapahtumana. Se sisältää usein kristillistä kuvastoa, joka niin 
ikään tulee transnäkökulman uudelleensuhteuttamaksi. Tämä pätee 
esimerkiksi jo mainitsemaani Take ’em Away -lauluun, jota kuullaan 
Breen ja Tobyn ajellessa Tobyn lapsuuden maisemissa Kentuckyssa:

Take ’em away, take ’em away, Lord
Take away these chains from me
My heart is broken cos my spirit’s not free
Lord, take away these chains from me
– – –
Ota ne pois, ota ne pois, Herra
Ota multa pois nää kahleet
Mun sydämein on särkynyt, koska henkein ei oo vapaa
Herra, ota multa pois nää kahleet18

Kertosäkeistö sopii hyvin kuvaamaan transkokemukselle luonteen-
omaista väärässä kehossa olemisen tunnetta. Vääränlaisessa kehossa 
vangittuna oleminen on transsukupuolisuudesta kertovien tarinoiden 
vakioaihe19. Tästä kuulokulmasta tulkittuna laulun kahleet ovat väärän 
kehon kahleet. Tai yhtä hyvin voisi sanoa, että ne ovat väärän – tai 
väärin tulkitun – sukupuolen kahleet. Ne merkitsevät syntymäsuku-
puolen taakkaa ja traumaa sekä kokemusta sukupuolinormatiivisen 
yhteiskunnan rakenteellisesta väkivallasta. Henki taas viittaa siihen 
itseen, joka transihminen todella kokee olevansa ja joka korjauspro-
sessissa vapautuu väärän kehon kahleista.
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Take ’em Away -laulu on vain yksi esimerkki siitä, miten aate-
maailmaltaan sääntösukupuoliseksi oletettu kantrimusiikki pervoutuu 
Transamerica-elokuvassa koskettavalla tavalla transsukupuolisuudesta 
kertovaksi musiikiksi. Elokuvan transsukupuolinen päähenkilö ja 
tarinayhteys ohjaavat yleisöä kuuntelemaan elokuvan kaikkea musiik-
kia transkorvalla, transihmisen kokemuksien ja tunteiden ilmaisuna. 
Siten elokuvan kaikki musiikki tulee uudelleentulkituksi transihmisen 
elämän, kehon, historian ja todellisuuden kuulokulmasta.

Kuten jo johdannossa toin ilmi, mikä tahansa musiikki on mah-
dollista transmusiikkia, koska mikä tahansa musiikki voidaan pervout-
taa trans-kuulokulmasta: musiikin merkitykset riippuvat pitkälti siitä, 
kenen ääntä musiikissa halutaan kuunnella. Kantrimusiikki on erityisen 
altista transtulkinnoille, koska se hekumoi tavallisten ihmisten, etenkin 
kovia kokeneiden, kaltoin kohdeltujen ja syrjäytyneiden ihmisten 
”tositarinoilla” kosketellen suoralla ja arkisella tavalla menetyksiä, 
surua, etsimistä ja muutosta. Tätä kantrimusiikin syvää tunneydintä 
Transamerica hyödyntää tehokkaasti viestiessään transelämästä.

Transamerican tapa pervouttaa kantrista transmusiikkia on ver-
rattavissa hlbt-yhteisöjen tapaan omia valtavirran populaarikulttuu-
ri omiin tarkoituksiinsa. Hlbt-yhteisöt tekevät musiikista omaansa 
merkityksellistämällä sen seksuaaliseen tai sukupuoliseen toiseuteen 
liittyvän elämän ja kokemuksen kannalta. Esimerkiksi queer-kantri-
kulttuuri on määritellyt genren merkitykset ja käytännöt uudelleen 
omien tarkoitusperiensä pohjalta.20 Transamericaankin liittyen voidaan 
todeta, että kun sellaista laulua, joka ei sisällä erityisiä transkulttuurisia 
merkityksiä, käytetään transsukupuolisuutta käsittelevässä elokuvassa, 
siihen tarttuu uusia transsukupuolisuuteen liittyviä merkityksiä, joita 
se alkaa kantaa elokuvan ulkopuolisessakin todellisuudessa, etenkin 
trans- ja queer-kulttuureissa.

Otan vielä yhden esimerkin siitä, miten Transamerica luo trans-
sukupuolisia merkityksiä kantrimusiikilla. Elokuvan loppupuolella, 
Amerikan poikki käyneen reissun jälkeen, näemme Breen sairaalassa 
menossa leikkaukseen, joka viimeistelee hänen lopullisen kotiintulonsa 
omaan kehoonsa. Samalla kuulemme kantrilaulaja Lucinda Williamsin 
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laulavan hellästi laulua Like a Rose (”Niin kuin ruusu”), aivan kuin 
laulu olisi Breen sisäinen ääni, jolla hän rauhoittaa ja hoivaa itseään:

It’s okay, you don’t have to be afraid
There’s nothing to worry about [– –]

It’s all right here, it’s safe and warm 
It’s okay to feel good
That’s the way it should be
– – –
On hyvä näin, sinun ei tarvitse pelätä
Ei ole mitään mistä tulisi olla huolissaan [– –]

On hyvä olla tässä, on turvallista ja lämmintä
On ok, että tuntuu hyvältä
Niin sen pitääkin olla

Tien päällä olon, etsimisen, itsetutkiskelun ja muutoksen musiikki 
ilmentää usein myös ulkopuolisuuden tunnetta, joka luonnehtii paitsi 
perinteistä cowboy-tarustoa myös transelämää. Sukupuolensa takia 
yhteiskunnan lainsuojattomina kohtelemat transihmiset sysätään usein 
yhteisön laita-alueille, rajaseuduille – yksinäisiksi kulkijoiksi kaukana 
kotoa21. Transamerican ohjaaja Duncan Tucker on itse tuonut esiin 
ulkopuolisuuden ja sivullisuuden ajatuksen merkityksen elokuvan 
musiikille viitaten monien elokuvassa kuultujen bluegrass-, folk- ja 
kantrikappaleiden vaihtoehtoiseen luonteeseen22. Vaikka musiikin 
lajit ovat limittäisiä ja muuttuvia, Transamerican kantri on lähinnä ns. 
vaihtoehtokantria (engl. outlaw ja alternative country) ja Americanaa.

Samat perustekijät pätevät Mansfieldin säveltämään alkuperäismu-
siikkiin, joka niin ikään heijastelee matkustamisen ja itsetutkiskelun 
teemoja. Mansfieldin juureva musiikki on kitarapohjaista kantria 
bluegrass-, folk- ja gospel-aineksineen. Kitaroiden lisäksi etualalla 
helkkäävät mandoliini, banjo ja viulu. Leppoisan levollisesti eteen-
päin soljuvassa musiikissa on haikeahko ja pohdiskeleva tunnelma; 
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toiveikkuus sekoittuu alakuloon, eteenpäinmeno pidättyväisyyteen 
ja vahvuus haurauteen. Paikoin musiikki kaiuttaa jotakin elokuvassa 
aiemmin kuultua laulua.

Tien laulu

Tie-elokuville on tunnusmerkillistä kantri- ja rockpohjainen, koos-
te- ja alkuperäismusiikkia yhdistelevä musiikkiraita, joka värittää ja 
syventää päähenkilön ulkoista ja sisäistä matkantekoa maantieteelli-
sine, yhteiskunnallisine ja psykologisine viitteineen (esim. Easy Rider 
– matkalla [Easy Rider], Yhdysvallat 1969; Paris, Texas, Saksa, Ranska 
ja Iso-Britannia 1984).23 Tässä mielessä Transamericaa on kiinnostava 
verrata toiseen sukupuolipoliittisesti kumoukselliseen, feministisesti 
sävyttyneeseen tie-elokuvaan Thelma ja Louise (Thelma & Louise, 
Yhdysvallat 1991, ohj. Ridley Scott). Siinä kaksi naista (Susan Saran-
don ja Geena Davis) hylkää patriarkaalisen valtarakenteen mukaiset, 
heteronormatiiviset ja mieskeskeiset elämänsä ja ryhtyy itsenäiseen 
ja kuljeksivaan elintapaan – ja lopulta myös laittomiin väkivaltaisiin 
toimiin. Elokuvan musiikkiraita yhdistää Hans Zimmerin säveltämää 
kantrirock-tyylistä alkuperäismusiikkia suuren yleisön tuntemiin kant-
ri-, blues- ja rockhitteihin, jotka ovat tärkeä osa elokuvan kerrontaa.24 
Perusratkaisu vastaa Transamericaa, vaikka Transamerican laulut ovat 
vähemmän tunnettuja.

Suomalaisessa sukupuolisesti kumouksellisessa tie-elokuvassa Nei-
toperho (1997, ohj. Auli Mantila) olennaisessa osassa ovat suomalaiset 
1960–1970-luvun käännösiskelmät, kuten Römpötti on selvittänyt25. 
Römpötin mukaan Neitoperho on ensimmäinen suomalainen tie-elokuva, 
jonka päähenkilönä on oma-aloitteinen ja oman mielensä mukaisesti 
ajeleva nainen, jonka tehtävänä ei ole miellyttää ketään26. Tie-elokuvalle 
ominaiseen tapaan musiikki tulkitsee päähenkilön taivalta. Menetyksistä, 
muistoista ja kaipuusta kertovat Suomi-iskelmät ilmentävät minuutensa 
hukanneen Eevin (Leea Klemola) epävakaata siirtymätilaa, jossa hän 
yrittää epätoivoisesti ja lopulta väkivaltaan turvautuen rakentaa minuut-
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taan etsimällä muistikuvia lapsuudestaan. Laulut ilmentävät sitä, mitä 
Eevi kaipaa mutta mitä hän ei kykene tavoittamaan: merkityksellisiä 
muistoja.27 Samalla iskelmät edustavat suomalaista sielunmaisemaa. Siinä 
missä Yhdysvalloissa tien päällä olon musiikki on kantria, Suomessa se 
on kotimaista iskelmää. Mutta käännösiskelmät tuovat mukanaan myös 
vieraantuneisuuden tunnelman. Eevin rakentamat muistot ovat muilta 
lainattuja; maailma ei voi koskaan olla Eevin oma.

Kolmas mielenkiintoinen vertailukohta on elokuva Keskiyön cow-
boy (Midnight Cowboy, Yhdysvallat 1969, ohj. John Schlesinger), joka 
sekin oli aikoinaan sukupuolisesti ja seksuaalisestikin kumouksellinen 
elokuva. Sen päähenkilö (Jon Voight) on maalta suurkaupunkiin 
muuttava nuorukainen, joka unelmoi helposta rahasta varakkaiden 
asiakkaiden rattopoikana mutta päätyy kadulle muiden sivullisten 
joukkoon. Elokuvassa on runsaasti pitkiä, vuorosanattomia, musiik-
kivideomaisia jaksoja, joissa kuullaan jazzahtavaa kantria ja rockia. 
Musiikkia vasten nähdään New Yorkin laitakaupunkia ja sen köyhiä, 
kodittomia, prostituoituja ja muita vähäosaisia asukkeja, joiden keskellä 
päähenkilö vaeltaa modernin kaupunkiviidakon yksinäisenä cowboyna 
kannettavaa radiota olkapäällään kantaen.28 Myös Transamerica-elo-
kuvan päähenkilö on yhteiskunnallinen outsider epänormatiivisen 
sukupuolensa takia, mutta elokuva ei ole synkkä tai murheellinen 
kuten edellä mainitut vertailukohdat. Päinvastoin, Transamerican 
yhteiskunnallisesti kumouksellinen päähenkilö on matkansa jälkeen 
entistä vahvempi ja löytää paikkansa edistyksellisestä monikulttuu-
risesta ympäristöstä. Toisin kuin esille ottamissani vertailukohdissa, 
Transamericassa sukupuolinen rajanylitys ei johda umpikujaan.

Identiteettien kirjo

Leimallisen amerikkalainen, juureva musiikki sävelmaalaa Transame-
rica-elokuvan tapahtumapaikkaa ja ympäristöä sekä tekee hahmoista 
amerikkalaisia. Americana-musiikki kertoo, että keski-ikäinen trans-
nainen ja teini-ikäinen miesprostituoitu, joka unelmoi urasta homo-
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porno-teollisuudessa, ovat ennen kaikkea keskivertoja amerikkalai-
sia.29 Periamerikkalainen musiikki ilmaisee, etteivät nämä hahmot ole 
kummajaisia tai epänormaaleja vaan tavallisia amerikkalaisia ja vieläpä 
perustyyppisiä amerikkalaisia, koska he ovat tien päällä, matkalla New 
Yorkista Kaliforniaan Virginian, Kentuckyn, Arkansasin, Teksasin, 
New Mexicon ja Arizonan kautta.

Elokuvassa kuullaan monenlaista juurimusiikkia, kuten Appa-
lakkien vuoristoseudun musiikkia, old time- ja jug band -musiikkia, 
bluegrassia, kantrijodlausta, gospelia, cowboy-musiikkia, Nashvil-
le-poppia, Amerikan alkuperäisväestön musiikkia ja meksikolaista 
musiikkia. Amerikan musiikkiperinteiden – musiikillisten juurien 
– moninaisuus heijastaa amerikkalaisten identiteettien kirjoa, johon 
kuuluvat myös sukupuolen muunnelmat.

Sukupuolen moninaisuutta ylistetään vasituisesti Breen transtu-
kiverkoston tuttavan Mary Ellenin (Bianca Leigh) teksasilaiskodissa, 
jossa Bree ja Toby yöpyvät. Breen kauhuksi Mary Ellenin kotona 
vietetään transihmisten kokoontumisbileitä, eikä Bree tiedä, miten 
selittää tilanne Tobylle, jolta hän on salannut transsukupuolisuuten-
sa. Juhlien taustalla kuullaan kantrimusiikkia, ja lisäksi Mary Ellen 
innostuu laulamaan Home on the Range -laulun (suom. Oon kotona 
taas). Transihmisten kuoro yhtyy kertosäkeistöön. Uudisasukkaat ja 
cowboyt lauloivat laulua 1800-luvulla monenlaisina sovitelmina ympäri 
Yhdysvaltoja. Isänmaallinen viisu hehkuttaa Amerikan Länttä ja hellii 
mielikuvaa idyllisestä kodista:30

Oh, give me a home where the buffalo roam
And the deer and the antelope play
Where seldom is heard a discouraging word
And the skies are not cloudy all day
_ _ _

Saisinpa kodin sieltä missä biisonit käyvät
Missä peura ja antilooppi leikkivät
Missä harvoin kuulee lannistavaa sanaa
Ja missä taivas on koko päivän pilvetön
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Todellista transläsnäoloa. Transnäyttelijä Bianca Leighin esittämä Mary 
Ellen laulaa Home on the Range -laulun emännöimissään transkemuissa. 
Viulua soittaa transjulkimo ja -aktivisti Calpernia Addams.

Transihmisten pirskeissä veisattu Home on the Range kuulostaa transpri de- 
hymniltä ja säteilee camp-nautintoa ja pervo-utopiaa, samantyyppisesti 
kuin Angels in American gospelkohtaus.31 Trans-kuulokulmasta laulun 
koti symboloi transihmisen korjattua kehoa/sukupuolta, tai siirtymävai-
heessa olevan ihmisen kaipuuta omaksi ja oikeaksi kokemaansa kehoon/
sukupuoleen. Yhtä lailla se ilmaisee transihmisen oikeutta onnelliseen 
loppuun sukupuolen korjausprosessin vaatimien vaellusvuosien jälkeen 
sekä jokaisen ihmisen oikeutta määritellä sukupuoli-identiteettinsä itse 
eli perustaa oma koti (oma identiteetti) sellaisena kuin on, itse haluaa 
ja hyväksi kokee. Viesti saa lisävoimaa siitä tosiasiasta, että juhliin 
osallistuvia transihmisiä esittävät transsukupuoliset näyttelijät: kohtaus 
pursuaa aitoa transläsnäoloa32.

Identiteettien moninaisuutta ja transutopiaa rakennetaan kiinnos-
tavalla tavalla myös Calvin Many Goatsin (Graham Greene) maatilalla. 
Calvin on Amerikan alkuperäisväestöön kuuluva, karjatilaa pitävä na-
vajomies, jonka Bree tapaa tienvarren baarissa. Breen ja Calvinin välille 
syntyy romanttinen lataus.33 Illalla Calvin heläyttää Breelle talonsa 
kuistilla Beautiful Dreamer -laulun (suom. Nukkuja kaunein): Ameri-



Muutoksen musiikki  99

kan alkuperäisväestöön lukeutuva cowboy laulaa periamerikkalaisen ja 
tunteilevan serenadin valkoiselle transnaiselle.34 Ensimmäisen kerran 
kappale kuullaan radiosta tai jukeboksista kantautuvana kantrivalssina 
tienvarsikuppilassa Calvinin ja Breen kohdatessa ensimmäisen kerran. 
Laulun romanttinen merkitys vahvistuu sen toisella esiintymiskerralla 
Calvinin tilalla. Laulelman sanat kuuluvat seuraavasti (Calvin laulaa 
elokuvassa ensimmäisen ja toisen säkeistön):

Beautiful dreamer, wake unto me
Starlight and dewdrops are waiting for thee
Sounds of the rude world, heard in the day
Lulled by the moonlight have all passed away

Beautiful dreamer, queen of my song
List while I woo thee with soft melody
Gone are the cares of life’s busy throng
Beautiful dreamer, awake unto me!
Beautiful dreamer, awake unto me!

_ _ _

Kaunis unelmoija, herää luokseni
Tähtien valo ja kastehelmet odottavat sinua
Karun maailman äänet, joita päivisin kuullaan
Ovat kuunvalon heijaamina häipyneet pois

Kaunis unelmoija, lauluni kuningatar
Keinu kun liehittelen sinua vienolla sävelmällä
Poissa ovat kiireisen elämän huolet
Kaunis unelmoija, herää luokseni!
Kaunis unelmoija, herää luokseni!

Transamericassa laulu rakentaa soivan transutopian, turvallisen tilan 
transsukupuoliselle olemisen tavalle. Voimakas haaveilu, toive uudesta, 
toisenlaisesta elämästä luonnehtii sukupuolenkorjausta edeltävää ja 
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siirtymävaiheen transelämää, esimerkiksi odotettaessa tärkeää leikkaus-
ta, hoitoa tai muuta merkittävää askelta. Kohtauksen transutopistista 
mahtia lujittaa sekin seikka, että monet Amerikan alkuperäiskulttuurit 
tunnistavat kolme tai neljä sukupuolta, ns. kaksihenkisten ihmisten 
(engl. two-spirit people) yhdistäessä feminiinisiä ja maskuliinisia piirteitä 
monimutkaisin tavoin35.

Kun seuraavana päivänä Calvin kyyditsee Breen ja Tonyn Phoe- 
nixiin, taustalla soi irokeesimuusikko Joanne Shenandoahin laulu I May 
Want a Man, ”Saatan haluta miehen”. Oneidankielinen rakkauslaulu, 
joka nivoo sanoihin myös englantia, jatkaa sekä monikulttuurista trans-
utopiaa että Breen ja Calvinin välistä romanttista viritystä.36 Joillekin 
kuuntelijoille laulu on tuttu alaskalaisen Cicelynin kylän omalaatuisista 
ihmisistä kertovasta televisiosarjasta Villi Pohjola (Northern Exposure, 
Yhdysvallat 1990–1995). Se kuullaan Herra nukkumatti -nimisessä 
jaksossa,37 jossa kylän asukkaat näkevät revontulien vaikutuksesta 
toistensa unia. Laulu soi jakson lopuksi, kun pohjoiseen tlingitien 
heimoon kuuluva Marilyn Whirlwind (Elaine Miles)38 katselee yöllä 
ulkona taivaanvalkeita. Sekä Villissä Pohjolassa että Transamericassa laulu 

Toby (Kevin Zegers) ja Bree (Felicity Huffman) saavat kyydin Calvin Many 
Goatsilta (Graham Greene). Oneidankielinen laulu luo tilaa moninaiselle 
identiteetille.
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liittyy uniin, haaveisiin, salaisuuksiin ja unelmointiin sekä tietenkin 
Amerikan alkuperäiskulttuureihin.

Amerikan alkuperäisväestön äänen esiin tuomisella on muitakin 
yhteyksiä transkulttuuriin. Etnisenä vähemmistönä Amerikan alku pe-
räis väestöllä on äärimmäinen sorron ja vainon historia: kansanmurha. 
Yhdysvallat (ja sitä edeltäneet siirtomaat) on perustettu alkuperäisvä-
estön maiden, elintavan ja kulttuurin riistämiselle ja hävittämiselle. 
Alkuperäisväestöltä on Yhdysvaltojen historian aikana aina tähän 
päivään saakka yhä uusin tavoin evätty laillisia ja perustuslaillisia oi-
keuksia, mikä on johtanut alkuperäisväestön syvenevään köyhyyteen, 
yhteiskunnalliseen vieraantumiseen ja syrjäytymiseen. Sortavat ja oikeu-
dettomat yhteiskunnalliset olosuhteet ovat tuttuja myös transihmisille. 

Vaihtoehtoinen valkoisuus

Etnisyys on tärkeä tekijä Transamerican musiikissa. Pohjois-Ameri-
kan alkuperäisväestön musiikin sekä etupäässä valkoiseksi sävyttyvän 
kantrimusiikin ohella huomattavalla sijalla on latinalaisamerikka-
lainen musiikki. Elokuvan alkupuolella Bree tiskaa meksikolaisessa 
ravintolassa ja heiluttaa silloin tällöin lanteitaan meksikolaisen Los 
Pamperos -yhtyeen Maldito Cabaret -tangon (”Kirottu kabaree”) tah-
dissa, kitaroiden, marakassien ja trumpettien siivittämänä. Elokuvan 
loppupuolella näemme leikkauksesta toipuneen Breen työskentelemässä 
samassa ravintolassa, mutta keittiön ja tiskialtaan sijaan näemme hänet 
salin puolella palvelemassa asiakkaita meksikolaiseen perinnemekkoon 
sonnustautuneena. On jouluaika, ja taustalla helkkää Jouluyö, juhlayö 
-laulu39 teksasinmeksikolaisen folklaulajan Tish Hinojosan monikie-
lisenä ja monikulttuurisena texmex-versiona.

Latinalaisamerikkalainen musiikki maalaa Breestä kuvan es-
panjankielisellä asuinalueella asuvana, meksikolaisessa ravintolassa 
työskentelevänä ja ylipäätään Yhdysvaltojen latinalaisamerikkalaisen 
vähemmistön parissa elävänä ihmisenä. Bree opiskeleekin espanjan 
kieltä. Kuten kulttuurintutkija Sean Brayton huomauttaa, tiskaajana 
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Bree uurastaa sellaisessa alimman portaan työssä, jota Yhdysvaltojen 
valtakulttuuri pitää ”meksikolaisena” ja jonka tekijät jäävät valkoi-
selta porvarilliselta kulttuurilta yleensä huomaamatta40. Itse asiassa 
puurtaessaan tiskaajana ja tarjoilijana meksikolaisessa ravintolassa 
Bree ei vain tee etnisen toiseuden työtä vaan on jopa etnisen toiseu-
den palkkaama. Breen asuinympäristön, työn ja elämän värittäminen 
latinalaisamerikkalaiseksi heijastaa hänen asemaansa yhteiskunnan 
sekä valkoisen kulttuurin reuna-alueella.41 Latinalaisamerikkalainen 
musiikki korostaa Breen vaihtoehtoista, epätyypillistä valkoisuutta ja 
yhteiskunnallisten rajojen ylittämistä.

Transamerica purkaa tällä tavalla valkoisuuden normatiivisuutta, 
ohjeellisuutta ja ylivaltaa. Breen elämän latinalaisamerikkalaistaminen 
kritisoi keskiluokkaista kulttuuria ja horjuttaa valkoisuuden hallitsevia 
muotoja,42 joihin lukeutuu myös sukupuolinormatiivisuus. Kuten 
Brayton kirjoittaa, Transamerica muotoilee valkoisuutta uudelleen 
monikulttuurisessa ja monivivahteisessa kehyksessä ja luo edistyksellistä 
intersektionaalisuuden – yhteiskunnallisia eroja risteyttävää – tilaa 
muuntamalla etnisen ja sukupuolisen toiseuden yhteiseksi kokemuk-
seksi yhteiskuntaluokasta43.

Breen elinpiirin latinalaisamerikkalaistaminen rinnastaa toisiinsa 
rasismin ja transkammon, kuten tekee Amerikan alkuperäisväestöön 
liittyvä kuvastokin. Tämä korostuu kohtauksessa, jossa Bree ja Toby 
liftaavat New Mexicon aavikolla sen jälkeen, kun valkoinen uushippi 
on varastanut heidän autonsa ja rahansa. He saavat meksikolaisilta 
maatyöläisiltä kyydin lava-auton lavalla. Samalla kuullaan tunnetun 
meksikolaisen ranchera-laulajan44 Lola Beltránin esittämää tunteilevaa 
laulua Soy infeliz (”Olen epäonninen”)45. Äänen ja kuvan yhdistelmä 
rinnastaa sukupuolisen sivullisuuden (transsukupuolisuuden) etniseen 
sivullisuuteen (meksikolaisiin maatyöläisiin). Transihmisten kohtaamat 
ongelmat ovat usein rakenteellisesti samanlaisia kuin rasismi, köyhyys 
ja muu yhteiskunnan järjestelmällinen epäoikeudenmukaisuus.
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Soy infeliz: sukupuolisen ja etnisen sivullisuuden rinnastus.

Latinalaisamerikkalaiset ja Amerikan alkuperäisväestöön kuuluvat 
ihmiset hyväksyvät ja kunnioittavat Breetä sellaisena kuin tämä on. 
He ovat Breelle ystävällisiä, työskentelevät hänen kanssaan, auttavat 
häntä ja ylipäätään jakavat elämäänsä hänen kanssaan. Valkoiset sen 
sijaan esitetään Transamericassa useammin ennakkoluuloisiksi, suvait-
semattomiksi ja epäluotettaviksi. Valkoisuuden kritiikki huipentuu 
Breen ja Tobyn vieraillessa Breen lapsuudenkodissa.

Breen vanhempien ylellisessä asunnossa Arizonan Phoenixissa ma-
jailee myös Breen aikuinen pikkusisko (Carrie Preston), jolla on taka-
naan alkoholiongelma. Breen äiti (Fionnula Flanagan) on itsekeskeinen, 
omituisesti käyttäytyvä nainen, joka ei hyväksy, tunnusta, myönnä tai 
edes havaitse Breen naiseutta tai transsukupuolisuutta. Sen sijaan äiti 
hurmioituu siitä, että hänellä on ”normaali” pojanpoika, Toby, jota 
hoitaa, helliä ja kasvattaa. Yliampuvuudessaan friikahtavaan ja tahatto-
man campiin äitiin ja herttaiseen mutta edelleen vanhempiensa luona 
asuvaan ex-alkoholisti-siskoonsa verrattuna Bree vaikuttaa perheen 
normaaleimmalta ja ongelmattomimmalta naiselta. Ainut musiikki, 
jota näissä porvarillista valkoisuutta kuvaavissa kohtauksissa kuullaan, 
on elottomasti kaikuva cocktail-pianomusiikki, joka soi ravintolassa, 
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jonne perhe on saapunut tuhoontuomitulle päivälliselle. Tyhjyyttään 
kumiseva musiikki tuntuu heijastelevan sitä, miten olematonta on 
Breen lapsuuden perheen tuki ja miten onttoa on valkoisen ylemmän 
keskiluokan elämä.

Eteenpäin matkataan
 

Transamerica-elokuvan lopussa Breen leikkaus on onnellisesti taka-
na. Työssään Bree on edennyt takahuoneen tiskaajasta ravintolasalin 
tarjoilijaksi. Muutos ilmentää Breen uutta itsevarmuutta, eheämpää 
identiteettiä, vahvistunutta yhteyden tunnetta muihin ihmisiin ja 
luottamusta itseen sosiaalisissa tilanteissa. Toby taas on saanut osan 
homoporno-elokuvasta. Bree ja Toby eivät ole kuitenkaan nähneet 
toisiaan sen jälkeen, kun Bree paljasti Tobylle olevansa tämän isä. 
Bree on kärsinyt heidän välirikostaan ja kaivannut poikaansa kovasti.

Sitten näemme Breen kotonaan ja Tobyn tulossa häntä tapaamaan 
ensimmäistä kertaa totuuden selviämisen jälkeen. Tobyn vierailusta 
voi päätellä, että hän on hyväksynyt sen tosiasian, että Bree on hänen 
vanhempansa. Bree ja Toby ovat molemmat tahoillaan käyneet läpi 
suuren sisäisen matkan hyväksyäkseen itsensä ja toisensa ja saadakseen 
suhteensa toimimaan. Juuri sillä hetkellä, kun yleisö ymmärtää hy-
väksynnän ilmapiirin ja sen takana olevat henkiset taipaleet, musiikki 
puhkeaa soimaan. Kuulemme Dolly Partonin hyräilyä sekä rytmikästä 
naputusta ja kitaran näppäilyä. Kuva häipyy pois, ja lopputekstit 
käyvät rullaamaan mustaa kangasta vasten. Samalla alkaa lauluosuus. 
Kappaleen nimi on Travelin’ Thru (”Läpi matkustaen”), ja Parton laati 
sen tätä elokuvaa varten. Laulu lähtee liikkeelle seuraavasti:

Well I can’t tell you where I’m goin’, I’m not sure of where 
I’ve been 
But I know I must keep travelin’ till my road comes to an end
I’m out here on my journey, tryin’ to make the most of it
I’m a puzzle, I must figure out where all my pieces fit
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_ _ _

En pysty sanomaan minne menossa oon, en oo ees varma mis 
oon ollut
Mutta sen tiedän, että mun matkustaa pitää kunnes tieni kerran
päättyy
Oon täällä matkani päällä ja yritän tehdä siitä hyvän
Mä oon palapeli ja mun löytää pitää jokaisen palan paikka

Jälleen kerran elokuva käyttää kantrimusiikin vakiintunutta matkus-
tamisen, itsensä etsimisen ja löytämisen kuvastoa kertomaan Breen 
transsukupuolisuuteen liittyvästä identiteetillisestä taistelusta. Sovitus 
on yksinkertainen, niin että laulu – naisen ääni, tarina ja tunne yksi-
löllisyydestä – korostuu. Eloisa syke ja kohottunut tunnelma luovat 
tunteen kotiintulosta ja kotona olemisesta, itsensä hyväksymisestä 
kaikista elämän haavoista ja kivuista huolimatta. Laulu toimii voima-
kappaleena, josta kuka tahansa kovia kokenut voi ammentaa uskoa 
ja lohtua.46

Partonin Travelin’ Thru kiteyttää elokuvan sisällölliset teemat: 
matkan kohti ehyempää itseä, rajojen ylittämisen, siirtymävaiheessa 
olemisen ja kotiintulon, kasvun ja parantumisen sekä oman paikan 
löytämisen maailmasta. Elokuvan lopetuksena laulu viestii kauniisti 
transelämän oikeudesta, normaaliudesta ja onnesta. Näin myönteinen 
loppu transsukupuoliselle henkilölle on totisesti huomattava hetki 
transhahmojen elokuvahistoriassa.

Travelin’ Thru luo elokuvan päätökseksi soivan symbolisen tilan 
transsukupuoliselle minuudelle – tilan, joka jatkaa virtaustaan sen-
kin jälkeen, kun elokuvan tarina on päättynyt. Laulun jatkuminen 
lopputekstien meditatiivisen rituaalin ajan pidentää elokuvan viestiä 
tarinan tuolle puolen47. Se rakentaa elokuvan loppuun innoittavan 
transutopian: näkymän paremmasta tulevaisuudesta ja monisukupuo-
lisemmasta kulttuurista. 

Transpoliittista lisävoimaa utopiaan tuo se, että Dolly Parton on 
transikoni (siinä missä homoikonikin). Popdiivalla on queer-kulttuu-
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rissa tärkeä lohduttava ja voimaannuttava tehtävä, kuten toin edelli-
sessä luvussa ilmi.48 Samalla Partonin äärimmäisen feminiininen tyyli, 
kaikkine kauneuskirurgioineen, muistuttaa meitä siitä, miten kovaa 
työtä naiseuden rakentaminen on mutta myös mitä iloa se sisältää. 
Lisäksi se muistuttaa jokaisen ihmisen oikeudesta määritellä itsensä 
ja ilmaista sukupuoltaan ja sukupuolista olemisen tapaansa ja tyyliään 
vapaasti oman halunsa mukaisesti.

Yleisön huomioiminen

Transamerica on valtakulttuurille tarkoitettu, laajassa levityksessä ollut 
elokuva, jonka pääasiallinen kohde on ei-transsukupuolinen yleisö.49 
Kantri-, bluegrass-, folk- ja gospelmusiikin käyttö transsukupuoli-
suuteen liittyvien merkitysten välittämisessä suurelle yleisölle, joka ei 
paljon transsukupuolisuudesta tiedä, on tehokas keino. Transsuku-
puolisuudesta kerrotaan sellaisten yleispätevien teemojen avulla, jotka 
koskettavat kaikkia ihmisiä ja ovat kenen tahansa ymmärrettävissä. 
Niitä ovat esimerkiksi matkustaminen, itsetutkiskelu, eksistentiaalinen 
kipuilu, sisäinen kasvu, elämän muutokset, rakkauden löytäminen ja 
hyväksynnän saaminen. Tämä Transamerican tavallisuuden strategia 
opettaa suurelle yleisölle, että transihmiset ovat todellisia ja tavallisia 
ihmisiä, joiden elämään voi kuka tahansa samastua, sillä kaikki ihmiset 
kokevat elämässään identiteettiin liittyviä henkilökohtaisia taisteluita. 
Suurta yleisöä ei vieraannuteta transsukupuolisesta päähenkilöstä, 
vaan päinvastoin, salamyhkäisyyttä purkava musiikki saa katsojan 
myötäelämään transsukupuolisen päähenkilön vaiheita. Musiikki tekee 
transsukupuolisuudesta yleisinhimillisen elämisen taitoa koskevan 
kysymyksen50. Sen sijaan, että elokuva esittäisi transsukupuolisuuden 
lääketieteellisenä, epätavallisena ja kummeksuttavana tilana, se esittää 
sen asiana, joka koskee sitä, mitä ihmisenä oleminen on tai voi olla51.

Aatemaailmaltaan vanhoilliseksi mielletyn amerikkalaisen kant-
rimusiikin käyttämisessä transsukupuolisuuden soivana kuvana voi 
aistia hellää queer-ironiaa ja camp-vivahteita. Transamerica onnistuukin 
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yhdistämään musiikkiraidallaan kantrin tavallisuuden ja pervoviehätyk-
sen, minkä takia se kykenee puhuttelemaan kahta eri yleisöä samaan 
aikaan: valtavirran yleisöä ja transyleisöä.

Transyleisöön52 elokuvan kantrimusiikki vetoaa ensinnäkin siksi, 
että siinä kuultavat laulut sopivat hyvin transkokemukseen. Toiseksi 
se viehättää transyleisöä kantrin pervon vetovoiman ja alakulttuurisen 
queer-kantrin takia. 2000-luvulla muutkin suuren yleisön elokuvat ovat 
hyödyntäneet kantrin pervoulottuvuutta. Mainittakoon esimerkiksi 
Transamerican kanssa samana vuonna valmistunut, murheellisesta 
homorakkaudesta, suvaitsemattomuudesta ja homo-vihamurhasta 
kertova Brokeback Mountain (Yhdysvallat 2005, ohj. Ang Lee).53

Vaikka Transamericassa kuultava kantri on pikemminkin vaih-
toehtoista kantria kuin valtavirran (pop/rock)kantria, se ei elokuvan 
ulkopuolisessa yhteydessä ole erityisen queerina pidettyä kantria. Mary 
Ellenin emännöimien transkutsujen ja Dolly Partonin äänen lisäksi 
Transamericassa ei ole suoria viittauksia queer-kantrikulttuuriin. Elo-
kuvassa ei piipahdeta hlbt-klubin kantri-illassa eikä kuulla seksuaa-
lisesta tai sukupuolisesta toiseudesta kiertelemättä kertovia lauluja, 
kuten Willie Nelsonin kappaletta Cowboys Are Frequently, Secretly 
(Fond of Each Other). Elokuvassa ei soiteta lauluja, joilla on merkittävä 
queer-tulkintaperinne, kuten Tammy Wynetten tunnetuksi tekemää 
hittiä Stand by Your Man. Partonia lukuun ottamatta elokuvassa ei 
kuulla laulajia, joilla olisi merkittävä queer-kannattajakunta, kuten 
Patsy Clinea tai Tanya Tuckeria54. Siinä ei myöskään kuulla avoimesti 
lesboja, homoja tai transsukupuolisia kantrilaulajia, kuten k.d. langia tai 
Chely Wrightia. Eikä siinä kuulla homojen oikeuksien kannattamisesta 
tunnettuja esiintyjiä, kuten Nelsonia. Mutta Transamerican kantri ei 
silti ole normatiivista valtavirran (pop/rock)kantria eikä siinä kuulla 
suuria hittejä tai tähtiä, jotka suuri yleisö varmasti tuntisi (Parton on 
poikkeus).

Juuri vaihtoehtokantrin yhdistyminen kantrimusiikin pervoon 
vetovoimaan tuottaa Transamericaan sukupuolipoliittisen kaksoisstra-
tegian, joka vetoaa kahteen eri yleisöön samanaikaisesti. Tätä voidaan 
pitää kauaskantoisena ratkaisuna, koska se julistaa, ettei transsukupuo-
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yhdistämään musiikkiraidallaan kantrin tavallisuuden ja pervoviehätyk-
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lisuudesta kertovia elokuvia tule kohdistaa vain transyleisölle vaan myös 
suurelle yleisölle. Transsukupuolisuus koskettaa koko yhteiskuntaa eikä 
vain sen vähäistä osaa. Partonin Travelin’ Thru, joka päättää elokuvan, 
ilmentää hyvin tätä kaksoisstrategiaa. Parton on supertähti, jonka kaikki 
tietävät, mutta myös queer-ikoni, mikä mahdollistaa sekä valtavirran 
tulkinnan että monivivahteisemman transluennan.

Transamerican tapa hyödyntää kantrimusiikin pervoa voimavaraa 
on hienovarainen. Saattaa olla, että mikäli elokuvassa olisi enemmän 
ilmeistä queer-kantria, sen merkitykset tulkittaisiin lesbo- ja homo-
kulttuuriin viittaaviksi, jolloin epänormatiivinen sukupuoli peittyisi 
tai sekoittuisi epänormatiiviseen seksuaalisuuteen. Seksuaalivähem-
mistöt hallitsevat julkisuudessa hlbt-kulttuuriin liittyvää puhetta, ja 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen välinen ero on valtakulttuurissa 
usein sumentunut. Suoremman queer-kantrin myötä elokuvan suku-
puolipoliittinen viesti olisi voinut hukkua tai hämärtyä seksuaalivä-
hemmistöihin liittyvien käsitysten alle.55

Oman äänen löytäminen

Puheääni on tärkeä sukupuolen määrittäjä sukupuolta säännötte-
levässä kulttuurissa. Transnaiset käyvät usein ääniterapiassa saavut-
taakseen naisellisemman kuuloisen äänen, ja monille se on vaikea 
haaste. Transamericassa Breen ääni muodostaa merkittävän juonteen, 
joka ilmentää hänen sisäistä matkaansa kohti aidompaa itseä. Kuten 
luvun alussa kuvasin, elokuva alkaa Breen ääniharjoituksella, ja sen 
jälkeenkin nähdään tavan takaa, miten Bree työstää ääntään pyrkien 
sen parempaan hallintaan.

Elokuvan alussa opetusvideolta tulevaa ääniharjoitusta säestää Jules 
Massenetin Thaïs-oopperasta (1894) peräisin oleva kappale Meditaatio 
viululle ja pianolle sovitettuna. Viulun sulokkaan kaartelun voi kuulla 
feminiinisen puheäänen ihannekuvaksi. Se myös kielii siitä harjoitte-
lun määrästä, jota sukupuolen korjausprosessi kätkee sisäänsä, sekä 
muistuttaa sukupuolen esityksellisestä luonteesta. Oopperamusiikki 
luontuu kohtaukseen mainiosti, koska se merkitsee äärimmäisen kurin-
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alaista äänikulttuuria ja sukupuolitettujen äänityyppien säännöstöä, 
joka on kaikkea muuta kuin luonnollinen. Samalla oopperakulttuuria 
luonnehtii myös sukupuolisten rajojen rikkominen, kuten edellisessä 
luvussa toin esiin kirjoittaessani oopperahomoista ja housurooleista. 
Oopperamusiikki muistuttaa äänen sukupuolisten piirteiden kulttuu-
risuudesta. Muokkaamme omaa ääntämme vastaamaan niitä ihanteita, 
joita pyrimme ilmaisemaan; opimme suorittamaan sukupuolta käyttä-
mällä sukupuolellemme soveliaiksi miellettyjä äänialoja ja puhetapoja56. 

Ääniharjoittelunsa jälkeen Bree laittaa stereoista raikaamaan etelä-
afrikkalaisen laulajan ja ihmisoikeusaktivistin Miriam Makeban musiik-
kia. Rytmikäs ja eloisa kappale on Jol’inkomo, perinteinen rohkaisulaulu 
taisteluun lähteville nuorille sotilaille.57 Samalla Bree valmistautuu 
omaan kamppailuunsa paikallisen psykiatrin vastaanotolla, jossa hänen 
täytyy alistua psykiatriseen haastatteluun saadakseen allekirjoituksen 
vaginoplastia-lähetteeseen. Bree vaihtaa aamutakkinsa jakkupukuun 
ja laittautuu huolellisesti. Elokuvan katsoja näkee Breen kasvot ensim-
mäisen kerran vasta kun tämä viimeiseksi silaukseksi sipaisee huulilleen 
huulipunaa. Elokuvan ensimmäinen kohtaus alleviivaa sukupuolen 
esityksellistä ja rakennettua luonnetta.

Makeban musiikki toimii taisteluun lataavana voimamusiikkina. 
Tätä tähdentää laulun soiminen hetken ajan Breen ja psykiatrin kes-
kustelun päällä, samalla kun näemme Breen vasta lähtevän kotoaan 
vastaanotolle ja astellessa bussipysäkille. Musiikki myös muistuttaa 
rasismin ja transkammon rakenteellisesta samankaltaisuudesta sekä 
siitä, että transsukupuolisuutta koskevat lait ja säädökset ovat ihmis-
oikeuskysymys.

Psykiatri allekirjoittaa lähetteen, mutta Breen terapeutti vetää sen 
yllättäen takaisin58. Palatessaan kotiin Bree kuuntelee levysoittimestaan 
Didon valitusta ”When I Am Laid in Earth” (”Kun minut on laskettu 
maan poveen”59) Henry Purcellin traagisesta barokkioopperasta Dido 
ja Aeneas (1688). Oopperassa Karthagon kuningatar Dido laulaa ää-
rimurheellisen aarian johdantona itsemurhaansa. Valittavaa melodiaa 
säestää basson kromaattisesti laskeva toistokuvio, ns. passus duriuscu-
lus, ”vaikeat askeleet”. Basso junnaa yhtä ja samaa kuoleman kuvaa 
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koko aarian alusta loppuun.60 Bree hidastaa kädellään vinyylilevyn 
pyörimisnopeutta, jolloin sopraanon (Kym Ampsin) ääni madaltuu 
ja muuntuu kammottavan ja epämuodostuneen kuuloiseksi. Ele on 
vastakohta Breen aiemmin tekemille ääniharjoituksille. Aivan kuin 
hän pakottaisi sopraanon äänen vastaamaan hänen masentunutta 
omakuvaansa leikkaamattomasta itsestään, mikä tekee soivasta synk-
kyyden kuilusta entistäkin syvemmän. Leikkauksen estäminen tuntuu 
Breestä kuolemalle. Itsemurha-aaria myös muistuttaa katsojaa niiden 
transihmisten korkeista itsemurhaluvuista, joilta on estetty tai joilla ei 
ole mahdollisuutta sukupuolta korjaaviin toimenpiteisiin.

Elokuvassa käy ilmi, ettei Bree itse osaa, pysty tai ole tarpeeksi 
rohkea laulamaan, ainakaan sosiaalisissa tilanteissa. Hän ei ole löytänyt 
lauluääntään tai ei ole uskaltanut sitä edes etsiä. Kun Calvin laulaa 
Breelle Beautiful Dreamer -laulua, tämä hetkittäin liikuttaa suutaan 
vaivalloisen oloisesti. Hän haluaa ottaa osaa Calvinin lauluun mutta 
tekee sen ilman ääntä, kykyä tai uskallusta. Breen laulamiseen liittyvän 
epävarmuuden voi ajatella ilmentävän hänen varovaisuuttaan ihmis-
suhteissa ja seurallisissa tilanteissa. Kohtaus leikkaa nokkelasti monta-
nalaisen laulaja-lauluntekijän Wylie Gustafsonin cowboyjodlaukseen 
seuraavan aamun tapahtumien taustalla. Taiturillinen jodlaus heijastelee 
sitä, miten työläitä, kummallisia ja luonnottomia äänitekniikat ovat. 
Jodlauksella on myös camp-arvoja, onhan se laulutyyli, joka hekumoi 
liioittelulla, ylenmääräisyydellä ja keinotekoisuudella.61

Sukupuolipoliittisia kysymyksiä

Itse asiassa Bree laulaa hivenen elokuvan alkupuolella ollessaan yksin 
kotona iltatoimissaan. Hän nielee hormonipillerinsä, vilkaisee peiliin 
ja kömpii sänkyyn mumisten itse keksimäänsä loilotusta, joka muis-
tuttaa skotlantilaisen kansanlaulun The Bonnie Banks o’ Loch Lomondin 
kertosäkeistöä62: 
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You take some hormones
And I’ll take some hormones
And I’ll be a woman before ye
You make me happy [– –] 

_ _ _

Sinä otat hormoneja
Minä otan hormoneja
Minusta tulee nainen
Se tekee minusta onnellisen [– –]

Transyleisölle Breen laulamat sanat ”Minusta tulee nainen” ( ”I will be a 
woman”), jotka hän toistaa psykiatrin vastaanotolla, saattavat kuulostaa 
ongelmallisilta, sillä Bree on jo nainen. Transkokemukseen kuuluu 
tunne siitä, että on aina ollut ristiinsukupuolittunut, syntymästään 
saakka ja riippumatta siitä, milloin on asian tajunnut tai missä vaiheessa 
korjausprosessia mahdollisesti on. Transnainen on nainen ja transmies 
on mies huolimatta siitä, onko hän korjannut sukupuoltaan tai millä 
tavalla hän on sitä korjannut. Transnaisesta ei siis tule korjausprosessissa 
naista, koska hän on jo nainen; kuten transsukupuolisten omaelämä-
kertoja tutkinut Jay Prosser kirjoittaa, klassiseen transkokemukseen 
sisältyy erityinen aina-jo-olleen ja uudeksi-tulemisen välinen ristiriita63. 
Sen sijaan korjausprosessissa muokataan transihmisen kehoa, sosiaa-
lista roolia, käytöstä, nimeä ja henkilöasiapaperien tietoja vastaamaan 
paremmin ihmisen sisäistä kehonkuvaa ja sukupuoli-identiteettiä eli 
sisäistä tuntua omasta sukupuolesta sekä minäkuvaa.64

Bree on nainen ilmankin vaginoplastiaa ja on aina ollut nainen 
mieskehoon syntymisestä huolimatta. Genitaalirekonstruktio on vain 
yksi mahdollinen osio sukupuolen korjausprosessissa, vaikka monet 
m2f-transnaiset kokevatkin sen keskeiseksi. Bree on muokannut ke-
hoaan monin tavoin ennen viimeiseksi jäänyttä leikkaustaan. Tältä 
kannalta katsottuna Breen sanojen (”minusta tulee nainen”) ongelma 
on siinä, että valtavirran yleisö saattaa ymmärtää ne väärin vahvistamaan 
sitä virheellistä, seksististä ja sukupuolisäännöttelevää käsitystä, jonka 
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mukaan naisena oleminen olisi yhtä kuin emättimen omistaminen ja 
että ylipäätään sukupuolielimet määrittäisivät sukupuolen.65

Toisaalta Breen sanojen voidaan tulkita heijastavan oman kehon 
ratkaisevaa asemaa perinteisessä transkokemuksessa sekä kehokoke-
muksen kuulumista ihmisen ydinminuuteen. Breen sanat korostavat 
ihmisen minuuden kehollista ulottuvuutta, jonka konkreettisuutta 
ei voi ohittaa66. Bree kokee itsensä epätäydelliseksi ilman genitaali-
rekonstruktiota. Vasta kun hänen kehonsa on sovitettu niin perus-
teellisesti kuin mahdollista hänen sisäiseen kehonkuvaansa, hän voi 
tuntea itsensä täysin naiseksi. Kuten Prosser kirjoittaa, genitaalikirurgia 
takaa kaksisukupuolisessa kulttuurissa elävälle transihmiselle lopullisen 
läpäisyn sukupuolen ilmaisussa: läpäisyn lihan tasolla. Se myös mah-
dollistaa korjausprosessin käyneelle transihmiselle ei-transsukupuolisen 
sukupuoli-identiteetin.67 Sukupuolensa korjannut ihminen voi kokea 
itsensä pelkästään mieheksi tai naiseksi transsukupuolisuuden sijaan.

Tässä mielessä Transamerican esitys transsukupuolisuudesta nou-
dattaa transsukupuolisuuden perinteistä muotoa, joka ”palauttaa” 
transsukupuolisuuden säännöttelevään kahden sukupuolen järjestel-
mään. ”Täydellisesti” korjattu sukupuoli sulautuu valtavirran kulttuu-
riin niin tyystin, ettei henkilön transhistoria käy mistään ilmi. Bree 
on tällainen perinteinen transnainen68.

Perinteisessä transsukupuolisuuden mallissa saattaa piillä yksi syy 
siihen, miksi valtavirran transesitykset ovat yleensä transnaisten eivätkä 
transmiesten esityksiä; elokuvat, televisiosarjat ja muu media sisältävät 
enemmän kertomuksia transnaisista kuin transmiehistä. Transmiesten 
kohdalla perinteistä transsukupuolisuuden mallia on vaikeampi nou-
dattaa, koska transmiesten genitaalirekonstruktiot eivät – ainakaan 
toistaiseksi – noudata yhtä tarkasti cismiesten genitaaleja kuin mitä 
transnaisten genitaalirekonstruktiot jäljittelevät cisnaisten genitaaleja; 
tosin falloplastiset leikkaustekniikat kehittyvät jatkuvasti. Transmiesten 
sukupuolisuus on tässä mielessä vikuroivampaa kuin transnaisten eikä 
niin täydellisesti kaksisukupuoliseen järjestelmään sopeutettavissa. Voi 
myös olla, että patriarkaalisessa kulttuurissa naisen alisteiseen asemaan 
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”putoavat” transnaiset hyväksytään helpommin kuin transmiehet, jotka 
”kohoavat” cismiesten valta-asemaan.

Luultavasti suuren yleisön on helpompi omaksua ja suvaita Trans-
american esittämä transsukupuolisuuden perinteinen muoto kuin 
avoimesti vaihtoehtoiset sukupuolet, joita ei voida sulauttaa kahden 
sukupuolen normijärjestelmään eikä mallintaa lääketieteellisesti. Vaih-
toehtoisia sukupuolia edustavat esimerkiksi elokuvan By Hook or By 
Crook (Yhdysvallat 2002, ohj. Harriet [Harry] Dodge & Silas Howard) 
butchit päähenkilöt, kuten monet muutkin queer/trans-elokuvien 
hahmot.69 Tänä päivänä monet transihmiset valitsevat vain joitakin 
niistä fyysisistä ja sosiaalisista sukupuolta korjaavista muokkauksis-
ta ja muutoksista, joita transsukupuolisille on tarjolla. Jotkut eivät 
valitse mitään muuta kuin sisäisen prosessin, sukupuolta koskevan 
ajattelutyön, ja sen tuomat muutokset omassa sukupuolen ilmaisussa. 

Kaikki transihmiset eivät siis mukauta itseään säännöttelevään kahden 
sukupuolen järjestelmään. Kuka sen määrää, minkälaisia naisten tai 
miesten pitäisi olla, kehoiltaan ja käytökseltään, tai montako suku-
puolta kulttuurissa on?

Sukupuolen muunnelmat paremmin hyväksyvässä yhteiskunnassa 
transihmisten paine sulautua valtakulttuuriin ei ole niin ankara kuin 
tiukasti kaksisukupuolisessa kulttuurissa. Siinä missä yksi käy läpi 
pitkän ja perusteellisen sukupuolen korjausprosessin voidakseen elää 
omana itsenään ja kokeakseen ylipäätään elämänsä mahdolliseksi 
ja mielekkääksi, toisen mielestä tulisi transihmisten kehojen sijaan 
korjata yhteiskunnan lainsäädäntöä ja kulttuurista sukupuolijärjes-
telmää moninaisempaan suuntaan. Transihmisten kirjo on laaja, eikä 
ole olemassa yhtä oikeaa transsukupuolisuuden mallia. Ei siis ole 
olemassa myöskään mitään yleispätevää tai yhtä oikeaa tapaa esittää 
transsukupuolisuutta elokuvassa. Kaikkien transihmisten valinnat, 
korjausprosessit ja sisäiset matkat ovat yhtä radikaaleja kulttuuria 
hallitsevan kahden luonnollisena pidetyn sukupuolen järjestelmän ja 
sen luomien paineiden ja pakotteiden näkökulmasta70. Niinpä sellaiset 
elokuvat kuin Transamerica voivat edistää suuren yleisön ymmärrystä 
sukupuolen moninaisuudesta ja lisätä suvaitsevaisuutta.
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”putoavat” transnaiset hyväksytään helpommin kuin transmiehet, jotka 
”kohoavat” cismiesten valta-asemaan.

Luultavasti suuren yleisön on helpompi omaksua ja suvaita Trans-
american esittämä transsukupuolisuuden perinteinen muoto kuin 
avoimesti vaihtoehtoiset sukupuolet, joita ei voida sulauttaa kahden 
sukupuolen normijärjestelmään eikä mallintaa lääketieteellisesti. Vaih-
toehtoisia sukupuolia edustavat esimerkiksi elokuvan By Hook or By 
Crook (Yhdysvallat 2002, ohj. Harriet [Harry] Dodge & Silas Howard) 
butchit päähenkilöt, kuten monet muutkin queer/trans-elokuvien 
hahmot.69 Tänä päivänä monet transihmiset valitsevat vain joitakin 
niistä fyysisistä ja sosiaalisista sukupuolta korjaavista muokkauksis-
ta ja muutoksista, joita transsukupuolisille on tarjolla. Jotkut eivät 
valitse mitään muuta kuin sisäisen prosessin, sukupuolta koskevan 
ajattelutyön, ja sen tuomat muutokset omassa sukupuolen ilmaisussa. 

Kaikki transihmiset eivät siis mukauta itseään säännöttelevään kahden 
sukupuolen järjestelmään. Kuka sen määrää, minkälaisia naisten tai 
miesten pitäisi olla, kehoiltaan ja käytökseltään, tai montako suku-
puolta kulttuurissa on?

Sukupuolen muunnelmat paremmin hyväksyvässä yhteiskunnassa 
transihmisten paine sulautua valtakulttuuriin ei ole niin ankara kuin 
tiukasti kaksisukupuolisessa kulttuurissa. Siinä missä yksi käy läpi 
pitkän ja perusteellisen sukupuolen korjausprosessin voidakseen elää 
omana itsenään ja kokeakseen ylipäätään elämänsä mahdolliseksi 
ja mielekkääksi, toisen mielestä tulisi transihmisten kehojen sijaan 
korjata yhteiskunnan lainsäädäntöä ja kulttuurista sukupuolijärjes-
telmää moninaisempaan suuntaan. Transihmisten kirjo on laaja, eikä 
ole olemassa yhtä oikeaa transsukupuolisuuden mallia. Ei siis ole 
olemassa myöskään mitään yleispätevää tai yhtä oikeaa tapaa esittää 
transsukupuolisuutta elokuvassa. Kaikkien transihmisten valinnat, 
korjausprosessit ja sisäiset matkat ovat yhtä radikaaleja kulttuuria 
hallitsevan kahden luonnollisena pidetyn sukupuolen järjestelmän ja 
sen luomien paineiden ja pakotteiden näkökulmasta70. Niinpä sellaiset 
elokuvat kuin Transamerica voivat edistää suuren yleisön ymmärrystä 
sukupuolen moninaisuudesta ja lisätä suvaitsevaisuutta.
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Hetero-, cis- ja valkopesu

Vakavampi Transamerican herättämä sukupuolipoliittinen kysymys on 
tunnetusti cissukupuolisen naisnäyttelijän kiinnittäminen transnaisen 
osaan. Päähenkilöä esittää näyttelijä, jonka yleisö hyvin tietää olevan 
ei-transsukupuolinen. Vaikka Felicity Huffman tekee hienon näyttelijä-
suorituksen, roolitusta voidaan moittia vanhoilliseksi ja raukkamaisen 
turvallisuushakuiseksi: suuri yleisö ei joudu kohtaamaan oikeaa trans-
ihmistä tai kokemaan epävarmuutta näyttelijän sukupuolesta, koska 
se tietää, että näyttelijä vain esittää transsukupuolista. Transamerica ei 
tässä mielessä merkitse valtavirran katsojalle todellista haastetta, joka 
pakottaisi kohtaamaan sukupuolen aidon vikuroinnin. Katsoja voi 
Huffmanin näyttelemistä seuratessaan edelleen luulla voivansa elää 
todellisuudessa, jossa ei oikeasti ole transsukupuolisia ihmisiä. Voimme 
puhua cispesusta. Transsukupuolisuus on ”pesty” salonkikelpoiseksi 
normisukupuolisella näyttelijävalinnalla.

Ratkaisu muistuttaa elokuvan hetero- ja valkopesua eli Hollywoo-
din totunnaista tapaa antaa heteroiden esittää homoja (esim. Phila- 
delphia, Yhdysvallat 1993; Brokeback Mountain) ja valkoisen näyttelijän 
Amerikan alkuperäisväestöön kuuluvaa henkilöä (esim. Viimeinen 
apaashi [Apache], Yhdysvallat 1954; Punainen ratsastaja – Geronimo 
[Geronimo], Yhdysvallat 1962; The Lone Ranger, Yhdysvallat 2013)71. 
Valkopesua on sekin, jos elokuvassa on alkuperäisväestöön kuuluvia 
näyttelijöitä merkittävissä alkuperäisväestöä esittävissä rooleissa, mutta 
päähenkilö on valkoinen hahmo, jonka ympärille alkuperäisväestöstä 
(muka) kertova tarina rakentuu (ja jota tietenkin esittää valkoinen 
näyttelijä; esim. Tanssii susien kanssa [Dances with Wolves], Yhdysvallat 
1990).72 Vaikka tällainen elokuva yrittäisi tuoda esiin myös alkupe-
räisväestön näkökulman, se tuntuu lopulta, valkoisen kehystarinansa 
ja kokonaisnäkökulmansa vuoksi, ohittavan kysymyksen valkoisen 
ihmisen ja Yhdysvaltain valtion vastuusta alkuperäisväestön tuhoami-
sessa ja nykypäivän tilanteessa.

Vähemmistöille on tärkeää, että heidän oikeat edustajansa pääsevät 
näkyviin valtamediassa. Amerikan alkuperäisväestöön kuuluvien näyt-
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telijöiden esiintyminen valtavirran elokuvissa kertoo suurelle yleisölle, 
että alkuperäisväestön ihmiset ja kulttuurit ovat tänä päivänä todellisia 
ja olemassa – että koko alkuperäisväestö ei kuollut intiaanisodissa, 
toisin kuin monet ihmiset luulevat. Alkuperäisväestön oikeudet ja 
ongelmat eivät ole loppuun käsitelty asia vaan nykypolitiikkaa, jota 
käsitellään muun muassa elokuvissa73. Vastaavasti transnäyttelijöiden 
esiintyminen valtamediassa on tärkeää, jotta suuri yleisö ymmärtää, 
että transsukupuolisia ihmisiä on todellakin olemassa ja että he ovat 
tavallisia ihmisiä, jotka elävät tavallisten ihmisten elämää muiden 
tavallisten ihmisten keskellä.

Transnäyttelijöitä on viime vuosina alkanut näkyä enemmän 
valtavirran mediassa, elokuvissa ja televisiossa, erityisesti tosi-tv-sar-
joissa, dokumenteissa ja asiaohjelmissa mutta myös draamasarjoissa 
ja -elokuvissa, joskaan ei yleensä pääosissa – vielä.74 Transnäyttelijöitä 
ei ole myöskään juurikaan kiinnitetty cissukupuolisten rooleihin, 
vaan useimmiten he esittävät sivuosassa olevaa transhahmoa.75 Toi-
saalta eihän sitä ihmisistä (näyttelijöistä tai hahmoista) ikinä tiedä. 
Pervo-utooppisesta transnäkökulmasta voi jokaisen näyttelijän tai 
hahmon olettaa olevan transnäyttelijä tai transhahmo – vaikka vain 
vastastrategiana tavanomaisille cis- ja hetero-oletuksille.

Transamerican päähenkilön roolitusratkaisu kuitenkin myötäilee 
Hollywoodin vakiokäytäntöä, joka alistaa yhteiskunnallisesti vapaa-
mielisen viestin kaupallisille eduille, yleisön enimmäistämispyrki-
mykselle. Viihdeteollisuus uskoo jääräpäisesti suuren yleisön olevan 
ennakkoluuloista ja välttää liian kumouksellisen tuntuisia ratkaisuja 
yleisön vieraannuttamisen pelossa.76 Kuten mainittu, tällainen turva-
politiikka luonnehtii kaupallisesti menestyneitä valtavirran elokuvia, 
joiden päähenkilöt ovat homoja, aina Tom Hanksin tähdittämästä 
Philadelphiasta Heath Ledgerin ja Jake Gyllenhaalin tähdittämään 
Brokeback Mountainiin. Niiden homosisältö on pesty avoimesti hete-
roilla näyttelijöillä suuren yleisön kestäväksi.

Heteropestyissä elokuvissa homo-osia näyttelevät tähdet, joiden 
heteroutta elokuvan mainoskampanja ja media toitottelevat loput-
tomasti, jottei vain kukaan luulisi, että valkokankaalla olisi oikeasti 
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homoja. Suuri yleisö voi rauhassa katsoa homoista kertovaa elokuvaa 
ilman, että sen tarvitsee oikeasti katsella homoja. Heteropesu varmis-
tetaan median ylistyksellä siitä, miten täydellisesti heteronäyttelijät 
kykenevät homoja esittämään. Vaihtelun vuoksi olisi mukava nähdä 
median ihailevan sitä, miten menestyksekkäästi homonäyttelijät ovat 
Hollywoodin historiassa näytelleet heterohahmoja aina Errol Flynnis-
ta Zachary Quintoon ja Greta Garbosta Jodie Fosteriin.77 Voidaan 
pohtia, että jos suuri yleisö tietäisi, miten korkea on näyttelijöiden 
pervopitoisuus Hollywoodin historiassa, lopettaisiko se elokuvien kat-
somisen tykkänään. Romahtaisiko elokuvateollisuus homoskandaaliin? 
Itse uskon, että olemme saapumassa aikaan, jolloin niin homo- kuin 
transnäyttelijöitä ihaillaan siinä missä heteroita ja cissukupuolisiakin 
minkä tahansa sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin omaavan hahmon 
esittämisestä. Nuoren sukupolven näyttelijöistä yhä harvempi mahtuu 
kaappiin ja koko jaottelu (homo tai hetero) alkaa kalskahtaa vanhan-
aikaiselta. 2000-luvulla olemme kaikki yhdellä ja samalla pervojatku-
molla. Yleisö ei ole (välttämättä) taantumuksellista, elokuvateollisuuden 
markkinavoimat ovat.

Pedro Almodóvarin ohjaamissa elokuvissa on 1980-luvun alusta 
alkaen vilissyt transhahmoja ja transläsnäoloa, eikä se liene vähentänyt 
niiden yleisöä. Almodóvarin elokuvissa niin trans- kuin cisnäyttelijät 
esittävät kaikensukupuolisia hahmoja. Esimerkiksi Intohimon laissa 
(La ley del deseo, Espanja 1987) transnäyttelijä (Bibí Andersen) esittää 
cishahmoa ja cisnäyttelijä (Carmen Maura) transhahmoa. Käytäntö 
suitsuttaa sukupuolen kirjoa, epävakautta ja liikkuvuutta.78

Transamericassa on mukana myös pesunkestävää transläsnäoloa, 
toisin kuin monissa muissa valtavirran transelokuvissa, kuten Boys 
Don’t Cry -elokuvassa (Yhdysvallat 1999, ohj. Kimberly Peirce). Mary 
Ellenin juhlien runsas transläsnäolo välittynee suurellekin yleisölle. 
Toisaalta kyse on ohimenevästä kohtauksesta näyttelijäavustajineen, 
joita ei sen koommin nähdä. Alun äänivalmentajaa suuri yleisö taas 
ei välttämättä hoksaa transnaiseksi.

Sukupuolipoliittisesti ensiarvoisinta on kuitenkin Transamerican 
onnellinen loppu. Transamerica ei myötäile Hollywoodin perinnäis-
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tapaa tehdä sukupuolisesta tai seksuaalisesta toisesta murheellinen 
hahmo, joka kuolee lopussa, kuten tapahtuu Philadelphiassa, Boys Don’t 
Cryssa ja Brokeback Mountainissa. Transamericassa pervo ei kuukahda 
lopuksi vaan päinvastoin, pervohahmon tulevaisuuden annetaan ym-
märtää olevan myönteinen. Tässä mielessä elokuva tarjoaa valoisan 
transsukupuolisuuden mallin.

Kohti monisukupuolista yhteiskuntaa

Transamerican musiikkia on kiinnostava verrata toiseen kaupallisesti 
ja arvosteluissa menestyneeseen transaiheiseen elokuvaan Boys Don’t 
Cry. Transamerican tavoin sen musiikkiraita yhdyttää alkuperäis- ja 
koostemusiikkia suosien amerikkalaista kantria ja rockia. Molemmissa 
elokuvissa musiikki maalaa tarinan maantieteellisen ja sosiokulttuu-
risen ympäristön ja kuvaa transsubjektiuden tunteita ja toiveita. Boys 
Don’t Cryn perussaundi on kuitenkin rajumpi, koska siinä kuullaan 
runsaasti vaihtoehtoista ja psykedeelistä rockia, jolla ilmennetään 
transmaskuliinisuutta.79 Kiehtovinta Boys Don’t Cryssa ovat vuorosa-
nattomat, voimakkaasti virtaavat audiovisuaaliset hetket, joissa Nathan 
Larsonin elokuvaan säveltämä kokeellinen ambient muodostaa yhdes-
sä nopeutetun, yöllisen aikaviivekuvauksen kanssa audiovisuaalisen 
transutopian. Niin ikään elokuvan päätösmusiikki, kantrilaulu The 
Bluest Eyes in Texas, joka jatkuu lopputekstien ajan, synnyttää soivan 
transutopian, hieman Transamerican loppumusiikin tapaan. Musiikki 
on surullista, koska se muistuttaa elokuvan päähenkilön (Hilary Swank) 
kuolemasta, mutta samalla se on traumaa hoitava voimalaulu, jossa 
transsukupuolinen olemisen tapa jatkaa elämäänsä.

Loppu, jossa vaikuttava laulu pitkittyy soimaan lopputekstien 
ajan nostaen elokuvan viestin yleispätevälle tasolle, on tunnusmerkil-
linen trans- ja homoaiheisille suuren yleisön elokuville. Esimerkiksi 
Normal (Yhdysvallat 2003, ohj. Jane Anderson) kertoo Keski-Lännen 
Raamattuvyöhykkeen80 pikkukaupungissa asuvasta keski-ikäisestä 
transnaisesta (Tom Wilkinson), joka 25 vuoden avioliiton jälkeen tulee 
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ulos perheelleen, ystävilleen ja työtovereilleen ja aloittaa sukupuolen 
korjausprosessin. Lopputekstien aikana kuullaan Irving Berlinin rak-
kauslaulu Always (1925) sukupuolirajoja ylittävästä taituriäänestään 
ja ulkonäöstään tunnetun lesbojulkkiksen ja pervoikonin k.d. langin 
tulkitsemana.

 Yksi elokuvahistorian edelläkävijöitä myönteisissä transesityksissä 
on The Crying Game (Iso-Britannia 1992, ohj. Neil Jordan). Elokuvan 
päähenkilö on Irlannin tasavaltalaisarmeijan81 jäsen, cismies Fergus 
(Stephen Rea), joka rakastuu Dil-nimiseen transnaiseen (Jaye David-
son) tajuamatta tämän transsukupuolisuutta; transsukupuolisuus toimii 
elokuvassa poliittisena vertauskuvana Pohjois-Irlannin ongelmille. Vaa-
rallisista tilanteista huolimatta Dil jää henkiin elokuvan lopussa. Parin 
tulevaisuus vaikuttaa yhteiseltä, vaikka Fergus vankilaan joutuukin ja 
vaikkei hän ole transasioissa ajan tasalla. Lopputekstien aikana kuullaan 
Tammy Wynetten tunnetuksi tekemä kantri- ja queer-standardi Stand 
by Your Man amerikkalaisen kantrimuusikon Lyle Lovettin hilpeänä 
ja sotkuisen monisukupuolisena versiona. Avoimesti hetero cismies 
(Lovett) haluaa pysyä miehensä rinnalla, kävi miten kävi. Lovettin 
ääni huitelee ylen korkealla hänen kertoessaan, miten vaikeaa joskus 
on olla nainen. Asetelmaa on mahdoton luokitella kahden sukupuolen 
sääntöjärjestelmällä ja sen mukaisilla seksuaalisuuskäsitteillä. Laulu 
törmäyttää yhteen sovinnaisen ja epäsovinnaisen, vakiintuneen ja 
liukkaan, synnyttäen kutkuttavan utopistisen mahdollisuuksien tilan82. 
Sitä seuraa toinen lopputekstilaulu, Geoff Stephensin värkkäämä The 
Crying Game, jonka laulaa homojulkkis ja pervoikoni Boy George, 
jonka ääni ja ulkonäkö ovat aina ylittäneet sukupuolirajoja.83

Brokeback Mountain -elokuvan lopputeksteissä kuullaan saman-
tyyppinen kahden laulun yhdistelmä. Jälleen valtavirran queer-elokuva 
yhdistää musiikkiraidallaan tunnettuja kantrilauluja kantrisävyiseen 
– tällä kertaa Gustavo Santaolan säveltämään – alkuperäismusiik-
kiin. Lopputeksteissä kuullaan ensin Willie Nelsonia, joka tunnetaan 
homojen oikeuksien puolestapuhujana. Nelson laulaa läheisen kuo-
lemasta kertovan kansanlaulun He Was a Friend of Mine (”Hän oli 
ystäväni”). Sen jälkeen nuoren polven homoikoni Rufus Wainwright 
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laulaa elokuvaa varten tekemänsä cowboy-ratsastuslaulun, virttä ja 
kehtolaulua muistuttavan kappaleen The Maker Makes (”Luoja luo”). 
Loppulaulut heijastelevat mahdottomasta (homo)rakkaudesta kertovan 
ja vihamurhaan päättyvän elokuvan murhemielistä perussävyä. Tässä 
mielessä laulut poikkeavat The Crying Gamen, Normalin, Transameri-
can ja Boys Don’t Cryn toiveikkaista, utooppista voimaa värähtelevistä 
loppulauluista.

Yhteistä näille kaikille lopputeksteissä soiville kappaleille on, 
että ne laajentavat elokuvan sukupuoli- tai seksuaalipoliittista viestiä 
tarinan yli elokuvan ulkopuoliseen maailmaan. Kaikki laulut ovat 
kantrilauluja (paitsi Boy Georgen The Crying Game), ja niillä on tun-
nistettava queer-kulttuurinen sisältö myös elokuvan tarinayhteyden 
ulkopuolella. Jokaisen laulun esittää suuri kantri-, rock- tai poptähti, 
jonka yleisö tuntee. Kaikki nämä tekijät vahvistavat laulun kykyä 
kantaa sukupuoliseen tai seksuaaliseen toiseuteen liittyvää sanomaa 
elokuvateatterin ulkopuolelle.

Transamerica viestii transsukupuolisuudesta ihmisenä olemiseen, 
elämäntaitoon, identiteettiin ja monikulttuurisuuteen liittyvänä asiana. 
Se tarjoaa hyvän esimerkin siitä, miten transidentiteetistä ja ylipäätään 
sukupuolen moninaisuudesta neuvotellaan tänä päivänä valtavirran 
draamaelokuvassa, sekä osoittaa, miten tärkeässä roolissa ääni ja mu-
siikki tässä neuvottelussa on. Tällä vuosisadalla ”joko mies tai nainen” 
ei enää ole ainut eikä itsestään selvä sukupuolisuuden muoto audio-
visuaalisessa mediassa, yhteiskunnassa ja akateemisessa maailmassa.

Viitteet

1 ”This is the voice I want to use.” Käyttämäni vuorosanojen suomennokset 
vastaavat dvd-julkaisun tekstityksiä (Scandinavian Text Service), joita olen 
paikoin kuitenkin muokannut.

2 Video on Finding Your Female Voice (Deep Stealth Productions, Yhdysvallat 
2005), jonka on tehnyt Transamerica-elokuvan alussa nähtävä äänivalmentaja 
ja transaktivisti Andrea James.

3 Muita esimerkkejä ovat: The Crying Game (Iso-Britannia 1992), Different for 
Girls (Iso-Britannia & Ranska 1996), Ruusuinen elämäni (Ma vie en rose, Bel-

 gia 1997), Boys Don’t Cry (Yhdysvallat 1999), Une autre femme (Ranska 2002), 
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 Beautiful Boxer (Thaimaa 2003), Normal (Yhdysvallat 2003), Soldier’s Girl (Yh-
dysvallat 2003), Aamiainen Plutolla (Breakfast on Pluto, Irlanti & Iso-Britannia 
2005), XXY (Argentiina 2007) ja Kerron sinulle kaiken (Suomi 2013). 

4 Aiemmin transhahmoja on nähty elokuvissa lähinnä šokkitehona tai hupaisana 
aineksena (esim. Myra – herkkua helmoissa [Myra Breckinridge], Yhdysvallat 
1970; Desperate Living, Yhdysvallat 1977) tai psykopaattisena sarjamurhaajana 
(esim. Psyko [Psycho], Yhdysvallat 1960; Tappava tunnustus [Dressed to Kill], 
Yhdysvallat 1980; Uhrilampaat [The Silence of the Lambs], Yhdysvallat 1991). 
Komedioissa taas ristiinpukeutuminen on yleensä riisuttu sukupuolipoliittisesti 
kumouksellisista mahdollisuuksista heteronormatiivisella loppusulkeumalla, joka 
viestii, ettei ristiinpukeutuminen ole koskaan vakavaa tai aitoa (esim. Tootsie 
– lyömätön lyyli  [Tootsie], Yhdysvallat 1982; Victor/Victoria, Iso-Britannia & 
Yhdysvallat 1982; Mrs. Doubtfire – isä sisäkkönä [Mrs. Doubtfire], Yhdysvallat 
& Iso-Britannia 1993). (Kraus 2005, 268–269.) Transsukupuolen audiovisu-
aalisista representaatioista ks. esim. MacKenzie 1994; Halberstam 2005, erit. 
76–96; Phillips 2006.

5 Termit male-to-female (m2f, MTF, transnainen) ja female-to-male (f2m, FTM, 
transmies) osoittavat transsukupuolisen henkilön sukupuolen korjaamisen tai 
ylittämisen suunnan. Ensimmäinen tarkoittaa yleensä naista, jonka sukupuoli 
on syntymässä määritelty mieheksi, ja jälkimmäinen miestä, jonka sukupuoli on 
syntymässä määritelty naiseksi. Transsukupuolinen henkilö voi kuitenkin yhtä 
hyvin kokea olevansa kolmatta sukupuolta, jotakin miehen ja naisen väliltä, 
sekä mies että nainen, tai nimenomaan transsukupuolinen, pikemminkin kuin 
nainen tai mies. Termit m2f ja f2m osoittavat tällöin sukupuolen ylittämisen, 
moninaisuuden, osittaisen korjaamisen tai tasapainottamisen suunnan. Ks. 
esim. Stryker 2008, 21.

6 Terapeutin painostus on ongelmallinen juoniaines niin transprosessin kuin 
terapiakäytännön asiallisen kuvaamisen kannalta; ks. alaviite 58 (s. 123).

7 Latinasta johdettu englanninkielen prepositio trans tarkoittaa jonkin yli, läpi 
tai toiselle puolelle menemistä.

8 Tie-elokuvasta ks. esim. Römpötti 2012.
9 Vrt. lat. cis = tällä puolella, samalla puolella (vastakohtana trans, ks. edellä viite 

7). Kuten johdannossa määrittelin, cisnainen on henkilö, jonka syntymäsu-
kupuoli on ulkoisten fyysisten piirteiden perusteella määritelty naiseksi, joka 
on naiseksi kasvatettu ja joka myös naiseksi samastuu. Vastaavasti cismiehen 
syntymäsukupuoleksi ja kasvatusluokaksi on määritelty mies, ja hän myös 
samastuu mieheksi. (Esim. Aarnipuu 2008, 88; Stryker 2008, 22; vrt. myös 
Girshick 2008, 201.)

10 Siirtymävaihe eli transitio viittaa jopa joitakin vuosia kestävään sukupuolen 
korjausprosessiin välitilana, joka jaksottuu entisen ja uuden elämän välille 
ja jossa uusi minuus vaiheittain rakentuu. Transsukupuolinen henkilö kokee 
sukupuolensa syntymä- ja kasvatussukupuolestaan poikkeavaksi ja saattaa 
muokata fyysistä kehoaan jonkin verran tai paljon, esimerkiksi hormoneilla, 
leikkauksilla ja muilla lääketieteellisillä ja kosmeettisilla hoidoilla. Hän voi 
muuttaa sosiaalista asemaansa, kuten nimensä ja laillisen sukupuolensa, sekä 
käytöstään, kuten sukupuolirooliaan ja sukupuolen ilmaisuaan. Muokkauksella 
pyritään psykologiseen eheytymiseen ja tasapainoisempaan identiteettiin. Ks. 
esim. Girshick 2008, 16, 206; Aarnipuu 2008, 72–80.
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11 Prosser 1998, 82–83, 101, 116–117. Transsukupuolisten elämäkerroista ks. 
esim. Kähkönen 2014.

12 Bree viittaa itseensä useimmiten isänä mutta paikoin myös äitinä. 
13 Römpötti 2012.
14 ”I am a pilgrim, and a stranger / Travellin’ through here [– –].” Kaikkien laulujen 

sanojen suomennokset ovat omiani, jollei erikseen muuta ilmoiteta.
15 Spirituaali viittaa afrikkalaisamerikkalaiseen hengelliseen perinnelauluun, jonka 

alkuperä on orjuuden ajassa.
16 Tarkoitan gospelilla afrikkalaisamerikkalaista hengellisen musiikin muotoa.
17 Juurimusiikin käsite viittaa Amerikassa kehittyneisiin musiikin muotoihin, 

joiden varaan Yhdysvaltojen myöhempi musiikki (esim. blues, rock’n’roll, r&b 
ja jazz) on rakentunut.

18 Laulun on kirjoittanut Christopher Day Fuqua. 
19 Prosser 1998, 67–69.
20 Queer-kantrista ks. esim. Mockus 1994; Ainley & Cooper 1994; Bruzzi 1997; 

Corin 2000. 
21 Olen ajatuksen velkaa Kate Bornsteinin Gender Outlaw -kirjalle (1994). Vrt. 

myös Feinberg 1996.
22 Ks. Shelburne 2006. Vaihtoehtokantri on valtavirta- ja popkantrista poikkeava 

laji, joka sekoittaa perinteistä kantria ja työväenmusiikkia punkiin, rock’n’rol-
liin ja progressiiviseen estetiikkaan, suosii juurevaa tunnelmaa ja lo-fi-saundia 
sekä vastustaa valtavirran kantriteollisuuden kaupallisuutta ja hittikäytäntöjä. 
Americana-musiikilla viitataan nykypäivän amerikkalaiseen musiikkiin, joka 
ammentaa tietoisesti juurimusiikin kirjosta, kuten folkista, kantrista, bluegras-
sista, bluesista, r&b:sta ja rock’n’rollista, sekoittaen sen aineksia toisiinsa.

23 Easy Riderin ohjaaja on Dennis Hopper, Paris, Texas -elokuvan Wim Wenders.
24 Thelman ja Louisen musiikista ks. Kassabian 2001, 79–85; Gorbman 2007.
25 Römpötti 2012, 269. Iskelmät ovat Carolan Nousee päivä (1966) ja Hunajainen 

(1965), Pasi Kauniston Sata kelloa (1973), Pepe Willbergin Hermes (1976), 
Ankin Niin aikaisin (1967) ja Sunny (1966).

26 Römpötti 2012, 262.
27 Römpötti 2012, 267–276.
28 Elokuvan alkuperäismusiikin sävelsi John Barry, mutta sen kuuluisin sävelmä 

lienee Harry Nilssonin laulama ja Fred Neilin säveltämä Everybody’s Talkin’.
29 Myös ohjaaja Tucker on korostanut elokuvansa tavallisuuden strategiaa (ks. 

Shelburne 2006).
30 Sanat ovat alun perin Brewster M. Higleyn ja musiikki Daniel E. Kelleyn; 

kuuluisimman laulusovituksen on tehnyt David W. Guion.
31 Myös Angels in Americassa viitataan Home on the Range -lauluun kohdassa, jossa 

Prior kuvailee Belizelle Joen ulkoista olemusta ”Marlboro-mieheksi” (5. jakso).
32 Ohjaaja Tucker tuo seikan ilmi elokuvan dvd-version kommenttiraidalla (Tucker 

2005).
33 Bree ei puhu elokuvassa seksuaalisesta identiteetistään, mutta hänellä on ro-

manttisia tunteita Calvinia kohtaan, minkä takia katsoja tulkinnee hänet he-
teronaiseksi, vaikka muillekin tulkinnoille jää tilaa. Tobylla taas vaikuttaa olevan 
rakkaus- ja seksisuhteita kaikensukupuolisiin ihmisiin.

34 Amerikan valkoiseen valtaväestöön kuulunut Stephen Foster kirjoitti balladin 
todennäköisesti 1860-luvun alussa. Laululla on pitkä elokuvahistoria. Se kuul-
laan muun muassa elokuvissa Tuulen viemää (Gone with the Wind, Yhdysvallat 
1939), Kaksintaistelu auringossa (Duel in the Sun, Yhdysvallat 1946), 
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 Päivä Lännessä (Go West, Yhdysvallat 1940) sekä televisiosarjoissa Lännen tie 
(Rawhide, Yhdysvallat 1959–1966), Bonanza (Yhdysvallat 1959 –1973), Pieni 
talo preerialla (Little House on the Prairie, Yhdysvallat 1974 –1983), Tohtori tuli 
kaupunkiin (Dr. Quinn, Medicine Woman, Yhdysvallat 1993–1998) ja Johnny 
Bravo (Yhdysvallat 1997–2004). Suomeksi laulu tunnetaan nimellä Nukkuja 
kaunein (suom. Rauli Badding Somerjoki).

35 Stryker 2008, 11; ks. myös Feinberg 1996, 21–29; Jacobs ym. (toim.) 1997; 
Driskill 2010.

36 Calvinia esittävä Graham Greene on Kanadan alkuperäisväestöön, oneida-kan-
saan kuuluva  näyttelijä, joka on tunnettu monista rooleistaan Amerikan alku-
peräisväestön elokuvassa (esim. Kerralla sileäksi [Clearcut], Kanada 1991) sekä 
valtavirran ”valkoisessa” elokuvassa (esim. Tanssii susien kanssa [Dances with 
Wolves], Yhdysvallat 1990).

37 Mister Sandman, 5. kauden 12. jakso.
38 Näyttelijä Elaine Miles on itse cayuse ja nimiipu eli nez percé.
39 Alun perin saksalaisen joululaulun sanat ovat Josef Mohrin ja sävel Franz Xaver 

Gruberin (1818).
40 Brayton 2008, 459. Brayton tarkastelee yksityiskohtaisesti Transamerican työ-

läiskuvastoa etnisyyden näkökulmasta.
41 Vrt. Brayton 2008, 468–469.
42 Brayton 2008, 468–469.
43 Brayton 2008, 469–470.
44 Ranchera on perinteinen meksikolainen, usein kitarasäestyksinen laulu, joka 

ammentaa maaseudun kansanmusiikista ja vallankumoukseen (1910) liittyneestä 
kansallisesta heräämisestä.

45 Laulun on säveltänyt Ventura Romero. Moni muistaa laulun Pedro Almodó-
varin ohjaamasta elokuvasta Naisia hermoromahduksen partaalla (Mujeres al 
borde de un ataque de nervios, Espanja 1988). Se soi alkutekstien aikana sekä 
myöhemmin päähenkilön (Carmen Maura) heittäessä tavaroita ulos ikkunasta, 
mukaan luettuna kyseinen Beltránin levy.

46 Elokuvassa kuultavien kappaleiden voi tulkita kuvaavan Breen ohella myös 
Tobyn sisäistä kamppailua ja paremman elämän etsintää. Esimerkiksi matkan 
alussa Bree vie Tobyn tämän Kentuckyssa sijaitsevaan lapsuudenkotiin, jossa 
selviää, että Tobyn kasvatti-isä on käyttänyt tätä seksuaalisesti hyväksi ja äiti 
tehnyt itsemurhan. Kohtauksessa kuultava laulu Take ’em Away sopii Breen 
transkokemuksen ohella yhtä hyvin ilmentämään Tobyn traumoja ja taakkaa.

47 Olen ajatuksen velkaa Michel Chionin (2009, 158–160) näkemykselle ny-
kyelokuvan lopputekstien rituaalisesta luonteesta.

48 Ks. s. 68–69.
49 Ohjaaja Duncan Tucker on kuitenkin homomiehenä queer-kulttuurin tuntija, 

minkä hän on halunnut itse tuoda esille elokuvanteon yhteydessä esimerkiksi 
haastatteluissa.

50 Vrt. Vilkka 2006, 21–22, 74, 162–163.
51 Vrt. Vilkka 2006, 21–22, 74, 162–163.
52 Transyleisöllä tarkoitan transihmisten ja heidän läheistensä lisäksi ihmisiä, joilla 

on syvällistä tietoa ja tuntemusta transsukupuolisuudesta ja transkulttuurista.
53 Mikään yleisö, on se sitten alakulttuurinen tai suuri yleisö, ei ole kuitenkaan 

yhtenäinen. Esimerkiksi hlbt-yhteisöissä on ihmisiä, jotka eivät pidä queer-kant-
rista tai joiden mielestä kantri on aina valkoisen heteronormatiivisen yhteisön 
musiikkia vanhoillisine arvoineen, jotka helposti luiskahtavat suvaitsematto-
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 muuden puolelle rasismiksi, homo- ja transkammoksi. Joidenkin mielestä 
kantrimusiikki jopa ylistää ihmisiä, jotka tuhosivat Amerikan alkuperäisväestön 
ja loivat rotuerottelun. (Gianoulis 2004, 63.)

54 Poikkeuksena ehkä kuitenkin Lucinda Williams.
55 Perinteisesti sukupuolivähemmistö on ollut seksuaalivähemmistöä pienempi 

ja vähemmän näkyvä ihmisryhmä (joskin osa ihmisistä kuuluu kumpaankin). 
Monet sukupuolensa korjanneet ihmiset sulautuvat korjausprosessin jälkeen 
täydellisesti valtakulttuuriin eivätkä koe tärkeäksi tuoda transsukupuolista 
historiaansa näkyviin. Toisaalta 2000-luvun aikana transsukupuolisuus on 
saanut mediassa uudenlaista huomiota, muun muassa julkisesti kaapista ulos 
tulleiden transihmisten myötä, mikä on lisännyt suuren yleisön tietoisuutta 
transsukupuolisuudesta.

56 Cusick 1999, 29–33.
57 Laulun ovat laatineet Gibson Mtutuzeli Kente ja Letta Mbulu.
58 Tämä on yksi Transamerica-elokuvan muutamasta ongelmallisesta yksityiskoh-

dasta, jotka liittyvät sukupuolen korjausprosessiin Yhdysvalloissa ja monissa 
muissa maissa. Breen terapeutti vetää takaisin jo allekirjoittamansa vaginoplastiaa 
koskevan lupapaperin, vaikka leikkauksen ajankohta on sovittu ja sen on määrä 
tapahtua viikon kuluttua. Terapeutti kiristää menettelyllään Breetä tapaamaan 
tämän pojan. Tosielämässä sukupuolen korjaukseen liittyvät toimenpiteet 
sovitaan hyvissä ajoin etukäteen, monesti kuukausia tai vuosikin etukäteen, 
eivätkä terapeutit tai lääkärit voi pompotella asiakkaitaan oman mielensä mu-
kaan. Tosielämässä Breen terapeutin toiminta olisi tässä suhteessa epäeettistä 
ja ei-hyväksyttävää vallan käyttöä.

59 Suomennos on Erkki Pullisen. Alkuperäinen teksti on Nahum Taten ja se 
perustuu Vergiliukseen.

60 Kuvio toistuu yhteensä yksitoista kertaa. Passus duriusculus on kvartin laajuinen, 
kromaattisesti ja hitaassa tempossa laskeva basson toistokuvio, joka luo melodiaa 
vasten riitasointuisia pistoksia sekä peruuttamattomuuden tunnelman. Didon 
aariasta on tehty myös pervoversioita, joista tunnetuin lienee vuonna 1983 
aidsiin kuolleen avantgardepop-kontratenori Klaus Nomin Death – Dido’s 
Lament albumilla Simple Man (1982).

61 Jodlatessa ääni poukkoilee nopeasti matalan ja korkean äänialan väliä ja tämä 
kurkkukiekauttelu yhdistetään dadaistisiin ja loistokkaasti värähteleviin vokaa-
li–konsonantti-sarjoihin. Teknisesti jodlaus muodostaa vastakohdan klassiselle 
laululle, jossa äänialojen välinen ero pitää nimenomaan piilottaa. Tässä mielessä 
jodlausta luonnehtii kielletyn kiksin nautinto, kehollinen kutka ja eläimellinen 
eroottisuus.

62 Kiitän John Richardsonia yhtäläisyyden huomaamisesta. 
63 Prosser 1998, 119.
64 Tämän takia transsukupuolisuudesta puhuttaessa tulee välttää ilmaisua sukupuo-

len ”vaihtaminen”, koska se ei vastaa transihmisen itseymmärrystä. Sukupuolta 
ei vaihdeta vaan korjataan tai vahvistetaan. 

65 Transnaiset kohtaavat usein tämän kulttuurisen ennakkoluulon, jonka mukaan 
ihminen ei voi olla ”tosi nainen” niin kauan kuin hänellä on penis (Bornstein 
1994, 119). Ennakkoluulot lisäävät transihmisten omaan kehoon kohdistuvia 
muokkauspaineita. Saattaa olla helpompi sulautua kaksinapaiseen sukupuoli-
järjestelmään kuin asettua avoimesti sitä vastaan.

66 Vrt. Prosser 1998, 59, 65, 176.
67 Prosser 1998, 89.
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68 Käytän käsitettä perinteinen transsukupuolinen viittamaan transihmiseen, joka 
korjaa sukupuolensa toiseen sukupuoleen mahdollisimman läpikotaisesti, jolle 
sukupuolen kahtiajako on identifikaation kannalta oleellista ja joka sulautuu 
kaksisukupuoliseen valtakulttuuriin. Sitä vastoin transihmiset, jotka kokevat ole-
vansa sukupuolisesti moninaisia pikemminkin kuin miehiä tai naisia, edustavat 
avoimemmin vaihtoehtoisia sukupuolia, joita ei voida palauttaa valtakulttuurin 
kaksisukupuoliseen järjestelmään.

69 Queer-elokuvan määritelmästä ks. s. 31, viite 32. Samassa mielessä voidaan 
puhua erityisestä transelokuvan perinteestä (engl. transgender cinema).

70 Vrt. Girshick 2008, 12.
71 Poikkeuksena mainittakoon Geronimo (Geronimo: An American Legend, Yhdys-

vallat 1993), jossa Geronimoa esittää tunnettu cherokeenäyttelijä Wes Studi.
72 Samanlaista valkopesua on tietenkin havaittavissa muidenkin ei-valkoisten 

etnisyyksien Hollywood-esityksissä.
73 Amerikan alkuperäisväestön elokuva (engl. Native American Cinema) viittaa 

Amerikan alkuperäisväestön elämään, kulttuuriin, kokemusmaailmaan, his-
toriaan ja nykypäivän ongelmiin omistautuneeseen elokuvaperinteeseen ja 
identiteettipohjaiseen elokuvantekoon. Tunnetuista esimerkeistä mainittakoon 
Powwow Highway (Yhdysvallat 1989), Smoke Signals (Yhdysvallat 1989), Kerralla 
sileäksi ja Barking Water (Yhdysvallat 2009). Yhdysvalloissa pidetään vuosittain 
useita Amerikan alkuperäisväestön elokuvalle omistautuneita elokuva- ja vi-
deofestivaaleja. Alkuperäisväestön kysymyksiin vakavasti keskittyvistä valtavirran 
elokuvista mainittakoon HBO:n tekemä televisioelokuva Haudatkaa sydämeni 
Wounded Kneehen (Bury My Heart at Wounded Knee, Yhdysvallat 2007), joka 
kuvaa alkuperäisväestön pakkomuuttoa reservaatteihin sekä lopullista luopu-
mista perinteisistä elämäntavoista 1860–1870-luvuilla. Elokuvan päähenkilöt 
ovat tunnettuja alkuperäisväestön historiallisia hahmoja, joita esittävät alku-
peräisväestön näyttelijät.

74 Esimerkiksi viitteessä nro 3 (ks. s. 119–120) mainittujen elokuvien trans-pää-
henkilöiden esittäjät vaikuttavat kaikki cissukupuolisilta, vaikka toki positiiviselle 
epäilylle on jätettävä tilaa. Kerron sinulle kaiken -elokuvan Leea Klemolaa – joka 
on myös Neitoperhon pääosassa – voidaan kyllä pitää sukupuolisesti ja seksuaali-
sesti kumouksellisena queer-näyttelijänä. Klemolan ohjaamasta pervoteatterista 
ks. Hekanaho 2008; Kekki 2010, 249–287.

75 Esimerkiksi amerikkalaisessa Dirty Sexy Money -televisiosarjassa (2007–2008) 
transnäyttelijä Candis Cayne esittää sivuosassa olevaa transnaista Carmelita 
Raineria. Amerikkalaisessa Orange Is the New Black -televisiosarjassa (2013–) 
sivuosassa olevaa transnaista Sophiaa esittää transnäyttelijä Laverne Cox.

76 Vrt. Gross 2006.
77 Vrt. Gross 2006.
78 Sen sijaan Almodóvarin Iho jossa elän (La piel que habito, Espanja 2011) vai-

kutti omaan transsilmääni loukkaavalta ”pakotettuun transsukupuolisuuteen” 
liittyvän juonensa takia. Huumorintajussani lienee tällä kohdin puutteita. 

79 Olen tarkastellut Boys Don’t Cryn musiikkia tarkemmin toisaalla (Välimäki 
2014).

80 Raamattuvyöhyke (engl. Bible Belt) tarkoittaa Yhdysvaltojen Keski-Lännen ja 
Etelän alueita, joita hallitsee vanhoillinen ja usein lakihenkisiä piirteitä saava 
evankelinen protestantismi.

81 IRA, Irish Republican Army.
82 Vrt. Bruzzi 1997, 193–194.
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83 Andrew Moor (2006) on eritellyt The Crying Gamen queer-strategioita musiikkia 
myöten. Hän ei kuitenkaan käsittele tai edes huomioi transsukupuolisuutta vaan 
määrittelee Dilin transvestiitti-homomieheksi. Moorin tulkinta Dilin sukupuo-
lesta on normatiivinen ja seksistinen perustuessaan ilmeisesti Dilin ulkoisiin 
sukupuolielimiin (Dilin penis vilahtaa kuuluisassa kohtauksessa) ja jättäessään 
huomiotta Dilin johdonmukaisen elämän naisena.
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IV

ELÄMÄ 
(Tunnit)

Michael Cunninghamin romaaniin (1998)1 perustuva elokuva Tun-
nit (The Hours, Yhdysvallat 2002, ohj. Stephen Daldry) kuvaa yhtä 
päivää kolmen naisen ja yhden miehen elämässä kolmessa eri paikassa 
ja ajassa. Virginia Woolf (Nicole Kidman) kirjoittaa vuonna 1923 
Lontoon esikaupunkialueella Richmondissa Mrs. Dalloway -romaa-
niaan (1925)2 ja kärsii mielenterveydellisistä ongelmista. Laura Brown 
(Julianne Moore) suorittaa syvästi masentuneen kotirouvan ahdistavia 
pakkokuvioita toisen maailmansodan jälkeisessä 1950-luvun Los An-
gelesissa ja lukee Woolfin Mrs. Dallowayta. Clarissa Vaughan (Meryl 
Streep) elää nykyaikaisen, vapautuneen lesbo/bi/postseksuaalisen3 
”Mrs. Dallowayn” postmodernia elämää 2000-luvun New Yorkissa. 
Hän työskentelee kustannustoimittajana, asuu yhdessä samaa suku-
puolta olevan kumppaninsa Sallyn (Allison Janney) kanssa ja hänellä 
on keinohedelmöityksestä alkunsa saanut nuori aikuinen tytär.

Neljäs keskeinen hahmo on runoilija, pitkälle edennyttä aidsia 
sairastava Richard Brown (Ed Harris). Hän on Clarissan ystävä ja 
huolenpidon kohde mutta myös nuoruuden rakastettu, joka edustaa 
tälle jotakin ikiajoiksi menetettyä hyvää, melankolian objektia4. Richard 



Muutoksen musiikki  127

IV

ELÄMÄ 
(Tunnit)

Michael Cunninghamin romaaniin (1998)1 perustuva elokuva Tun-
nit (The Hours, Yhdysvallat 2002, ohj. Stephen Daldry) kuvaa yhtä 
päivää kolmen naisen ja yhden miehen elämässä kolmessa eri paikassa 
ja ajassa. Virginia Woolf (Nicole Kidman) kirjoittaa vuonna 1923 
Lontoon esikaupunkialueella Richmondissa Mrs. Dalloway -romaa-
niaan (1925)2 ja kärsii mielenterveydellisistä ongelmista. Laura Brown 
(Julianne Moore) suorittaa syvästi masentuneen kotirouvan ahdistavia 
pakkokuvioita toisen maailmansodan jälkeisessä 1950-luvun Los An-
gelesissa ja lukee Woolfin Mrs. Dallowayta. Clarissa Vaughan (Meryl 
Streep) elää nykyaikaisen, vapautuneen lesbo/bi/postseksuaalisen3 
”Mrs. Dallowayn” postmodernia elämää 2000-luvun New Yorkissa. 
Hän työskentelee kustannustoimittajana, asuu yhdessä samaa suku-
puolta olevan kumppaninsa Sallyn (Allison Janney) kanssa ja hänellä 
on keinohedelmöityksestä alkunsa saanut nuori aikuinen tytär.

Neljäs keskeinen hahmo on runoilija, pitkälle edennyttä aidsia 
sairastava Richard Brown (Ed Harris). Hän on Clarissan ystävä ja 
huolenpidon kohde mutta myös nuoruuden rakastettu, joka edustaa 
tälle jotakin ikiajoiksi menetettyä hyvää, melankolian objektia4. Richard 
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kutsuu Clarissaa lempinimellä Mrs. Dalloway. Elokuvan keskivaiheil-
la selviää, ettei Richard ole vain Clarissan ystävä vaan myös Lauran 
aikoinaan hylkäämä pieni poika.

Näitä neljää hahmoa yhdistää ensinnäkin Mrs. Dalloway -ro-
maani sekä ylipäätään kirjallisuus. Elokuvassa kirjoitetaan ja luetaan 
tätä romaania, siitä puhutaan ja siihen viitataan. Mutta elokuva myös 
toteuttaa Mrs. Dalloway -romaanin kaltaista eli woolfmaista tajunnan-
virtatekniikkaa. Kuten Mrs. Dalloway -romaanissa, samoin Tunnit-elo-
kuvassa siirrytään noin vain yhtäkkiä ulkoisten tapahtumien kuvauk-
sesta ihmisen sisäisen tapahtumisen kuvaukseen ja henkilöstä toiseen, 
yhdestä psyykestä seuraavaan, kolmanteen ja neljänteen. Tuloksena on 
mosaiikkimaisen moniääninen sisäisten elämien kudos. Painotus on 
koko ajan psyykkisessä tapahtumisessa, ohimenevissä pohdinnoissa, 
muistikuvissa ja ajattelun hetkissä. Tajunnanvirta-estetiikan mukaan 
ulkoisia tapahtumia ei voi kuvata kuin jonkun ihmisen tajunnan 
kautta. Ei ole yhtä totuutta, on vain eri ihmisten sisäisiä totuuksia. 
On virtaavaa elämää, virtaavaa tajuntaa – tunteja.

Tajuamisen hetki

Tunnit-elokuva – aivan kuten Cunninghamin tai Woolfin romaanikin 
– pyrkii kuvaamaan varsin vaikeasti kuvattavissa olevaa asiaa, tajua-
misen hetkeä. Tarkoitan sillä ihmisen sisäisessä elämässä, psyykkisessä 
tapahtumisessa kohtaamaa tuokiota, jolloin hän yhtäkkiä tajuaa jotakin, 
tulee johonkin tulokseen itsestään ja omasta elämästään, ja tekee jon-
kin päätöksen, valinnan. Kyse on sielullisesta käännekohdasta, johon 
pitkä psyykkinen prosessi on johtanut. Sitä on elämä Tunnit-elokuvan 
woolfilaisessa ja cunninghamilaisessa maailmassa. ”Tunnit” sanana, 
käsitteenä ja elokuvan nimenä viittaa tähän ajatukseen elämästä ta-
junnallisena tapahtumisena: siihen, miten loputtomasti kehämäisesti 
toistuvia tunteja kuluu suhteessa niihin mullistaviin hetkiin, jolloin 
koko elämä jäsentyy uudestaan. Toisin sanoen ihminen voi yhdessä 
päivässä tai hetkessä muistella kaikkia muita elämänsä päiviä, tunteja 
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ja hetkiä, ja nähdä elämänsä uudella tavalla. Ajatus on varsin psyko-
analyyttinen, eksistentiaalinen ja fenomenologinen.5

Psykoanalyyttinen ajatus on siksi, että se tarkoittaa, että ihminen 
kantaa menneisyyttään mukanansa ja työstää minuuttaan jatkuvasti 
suhteessa nykyisyyteen ja menneeseen, tietoisesti ja tiedostamattaan. 
Eksistentiaalinen se on siksi, että se korostaa jokaisen ihmisen ainut-
laatuista olemassaolon tapaa muuttuvana ominaisuutena, jolla ei ole 
yhtä ja pysyvää ominaislaatua vaan jota jokainen joutuu jatkuvasti 
muokkaamaan yksilöllisiä valintoja tekemällä. Fenomenologinen ajatus 
on siksi, että se painottaa läsnäoloa nykyhetkessä ja ihmisen kokemuk-
sellisuutta, joka tapahtuu aina jossakin ajassa; oleminen ja aika ovat 
toisiinsa kietoutuneita kokemuslaatuja.6 Tunnit oli myös Woolfin Mrs. 
Dalloway -romaanin työnimi.

Woolfin Mrs. Dalloway -romaanin ja Tunnit-elokuvan suhde 
on moniulotteinen ja näkyy henkilöhahmojen nimissäkin. Woolfin 
romaanin päähenkilö Clarissa on naimisissa Richard-nimisen mie-
hen kanssa mutta muistelee epämääräisellä kaiholla menetettyä tai 
mahdotonta, ajan kielteisen homoseksuaalisuuskäsityksen johdosta 
ei-toteutettavissa ollutta rakkauttaan nuoruudenystäväänsä Sallyyn. 
Tunnit-elokuvan Clarissa taas elää yhdessä Sally-nimisen kumppaninsa 
kanssa mutta muistelee menetettyä nuoruuden rakkauttaan runoilija 
Richardiin. Cunninghamin romaani ja Tunnit-elokuva toteuttavat 
tässä pervouttavaa vastakerrontaa eli queer-strategiaa, joka asettaa 
homouden keskiöön ja heterouden reuna-alueelle. Kuten Angels in 
Americassa, samoin Tunneissa epänormatiivinen seksuaalisuus on taval-
lista ja normatiivinen seksuaalisuus vähämerkityksistä tai ongelmallista. 
Kerronnallinen asetelma on tältä osin – erityisesti Clarissan kohdalla 
– käännetty toisin päin kuin mitä perinteisesti valtavirran heteronor-
matiivisissa ja ylipäätään heterokeskeisissä esityksissä on ollut tapana.7

Elokuvan hahmoja yhdistää siis myös homoseksuaalisuus tai pi-
kemminkin liikkuva queer-identiteetti8. Heidän seksuaaliset identiteet-
tinsä eivät taivu tavanomaisiin seksuaalisuuskaavoihin. Heillä vaikuttaa 
olevan romanttisia tunteita minkä tahansa sukupuolen edustajiin, 
samalla kun heidän identiteettinsä jätetään tarkemmin lukkoon lyö-
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mättä ja nimeämättä esimerkiksi lesboksi, homoksi tai biseksuaaliksi. 
Tässä mielessä voitaisiin puhua queer-identiteetin ohella postseksuaa-
lisuudesta. Ihmisten identiteetit voivat olla liikkuvia ja muuttuvia, 
eikä niiden tarvitse olla johdonmukaisia, yhtenäisiä ja lukkoonlyötyjä.

Clarissa elää samansukupuolisessa liitossa Sallyn kanssa, mutta 
hänellä on ollut nuorena rakkaussuhde Richardiin, mitä hän vieläkin 
jollakin tavalla haikailee. Richard on aidsia sairastava homo (tai bi/
queer/postseksuaali), jolla on ollut nuoruudessaan suhde Clarissaan. 
Heteronormatiivisessa avioliitossa elävä Laura tuntee helliä ja aistillisia 
tunteita naapurin Kitty-rouvaan (Toni Collette), toisin kuin omaan 
aviomieheensä, ja hänen masentunut tilansa vaikuttaa pakkoheterou-
den aiheuttamalta melankolialta, joka kätkee sisäänsä tukahdutetun 
seksuaalisen toiseuden9. Virginia Woolf taas oli lesbo/biseksuaali, jolla 
oli rakkaussuhde muun muassa kirjailija Vita Sackville-Westiin.10 
Bloomsburyn taiteilija- ja älykköryhmä, johon Woolf kuului, tunnetaan 
epänormatiivisista sukupuoli- ja seksuaalikäsityksistään, vaikkei sitä 
elokuvassa esille tuodakaan.11 Huomattavaa on, että elokuvassa nähdään 
kolme painokkaasti esitettyä, aistikasta naistenvälistä suudelmaa. Laura 
suutelee ystäväänsä Kittyä, Virginia siskoaan, taidemaalari Vanessa 
Belliä (Miranda Richardson) ja Clarissa puolisoaan Sallya. Elokuvas-
sa ei ole yhtään aistikasta heteroparin välistä suudelmaa,12 eikä siinä 
ylipäätäänkään ole heteroja näkyvissä muuta kuin pienissä sivuosissa 
eikä heistäkään voi olla varma; myönteiselle epäilyllä jää hyvin tilaa.

Tunnit-elokuvan päähenkilöt eivät ole normiheteroita mutta eivät 
myöskään normihomoja tai -lesboja, vaan queer-identiteetti esitetään 
moninaisena ja tarkemmin määrittelemättömänä kirjona epänor-
matiivisia ja muuttuvia identiteettejä. Hahmojen nimeämättömät 
identiteetit liikkuvat pikemmin queer-seksuaalisuuden alueella kuin 
olemukselliseksi ja kiinteäksi ymmärretyn lesbo/homo-identiteetin 
alueella. Yksien oikeiden merkitysten ja selitysten välttäminen onkin 
keskeistä Tunnit-elokuvalle ja sen filosofiselle rakentumiselle.

Kirjallisuuden ja seksuaalisen toiseuden ohella elokuvan hahmoja 
yhdistää – tavalla tai toisella – melankolian, menetyksen, kuoleman ja 
itsemurhan tematiikat. Ulkoisesti päähenkilöt vaikuttavat vahvoilta, 
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mutta heidän sisällään vallitsee tunteiden kaaos ja hauras minuus. 
Kuten Laura kuvaa naapurinrouva Kittylle Mrs. Dalloway -romaanin 
päähenkilöä: ”Itsevarmuuden takia kaikki luulevat, että hän on kun-
nossa. Mutta ei hän ole.”

Elokuva alkaa ja loppuu itsemurhalla: Virginia kävelee jokeen pai-
navia kiviä taskussaan. Hän ei enää kestä tunteja, joista hänen elämänsä 
koostuu. Hän ei jaksa oireitaan, kuulemiaan ääniä ja pelkotilojaan, 
eikä ajatusta siitä, että hänestä ”tulisi taas hullu”, kuten hän puolisol-
leen Leonardille (Stephen Dillane) osoittamassa itsemurhakirjeessään 
kirjoittaa. Virginian itsemurhaa Sussexissa vuonna 1941 kuvaavien 
kehyksien sisään koko Tunnit-elokuva rakentuu.

Tunnit-elokuvaa kehystää Virginia Woolfin (Nicole Kidman) hukuttautuminen 
jokeen ja Philip Glassin jälkiminimalistisesti virtaavaan musiikkiin.

Niinpä tarkalleen ottaen Virginiaa kuvataan elokuvassa kahtena eikä 
yhtenä päivänä (1920-luvulla kirjoittamassa Mrs. Dalloway -romaania 
ja 1940-luvulla tekemässä itsemurhan), ja samaa pätee Richardiin ja 
Lauraankin. Clarissa kuitenkin muistuttaa Woolfin Mrs. Dalloway-
ta tarkasti siinä, että häntä kuvataan vain yhtenä päivänä ja hänen 
kauttaan kaikki elokuvan ihmiset muodostavat toisiinsa kiinnittyvän 
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verkoston. Lauran elämän kulun ratkaisevan, 1950-luvulle sijoittuvan 
päivän kuvauksen lisäksi Laura ilmestyy Clarissan ratkaisevaan päivään 
elokuvan lopussa, vanhana naisena, Richardin tehtyä itsemurhan. 
Richardin ratkaisevan, hänen elämänsä kulun katkaisevan itsemur-
hapäivän lisäksi hän on olemassa Lauran ratkaisevassa päivässä tämän 
pienenä poikana. Ajallinen kerrostuneisuus, siirtymien ja takaumien 
monisäikeinen kudos, voidaan ymmärtää elokuvalliseksi tajunnanvir-
ran tekniikaksi, joka havainnollistaa sitä, miten ihminen voi yhden 
päivän aikana tai yhdessä ainoassa hetkessä muistella koko mennyttä 
elämäänsä, muita päiviä, tunteja, ihmisiä ja ratkaisevia hetkiä.

Eksistentiaalinen virtaus

Audiovisuaaliset muoto- ja kerrontatekijät nivovat Tunnit-elokuvan 
henkilöt yhteen yhdeksi psyyken kankaaksi. Elokuva muotoutuu fi-
losofiseksi ja psykologiseksi tutkielmaksi ihmisenä olemisesta, minän 
tukahtumisesta ja minuuden löytämisen mahdollisuudesta ja mahdot-
tomuudesta. Se kertoo menetyksistä ja melankoliasta, minän ja toisen 
tavoittamisen vaikeudesta sekä yksinäisyydestä. Keskiössä on ihmisen 
tajunnassa tapahtuva välähdyksenomainen hetki, jolloin elämä mullis-
tuu perin pohjin. Tämä eksistentiaalinen taitekohta on valintatilanne 
elämän ja kuoleman, minän ja ei-minän välillä. Tarttuako elämään ja 
vaalia sitä vaikka väkisin vai jättäytyäkö ei-elämään kuoleentumalla 
henkisesti tai tekemällä itsemurha?

Tärkeä henkilöiden elämät yhteen sulauttava keino on nopeat 
leikkaukset rinnakkaisten tilanteiden välillä. Nähdään peräkkäin esi-
merkiksi pieniä hetkiä jokaisesta naisesta samanlaisessa tilanteessa, 
kuten aamutoimissa peilin edessä. Tai näytetään toinen toisensa pe-
rään samanlaisia esineitä jokaisen hahmon kotona, kuten kelloja ja 
kukkakimppuja. Kuvallinen ja äänellinen symboliikka on voimakasta. 
Kaikkien hahmojen elämässä toistuvat tietyt esineet, tekijät ja tilanteet, 
kuten kukat, kirjat, ruoka ja vesi; toisto on avain Tunnit-elokuvan 
estetiikkaan. Tärkeää on, että musiikki jatkuu samana rinnakkaisleik-
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kausten ajan. Philip Glassin elokuvaan säveltämä alkuperäismusiikki 
on väkevästi vyöryvää jälkiminimalistista musiikkia, joka tuntuu soivan 
lähes jatkuvasti kaiken tapahtumisen päällä. Tunneissa on musiikkia pal-
jon enemmän kuin kertovissa elokuvissa keskimäärin; puolet elokuvasta 
tapahtuu musiikin kera. Musiikkikatkelmat ovat harvinaisen pitkiä. 
Ne ovat kestoltaan runsaasta minuutista jopa seitsemään minuuttiin, 
siinä missä keskivertoelokuvan musiikkikatkelmat kestävät yleensä vain 
muutamasta sekunnista kymmeneen tai pariin kymmeneen sekuntiin. 
Musiikki on voimakasta, se on etualalla (pikemminkin kuin taustalla) 
ja sitä kuullaan usein pitkinä jaksoina ilman vuorosanoja. Musiikki luo 
elokuvaan vaikuttavan audiovisuaalisen flown ja upottaa vastaanottajan 
kokonaisvaltaiseen kokemukseen, jossa tavanomainen ajantaju häviää 
ja tilalla on jatkuvasti tikittävä nyt-hetki.13

Tunnit on poikkeuksellisen soiva elokuva, ja musiikki on ratkaiseva 
tekijä elokuvan vertauskuvallisten merkitysten ja filosofisten viestien 
rakentumisessa. Tärkeintä on vaikutelma lähes koko ajan voimakkaasti 
virtaavasta musiikista. Jälkiminimalistisen musiikin vuo synnyttää elo-
kuvaan perustavan tunteen ajatuksenvirrasta, psyykkisten tapahtumien 
ketjusta ja eksistentiaalisesta valinnan pakosta. Kuten musiikintutkija 
Susan McClary kirjoittaa, Glassin musiikki luo tunneperäistä syvyyttä 
hahmojen takana ammottaviin woolfilaisiin kuiluihin ja yhdistää 
nämä psykologiset syvyydet yhdeksi eksistentiaaliseksi järkkymäksi, 
jossa jokainen hahmo joutuu punnitsemaan, pysyäkö hengissä vai 
valitako kuolema14.

Glassille tyypilliseen tapaan Tunnit-elokuvan musiikki ammentaa 
säveltäjän aiemmasta tuotannosta, erityisesti Satyagraha-oopperasta 
(1980), pianoteoksesta Muodonmuutos 2 (Metamorphosis 2, 1988) ja 
kamarimusiikkiteoksesta Glassworks (1981)15. Kokoonpanoon kuuluvat 
jousiorkesterin ohella solistinen jousikvartetti, piano, harppu, celesta ja 
kellopeli. Samanlaisena toistuvista sointu-, rytmi- ja melodiakuvioista 
muodostuva musiikki on kehämäisyydessään hypnoottista. Musii-
kissa on tasainen syke, ja se etenee vääjäämättömästi. Juuri musiikki 
luo tunnun elokuvan hahmojen mielen maisemien yhtäläisyydestä. 
Henkilöstä henkilöön, tapahtumasta tapahtumaan ja kohtauksesta 
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kohtaukseen siirryttäessä samana jatkuva, painokas musiikki kertoo, 
että henkilöissä ja tapahtumissa on kyse jostakin samasta. Musiikki 
rakentaa rinnakkaismekanismien tunnun ja luo saumattomat siirtymät 
ajassa, paikoissa ja hahmoissa. 

Glassin jälkiminimalistinen musiikki ei rakenna alkuja, loppuja 
ja niiden välisiä päämäärähakuisia kehityskaaria, vaan se on koko ajan 
ikään kuin ”keskeltä”, yhtä päättymätöntä jatkumoa. Se on loputtoman 
tuntuisesti kiertäviä asteikkokulkuja, murtosointuja, keinuvia teemoja, 
kaikuisia sointeja, purkautumattomia pidätyksiä ja sydäntäsärkeviä 
sointukenttiä. Musiikissa on samanaikaisesti tunne eteenpäinmenosta 
ja paikallaan jauhamisesta: tasaisesti virtaavista tunneista. Tällainen 
musiikki korostaa nyt-hetkeä fenomenologisessa mielessä. Se luo elo-
kuvalle eksistentiaalisen taustan, olemassaolon perussykinnän. Toistei-
suudessaan se kuulostaa itsestään tapahtuvalle, niin kuin se paljastaisi 
ihmisen tunteiden ja aistimusmaailman konemaisen kudoksen mielen 
uumenissa16. Epäeläytyvässä vaikutelmassaan, pakkomielteisyydessään 
ja mekaanisuudessaan musiikki luo analyyttista etäisyyttä elokuvan 
katsomiskokemukseen. Se saa elokuvan vastaanottajan näkemään 
enemmän, havaitsemaan tarkemmin ja rakentamaan oma-aloitteisesti 
merkitysyhteyksiä. Se saa miettimään, mikä toistuu hahmojen elämässä 
ja mikä muuttuu.

Toisaalta musiikin soiva syli toimii kanavana, jonka kautta elo-
kuvan synkät tapahtumat ja niiden herättämät tunnekuohut kestää 
paremmin. Psykoanalyyttisesti ilmaistuna elokuvan musiikki toimii 
sisällyttäjänä, joka antaa katsojassa heränneet vaikeat tunteet tälle 
takaisin siedettävässä ja kauniisti soivassa muodossa; viittasin tähän 
musiikin kykyyn aiemmin käsitellessäni oopperadiivan merkitystä 
fanille.17 Wilfred R. Bion kehitti käsitteen selittämään sitä, miten 
psykoanalyyttisessa hoitosuhteessa psykoanalyytikko ottaa vastaan, 
säilöö, muuntaa ja antaa potilaalle takaisin tämän ahdistavat, ei-toi-
votut ja aiemmin hahmottumattomat mielensisällöt uudessa ja kes-
tettävässä muodossa.18 Sama prosessi tapahtuu pienen lapsen ja häntä 
hoitavan henkilön välillä sekä ylipäätään lasten ja vanhempien välillä. 
Parhaimmillaan vanhempi pystyy vaistonvaraisesti ymmärtämään 
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ja sisällyttämään itseensä lapselle liian vaikeat tunnekokemukset ja 
palauttamaan ne tälle sellaisessa muodossa, jossa tämä kykenee ne 
sisäistämään. Musiikki voi toimia tällaisena sisällyttäjänä, joka tekee 
psyykkistä työtä kuulijan puolesta.

Tunnit-elokuvan musiikissa on usein etualalla piano, konsert-
tomaisesti. Piano toimii yksilön (subjektiuden) äänenä jousiorkesterin 
yhteisöä vasten, kuten klassisessa ja erityisesti romantiikan musiikissa 
tapana on. Mutta samalla piano kadottaa yksilöllisyytensä sulautues-
saan niin täydellisesti jälkiminimalistiseen orkesterikudokseen. Piano 
tulee elokuvan musiikkiin mukaan ensimmäisen kerran alkutekstien 
loppupuolella, noin kolmen ja puolen minuutin kohdalla, elokuvan 
nimen (”The Hours”) ilmestyessä mustalle kankaalle. Sitä ennen Vir-
ginia on kävellyt jokeen jättäytyen veden alle virran vietäväksi, minkä 
yhteydessä on kuultu Virginian kertojanääntä yhdessä nestemäisesti 
virtaavan jousikudoksen ja veden solinan kanssa.19 Virginian äänen 
lakatessa piano tulee sisään: pianosta tulee Virginian kertojanäänen 
siirtymä ja subjektiuden käsitteen soiva ilmentymä. Pianoon liittyy 
Tunnit-elokuvassa aina voimakas tunne psyykestä, mutta se ei yhdisty 
kehenkään tiettyyn henkilöön vaan kaikkiin elokuvan henkilöihin ja 
sen vastaanottajiin eksistentiaalisina subjekteina. Samalla siihen liittyy 
vahva tunne elokuvan vastaanottajan puhuttelusta. Subjektiuden kuu-
lokulma tarkoittaa siten tässä sitä, ettei se kuulu kenellekään yhdelle 
elokuvan henkilölle, vaan kyse on käsitteellisestä subjektiuden ideasta. 
Kuten Angels in America -televisiosarjassa, samoin Tunnit-elokuvassa 
musiikin rakentama kuulokulma on filosofinen: musiikki luo elokuvaan 
eksistentiaalisen perustilan. Ihmisen olemassaolon peruskysymystä 
ilmentävä ääniraita korostaa kuvan ja musiikin välistä käsitteellistä 
aukkoa ja sysää elokuvan kokijan omakohtaiseen pohdintaan.
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Valtamerellinen musiikki ja akustinen peili

Tunnit-elokuvan toisteinen ja vangitseva musiikki on valtamerellistä 
sanan psykoanalyyttisessa merkityksessä.20 Musiikki ympäröi kuulijan 
kokonaisvaltaiseen äänikääreeseen vedoten yksilön varhaiskantaiseen 
kokemukseen johonkin suurempaan kokonaisuuteen sulautumisesta. 
Se kertoo, että tällaisilla psyyken eriytymättömillä taajuuksilla elokuvan 
hahmot taistelevat. Kehämäinen musiikki soittaa hahmojen pakko-
kuvioita käsitteellisellä tasolla: mielen vankilaa ja siitä murtautumisen 
yritystä.

Psykoanalyyttisen musiikintutkimuksen näkökulmasta Tun-
nit-elokuvan jälkiminimalistinen musiikki ilmentää prosessinalaista 
subjektiutta21, joka korostaa ei-kielellisiä tietämisen tapoja. Monet 
musiikintutkijat ovat tuoneet esiin, miten minimalistinen musiikki 
ilmentää erityisen vaikuttavasti prosessinalaista subjektiutta, jossa minä 
ja toinen eivät erotu toisistaan tai jossa niiden väliset rajat ylittyvät.22 
Tunnit-elokuvan musiikki tuntuu elävöittävän vastaanottajassakin 
varhaiskantaiseen kokemusmaailmaan kuuluvia tunnelaatuja, havait-
semisen ja maailmassaolon tapoja, joihin liittyy voimakas kehollisuus. 
Musiikki muistuttaa sydämen sykettä, verenkiertoa, hengitystä ja 
muita kehon tapahtumaketjuja. Niin ikään sen voi kuulla pakotettuna, 
tahdottomana liikkeenä: viettinä ja toistopakkona.23

Oleellista Tunnit-elokuvan musiikissa on kerroksellinen tapahtu-
minen. Samaan aikaan kuullaan vastakkaisluonteisia tekijöitä, kuten 
tasajakoista ja kolmijakoista sykettä, mikä luo vaikutelman psyykkisestä 
ristivedosta. Samoin tärkeitä ovat yhtäkkiset tauot ja hiljaisuudet. 
Musiikki pysähtyy ja alkaa taas alusta, katkoo ja kertaa. Musiikin 
mykistyminen kielii elämän raskaudesta. Tauot heijastelevat myös 
traumaa, torjuntaa ja kuolemaa – sitä mitä ei voi esittää. Tauot vah-
vistavat elokuvan eksistentiaalista luonnetta hyödyntämällä hiljaisuu-
den kykyä viitata kauhistuttavaan tyhjyyteen, olemassaoloa kysyvään 
kuiluun, ei-mikyyteen24. Ja kuitenkaan musiikki ei milloinkaan tunnu 
kokonaan hellittävän vaan alkaa aina uudestaan, itsepintaisesti kuin 
psyykkisen energian raaka-aines, libido, joka voi kiertyä niin elämän- 
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kuin kuolemanvietin ympärille. Samalla musiikki tuntuu menevän ja 
tulevan sattumanvaraisesti: mitä tahansa voi tapahtua milloin vain.

Valtamerellisestä musiikista voidaan puhua myös akustisena pei-
linä, minuuden tunnistamisen ja erottautumisen perusmekanismina. 
Käsite viittaa pienen lapsen esikielellistä kokemusmaailmaa luon-
nehtivaan äänellisen vuorovaikutuksen tilaan, jossa ei-vielä-puhuva 
ei-subjekti heiluu kieleen astumisen ja subjektiuden kynnyksellä25. 
Käsite on psykoanalyytikko Jacques Lacanin peilivaiheen26 äänellinen 
vastine mutta kehityspsykologisesti sitä varhaisempi ilmiö. Hoitaja/
toinen tarjoaa lapselle alkeellista minuutta samastumalla lapseen ja 
tämän ääntelyyn eli matkimalla lapsen ääni-ilmaisun ei-sanallisia teki-
jöitä, kuten melodiaa, rytmiikkaa, sointia, äänenväriä ja muita äänen 
musiikillisia piirteitä27. Hoitaja/toinen toimii äänellisenä peilinä ja luo 
sen avulla lapsen ympärille kaikuvan kapalon,28 jonka avulla minuus 
voi alkaa erottautua.

Musiikki voi synnyttää akustisen peilin kaltaisen tilan, tunteen 
rikkoutumattomasta paratiisista, jossa Toinen kaiuttaa omaa olemas-
saoloani eräänlaisessa kaksi–ykseyden tilassa. Musiikki tuottaa tällai-
sen kokemusmaailman peilaavilla kaksoisrakenteilla, kuten toistoilla, 
kaiuilla, jäljittelyillä, muunnelmilla sekä kysymys- ja vastausrakenteil-
la29. Juuri tällaisten tekijöiden liioitteluun minimalistinen musiikki 
perustuu.

Akustisessa peilailussa on keskeistä sellaisten vastakohtaisten ko-
kemuslaatujen kuin täysi/tyhjä ja läsnä/poissa30 elävöityminen tavalla, 
jossa niiden välinen raja ylittyy. Tunnit-elokuvan musiikissa piano 
– subjektiuden ääni – sekä sulautuu orkesterikudokseen että erottuu 
siitä. Samoin melodiset aiheet sekä sulautuvat että erottautuvat ko-
konaiskudoksesta, niin kuin musiikki jatkuvasti ylittäisi subjektiuden 
kynnyksen ja pakittaisi takaisin. Niin ikään musiikki on yhtä aikaa 
eteenpäin suuntautunutta ja paikallaan polkevaa. Se on myös rytmisesti 
ja soinnullisesti monimielistä, esimerkiksi bitonaalista (kaksisävellajista) 
ja polyrytmistä, jolloin useampi eriluonteinen ja itsenäinen rytmikuvio 
soi päällekkäin.
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Kuten elokuvateoreetikko ja taiteentutkija Kaja Silverman on 
todennut, taide ja populaarikulttuuri ylläpitävät kahta perusversiota 
varhaiskantaisesta toiseen sulautumisen kuvitelmasta31. Myönteisessä 
fantasiassa sulautuminen toiseen on hyvä kokemus. Se on ihanaa ja au-
tuasta, kuten rakastuneisuuden tilassa tai uskonnollisessa hurmoksessa. 
Kielteisessä fantasiassa sulautuminen toiseen on paha kokemus. Toinen 
uhkaa niellä ja tuhota minän. Minimalistinen musiikki voi herättää 
kummankin tyyppisen kuvitelman. Se voi olla hellivää tai ahdistavaa, 
kokijasta riippuen. Tämä pätee myös Tunnit-elokuvan musiikkiin. Se 
sisältää samanaikaisesti molemmat vaihtoehdot vahvistaen elokuvan 
filosofista teemaa eksistentiaalisesta valinnan tilasta. Vastakohdat elävät 
rinta rinnan ilman yhtä oikeaa ratkaisua. Kuolema ja elämä, murhe ja 
ilo, menetys ja löytäminen, mielen vankila ja sielun vapaus kietoutuvat 
toisiinsa erottamattomasti eikä toista ole ilman toista. Olemassaolo 
on jatkuva prosessi.

Nestemäisesti kuulijansa ympäröivän musiikin ohella Tunnit-elo-
kuva herättää valtamerellistä kokemusmaailmaa konkreettisella vesi-
kuvastolla: kuvassa ja äänessä on paljon vettä. Elokuva alkaakin veden 
solinasta – Virginian hukuttautumisesta. Myös Lauran itsemurhakoh-
tauksessa hotellihuoneessa vesi valtaa tilan äänellisesti ja kuvallisesti. 
Samoin Clarissan murtumiskohtauksessa vesi on tärkeällä sijalla. Ensin 
keittiön hanasta ei tule vettä, mutta sitten sitä roiskuu rajulla paineella 
tunnepadon päästessä purkautumaan. Kuten musiikki, samoin vesi 
on oiva symboli libidolle – se on elämän virta ja alitajunnan syvyys.

Tyhjät kehät

Queer-tutkimuksen näkökulmasta Glassin musiikin monimerkityk-
sinen luonne luo Tunnit-elokuvaan pervon mahdollisuuksien aukea-
man, joka vastustaa heteronormatiivisuutta. Kuten Angels in American 
kosminen musiikki, samoin Tunnit-elokuvan valtamerellinen musiikki 
purkaa sellaisia käsitteellisiä vastakohtia kuin liike/liikkumattomuus, 
jännite/lepo, sulosointu/riitasointu, etuala/tausta, aihe/säestys ja mas-
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kuliininen/feminiininen. Vastakohtaparien molemmat ulottuvuudet 
sisäänsä sulkeva musiikki avaa tilan liikkuvalle queer-identiteetille 
kaksinapaisen normiajattelun tuolla puolen. Se äänellistää elokuvan 
henkilöiden määrittelemättömän seksuaalisuuden sekä terävöittää 
kysymyksen yksilön vastuusta ja valinnan merkityksestä. Musiikki 
paljastaa pervo-utopian eksistentiaalisena virityksenä, mahdollisuuden 
tilana elämän ja kuoleman sekä valinnan ja pakon välillä.

McClary on eritellyt Glassin Tunnit-elokuvan musiikin ironista 
tapaa käyttää romantiikan ja Hollywoodin musiikin totunnaisia keinoja 
kriittisesti etäännyttäen. Glassin musiikin sointurakenteet viittaavat 
(myöhäis)romantiikan halun, tavoittelun ja täyttymyksen kaavaan mut-
teivät noudata sitä. Toisin sanoen Glassin jälkiminimalistinen musiikki 
pelaa romantiikan musiikista tutulla subjektiuden paisuttelukuvastolla 
mutta ironisoi sen poistamalla sen tarkoitushakuisen rakenteen. Mu-
siikki toistaa ja liioittelee seksuaalisen halumusiikin peruseleitä, kuten 
dominanttiseptimisointua, muttei muodosta niistä päämäärää kohti 
ajautuvaa jännite–purkaus-mallia. Musiikki ei johda mihinkään vaan 
palautuu yhä uudestaan alistuneisuuden tilaan jättäessään soinnutuk-
sen lupaaman tonaalisen täyttymyksen lunastamatta. Tunnit-elokuvan 
musiikki loihtii ilmoille romanttisen ja Hollywood-musiikin tyypil-
lisen subjektimallin vain kieltääkseen sen ja luodakseen tyhjyyden 
kehän. Siten Tunnit-elokuvan musiikki osoittaa ajatuksen ehyestä 
minuudesta pelkäksi kuvitelmaksi. 32 Kuten elokuvatutkija Michael 
LeBlanc kirjoittaa, nämä musiikin mahtipontisesti ”epäonnistuvat” 
kaavat voidaan liittää heteroseksuaaliseen melankoliaan:33 romantiikan 
tonaalinen säännöstö vertautuu pakkoheterouteen ja tyhjää kiertävät 
aiheet pakkoheteroseksuaalin tyhjentyneeseen minuuteen.

Judith Butlerin mukaan heteroseksuaalinen melankolia on hinta, 
joka heteronormatiivisessa kulttuurissa maksetaan vakaasta suku-
puoli- ja seksuaali-identiteetistä34. Butlerin teoria perustuu Freudin 
psykoanalyyttiselle käsitykselle, jonka mukaan melankolikon libido 
kiinnittyy menetettyyn objektiin, mistä seuraa minän tyhjentyminen 
ja masennus. Menetys on niin syvä ja varhainen, ettei ihminen pysty 
käsittelemään sitä vaan kieltää sen samastumalla menetettyyn objektiin, 
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jolloin hän kadottaa oman minänsä.35 Butlerin mukaan homous on 
heteronormatiivisessa kulttuurissa tällainen surematon menetys, joka 
on kätkeytynyt normatiivisen identiteetin ytimeen. Nimittäin jotta he-
teroseksuaalisuus voi tulla olevaksi, tulee ensin muodostaa ja torjua sen 
vastakohta, homoseksuaalisuus. Vakaa heteronormatiivinen identiteetti 
voidaan saavuttaa vain menettämällä kielletty homous ja sisäistämällä 
kielto (homotabu) minuuden osaksi. Tämä on heteronormatiivisen 
identiteetin melankolinen rakenne. Homous on heteronormatiivisen 
kulttuurin mahdollisuusehto, kielletty kääntöpuoli ja torjuttu objekti, 
jonka varjo pimentää pakkoheteron elämän.36

Voimme nähdä Butlerin teoriassa kaksi ulottuvuutta. Ensim-
mäinen selittää heteronormatiivisen kulttuurin identiteetin muo-
dostumista yleensä. Toiseksi se kuvaa erityistä melankolian muotoa, 
joka vaivaa pakkoheterona homovihamielisessä kulttuurissa elävää 
ei-heteroseksuaalia, joka ei useinkaan ymmärrä tai tiedosta oman su-
runsa lähdettä, torjuttua seksuaalista toiseuttaan. Jälkimmäistä tyyppiä 
oleva heteromelankolia luonnehtii Tunnit-elokuvan Lauraa. Mutta 
Glassin Tunnit-musiikin filosofinen voima ulottuu myös yleiselle 
heteronormatiivisen kulttuurin kritiikin tasolle. Queer-tutkimuksen 
näkökulmasta romantiikan subjektikäsitystä ironisoiva musiikki kieltää 
heterotonaalisen järjestyksen. Se on yksi Tunnit-elokuvan tapa vastustaa 
pakkoheteroutta. Ehyen subjektiuden tonaalisen kaavan hylkäävä ja 
vastakohtia purkava musiikki soi pervosäveliä. Se kieltää vakaan identi-
teetin ja juhlii liikkuvaa ja muutoksenalaista mahdollisuuksien virettä.

Melankolian tikitys

Tunnit-elokuva edustaa 2000-luvun loisteliaasti soivia elokuvia, joiden 
ääniraidat käsittelevät äänitehosteita musiikillisesti. Sen kokonais-
valtainen äänisuunnittelu yhdistää konkreettiset äänet, kuten veden 
solinan, mustekynän suhinan paperilla, hengitykset, huokaukset ja 
askelten kopinat, musiikkiin niiden ominaisvärit, soinnit, rytmit ja 
äänenkorkeudet tarkkaan huomioiden. Myös puhe on monin paikoin 
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rytmitetty musiikin kanssa yhteen, ja vuorosanat saattavat noudattaa 
samaan aikaan soivan musiikin harmonista rytmiä37.

Elokuvan tärkein äänitehoste on kellon tikitys, jota kuullaan sekä 
konkreettisena ympäristön äänenä että äänellisenä vertauskuvana. Sitä 
kuullaan myös musiikillisesti toteutettuna – kelloa muistuttavana – 
eleenä, kuviona tai sointina. Kellon tikitys on toisteista, kehämäistä ja 
konemaista, aivan kuten Glassin jälkiminimalistinen musiikki, johon 
kellojen tikitykset, kumahdukset, kilahdukset ja pirinät on yhdistetty, 
osaksi yhtä ja samaa soivaa jatkumoa. Ne korostavat elokuvan filosofista 
perussävyä: olemista ja aikaa. Kellon tikitys on elokuvan perusidean 
ja nimen – tuntien – äänellistymä. Se myös symboloi eksistentiaalista 
tilaa ja valinnan hetkeä – tik.

Elokuvassa kuullaan kellon tikitystä myös ilman, että kelloa 
nähdään tai sitä on kuviteltavissa kuvaan. Tämä korostaa tikityksen 
vertauskuvallista merkitystä. Osana Lauran mielen maisemaa tikitys 
kuvaa hänen ahdistustaan, mekaanista ja onttoa elämäänsä, joka voi 
räjähtää käsiin hetkenä minä hyvänsä. Lauran psyyke on tikittävä 
aikapommi, ja niin on Richardin ja Virginiankin. Juuri ennen kuin 
Richard hyppää ikkunasta kuolemaansa, ääniraita täyttyy kellojen ja 
sireenien hälyttävistä äänistä.

Kellon tikitys äänellistää Tunnit-elokuvan nimen ja perusajatuksen: ajan 
virran, eksistentiaalisen kärjistymän ja valinnan hetken.
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Keskiluokkaisessa, heteronormatiivisessa ja patriarkaalisessa kulttuu-
rissa elänyt Laura on työntänyt omat halunsa ja tunteensa syrjään niin 
kauan, ettei hänellä ole enää kosketusta itseensä vaan hän on psyykki-
sesti kuoleentunut. Ulkoisesti hän on hymyilevä 1950-luvun kotirouva, 
kuten ajan yhteiskunta naiselta edellytti, mutta hänen sisäinen elämänsä 
on mykkää tyhjyyttä. Lauran minuuskokemuksen ja ulkoisten normien 
välillä on ammottava kuilu. Toista kertaa raskaana oleva Laura päättää 
tehdä itsemurhan muttei viime hetkellä kykene siihen. Sen sijaan hän 
päättää jättää perheensä toisen lapsensa synnyttyä. Eräänä päivänä hän 
vain lähtee. Lauran ratkaisu käy ilmi vasta elokuvan lopussa hänen 
kertoessaan elämästään Clarissalle Richardin kuoltua. Laura valitsee 
elämän kuoleman, itsemurhan tai henkisen kuoleentumisen sijaan. 
Lauran päätöstä kuvataan sekä Lauran että hänen hylkäämänsä pojan, 
Richardin tajunnanvirran kautta. Lauran ratkaisua kuvataan myös 
aikuisen Richardin itsemurhaa vasten; Richardin mieli kertaa hänen 
viimeisenä ratkaisevana päivänään – kuoleman kynnyksellä – hänen 
elämänsä muita ratkaisevia päiviä.

Lauran ratkaisua ja Richardin hylätyksi tulemisen traumaa kuvat-
taessa kuullaan hitaasti keinuvaa teemaa, jonka sointimaailma muis-
tuttaa jähmettynyttä kehtolaulua.38 Aallon harjalla ja pohjassa helähtää 
kellomainen ääni. Pianon, celestan, harpun ja kellopelin soinnit ovat 
soittorasiamaisia ja jääkylmiä. Tumman ja kirkkaan sointivärin yhdis-
telmä viittaa klassisessa musiikissa lapsuuteen ja fantasiamaailmaan 
mutta myös kuolemaan ja tuonpuoleiseen, mitä kehtolaulumaisuus 
vahvistaa.39 Tunnit-elokuvassa se soi traumaa: sitä mikä on mennyt 
sielussa rikki kauan sitten ja mikä edelleen, vielä aikuisenakin, siellä 
särähtää.

Kelloteemaa luonnehtii se Tunnit-elokuvan musiikille tyypilli-
nen piirre, että musiikki katkeaa äkkitaukoon – vain alkaakseen heti 
uudestaan. Tauko ja hiljaisuus ovat perinteisiä trauman, torjunnan 
ja kuoleman merkkejä, ja niin ne ovat tässäkin. Teema sitoo Lauran 
masennuksen ja pienen Richardin hylätyksi tulemisen trauman yhteen 
ja liittää ne osaksi parantumattomasti sairaan, itsemurhaan päätyvän 
aikuisen Richardin mielen maisemaa.
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Tätä trauman musiikkia kuullaan pitkään jaksossa, jossa Laura 
leipoo aviomiehelleen Danille (John C. Reilly) syntymäpäiväkakkua 
Richard-poikansa (Jack Rovello) kanssa. Kakkukohtaus kuvaa raas-
tavasti sitä, miten tyhjäksi ja vieraaksi Laura kokee itsensä. Hänen 
elämänsä koostuu väkinäisestä normiviidakon suorittamisesta, jota 
kakun leipominenkin merkitsee. Se mitä Laura sisällään tuntee ja se 
mitä hän ulospäin itsestään näyttää, tai mitä muut häneltä edellyttävät, 
ovat täysin eri asioita. Hän on elävältä kotiinsa hautautunut nainen, 
joka ei kykene olemaan pojalleenkaan läsnä. Päivät täyttyvät yrityk-
sistä toteuttaa perheenäidin mallia ja yritysten välisestä tyhjyydestä. 
Lauran puheessa ei ole tunnesisältöjä, koska sekin on suorittamista. 
Kahvipöydässä Laura pakkohymyilee ja myötäilee miehensä sanoja, 
jotka kuvailevat heidän onneaan. Kun Laura sanoo sanan ”rakkaus” 
tai ”onnellinen”, ne ovat kolkosti kaikuvia kuoria, joilla ei ole yhteyttä 
Lauran sisäiseen minuuteen. Musiikki kaiuttaa hajoamisen partaalla 
olevaa psyykeä.

Kellojen äänistä ja ahdistuneista naisista tulee mieleen toinen 
elokuva, jota hallitsee kuoleman, trauman, yksinäisyyden ja muistin 
tematiikka, Ingmar Bergmanin ohjaama Kuiskauksia ja huutoja (Visk-
ningar och rop, Ruotsi 1972). Elokuvassa on kolme siskosta, joista 
yksi on kuolemassa syöpään, ja muut yrittävät suhtautua asiaan ja sen 
herättämään epämiellyttävään oivallukseen omasta kuolevaisuudesta 
ja lähenevästä olemattomuudesta. Äänimaailmaa hallitsevat kellojen 
herkeämättömät tikitykset ja kolkot kumahdukset, hiljaisuudet, su-
patukset ja raskas hengitys.

Kellojen raksutukset ja kilinät ovat esillä heti Tunnit-elokuvan 
alussa, jossa nähdään naiset aamutoimissa. Jokaisen naisen kodissa 
soi kello kuin eksistentiaalista tilannetta hälyttäen. Musiikki tehos-
taa kellojen äänet. Esimerkiksi Clarissan herätyskellon pirinä jatkuu 
pianon trillikuviona. Kohtauksessa nähdään myös kukoistavia kukkia 
kodeissa, puutarhoissa ja vaatteissakin, kuin vastakohtana Lauran 
kuihtuneelle psyykelle sekä Virginian ja Richardin sisäiselle helvetille 
– heistä kukaan ei hanki itse kukkia vaan niitä tuodaan heille. Cla-
rissa sen sijaan on kukkien ystävä. Hänelle ne merkitsevät elämästä 
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nauttimista. Alkutekstien aikana Clarissa ostaa kukkia Richardille sekä 
juhliaan varten. Clarissan ensimmäiset vuorosanatkin liittyvät kukkiin. 
Clarissan lausuma, ”Sally, taidan ostaa kukat itse”, on muunnos Mrs. 
Dalloway -romaanista, joka alkaa virkkeellä: ”Mrs. Dalloway sanoi 
itse ostavansa kukat.”40

Richard Brown ja Richard Strauss

Elokuvassa on yksi lähdemusiikkikohtaus, jonka musiikki sisältyy elo-
kuvan tarinatilaan ja jonka siten kuvassa näkyvät hahmot kuulevat.41 
Clarissa valmistelee kotonaan juhlia, jotka hän on järjestänyt Richardin 
runoilijapalkinnon kunniaksi. Richardin entinen rakastettu Louis Wa-
ters (Jeff Daniels), jota Clarissa ei ole tavannut moneen vuoteen, tulee 
yllättäen käymään. Stereoista raikaa Richard [sic] Straussin maailmaa 
syleilevä laulu Beim Schlafengehen, ”Nukkumaan mennessä”, sopraa-
nolle ja orkesterille. Vuonna 1948 valmistunut laulu kuuluu Straussin 
kokoelmaan Neljä viimeistä laulua ja on yksi säveltäjänsä viimeisiksi 
jääneitä sävellyksiä; Strauss kuoli seuraavana vuonna 85-vuotiaana 
(1949). Syntyajankohdastaan johtuen lauluun on usein liitetty ajatus 
säveltäjänsä musiikillisesta hyvästijätöstä ja mietiskelystä kuoleman 
edessä.42

Hermann Hessen runoon sävelletty laulu kertoo uupuneen ih-
misen kuolemasta sielun vapautumisena ja yhtymisenä avaruuteen. 
Kahdessa ensimmäisessä säkeistössä kuolevan aistit vaipuvat uneen 
ja hän lopettaa kaiken tekemisen ja ajattelemisen. Kolmannessa sä-
keistössä, josta Tunnit-elokuvassa kuullaan oheen kursiivilla merkitty 
osuus, vartioimaton sielu lähtee leijumaan vapaasti yön taikapiiriin, 
eläen siellä tuhatkertaisen syvästi ja rikkaasti. Laulu esittää kuolemaa 
tempon jatkuvalla hidastumisella, niin kuin fyysinen liike hidastuisi 
ja hiipuisi lopulta kokonaan43. Samalla soitinnus kirkastuu. Elämän 
tummat puolet, kivut ja huolet, haihtuvat heleytyvään orkestraatioon, 
kudoksen polyfoniseen kauneuteen, sopraanon hellään yksinpuheluun 
ja tunnepitoiseen aistikkuuteen.
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[1] Nun der Tag mich müd gemacht 
Soll mein sehnliches Verlangen
Freundlich die gestirnte Nacht
Wie ein müdes Kind empfangen

[2] Hände, laßt von allem Tun
Stirn, vergiß du alles Denken
Alle meine Sinne nun
Wollen sich in Schlummer senken

[3] Und die Seele unbewacht
Will in freien Flügen schweben,
Um in Zauberkreis der Nacht
Tied und tausendfach zu leben.
 
– – –

[1] Nyt on päivä minut uuvuttanut
Haikean kaipaukseni ottaa vastaan
Tähtinen yö ystävällisesti
Kuin väsyneen lapsen
 
[2] Kädet, hellittäkää kaikesta työstä
Otsa, unohda kaikki ajatukset
Nyt kaikki aistini
Tahtovat uneen vajota
 
[3] Ja sielu vartioimatta lähtee
Liitelemään vapain siivin
Yön taikapiiriin
Syvästi ja tuhansin tavoin elääkseen44
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Toisen säkeistön jälkeen, juuri ennen kolmatta säkeistöä, kuullaan 
välisoittona viulusoolo. Yksinäinen, valoisa viulu lähtee lentoon hitaasti 
ja pehmeästi, ylöspäin nousten. Korkealle kohoava viulu kuvaa sielun 
vapautumista, ja sen matkaan sopraano lähtee aloittaessaan kolmannen 
säkeistön. Sopraano alkaa toteuttamaan sielun kirkastunutta liitoa 
heti viulusoolon perään ylitsevuotavan voimallisesti, ja juuri tämä 
kohta Tunnit-elokuvassa kuullaan. Laulaja on Jessye Norman, jonka 
tulkinta on poikkeuksellisen hidas, ylevä ja aistillinen, mikä korostaa 
vapautumisen tematiikkaa entisestäänkin.45 Kolmannessa säkeistössä 
sopraanoääni alkaa virrata oman tahtonsa mukaan, sanojen rytmeistä 
ja muista säännöistä piittaamatta, pitkillä vokaaleilla leijuvana avaruu-
tena. Esimerkiksi sana ”freien” (< saks. frei = ”vapaa”) kestää viisitoista 
sekuntia. Lauluäänestä tulee kielen kahleista vapaa objektiääni46: soiva 
kuva täydestä läsnäolosta ja rikkumattomasta autuudesta. Solisti–säes-
tys-suhteen sijaan lauluääni sulautuu orkesteriin symbioottisesti. Jälleen 
musiikki tuottaa hellivän akustisen peilin, soivan kaksi–ykseyden. 

Tämä sielun vapautumisen musiikki soi Tunnit-elokuvassa välit-
tömästi ennen Richardin kuolemaa. Laulun aikana, Clarissan valmis-
tellessa juhlia, Richard valmistautuu itsemurhaansa. Sitä ei elokuvan 
ensimmäisellä katsomiskerralla tajua kuin jälkikätisesti, mutta sen 
myötä laulu saa riipaisevia merkityksiä. Richardin sielu leijuu laulun 
aikana pois, hänen kätensä ja ajatuksensa lakkaavat olemasta. Samalla 
laulu yhdistyy veden alle painuneeseen Virginiaan, joka niin ikään 
yhtyy olemattomuuteen.

Sekä Glassin että Straussin musiikin autuas täyteys edustaa myös 
sitä jotakin, jota elokuvan Mrs. ja Mr. Dallowayt kokevat olevansa 
vailla, jota he eivät ole tavoittaneet elämässään tai jonka he ovat me-
nettäneet – tai kuvitelleet menettäneensä. Puute ilmenee sisäisenä 
autiutena. Minuus on tyhjentynyt libidon kiinnittyessä menetettyyn 
objektiin. Sen vuoksi rouva ja herra Dallowayt ovat aina järjestämässä 
juhliaan: peittääkseen elämänsä tyhjyyttä.

Beim Schlafengehen -laulu on pienoinen, vain minuutin kestävä 
yksityiskohta elokuvassa, eikä sitä moni ehkä huomaa. Silti se kiteyt-
tää elokuvan keskeiset teemat kauniilla tavalla: kuoleman ja elämän, 
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tukahtumisen ja vapautumisen, menetyksen ja täyteyden, poissa- ja läs-
näolon. Vapautuvasta sielusta kertova laulu on kuoleman kuvan ohella 
tulkittavissa vertauskuvaksi monelle asialle, kuten homoseksuaaliselle 
ja ylipäätään sisäiselle (identiteetilliselle) vapautumiselle, henkisestä 
vankilasta irtautumiselle. Se muodostaa myös kunnianosoituksen 
aidsiin kuolleille ihmisille, yhteiskunnan sortamille vähemmistöille 
ja queer-kulttuurille. Taiturillisen oopperadiivan esittämä laulu on 
elämää suurempi peili, joka ylevöittää epätäydellisyytemme, kipumme 
ja traumamme jumalaisesti soivaksi taiteeksi.

Kohtauksessa voi aistia hienovaraista camp-estetiikkaa, yksityis-
kohtia ja sanaleikkejä, jotka liioittelevat arjen pienistä asioista vieh-
koa pervoteatteria. Kun laulu alkaa, sen ensimmäinen sana ”Seele” 
(suom. ”sielu”) kuullaan kadulle ovipuhelimen läpi – aivan kuin sielu 
pujahtaisi asunnosta summerin kautta ulos. Kuva leikkaa Clarissan 
kotiin, jossa kova-ääninen musiikki valtaa koko tilan. Juhlapaineessa 
touhuava Clarissa painaa summeria, avaa oven monet lukot, juok-
see ja ryntäilee, pyyhkii hikeä otsaltaan, kauhoo ilmaa turkooseilla 
kumihansikkaillaan, vääntää hellanappuloita, askeltaa tahattoman 
tanssillisesti ja esittää pakotetusti ilahtunutta yllätysvieraalle Louisille. 
Clarissan ja Louisin tervehdykset ovat esityksenomaiset. Clarissan 
eleet ja ilmeet sekä peittävät että paljastavat niiden takana vyöryvän 
tunnekuohun. Normanin laulaman ”Zauberkreis”-sanan ”Zau”-tavulla 
Clarissa näyttää jopa hetkeksi itse laulavan, sillä hänen avoin suunsa 
”of course” -vastauksessa, suljetut silmät sekä käsien ja pään eleet 
muistuttavat lipsynkkausta käyden tovin yhteen Normanin laulun 
kanssa. Queer-ulottuvuutta vahvistaa se, että Norman on oopperadiiva 
ja suuri diiva on Streepkin. Kuten Angels in America -luvussa selostin, 
oopperadiivat ovat pervopyhimyksiä. Norman on lesboikoni, jolla on 
vakiintunut lesbo-fanikulttuurinsa, kuten aikoinaan Brigitte Fassbaen-
derilla tai nykyään Suomessa Soile Isokoskella. Kärsimyksen, sorron ja 
uhman merkitykset tematisoituvat Normanin tähteydessä myös siksi, 
että hän on Yhdysvaltojen Georgiassa rotusyrjinnän aikana syntynyt 
musta oopperalaulaja.47
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Clarissa (Meryl Streep) näyttää hetken lipsynkkaavan Jessye Normanin 
jumalaista laulua.

Clarissan kukkaessu ja sinivihreät taloushansikkaat säteilevät arjen 
ylevöittävää camp-estetiikkaa. Clarissa ei riisu kumikäsineitään edes 
tervehtiessään vaan kohottaa kätensä teatraalisesti kohti taivasta. Sa-
malla ne kielivät lattean arkielämän vankilasta, josta hän kuvittelee 
Richardin ja ehkä Louisinkin arvostelevan häntä. Louis pääsee Clarissan 
harmiksi näkemään, kuinka paljon työtä ja yksityiskohtien hoitamista 
arkipäivän elämän ylläpitäminen – tyhjyyden peittäminen – vaatii. 
Vapautuksen musiikki muodostaa vastakohdan tiukassa aikataulussa 
häärivän Clarissan arjen kahleille, joita taloushansikkaat, esiliina, 
kopisevat korkokengät, kilisevät lukot ja rannekorut, hellanappulat, 
huokaukset ynnä muut symboloivat. Clarissan sammuttaessa stereot 
hänen ja Louisin keskustelu ajautuu kaukaiseen nuoruuden kesään 
Well fleetissä48, jolloin Clarissa lyyhistyy keittiönsä lattialle nyyhkyt-
tämään. Clarissa on hoitanut vuosikaudet sairasta Richardia, joka 
aikoinaan jätti hänet Louisin takia. Louis taas kertoo, että päivänä, 
jona hän jätti Richardin, hän tunti itsensä vapaaksi ensi kertaa vuo-
siin. Kohtauksen voi tulkita Clarissan tajuamisen hetkeksi, jona hän 
kykenee irtautumaan menneen haikailusta ja näkemään nyt-hetken 
mahdollisuudet. 
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Avoimuus

Beim Schlafengehen -laulusta, Clarissan juhlapaineesta ja melankolisesta 
takertumisesta kadotettuun paratiisiin siirrytään Lauraan ja suklaa-
kakun leipomiseen eli toiseen Mrs. Dalloway -parkaan, joka järjestää 
juhlia peittääkseen elämänsä tyhjyyttä. Sen jälkeen siirrytään omassa 
henkisessä vankilassaan viruvaan Virginiaan, joka kysyy siskoltaan 
Vanessalta: ”Luuletko, että jonakin päivänä pääsen pakoon?” Ja kai-
ken tämän päällä soi Glassin musiikin hellittämätön virta ilmentäen 
jatkuvaa psyykkistä tapahtumista ja eksistentiaalista valinnan tilaa. 
Filosofisen käsitteellistymän tavoin musiikki täyttää filosofian ikiaikai-
sen tehtävän: se esittää kysymyksen, johon kuulija joutuu vastaamaan 
omalla elämällään.

Monet katsojat tulkitsevat Tunnit-elokuvan hahmojen ratkaisut 
ja perusteet, erityisesti lapsen hylkäämistä, itsemurhaa, syyllisyyttä ja 
anteeksiantoa koskevat kysymykset, varsin eri tavoin, kukin omista 
lähtökohdistaan käsin.49 Siinä piilee Tunnit-elokuvan ajattelua vir-
keyttävä voima. Se ei väitä vaan kysyy. Se työntää elokuvan kokijan 
etsimään omia henkilökohtaisia vastauksia kysymyksiin, jotka ovat 
hyvin vaikeita, kuten lapsen hylkäämisen tai itsemurhan oikeutus. 
Elokuvan haluttomuus antaa yksiselitteisiä vastauksia näihin syvälli-
siin kysymyksiin kuuluu ehkä perustavimmalla tavalla sen musiikissa, 
josta kuulija löytää vain omat psyyken prosessinsa. Eksistentiaalisiin 
kysymyksiin ei ole muuta todellista vastausta kuin jokaisen ihmisen 
oma elämä, omat ratkaisut, valinnat, tunnit ja hetket. 

Vaikka elokuvaa kehystää itsemurha, se käsittelee yhtä lailla toipu-
misen – elämään tarraamisen – mahdollisuuksia, ennen kaikkea Claris-
san avulla. Virginian itsemurha, kuten Richardin itsemurha elokuvan 
käännekohdassa, toimii niin kuin kuolema Woolfin romaaneissa: se on 
”elämän olennainen osa, se tumma tausta, jota vasten elämän kirkkaat 
värit pääsevät parhaiten oikeuksiinsa”50. Kuten Virginia itse selittää 
elokuvassa: ”Jonkun on kuoltava, jotta muut arvostaisivat elämää 
enemmän.” Elämän arvostaminen toteutuu elokuvan lopussa, kun 
Clarissa päättää ”katsoa elämää silmiin ja rakastaa sitä sellaisena kuin 
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se on”. Elämä on ratkeamaton tapahtumaketju, jossa mikään ei pysy 
muuttumattomana ja jossa suru, ahdistus ja kipu kietoutuvat yhteen 
ilon, onnen ja nautinnon kanssa. Tätä Glassin ja Straussin musiikki 
soi, kirkkaan ja tumman yhdistelmänä, vastakohdat ylittävänä virtana.

Lopuksi Clarissa antaa puolisolleen Sallylle läsnäoloa ja elämän 
valintaa vahvistavan suudelman. Kuten McClary on huomauttanut, 
tälle suutelolle Tunnit-elokuvan alkuperäismusiikki tarjoaa, ainoan 
kerran koko elokuvassa, harmonisen laukeamisen eleen. Epätavan-
omaisen, samaa sukupuolta olevan pariskunnan loppusuudelma saa 
perinteisen happy end -vahvistuksen, duurilopukkeen.51

Clarissan (Meryl Streep) ja Sallyn (Allison Janney) epänormatiivisen suu-
delman lujittaa lepotehoinen duurikolmisointu.

Elokuvaa voi pitää queer-poliittisesti edistyksellisenä, koska se jättää 
samaa sukupuolta olevan pariskunnan henkiin ja ennustaa heille en-
tistä parempaa tulevaisuutta. Myös lesbouden tai ylipäätään naisen 
seksuaalisen toiseuden näkyviin tuomista on pidettävä ansiokkaana, 
koska se on valtavirtaelokuvassa paljon harvinaisempaa kuin miesten 
välinen homous. Kolmaskin pervohahmo on elokuvan lopussa hen-
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gissä: Laura. Laura ei ole epänormatiivinen nainen vain seksuaalisen 
toiseutensa takia, vaan myös siksi, että hän hylkää äitiyden. Sen si-
jaan Virginia ja Richard ovat tehneet itsemurhan. Elokuvan neljästä 
päähenkilöstä kaksi valitsee kuoleman (Virginia ja Richard) ja kaksi 
elämän (Laura ja Clarissa). Itsemurhat eivät ole kuitenkaan uhreja, 
joilla heteronormatiivinen järjestys palautettaisiin valtaan, kuten kaa-
vamaisessa Hollywood-elokuvassa, jossa homot kuolevat ja heteroparit 
jäävät jäljelle; nyt henkiin jäävät ihmiset ovat pervoja hekin. Clarissan 
elämän voi tulkita 2000-luvun korjaavaksi kokemukseksi 1900-luvun 
alussa ja 1940–50-luvulla nuoruutta ja aikuisuutta eläneiden naisten, 
Virginian ja Lauran, elämistä; jälkimmäisten mahdollisuudet valita 
elämäntapansa eivät olleet sukupuolisesti ja seksuaalisesti niin moni-
naiset kuin Clarissan.

Queer-poliittisesta näkökulmasta elokuvaa voi kuitenkin arvostella 
siitä, että sen näyttelijäkaarti vaikuttaa varsin heterolta ja elokuvassa on 
tässä mielessä vähän avointa ja anteeksipyytelemätöntä pervoläsnäoloa. 
Sallya näyttelevä Allison Janney on hlbt-oikeuksien tukija muttei pu-
hu omasta elämästään. Nicole Kidmanin, Julianne Mooren ja Meryl 
Streepin imagot ovat heteroväritteisiä, vaikka Kidman onkin aina niin 
toiveikkaiden juorujen kohde ja Streep on esittänyt lesboa jo 1970-lu-
vulla ja Moore viime vuosina.52 Toisaalta voimme queer-näkökulmasta 
ja 2000-luvun postseksualisoituvassa ja postsukupuolistuvassa kulttuu-
rissa olettaa kaikki tunnetusti heterotkin näyttelijät identiteeteiltään 
joustavammiksi asettamalla normatiivisen homo/hetero-jaon sulkeisiin. 
Pervo-oletus on aivan yhtä oikein kuin hetero-oletuskin, ja se tekee 
maailmasta avonaisemman, jännittävämmän ja moniarvoisemman.53 
Kaikkea normatiivisuutta vastustavaa queer-identiteettiä ei voi lyödä 
lukkoon eikä seksuaalista toiseutta tarvitse ghettouttaa yhteiskun-
nan reuna-alueelle heterouden vastakohdaksi, vaan kulttuuri voidaan 
esittää sekoittuneemmaksi ja monikulttuurisemmaksi ja identiteetti 
vähemmän kiinteäksi. Heteronormi kyseenalaistuu onnistuneemmin, 
jos homoutta ei nähdä pelkästään vähemmistökokemuksena. Seksuaa-
lisesti ja sukupuolisesti yhdenvertaisessa ja moninaisessa yhteiskunnassa 
homoidentiteetti onkin vähemmän merkityksellinen (aivan kuten 
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heteroidentiteettikin) kuin mitä sen tarvitsee olla niin kauan kuin 
homojen oikeuksissa on ratkaisevaa taisteltavaa54.

Kuoleman, melankolian ja eksistentiaalisen musiikin parissa jat-
ketaan seuraavassakin luvussa. Kuten Tunnit, myös Elämän puu on 
filosofisesti avoin elokuva, joka ei anna esittämiinsä kysymyksiin val-
miita vastauksia vaan sysää katsojaa itsenäiseen ajatteluun. Sen myötä 
siirryn muutoksen musiikin kuuntelussa pervo-utopioista ekologisiin 
utopioihin.
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mahdollisemmaksi, mutta oopperamaailma on edelleen taantumuksellinen. 
Kuten Hollywood-teollisuudessa sekä ammattilaisjalkapallossa ja -jääkiekossa, 
myöskään oopperamaailmassa homot ja lesbot eivät juuri puhu yksityiselämäs-
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49 Sama pätee elokuvasta kirjoittaneisiin tutkijoihin.
50 Rantavaara 2003 [1956], 6.
51 McClary 2007, 61–62.
52 Streep näyttelee Woody Allenin esittämän miehen lesboa ex-vaimoa Allenin 

ohjaamassa elokuvassa Manhattan (Yhdysvallat 1977). Moore näyttelee bisek-
suaalia/lesboa elokuvassa The Kids Are All Right (Yhdysvallat 2011).

53 Queer-aktivistit toivovat näyttelijöiden puhuvan homoudestaan avoimesti, 
koska se horjuttaa valtakulttuurin näennäistä heteroutta ja vie yhteiskuntaa 
suvaitsevampaan suuntaan. Se on tärkeää niin kauan kuin kulttuuria hallitsee 
paine salata seksuaalinen toiseus. Toisaalta toki voidaan pohtia sitäkin, onko 
sekään oikein, että seksuaalisen ja sukupuolisen vähemmistön edustajiin koh-
distetaan identiteetistä ja yksityiselämästä julkisesti puhumisen vaatimus siinä 
missä valtaväestön edustajiin ei.

54 Vrt. Weeks 1985, 199, 210; Saarinen 1991 & 1992.
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V

KUOLEMA 
(Elämän puu)

Miksi jotakin on pikemminkin kuin että ei ole? Miksi maailma on? 
Mitä on elämä? Miksi kaikkien pitää kuolla? Miksi on kärsimystä? 
Olenko minä paha vai hyvä? Mitä on tämä elämä kehossani ja mie-
lessäni? Mistä se tulee?

Nämä ovat joitakin Terrence Malickin ohjaaman Elämän puu 
-elokuvan (The Tree of Life, Yhdysvallat 2011) teemoja. Elokuva kä-
sittelee sitä, mihin meillä ei ole pääsyä järjellämme mutta minkä osa 
me olemme – olemassaoloa itsessään, sen syytä ja luonnetta.

Elokuva alkaa Jumalan Jobille osoittamilla sanoilla: ”Missä sinä 
olit silloin, kun minä maan perustin? [– –] Kun aamutähdet kaikki 
iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?”1 Nämä Jobin kirjasta, 
juutalaisten Tanakista ja kristittyjen Vanhasta testamentista, peräisin 
olevat lauseet ilmestyvät mustalle kankaalle, ja samalla aistimme etäistä 
kohinaa, kenties avaruuden huminaa. Lauseet viittaavat maailman-
kaikkeuden syntyyn, mutta Jobin kirja viittaa myös pahan ongelmaan: 
miksi Jumala antaa kaikenlaista pahaa tapahtua? Job on, kuten me 
kaikki muutkin olemme, pienen pieni tunteva ja ajatteleva ihminen 
käsittämättömässä maailmankaikkeudessa.
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Tekstin häivyttyä katsotaan pelkkää mustaa kangasta kymmenisen 
sekuntia, kunnes siihen ilmestyy kuva salaperäisestä valoilmiöstä. Se 
on jonkinlainen liekki, ehkä alkuenergiaa. Se lienee se jokin, josta 
kaikki on saanut alkunsa ja joka on aivan kaikessa olevassa. Samalla 
kuulemme edelleen kohinaa, jolla elokuva alkoi, mutta nyt siitä erot-
tuu luonnon ääniä, tuulta, tulta, merta ja lintuja. Ja sitten kuulemme 
miehen kuiskauksen: ”Veli. Äiti. He johdattivat minut sinun ovellesi.”2

Miehen ääni kuuluu keski-ikäiselle Jackille (Sean Penn), jonka 
sisäistä etsintää ja valaistumista elokuva kuvaa. Näin itse tulkitsen tätä 
monitulkintaista elokuvaa: se esittää päähenkilönsä mielen prosessin 
kautta elämän ja oman olemassaolon hyväksymistä sellaisena kuin ne 
ovat.3 Elokuvan ensimmäinen, mustalle kankaalle ilmestyvä näkymäkin 
on valoilmiö, ja samaan näkymään elokuva päättyy. Valo – on se sitten 
taivaankappaleiden, kynttilän tai kiiltomadon valoa – on maailman 
mytologioissa, uskonnoissa, filosofioissa ja taiteissa perinteinen elämän 
vertauskuva: elämän liekki, hengen valo. Elämän puun alkuna salape-

Elämän puu alkaa pimeydestä, johon ilmestyy salaperäinen valoilmiö, ja 
samaan näkymään se päättyy.
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räinen valoilmiö tuntuu kysyvän, mitä elämä perimmiltään oikein on 
ja mistä se tulee. Mikä synnyttää elämän liekin ja mikä on sen olemus? 
Samalla valo on vertauskuva ihmisen henkiselle vaellukselle ja jonkin 
toisen olemassaolon ulottuvuuden, toisenlaisen maailmassa olemisen 
tavan etsimiselle ja tavoittamiselle, valaistumiselle ja ilmestykselle – 
mielen ja elämisen kokemuksen kirkastumiselle.

Tässä vaiheessa, elokuvan vastaanottajan kuunneltua kosmista 
kohinaa, luettua pari säettä Jobin kirjasta ja katseltua salaperäisen liekin 
lepatusta, Elämän puu -elokuvaa on kulunut vasta puoli minuuttia. 
Mutta kaikki, koko olemassaoloa koskevat suuret ja vastaamattomat 
kysymykset, on jo levitetty elokuvan kokijan eteen ihmeteltäväksi. 
Leimu katoaa, ja parin sekunnin ajan kuva levähtää tummana, kuin 
silmät kiinni painaen. Kuvalliset hiljaisuudet ovat tyypillisiä Malickin 
tyylille, ja Elämän puuta ne katkovat jatkuvasti. Katsomme runsaasti 
pelkkää pimeyttä, mikä terävöittää korvat äärimmilleen ja painottaa 
kuuntelua. Liekin kadotessa mustaa kangasta vasten alkaa soimaan 
musiikki, John Tavenerin Hautajaislaulu (Funeral Canticle, 1996). 
Uusmystisestä ja hengellisestä tuotannostaan tunnetun englantilaisen 
säveltäjän sekakuorolle, tenorisolistille ja jousiorkesterille säveltämästä 
teoksesta kuullaan kolmen minuutin jakso, alkaen sen sykähdyttävim-
mästä kohdasta, jossa jousiorkesteri yhtyy kuoron lauluun ensi kertaa.4

Tavenerin musiikki on tyyntä ja rauhallista. Kuoron äänet aal-
toilevat hitaasti, ja bysanttilainen kirkkolaulumaisuus luo tunteen 
ajattomuudesta – jostakin, joka on aina ollut. Musiikki on kehämäistä, 
äänet risteilevät ja palaavat lähtökohtiinsa. Moniäänisyys ja suuri kaiku 
tuottavat avaran tilan vaikutelman. Terssiharmoniat ovat lämpimiä ja 
vahvistavat levon ja ikuisuuden ajatuksen, samalla kun aineettoman kuu-
loiset jouset muistuttavat elämän hauraudesta. Perinteiseen ortodoksiseen 
hautajaispalveluun kuuluvat muinaiset säkeet kehottavat muistamaan 
iankaikkisia asioita: ajattelemaan sitä mikä on pysyvää. Verkkaisesta 
temposta ja pitkistä sävelistä johtuen sanoja ei niinkään erota, vaan 
laulu kuulostaa salaperäiseltä vokaliisilta5. Musiikki häivyttää näköpii-
ristä kaiken maallisen, ohimenevän, ja luo olemassaoloon ikuisuuden 
tarkastelukulman. Se tuo eteemme elämän ja olemassaolon mysteerin:
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What earthly sweetness remained unmixed with grief?
What glory standeth immutable on earth?
All things are shadows most feeble, but most deluding dreams:
Yet one moment only, and death shall supplant them all
– – –
Mikä maallinen onni voisi kestää sekoittumatta murheeseen?
Mikä loisto pysyä muuttumattomana maan päällä?
Kaikki maalliset asiat ovat vain heikkoja varjoja ja petollisia unia
Vain yksi hetki, ja kuolema tulee niiden tilalle6

Seesteisen ja kauniin musiikin jatkuessa näemme Jackin äidin lapsena 
kokemassa luonnon loistoa ja elämän ihmettä kotipihallaan maatilalla 
ja isänsä sylissä. Samalla kuulemme äidin aikuisen kertojanäänen se-
lostavan, että elämässä on kaksi tietä: luonnon tie ja armon tie, joista 
jokainen ihminen valitsee, kumpaa seuraa. Luonnon tie ajaa itsek-
käästi omaa etuaan, itsesäilytystä, jatkuvaa kasvua ja häikäilemätöntä 
vahvemman selviytymistä. Armon tie ei tavoittele omaa etua vaan on 
myötätunnon kykyä kaikkea olemassa olevaa kohtaan. Se on maailman 
säteilyn huomaamista ja parantava voima. Yhtä aikaa kertojanäänen 
kanssa kuultava musiikki virtaa pakottomasti kuin armon tien soiva 
kuva. Se soi sitä elämänpolkua, joka Jackilta, melankolian subjektilta, 
on ollut hukassa mutta jota hän nyt kiivaasti etsii.

Tavenerin suloisesti soljuvan musiikin aikana näemme myös Jackin 
äidin (Jessica Chastain) myöhemmin, kolmen kouluikäisen pojan äitinä. 
Perheeseen kuuluvat äidin ja lapsi-Jackin (Hunter McCracken) lisäksi 
isä (Brad Pitt) ja Jackin pikkuveljet, keskimmäinen poika Steve (Tye 
Sheridan) ja kuopus R. L. (Laramie Eppler),7 sekä koira(t). Näemme 
perheen tavallista, valkoisen ja alemman keskiluokan elämää 1950-luvulla 
Yhdysvaltojen Keski-Lännessä, teksasilaisen pikkukaupungin Wacon 
omakotitaloalueella.8 Mutta näemme myös hurmioitunutta luonto-
kuvaa joesta, vesiputouksesta, taivaasta, puista ja ylipäätään luonnosta, 
joka hohtaa olemassaolon ihmeellisyyttä. Sitten kuva siirtyy vielä myö-
hempään aikaan: äiti saa sähkeen, joka ilmoittaa hänen 19-vuotiaan 
kuopuksensa kuolleen. Jackin pikkuveli on siis menehtynyt nuorena.
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Vaikkei sitä elokuvassa suoraan sanota, sähkeen ulkomuodosta, 
1960-luvun jälkipuoleen viittaavasta ajankohdasta, vainajan iästä ja 
tavasta, jolla kuoleman viesti tulee, voidaan arvella veljen kuolleen 
Vietnamin sodassa9. Armon musiikki loppuu siinä paikassa, kun äiti 
avaa sähkeen ja lukee viestin. Musiikki keskeytyy säkeeseen: ”Vain 
yksi hetki, ja kuolema tulee.” Kuvassa siis tapahtuu juuri se, mihin 
musiikki sillä hetkellä viittaa. Tällä tavalla elokuvaan tulee mukaan jo 
sen alkuminuuteilla perustava trauman teema: kuoleman kohtaaminen, 
kuoleman tosiasian ja käsittämättömyyden trauma. Trauma kohdataan 
pysähdyksenä ja hiljaisuutena, äänettömyytenä ja olemattomuutena. 
Hiljaisuus kysyy: Miksi tällaista tapahtuu? Miksi Jumala sallii nuoren 
lapseni kuolla? Miten kuoleman ylipäätään voi hyväksyä? Miten täl-
laisessa maailmassa jaksaa olla olemassa?

Vain yksi hetki, ja kuolema tulee. Näihin sanoihin katkeaa Tavenerin Hau-
tajaislaulu äidin (Jessica Chastain) saadessa tiedon poikansa kuolemasta. 

Olemisen puhuttelu

Ihmisen olemassaoloa luotaavat eksistentiaaliset teemat avataan jo 
Elämän puun alkuminuuteilla, ja samoja kysymyksiä käännellään 
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koko elokuvan ajan yhä uusin tavoin. Äidin kertojanpuhe luonnon ja 
armon tiestä sekä Tavenerin ikuisuudesta muistuttava musiikki ovat 
tästä vain yksi esimerkki. Elämän puu kysyy jatkuvasti uusin kuvallisin, 
äänellisen ja sanallisin keinoin, mikä on elämässä pysyvää. Mikä yh-
distää taivaankappaleet, tulivuoret, amebat, dinosaurukset ja ihmiset? 
Mikä on se, joka on ollut kaiken alussa, joka läpäisee kaiken mitä on, 
koko maailmankaikkeuden, ja joka on meissä edelleen? Mitä on tämä 
olemassaolo? Mitä on maailma, elämä, kuolema, kärsimys, hyvä elä-
mä? Miten elää ainut elämänsä, ja miten löytää pysyvää ohimenevän 
sijaan? Miten kyetä elämään niin kuin syvällä sisimmässään haluaisi? 
Miten kestää kuoleman tosiasia, läheisten kuolema ja oma kuolema?

Sisäisen etsinnän ja välähdyksenomaisten tajunnan hetkien kuvaus 
yhdistää Elämän puuta edellisessä luvussa käsittelemääni Tunnit-elo-
kuvaan. Niin ikään molempia luonnehtivat tajunnanvirtamainen 
audiovisuaalisuus, melankolian ja kuoleman aiheisto sekä valtame-
rellinen musiikki, joka huuhtoo elokuvaa lähes yhtä soittoa alusta 
loppuun. Elämän puun musiikki on voimakkaasti virtaavaa, kuten 
Tunnit-elokuvan musiikki. Mutta toisin kuin Tunneissa, jossa Glassin 
jälkiminimalistisesti aaltoileva musiikki on kyseistä elokuvaa varten 
sävellettyä alkuperäismusiikkia, Elämän puun musiikki on monista läh-
teistä poimittua koostemusiikkia, joka kantaa elokuvan ulkopuolisessa 
maailmassa vahvoja merkityksiä ja tulkintaperinteitä. Elämän puu on 
myös kokeellisempi ja vähemmän kerronnallinen elokuva kuin Tunnit. 
Siinä ei myöskään ole pinnalla seksuaalisen toiseuden tematiikka. Sen 
sijaan ihmisen sisäisyyttä ja eksistentiaalisia ongelmia käsitellään koko 
maailmankaikkeutta koskevien perinnäiskysymysten mittakaavassa ja 
ottamalla polttopisteeseen ihmisen suhde luontoon ja ympäristöön, 
muuhun olevaan. Elokuva painottaa yhteyttä ympäristöön yksilön 
olemista perustavimmalla tavalla jäsentävänä seikkana.

Malick on ohjaaja, joka tekee kulttuurikriittistä filosofiaa elokuvan 
välineellä. Elämän puu asettaa kysymyksiä, herättää kokijassa vastetta ja 
sysää tämän ajattelun liikkeelle elävän kuvan ja äänen avulla. Elämän 
puun – kuten muidenkin Malickin elokuvien – tarkasteluun voisi 
soveltaa monia erilaisia filosofisia näkökulmia, aina amerikkalaisesta 
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transsendentalismista zeniläiseen mielen tyhjentämiseen. Erityisen 
kohdallisia ovat kuitenkin eksistentiaalifilosofi Martin Heideggerin 
olemiseen ja kuolemaan, kieleen ja runouteen sekä ihmisen luon-
tosuhteeseen, moderniin teolliseen yhteiskuntaan ja teknologiseen 
maailmankuvaan liittyvät ajatukset10. Viittaan niihin ekokriittisen 
näkökulmani mukaisesti heideggerilaisena ekofilosofiana.

Heideggerin ihmisen luontosuhdetta koskevia näkemyksiä on 
viime vuosikymmeninä tulkittu ekokriittisen ympäristöfilosofian ja 
taiteentutkimuksen lähtökohdista sen verran paljon, että voidaan 
puhua heideggerilaisen ekofilosofian ja ekokritiikin suuntauksesta.11 
Kuten ekokritiikkiä kehittänyt kirjallisuuden ja kulttuurin tutkija 
Greg Garrard kirjoittaa, Heideggerin näkemykset modernin ihmisen 
kuoleman kieltävästä ja suuruudenhullusta maailmanherruuden hank-
keesta, joka tuhoaa luontoa ja jota teknis-taloudelliseksi edistykseksi 
kutsutaan, sekä tälle vaihtoehtoisesta, olevan silleen jättävästä luonnon 
kunnioittamisesta ja olemisen runollisesta ihmettelemisestä, tekevät 
tästä ekokriittiselle taiteen tutkimukselle tärkeän ajattelijan. Sen mukai-
sesti tulkitsen Heideggerin ihmisen luontosuhdetta koskevat ajatukset 
ekokeskeisestä ja syväekologisesta näkökulmasta käsin.12

Ekokeskeisen näkemyksen mukaan ihmisen olemassaolo ei ole 
itsestään selvästi eikä välttämättä muiden eläinlajien olemassaoloa 
arvokkaampaa. Se ei aseta ihmistä maailman keskiöön vaan korostaa 
luonnon arvoa ja olemassaoloa sinänsä ilman ihmisen sille antamaa 
käyttöarvoa ja hyötymäärittelyä.13 Tämä ihmiskeskeiselle (antropo-
sentriselle) maailmankuvalle vastakkainen linjaus on syväekologi-
sen ajattelun lähtökohta. Syväekologialla tarkoitetaan ekofilosofian, 
ekokritiikin ja ympäristöetiikan muotoa, jonka mukaan luonnolla on 
ihmisen tarpeista riippumaton itseisarvo ja oikeus kukoistaa.14 Lisäksi 
se korostaa luonnon itseisarvon ja ekologisen yhteyden ymmärtämisen 
tärkeyttä henkisenä kokemuksena ihmisessä, osana ihmisen itseyttä 
ja minuuskokemusta. Vasta myötäelämisellä ja samastumalla muihin 
oleviin ja ylipäätään olevaan, ihminen voi löytää kestävän pohjan 
ekokeskeiselle ympäristösuhteelle. Tässä mielessä syväekologisessa 
asenteessa on psykologinen vire.15 Ekokeskeisessä maailmankuvassa 
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luontoa ei nähdä ihmisen hyötykäyttöä varten olevaksi varannoksi tai 
suojelun kohteeksi vaan monimutkaiseksi, toisistaan riippuvaisten 
organismien yhdessä muodostamaksi ekojärjestelmäksi, jossa kaikki 
on yhteydessä toisiinsa. Ekojärjestelmän jokaisen osan selviytyminen 
riippuu koko järjestelmän hyvinvoinnista.16 Kaiken olevaisen yhteen-
kuuluvuuden ekologista perusperiaatetta voitaisiin nimittää Malickin 
elokuvaa mukaillen elämän puun periaatteeksi: kaikki ovat osa yhtä ja 
samaa ekojärjestelmää, elämän puuta. Tämän periaatteen syväekologista 
kokemista omassa itsessä kutsun Heideggeriin viitaten alkuperäiseksi 
luontosuhteeksi17.

Elämän puu luo voimaperäisesti ekofilosofisia viestejä kaiken ole-
van yhteen kuulumisesta ja alkuperäisen luontoyhteyden virvoittamisen 
tärkeydestä ihmisen elämässä, erityisesti eksistentiaalisen kipuilun 
keskellä. Musiikki ja ääni ovat näiden merkitysten kehkeytymises-
sä ratkaisevassa asemassa. Elokuvan filosofisten ajatusten kuuntelu 
musiikista ja äänisuunnittelusta elävöittää ilmoille myös klassisen 
kysymyksen musiikin ja filosofian suhteesta. Musiikki on oivallinen 
filosofisten ajatusten rakentaja siksi, että se on länsimaisessa kulttuurissa 
usein koettu aineettomaksi ja selittämättömäksi ilmiöksi. Länsimaisen 
ajattelun historiassa musiikkia on monesti pidetty jonkin korkeamman 
järjestyksen ilmentäjänä ja filosofian korkeampana muotona. Perin-
ne kaikuu Malickin elokuvien tavassa ilmentää filosofista kysymistä 
musiikilla. Lisäksi Heidegger korosti olemisen kysymistä olemisen 
kuunteluna, mikä tuo mainittuun perinteeseen omat yläsävelensä.18

Kosminen kutsu

Elämän puu on runollis-filosofinen elokuva, joka kietoutuu päähenki-
lönsä Jackin sielullisen etsinnän ympärille. Jack hakee omasta itsestään 
uudelleen yhteyttä nuorena kuolleeseen pikkuveljeensä ja sitä kautta 
siihen olemiseensa, jonka moderni nykyelämä ja sen mukanaan tuoma 
melankolia ja masennus on hänessä kivettänyt. Se tarkoittaa yhteyden 
etsimistä kaikkeen muuhun olevaan ja koko maailmankaikkeuteen. 
Samalla Jackin omaa elämää koskeva olemisen kysyminen vertautuu 
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kysymykseen elämän synnystä, ja näitä tasoja leikataan jatkuvasti 
ristiin: Mikä minä olen? Mitä elämä on? Miksi teen pahaa? Miksi 
tähti räjähtää?

Elokuvan kerronta on aukkoista eikä siinä ole suoraviivaista, 
syy–seuraus-suhteiden mukaisesti etenevää juonta. Sen sijaan näh-
dään pitkiä ja toisteisia, kehämäisesti toisiinsa sekoittuvia kuvasarjoja 
luonnosta, avaruudesta, maapallon esihistoriasta, maailmankaikkeu-
den ihmeistä sekä Jackin lapsuuden perheestä 1950-luvun Teksasissa: 
Jackista lapsena, Jackin äidistä, isästä, kahdesta veljestä, koirasta ja 
muista läheisistä. Nähdään runsaasti pienen Jackin näkökulmasta, 
lapsen silmin hahmottuvia unenomaisia näkyjä elämästä, tilanteista, 
ihmisistä, asioista – tajunnan tiloja, muistoja, ajatuksia ja kuvitelmia. 
Edelleen katsotaan kuvia Jackista aikuisena, keski-ikäisenä arkkiteh-
tina suurkaupungin lasi- ja teräsrakennelmissa sekä minimalistisessa 
design-kodissaan puolisonsa kanssa. Niin ikään nähdään unenomaisia 
kuvia Jackista vaeltamassa kivisissä ja kuivuneissa autiomaissa, jotka 
ilmentävät Jackin henkistä kuoleentumisen tilaa.

Lapsuuden kokemuksien ja kuvitelmien suuri osuus sävyttää elo-
kuvaa meditatiiviseksi ja psykoanalyyttiseksi. Sinne tänne hyppivät ja 
toisiinsa sekoittuvat katkelmat Jackin menneisyydestä ja nykypäivästä 
sekä aukkoinen kerronta voidaan nähdä tajunnanvirran ja psyykkisen 
työn kuvaukseksi. Kaikki aikatasot elävät päällekkäin aina maailman-
kaikkeuden synnystä tähän päivään, kaikki on ”nyt”. Jok’ikinen oleva 
ja tapahtuminen tuntuu elävän yhdessä laajentuneessa hetkessä, koska 
kaikki on osa yhtä ja samaa tapahtumaketjua. Mietiskelevä kerronta, 
alituiseen soljuva musiikki ja puhuttelevat kertojanäänet tuottavat 
elokuvaan väkevän elämiskulman, nyt-hetken, vaikutelman henkisestä 
tapahtumasta.

Katsojaa puhuttelevaa mietiskelevyyttä luovat oleellisesti kertojan-
äänet (engl. voiceover). Ne ovat kuvan päällä kuultavaa puheääntä, joka 
kuuluu jollekin elokuvan hahmolle mutta jonka tuottamistapahtumaa 
ei kuvassa nähdä.19 Elämän puussa kertojanäänet ovat henkilöiden 
mielen sisäisiä yksinpuheluja, jotka koskettelevat elämän tarkoitusta, 
kuolemaa ja suunnan etsimistä omalle elämäntaipaleelle. Ne sisältävät 
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monesti kysymyksiä tai ovat kysymyksenomaista puhetta. Kertojanää-
net ovat milloin kenenkin: aikuisen Jackin, lapsi-Jackin, äidin lapsena 
ja aikuisena, isän, veljien. Ne voi kuitenkin kaikki kuulla keski-ikäisen 
Jackin yrityksenä saada yhteys ”elämän liekkiin”, muihin ihmisiin ja 
muuhun olevaan, ymmärtää muita ymmärtämällä itseään ja toisin 
päin – osana yhtä ja samaa elämän puuta. Esimerkiksi kun Jack pu-
huttelee nuorena kuollutta veljeään, hän puhuttelee veljeään itsensä 
sisällä: omaa olemistaan, kadotettua minäänsä. Kuollut pikkuveli on 
Jackin sisäinen objekti, joka toimii hänen henkisenä oppaanaan ja 
elokuvan kosmisena keskuksena. Samalla Jack puhuttelee elokuvan 
vastaanottajaa, ja tämä omaa olemistaan.

Musiikin ja yksinpuhelujen vuo aaltoilee Elämän puu -elokuvan 
lävitse kuin vastaanottajalle osoitettu kosminen kutsu liittyä omakoh-
taisesti kokevalla tavalla kaikkeuden käsittämättömään ketjuun. Ku-
valliset mykkyydet antavat tilaa elokuvan kokijan omille vasteille. Kun 
kuva välillä tyhjenee kokonaan, se kutsuu vastaanottajaa heijastamaan 
näihin mustiin aukkoihin omakohtaisia pohdintojaan ja tuntemuksiaan 
– upottamaan sinne itsensä. Niin ikään pimeydet ovat kuin katkoksia 
melankolikon (Jackin) alati kilpistyvässä puheessa20. Samalla musta 
aukko symboloi tuntematonta: olemassaolon ratkeamatonta arvoitusta. 

Syvähenkisyys

Kuvalliset hiljaisuudet herkistävät kuuntelulle. Elämän puu on ää-
niherkkä elokuva, ja sen musiikkien koostelma on poikkeukselli-
sen runsas. Elokuvassa kuullaan pitkiä katkelmia muun muassa J. S. 
Bachin, Hector Berliozin, François Couperinin, Henryk Góreckin, 
Gija Kantšelin, Gustav Mahlerin, Zbigniew Preisnerin, Ottorino 
Respighin, Bedřich Smetanan ja John Tavenerin teoksista. Keskeisin 
musiikin tyyli on voimakkaasti virtaava klassinen musiikki, jota hal-
litsee kuolemaan, menetykseen, mietiskelyyn ja ylipäätään syvähen-
kisyyteen21 liittyvä aiheisto. Niin ikään runsaasti kuultava new age- ja 
meditaatiomusiikki edustaa syvähenkistä, olemassaolon perustuksiin 
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kosketusta etsivää musiikkia. Kuullaan myös radiofonista äänitaidetta, 
äänimaisemien pohjalta työstettyä musiikkia, jolla silläkin on yleis-
hengellinen ja ihmisen ympäristösuhdetta luotaava luonne.22 Lisäksi 
elokuvassa on Alexandre Desplatin säveltämää alkuperäismusiikkia. 
Sitä on kuitenkin vähemmän kuin koostemusiikkia eikä sen rooli ole 
niin tärkeä filosofisten sisältöjen rakentumisessa. Sen sijaan se toimii 
musiikillisena liimana ja paikkausaineena, joka tarvittaessa kannattelee 
kosmista ääniraitaa ja sen filosofista aukeamaa. Saumatta elokuvan 
uusmystiseen koostemusiikkiin sulautuva alkuperäismusiikki tukee 
koostemusiikkien merkityksiä ja huolehtii soivan jatkumon eheydestä 
ja katkeamattomuudesta. Epätavallinen kooste- ja alkuperäismusiikin 
suhde on Malickin elokuville tyypillinen.23

Seuraavassa luettelossa näkyy Elämän puun koostemusiikki 
jaoteltuna kolmeen luokkaan: 1) klassinen musiikki, (2) new age- ja 
meditaatiomusiikki sekä (3) radiofonia ja äänitaide. (4) Neljäntenä 
luokkana on Desplatin säveltämä alkuperäismusiikki, jonka teemat on 
nimetty elokuvan soundtrack-levytyksen mukaan.24 Lista noudattaa 
säveltäjän nimen mukaista aakkosjärjestystä eikä kerro sävellysten 
esiintymisjärjestystä eikä sitä, montako kertaa sävellystä tai sen kat-
kelmaa elokuvassa kuullaan. Monia musiikkeja kuullaan useampaan 
otteeseen ja pitkinä katkelmina. Niitä kuullaan myös limittäin ja 
päällekkäin, ja usein ympäristön ääniin ja kertojanääniin sulautuen, 
osana kokonaisvaltaista äänitilaa.

1. Klassinen musiiKKi

  J. S. Bach: Fuuga, teoksesta Toccata ja fuuga d-molli uruille (BWV 
565, n. 1708)

 Hector Berlioz: Requiem, Suuri messu kuolleille, osat 7 Domine 
Jesu Christe (Herra Jeesus Kristus) ja 10 Agnus Dei (Jumalan karitsa) 
(1837)

 Hector Berlioz: Harold Italiassa, sinfonia alttoviululle ja orkesterille, 
I osa, Harold vuorilla: melankolian, onnen ja ilon kohtauksia (1834)
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 Johannes Brahms: Sinfonia nro 4 e-molli, IV osa, Allegro energico 
e passionato (1885)

 François Couperin: Salaperäiset esteet (Les barricades mystérieuses), 
kokoelmasta Kappaleita cembalolle II (1717)

 Henryk Górecki: Sinfonia nro 3, Surullisten laulujen sinfonia, II 
osa, Lento e largo; Tranquillissimo (1976)

 Barry Guy: Sateen jälkeen orkesterille, III osa, Antifoni (1992)
 Gustav Holst: Hymni Dionysokselle kuorolle ja orkesterille (1913)
  Gija Kantšeli: Aamurukouksia kamariorkesterille, alttohuilulle ja 

nauhalle (lauluäänelle) (1990)
  Gustav Mahler: Sinfonia nro 1 D-duuri, Titaani, I osa, Langsam, 

Schleppend; Immer sehr gemächlich  (1888/1896)
  W. A. Mozart: Pianosonaatti nro 16 C-duuri, II osa, Andante (KV 

545) (1788)
 Modest Musorgski: Näyttelykuvia pianolle, osat Promenaadi, Tui-

leries (Leikkivien lasten riita) ja Härkävankkurit (1874)
  Zbigniew Preisner: Sielunmessu ystävälleni, osa Lacrimosa 2 – Kyy-

nelinen [on se päivä] (1998)
  Ottorino Respighi: Antiikin aarioita ja tansseja, sarja nro 3 jousior-

kesterille, III osa, Siciliana (1932)
  Fernando Sor: Etydi nro 22 h-molli (Allegretto) kitaralle, op. 35 

(1828)
  Robert Schumann: Pianokonsertto a-molli, I osa, Allegro affettuoso 

(1845)
  Bedřich Smetana: Moldau (Vltava), sinfoninen runo sarjasta Isän-

maani (1874)
  Arthur Seymor Sullivan: Tervetuloa hyvä huomen (Welcome Happy 

Morning), protestanttinen virsimelodia, pianosovitus (1872/2011)
  John Tavener: Hautajaislaulu sekakuorolle, tenorisolistille ja jou-

siorkesterille (1996)
  John Tavener: Ylösnousemus vainajalasta neliääniselle mieskuorolle 

ja orkesterille, teoksesta Valitus- ja ylistyslauluja (Lamentations & 
Praises, 2000)
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2. new age- ja meditaatiomusiiKKi

  Michael Baird: Tuulikellot (Wind Pipes), albumilta Gongeja ja kelloja 
(Gongs & Bells, 2002)

  David Hykes: Nousten ja laskien (Ascending and Descending), albu-
milta Aurinkotuulia kuunnellen (Listening Solar Winds, 2003)

  Francesco Lupica: Kosminen säde: 5 minuutin tauko (Cosmic Beam: 
Take 5’) (1976)

  Francesco Lupica & Lee Scott: Joukot etenevät ruohikossa25(1998)
  Tibor Szemzö: Tuokiokuva saarelta, samannimiseltä albumilta 

(Snapshot from the Island, 1987)
  Hanan Townshend: Ikuinen syke (Eternal Pulse, 2011) lauluäänelle26

  Klaus Wiese: Ta Há I (1999)
  Klaus Wiese: Tiibetiläisiä äänimaljoja II ([Tibetische] Klangschalen 

II, 2000)

3. Radiofonia ja äänitaide

  Arsenije Jovanović: Lähestyen (Approaching [s.a.])
  Arsenije Jovanović: Faunophonia Balkanica (1990)
  Arsenije Jovanović: Athos-vuoren äänitestamentti (Sound Testament 

of Mount Athos, 1998)
  Arsenije Jovanović: Kotini (Ma Maison, 1993)

4. alKupeRäismusiiKKi (alexandRe desplat, 2011)

  Elämän synty – Herääminen – Hyvä ja paha
  Isyys – Joki – Kaste
  Kehät – Kiusaus – Lasikaupunki 
  Lapsuus – Pilvet – Taivaat
  Valo ja pimeys – Äitiys

Elämän puu -elokuvan musiikki.
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Kaikkea Elämän puun musiikkia luonnehtii voimakas flow sekä kuo-
leman, kosmoksen, mietiskelyn ja salaperäisyyden tematiikka. Syvä-
henkinen musiikki soi katoavaisuutta ja elämän ratkeamattomuutta: 
pysähtymistä, pysyvän miettimistä ja maailman säteilyn huomaamista 
tässä ja nyt.

Kuoleman kysyminen

Elämän puun ääniraitaa hallitsee sellainen klassinen musiikki, joka 
käsittelee kuolemaa, kärsimystä ja muita elämän perinnäisongelmia. 
Tällaisia sävellyksiä ovat esimerkiksi Berliozin ja Preisnerin sielunmes-
sut, Tavenerin Hautajaislaulu ja Ylösnousemus vainajalasta, Góreckin 
Surullisten laulujen sinfonia ja Kantšelin Aamurukouksia. Musiikki 
heijastelee kuoleman tosiasiaa ja sen elämänfilosofista vaikutusta. Kuo-
leman kohtaaminen pysäyttää ihmisen tavalla, jota mikään muu asia 
ei tee. Niin kuin musta kangas salpaa elokuvan kerronnan, samoin 
läheisen kuolema tai oman kuoleman lähestyminen pysäyttää ihmisen – 
jopa teknis-taloudellisen ”kehityksen” ylimielisyydessä elävän ihmisen. 
Se saa pohtimaan, mikä elämässä on kestävää, ja mikä ei. Kuten Tave-
nerin Hautajaislaulu tähdentää: ”Vain yksi hetki, ja kuolema tulee.”

Musiikki on Elämän puu -elokuvan keino havahduttaa muis-
tamaan kuoleman tosiasia, eli kysyä kuolemaa. Heideggerin mukaan 
kuoleman kysyminen on avain varsinaiseen olemiseen. Nimittäin 
ihmisen oleminen tapahtuu ajassa, ja koska ihmisen oleminen on 
ajallista, sen määräävin piirre on kuolemaa kohti oleminen (saks. Sein 
zum Tode).27 Ihmisen täälläolo tapahtuu kuolemaa kohti, ”koko ajan 
kuollen”. Kuolema varjostaa – tai oikeastaan se valaisee – ihmisen 
olemista joka hetki. Vasta kuoleman tosiasian ymmärtäminen omassa 
olemisessa mahdollistaa varsinaisen olemisen, avaa olemisen perustan 
ja häivyttää turhan jokapäiväisyyden. Kuolema on kaikkein tosinta ja 
ohittamattominta ihmisen elämässä. Hyvän elämän eteen on kysyt-
tävä kuolemista, sen sijaan, että torjuu sen näköpiiristä ja kieltäytyy 
ajattelemasta tätä kivuliasta ihmiselon tosiota.28
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Jok’ikinen Elämän puun musiikki heijastelee kuoleman pohdin-
taa ja sitä vasten aukeavaa olemisen kysymistä. Tämä koskee myös 
musiikkia, jonka ilmitasolla ei ole siihen vihjettä mutta joka on jo 
lähtökohtaisesti syvähenkisesti mietiskelevää musiikkia, kuten Bachin 
fuugat ja Couperinin Salaperäiset esteet. Sama pätee uusmystiseen ny-
kymusiikkiin (Górecki, Kantšeli, Preisner, Tavener) ja äänitaiteeseen 
(Jovanović). Myös Desplatin säveltämä alkuperäismusiikki mukailee 
uusmystistä ja new age -tyyliä.

Uusmystinen musiikki luo Elämän puun perussoinnin. Tarkoitan 
sillä ns. pyhää minimalismia ja muuta uushengellistä ja uusmietiskele-
vää klassista nykymusiikkia. Se kattaa 1900-luvun lopun ja 2000-luvun 
klassisen musiikin säveltäjiä, jotka käsittelevät teoksissaan uskonnollisia, 
hengellisiä ja filosofisia aiheita (jälki)minimalistisia, postmoderneja 
ja uusromanttisia keinoja käyttäen. Tavallisia ovat myös vaikutteet 
keskiajan ja renessanssin kirkkomusiikista sekä ylipäätään uskonnol-
lisesta musiikista. Musiikki ymmärretään meditaation muodoksi, jolla 
tavoitellaan arkijärjen tuolla puolen olevia kokemuslaatuja, kuten 
pyhän kokemusta. Erityisen paljon uusmystistä musiikkia on tehty 
Itä-Euroopan maissa (esim. Pärt, Górecki, Gubaidulina, Kantšeli) ja 
Iso-Britanniassa (esim. Tavener, MacMillan). Mutta monet Elämän 
puussa soivat 1700–1800-luvulta peräisin olevat barokin, klassismin ja 
romantiikan sävellyksetkin kuulostavat 1900–2000-luvun uusmystii-
kalle. Mahlerin 1. sinfonian alku paikallaan pysyvine, taivaanpallojen 
tasapainoa kaiuttavine jousirahinoineen kuulostaa Arvo Pärtille. Sen 
kellomainen kvarttiaihe taas muistuttaa Glassin Satyagraha-oopperan 
(1979) teemaa (jota kuullaan Tunnit-elokuvassakin). Niin ikään Cou-
perinin Salaperäiset esteet kuulostaa ikiliikkujamaisessa kudoksessaan 
jälkiminimalismilta, kuten tekee myös Smetanan Moldaun sävelvuo, 
ja niin edelleen.

Toisaalta moni elokuvassa kuultava sävelluoma kävisi new age- ja 
meditaatiomusiikiksi, joka on elokuvan toinen keskeinen musiikki-
tyyli. Rentoutumiseen, rauhoittumiseen, keskittymiseen ja henkisten 
harjoitteiden avuksi tarkoitettu new age- ja meditaatiomusiikki on 
hidasta ja paikallaan pysyvää, ambientmaista musiikkia. Muutokset 
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tapahtuvat verkkaisesti, jos niitä onkaan. Urkupisteet ja yläsävelsarjat 
hehkuvat, soinnutus on yksinkertaista ja modaalista. Soinnit viittaavat 
tulevaisuuteen tai muinaisuuteen. Ei-länsimaiset meditaatiosoittimet 
ja laulutekniikat ovat tavallisia, kuten temppelikellot, äänimaljat ja 
kurkkulaulu. Musiikki voi sisältää luonnonääniä, kuten meren aal-
toja, tuulta ja lintuja. Tärkeää on hyvän olon tunne ja ympäristöön 
sulautumisen kokemus, mitä luonnonharmoniat, voimakas värähtely 
ja toistorakenteet edesauttavat. New age- ja meditaatiomusiikki lisää 
kuuntelijan tietoisuutta ympäristöstä ja yhteyden tunnetta siihen29. 
Se ilmentää henkistä kasvua ja sisäisen uudistumisen mahdollisuutta. 
Syvähenkisenä musiikkina se myös kysyy kuolemaa.

Elämän puussa new age- ja meditaatiomusiikkia kuullaan tämän 
tästä muuhun mystiseen musiikkiin yhdistettynä. Sitä kuullaan muun 
muassa elämän mikrobiologista syntyä käsittelevässä jaksossa sekä näytet-
täessä aikuista Jackia, joka samoaa kivikko- ja hiekka-aavikoilla, joissa ei 
kasva mitään, sekä lasista ja teräksestä tehdyissä rakennussikermissä, joista 
ei-inhimillinen luonto on häivytetty pois. Autiot ympäristöt symboloivat 
Jackin sielunmaisemaa, josta armon tie – alkuperäinen luontoyhteys – 
on kadonnut; sitä hän nyt tavoittelee uudestaan. Tätä sisäistä etsintää ja 
uusiutumisen mahdollisuutta new age- ja meditaatiomusiikki kajahtelee: 
elämän sinnikästä uusiutumisvoimaa niin solutasolla, avaruudessa kuin 
ihmisen mielessä. Se kaikuu elämän kovia tosiasioita, kuten raakaa 
olemassaoloa sinänsä ja kuolemaa, mutta samalla tilaisuutta kasvuun, 
yhteyttä ympäristöön ja elämän kiertokulkuun.

Otan esimerkiksi Tavenerin sävellyksen Ylösnousemus vainajalasta 
(2000), jota voidaan pitää sekä klassisena uusmystiikkana että new age 
-musiikkina. Mieskuoron läpikuultavat, yläsävelsarjoja pauhaavat laajat 
duurikolmisoinnut soivat valtaisaa nostetta ja jonkin käsittämättömän 
syntymää. Samaa viestivät sanat: ”Risen, Risen, Risen!” (”Noussut, 
noussut, noussut!”) Näemme maapallon salamankirkkaan ääriviivan 
ilmestyvän tummaan avaruuteen aurinkoa vasten, varjokuvana.30 Sitä 
seuraa yltäkylläisen kaunis kuvasarja mikroskooppisesta solutason 
kuhinasta, elämän kehittymisen alkuvaiheista. Planeetta maa ja elä-
mä syntyvät täydestä pimeydestä rajuun kirkkauteen hyökkäävän 
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ylösnousemusmusiikin myötä. Musiikki on osa Tavenerin suurempaa 
kirkkodraamaa Valitus- ja ylistyslauluja, jossa se kuvastaa ikonia, jossa 
ylösnoussut Kristus tempaisee Aatamin ja Eevan ylös limbosta ja kohti 
taivasta. Pimeys ja valo, kuolema ja elämä, tuho ja luominen, aggressio 
ja armo paljastuvat toistensa kääntöpuoliksi: ei ole toista ilman toista. 
Kuolemasta syntyy uutta. Ilman supernovan räjähdystä ei tuottuisi 
alkuaineita, jotka ovat elämän syntymiselle välttämättömiä. Tähden 
tuhosta olemme syntyneet.

Uudelleensyntymisen musiikki jatkuu Tavenerin sävellyksen jäl-
keenkin maapallon tuliperäisen pinnan muodostuessa ja elämän alku-
muotojen kehittyessä. Tavenerin sävellys vaihtuu huomaamatta David 
Hykesin new age -kuorokappaleeksi Nousten ja laskien. Yläsävelsarjoihin 
keskittyvässä laulukudoksessa soi samanaikaisesti urkupisteitä ja liuku-
mia ylös- ja alaspäin. Tämäkin musiikki rakentaa uusiutumisen, muo-
donmuutoksen ja ylösnousemuksen kuvan. Perään kuullaan Francisco 
Lupican psykedeelisesti surisevaa kosminen säde -soitinta.31 Samalla 
katsomme luomisen ja uusiutumisen ihmettä pieneliöiden tasolla, 
kuten kieppuvan dna-kierteen muotoutumista, solujen jakautumista, 
syöjäsolujen, bakteerien ja lipidien väriloistoa. Musiikki painottaa, että 
sama olemassaolon ihme lävistää kaiken mitä on.

Elämän puussa kuultava radiofoninen, tietyn paikan äänistä muo-
kattu musiikki  ilmentää niin ikään ympäristötietoisuutta ja henkistä 
kasvua. Kaikki elokuvassa kuultavat radiofoniat on tehnyt Arsenije 
Jovanović, jonka äänitaidetta kuullaan muissakin Malickin elokuvis-
sa (Veteen piirretty viiva ja To the Wonder). Esimerkiksi Athos-vuoren 
äänitestamentti (1998) on työstetty Athos-vuoren munkkiyhteisön 
äänimaisemasta.32 Siinä kuullaan luostarin kelloja, munkkien laulua ja 
jumalanpalveluksen ääniä sekä merenrannan, veden, lintujen, metsän, 
ukkosen ja ylipäätään maiseman ääniä. Teos herättelee kokijaansa kuun-
telemaan ympäristöä herkemmin. Samalla ikiaikainen munkkilaulu, 
luostarikellot ja luonnonympäristön äänet sysäävät pohtimaan sitä, 
mikä on elämässä tärkeää ja mikä katoavaa.

Elämän puun ääniraita muistuttaa kokonaisuudessaan äänimai-
semasävellystä. Sitä leimaa soinnillinen jatkumo, jossa erilaiset ääni-
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ainekset soivat hyvin yhteen eivätkä musiikki ja muut äänet erotu 
toisistaan. Musiikit vaihtuvat huomaamatta ja sekoittuvat ympäris-
töääniin, toisiin musiikkeihin ja kertojanääniin. Monikerroksisesti 
virtaava ääniraita sulauttaa kuulijan tilaansa, pikemminkin kuin erottaa 
siitä. Kokonaisvaltainen äänisuunnittelu korostaa ympäristöyhteyttä, 
sillä kaikki tapahtuu yhdessä ja samassa (ääni)tilassa – kaikki on yhtä 
ja samaa elämän puuta.

Kaikesta Elämän puun musiikista, klassisesta, new age- ja medi-
taatiomusiikista, radiofoniasta ja alkuperäismusiikista, voidaan puhua 
mystisenä musiikkina: mietiskelyn, kuoleman kysymisen ja valaistu-
misen musiikkina. En viittaa mystiikalla niinkään (uus)uskonnolli-
siin sisältöihin kuin siihen musiikin ikiaikaiseen ulottuvuuteen, jota 
kyseinen musiikki painottaa. Viittaan musiikkiin elämän perusarvoi-
tuksen – sanokaamme: elämän puun ja ekologisen yhteyden – soivana 
heijasteena. Se opettaa pysähtymistä ja läsnäoloa. Miltä kuulostaa olla 
olemassa? Mitä on elämä, hyvä elämä, kärsimys, myötätunto, kuolema, 
hyvä kuolema?

Elokuvallinen filosofia

Mystinen musiikki, joka pysäyttää miettimään elämän loistoa tässä 
ja nyt, on Malickin elokuvallisen filosofian ytimessä. Musiikin avulla 
elokuva kykenee hahmottamaan toisenlaisia ajattelun ja kokemisen 
tapoja kuin mitä arkipäivän kielen ja välineellisen järjen hallitsema 
tietoisuuden maailma tarjoaa. Tarkoitan kokonaisvaltaista ja aistiherk-
kää olemisen maailmaa, syvällistä yhteyttä muuhun olevaan, luontoon, 
toisiin eläimiin ja ihmisiin. Samalla musiikki ilmentää, ettei olemas-
saolon kysymykseen ole vastausta, jonka voisi ilmaista arkijärjen tai 
tieteen kielellä. Olemista voi kuunnella, muttei ratkaista.

Malickia voi pitää sellaisena taiteentekijänä, josta Heidegger 
kirjoittaa puutteenalaisen ajan runoilijana33. Heideggerin analyysin 
mukaan modernia maailmaa hallitsee teknologinen maailmankuva, 
joka näkee kaiken olevan, ennen kaikkea ei-inhimillisen luonnon, 
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pelkäksi hyödynnettäväksi varannoksi, jota ihminen voi käyttää itsek-
käästi omia tarkoitusperiänsä varten34. Ääriesimerkiksi mainittakoon 
vaikka kaivostoiminnan ja sademetsien hakkuun muodossa tapahtuva 
luonnonrikkauksien riisto ja muiden kuin ihmiseläinten näkeminen 
pelkäksi ruoaksi ja käyttöesineiden raaka-aineeksi. Tällainen ajattelu 
tekee ajastamme puutteenalaisen, onnettoman ja pimeän. Ihminen on 
unohtanut, mitä merkitsee olla ihminen, mitä merkitsee olla olemassa 
tässä maailmankaikkeudessa. Hän on vieraantunut olemisensa perus-
tasta ja siten omasta ihmisyydestään, kokemuksellisesta elävöitymisestä 
olemassaolossaan. Hän on kadottanut olemisen mielen ja sen myötä 
yhteyden muihin oleviin.35 Nimittäin juuri oleminen yhdistää ihmisen 
kaikkeen muuhun olevaan, minkä tajuaminen tarkoittaa alkuperäisen 
luontoyhteyden kokemista: ekologian ensimmäisen lain, eli kaiken 
olevan yhteen liittymisen, kokemista omassa itsessä, omassa kehossa, 
omassa elämässä ja ympäristössä.

Puutteenalaisena aikana ihminen on unohtanut ihmetellä olemis-
ta, joka liittää hänet maailmankaikkeuteen. Siksi tarvitaan taidetta, 
runollista ajattelua. Heideggerin mukaan puutteenalaisen ajan runoi-
lija kykenee herättämään olemisen kysymisen uudestaan ilmoille.36 
Malickin runolliset elokuvat tekevät sitä. Mitä on tämä oleminen? 
Mitä on tämä kaikki? Mitä on elämä minussa? Elämän puu virvoittaa 
olemisen kysymyksen ja vahvistaa ihmisen suhdetta olevaan: perus-
taan, luontoon, toisin ihmisiin ja kanssaoleviin. Se tuo maailman esiin 
syvyytenä ja mysteerinä ja muistuttaa olemassaolon rajallisuudesta, 
kuolevaisuudestamme.37

Kyse ei ole vain siitä, että Malickin elokuvat ammentaisivat fi-
losofiasta, vaan pikemminkin ne tekevät filosofiaa elokuvan keinoin. 
Elokuva toimii havainto- ja merkkijärjestelmänä (kielenä), joka avaa 
ontologisia, eksistentiaalisia, eettisiä ja epistemologisia teemoja. Kuten 
elokuvatutkija Marc Furstenau ja filosofi Leslie MacAvoy ovat kirjoitta-
neet, Malickin elokuvat usuttavat tutkivaan, arvostelevaan ja pohtivaan 
vastaanottoon. Elokuva argumentoi tavalla, joka vaatii vastaanottajalta 
vastetta synnyttäen vuoropuhelun elokuvan ja vastaanottajan välille.38 
Sekin on perin heideggerilaista: filosofia ei ole niinkään väitelauseiden 
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tai vastausten esittämistä kuin ajattelun liikkeelle saattamista ja olemi-
semme sysäämistä muutokseen. Pysyvää siinä on ainoastaan kysymisen 
aloittaminen aina uudestaan.39

Heideggerin filosofian vaikutuksesta Malickin elokuvantekoon 
kertoo elokuvien ohella ura filosofina, Heidegger-tutkijana ja -kääntä-
jänä ennen elokuvaohjaajaksi alkamista. Illinoisin, Oklahoman ja Tek-
sasin öljykentillä ja maatiloilla nuoruutensa viettänyt Malick (s. 1943) 
opiskeli filosofiaa Harvardin yliopistossa (1961–1965), jossa hänen 
opinnäytteensä (1965) koski Heideggerin tietoteoriaa40. Harvardin jäl-
keen Malick opiskeli Oxfordissa ja valmisteli väitöskirjaa Heideggerin, 
Søren Kierkegaardin ja Ludwig Wittgensteinin maailmakäsityksistä. 
Maailmakäsitys on huomionarvoinen aihe, sillä nimenomaan maa-
ilmakäsityksiä Malickin kaikki elokuvat vaikuttaisivat käsittelevän, 
tavalla tai toisella. Malick kuitenkin lähti Oxfordista väittelemättä41. 
Hän siirtyi takaisin Yhdysvaltoihin, jossa hän toimi filosofian opet-
tajana Massachusettsin teknologisessa instituutissa (MIT) vuoden 
1968. Vuonna 1969 julkaistiin Malickin englanninnos Heideggerin 
teoksesta Vom Wesen des Grundes, ”Perustan olemuksesta” (engl. The 
Essence of Reasons42), jonka hän oli aloittanut käytyään tapaamassa 
Heideggeria 1960-luvun puolivälissä.43 ”Perustan olemuksesta” sopisi 
Elämän puu -elokuvan alaotsikoksi: alkuperäinen luontoyhteys on 
varsinaisen olemisen perusta.

Samana vuonna 1969 Malick jätti akateemisen maailman analyyt-
tisesti painottuvine filosofioineen ja siirtyi opiskelemaan Yhdysvaltain 
elokuvainstituuttiin (AFI).44 Malickin elokuvien perusteella lienee 
oikeutettua sanoa, että Malick siirtyi tekemään filosofiaa elokuvan 
keinoin45. Hän kaappasi elokuvan välineeksi, jolla avata olevaisen 
perimmäistä olemusta, ihmisen olemassaolon tapaa, oikeaa ja vää-
rää ja hyvää elämää sekä tiedon mahdollisuuksia ja rajoja koskevia 
kysymyksiä. Kuten runous Heideggerille, elokuva toimii Malickille 
filosofian jatkeena.
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Alkuräjähdys ja kipu

Yksi Elämän puun mieleen jäävimpiä musiikkeja on Zbigniew Preisne-
rin sielunmessu, sen osa nimeltä Lacrimosa 2: Kyynelinen [on se päivä]. 
Preisner sävelsi sielunmessun elokuvaohjaaja Krzysztof Kieślowskin 
muistoksi, ja teoksen nimi kuuluukin kokonaisuudessaan Sielunmessu 
ystävälleni (1998).46 Elämän puussa kuultava Lacrimosa kuuluu kahteen 
kokonaisuuteen jakautuvan sielunmessun jälkimmäiseen, Elämä-ni-
miseen osuuteen. Tyylillisesti se ammentaa uusmystiikasta, vanhasta 
kirkkomusiikista ja sinfonisesta uusromantiikasta.

Sopraanosolistille, kuorolle ja orkesterille sävelletty Lacrimosa on 
tummaa, suurta, salaperäistä ja surullista musiikkia. Korviin pistävintä 
ovat korkealla pihisevät jouset ja ylhäällä pinnistelevä, kivulias sop-
raanoääni. Musiikki on melankolista: se kilpistyy lähes joka säkeeseen 
joutuen jatkuvasti aloittamaan alusta. Pitkät tauot vertautuvat elokuvan 
mustiin hetkiin ja kuoleman pysäyttävään vaikutukseen. Katolisesta sie-
lunmessusta peräisin oleva teksti toistaa tuskaisasti sanaa ”Lacrimosa”, 
”kyynelinen”. Ensin laulaa vain sopraano, jokainen sävel epävarmuutta 
ja uskoa täynnä kuin rukoilijan suusta hyökyvä ilma. Myöhemmin 
kuoro liittyy mukaan toistamaan samaa sanaa, jolloin sitä värittävät 
tuomiopäivästä muistuttavat putkikellot ja vasket. Orkesterin ja suuren 
kuoron sointuhuuhteet ja pitkät kaiut luovat pohjattomuuden vaiku-
telman. Ihminen huutaa syvyydestä eikä kukaan vastaa.

[Soolosopraano] 
Lacrimosa, lacrimosa
Lacrimosa, lacrimosa
Lacrimosa dies illa
Qua resurget ex favilla

Judicandus homo reus
Huic ergo parce, Deus
Pie Jesu Domine
Dona eis requiem
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Lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa
Lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa

[Soolosopraano ja kuoro]
Lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa
Lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa
Lacrimosa, lacrimosa
– – –
[Soolosopraano] 
Kyynelinen, kyynelinen
Kyynelinen, kyynelinen
Kyynelinen on se päivä
Jona tomustansa nousee 

Tuomittavaksi syyllinen ihminen
Armahda häntä, Jumala 
Laupias Jeesus Herra 
Anna heille lepo

Kyynelinen, kyynelinen, kyynelinen, kyynelinen
Kyynelinen, kyynelinen, kyynelinen, kyynelinen

[Soolosopraano ja kuoro]
Kyynelinen, kyynelinen, kyynelinen, kyynelinen
Kyynelinen, kyynelinen, kyynelinen, kyynelinen
Kyynelinen, kyynelinen

Tätä musiikkia kuullaan Elämän puun alkupuolella sen jälkeen, kun 
on nähty Jackin äiti kuljeskelemassa metsässä lapsensa kuolemasta joh-
tuvassa tuskassa. Samoin on nähty aikuinen Jack kävelemässä henkistä 
kuivettumisen tilaa symboloivassa autiomaassa sekä arkkitehtitoimistos-
saan. Äiti katsoo taivaalla lentäviä varpusparvia. Kuva painuu mustaksi, 
kosmos kohisee ja äiti lausuu: ”Herra. Miksi? Missä sinä olit?” Mustaan 
ilmestyy valoilmiö, samanlainen kuin elokuvan alussa. Samalla mata-
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lien sellojen ja kontrabassojen kulku aloittaa Preisnerin Lacrimosan. 
Tummat jouset ja liekki hiipuvat pois yhtä aikaa, ja tuijotamme tovin 
pelkkää pimeyttä. Pimeyden avautumaa vasten kuullaan äidin sanat, 
”Vastaa minulle”, jolloin sopraano alkaa laulunsa (”Lacrimosa”) – kuin 
vastauksena äidin vaatimukseen.

Laulun myötä käynnistyy pitkäkestoinen kuvasarja avaruudesta, 
maailmankaikkeuden synnystä, tähtien, galaksien, planeettojen ja 
maapallon muodostumisesta ja elämän alkuvaiheesta. Äidin kuis-
kaamaan pulmaan kärsimyksen olemassaolosta vastaa ylimaallisen 
puoleen kääntyvä musiikki sekä huikea näkymä maailmankaikkeuden 
syvimpään kuiluun bigbangeineen, räjähtävine tähtineen, mustine 
aukkoineen ja neutronimassoineen. Sopraanon laululinjassakin on 
mustia aukkoja: mykkiä hetkiä. Samalla sen äärikorkeat toistosäkeet 
tavoittelevat mahdotonta – säveliä, jotka ovat ihmiselle liian korkeita. 
Sävellys huutaa kysymyksiä, joita ihmismieli ei voi ratkaista. Sopraano 
on Kieślowskin elokuvista tuttu Elżbieta Towarnicka, jonka äänenvä-
rissä kuultaa kivun ja kauneuden erikoinen yhdistelmä.47 Sitä vasten 
katsomme näytelmää aikojen alusta, alku-universumin pimeydestä ja 
energiasumusta, kaasupilvistä ja syntymässä olevista tähdistä, supertäh-
distä, galakseista, linnunradan tähtisumuista ja pölymuodostumista. 
Näemme muun muassa Hubble-avaruuskaukoputken ottamia kuvia 
Orionin tähtikuviossa sijaitsevasta Hevosenpääsumusta vetykaasuineen 
ja vasta muodostumassa olevine tähtineen sekä planetaarisesta Helix-su-
musta, joka tunnetaan nimellä Jumalan silmä. Häkellyttävä kuvien 
ja musiikin yhdistelmä viestii, että kärsimys, kipu ja tuska kuuluvat 
maailmankaikkeuden järjestykseen. Ihmiset ja koko maapallo ovat 
syntyneet kuolevasta tähdestä supernovan räjähtäessä. Tähtitomusta 
olemme tulleet, ja tähtitomuksi on meidän jälleen hajoaminen. Kuten 
ei ollut Job, emme olleet mekään paikalla, kun maailmankaikkeus 
syntyi, mutta silti olemme sen perillisiä, samasta aineesta muovattuja.

Preisnerin Lacrimosa hallitsee alkupuolta Elämän puun kaksi-
kymmentä minuuttia pitkästä luonnontieteellisestä spektaakkelista, 
joka kertoo maailmankaikkeuden synnystä ja elämän kehityksestä 
aina dinosauruksiin ja niiden aikakauden lopettavaan asteroidiin 
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saakka. Luonnontieteellinen osuus voidaan jakaa kolmeen osaan: (1) 
Kosmologinen jakso käsittelee maailmankaikkeuden varhaishistoriaa 
bigbangista planeettojen ja maapallon syntyyn. (2) Mikrobiologi-
nen jakso havainnollistaa elämän syntyä solu- ja molekyylitasolla. (3) 
Luonnonhistoriallinen jakso kuvaa maapallon historiaa mesotsooisella 
maailmankaudella.48 Musiikkina kuullaan muun muassa Kantšelia, 
Hykesia, Lupicaa, Taveneria ja Berliozia, mutta Preisner hallitsee kos-
mologista jaksoa.

Luonnontieteellinen osuus on kokonaisuudessaan vaikuttava, 
runollinen ja maalauksellinen. Se kytkee yhteen tieteellistä kuva-ai-
neistoa, kuten Nasan Hubble-kaukoputken ottamia valokuvia49 ja 
supertietokoneiden laatimia tieteellisiä simulaatioita, ja animaatiota, 
erikoistehosteita sekä muita elokuvataiteellisia menetelmiä. Työssä 
oli mukana elokuva- ja kuvataiteellisten tahojen ohella astrofysiikan, 
mikrobiologian ja luonnonhistorian tutkijoita ja tutkimuslaitoksia. 
Esimerkiksi kosmologista jaksoa varten Hubblen kaukaisista galakseista 
ja tähtisumuista räpsimiä kuvia liitettiin yhteen, käsiteltiin kolmiulot-
teisen oloisiksi ja ajettiin liikkuvaksi kuvaksi käyttämällä kameratek-
niikoita, jotka tuottivat dokumentaarielokuvan vaikutelman. Lisäksi 
kuvia maalattiin niin, että ne muistuttavat barokin taivaallisia katto-

Tomua ja kyyneleitä: Preisnerin Lacrimosa, Hevosenpääsumu ja muotou-
tumassa olevia tähtiä.
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maalauksia sekä romantiikan yleviä maisemia. Malick on itse puhunut 
kuvien maalaamisesta ”bierstadtailuna”, jolla hän viittaa hehkuvan 
värikylläisistä ja loisteliaista maisemamaalauksistaan tunnettuun venä-
läisamerikkalaiseen taidemaalariin Albert Bierstadtiin (1830–1902).50

Preisnerin Lacrimosaa kuullaan neljä minuuttia eli lähes kokonaan. 
Lopulta se häipyy palamisen ja räjähdysten pauhun alle auringon 
ja maan syntyessä ja maan tuliperäisen pinnan muodostuessa. Pai-
koin kuullaan vaimeaa huminaa, hiljaisuutta ja kuollutta poikaansa 
kaipaavan äidin puhetta. Äidin tuska vertautuu valtaisiin kosmisiin 
räjähdyksiin. Aggressio näyttäytyy luonnon järjestykseksi: elämä syn-
tyy tuhosta. Syntymän ja kuoleman, tuhoutumisen ja uudistumisen 
rakenne toistuu kaikkialla maailmankaikkeudessa aina alkuaineiden 
ja pieneliöiden tasolta perhedynamiikkaan ja galaksien liikevoimaan.

Lacrimosaa kuullaan elokuvassa uudestaan myöhemmin, kun lap-
si-Jack kiusaa sadistisesti nuorinta pikkuveljeään. Murrosikää lähestyvä 
lapsi (Jack) kokee olevansa aivan yksin, ilman aitoa yhteyttä muihin. 
Hän ajautuu pysyvään riitaan patriarkaalisesti komentelevan mutta 
sisältä hauraan isänsä kanssa ja eristäytyy muistakin perheenjäsenistä. 
Pahuuden olemassaolo maailmassa, omassa perheessä (isässä) ja itsessä 
vaivaa. Miksi isä satuttaa häntä? Voiko kenestä tahansa tulla paha? Miksi 
joistakin tulee rikollisia? Jack rukoilee, että hänestä tulisi hyvä, mutta 
silti hän räjäyttää linnunpesiä, varastaa ja tekee tihutöitä. Syyllisyys, 
häpeä, ahdistus ja viha täyttävät kasvavan lapsen mielen maailmassa, 
joka ei ole yksinkertainen, helppo eikä hyvä – jossa luonnon tietä 
arvostetaan armon tietä enemmän. Jackin kertojanääni kuiskaa: ”En 
voi tehdä, mitä haluan. Teen mitä vihaan.” Tässä yhteydessä kuullaan 
Lacrimosaa, mutta ilman laulua, ja mukana on piano, joka tuo mu-
kanaan yksinäisyyden (subjektiuden) tunteen. Musiikki vetää lapsen 
ahdistuksen ja raivon sekä lapsen ja vanhempien väliset ja sisarusten 
keskinäiset ristiriidat kosmiselle tasolle; perheen ongelmatkin näyt-
täytyvät osana maailmankaikkeutta, alkuaineiden räjähtelyä, jatkuvaa 
aineen uusiutumista. Halu tuhota ja tappaa on luonnossa, ihmisessäkin. 
Mutta niin on myös kyky tuntea myötätuntoa, armahtaa, rakastaa.
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Tuntoisuus ja surutyö

Moni Elämän puussa kuultu sävellys liittyy menetyksen käsittelyyn ja 
surutyöhön, ja tähän kytkeytyy myös oman kuolevaisuuden työstö ja 
luopuminen suuruudenhullusta egosta. Yksi tällainen teos on georgia-
laisen (gruusialaisen) säveltäjän Gija Kantšelin Aamurukouksia (1990), 
jota kuullaan moneen otteeseen. Se on sävelletty kamariorkesterille, 
alttohuilulle ja nauhalle, joka koostuu poika-alton laulusta ja uruista.51 
Uusmystisen sävellyksen peruspiirre on kahden vastakohtaisen kudos-
tyypin raju vuorottelu. Suurimmaksi osaksi musiikki on hidasta ja 
mietiskelevää, tyhjää ja autiota, mutta tavan takaa pysähtynyt maisema 
keskeytyy väkivaltaisen orkesteripurkauksen alle.

Elämän puuta sävyttävät Kantšelin sävellyksen hitaat jaksot, jois-
sa vaimennettujen jousten kohinakenttää vasten kuullaan duurin ja 
mollin välillä vaihtelevia, verkkaisia sävelkatkelmia. Pysähtyneisyyden 
yllä leijuu enkelimäinen poikaääni. Piano kaiuttaa muutamaa säveltä 
muistuttaen etäisesti romantiikan ajasta. Soittorasiamaisuus osoittaa 
lapsuuteen, kuten pojan äänikin. Paikoin hiljainen musiikki kipristyy 
kuulumattomuuden rajalle. Hauras olemassaolo voi särkyä hetkenä 
minä hyvänsä. Nauhalta tuleva pojan ääni ja urut luovat orkesteria 
vasten etäisyyden ja eristyneisyyden tunnelman sekä salaperäisyyttä. 
Musiikki henkii unta, muistia ja kaipuuta, yksinäisyyttä, ulkopuoli-
suutta ja vieraantuneisuutta.52 Sen luonne on kyseenalaistava ja tus-
kaisen kysyvä, niin kuin se kumpuaisi hädästä, jossa ei ole enää muuta 
tehtävissä kuin kääntyä korkeamman voiman puoleen. Rukouksessa 
leijuu mukana romahdus.

Tätä musiikkia kuullaan ensimmäisen kerran elokuvan alku-
puolella, kun Jackin vanhemmat ovat kuulleet poikansa kuolemasta 
ja ovat tunnemyrskyn, ahdistuksen, vihan ja syyllisyyden syövereissä. 
Poika-alton ääni yhdistyy kohtauksessa kuolleeseen kuopukseen mutta 
myös lapsi-Jackiin. Myöhemmin sävellystä kuullaan Jackin ja hänen 
pikkuveljensä kohdatessa vammaisen miehen ja nääntyneitä vankeja. 
Samalla kuullaan lapsi-Jackin pohdintaa siitä, voiko niin käydä kenelle 
vain, hänellekin. Samaa yksinäisyyden musiikkia kuullaan, kun lapsi-
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joukko on pahanteossa, vanhemmat riitelevät sekä kuvattaessa Jackin 
ja äidin välille syntyvää kuilua: aikuiset ovat pahoja, Jumalan täytyy 
olla paha, lapsetkin ovat pahoja, ja paha (olo) eristää muista. Jackin 
ääni kysyykin: ”Mitä minä olen aloittanut?” Kantšelin teos heijastelee 
tässä yhteydessä lapsen menetettyä viattomuutta, maailman pahuuteen 
heräämistä ja sisäistä painia itsen kanssa. Niin ikään se soi asioita, joista 
ei puhuta ja joiden kanssa kasvava lapsi ja ylipäätään ihminen kokee 
olevansa yksin. Samaa itsekamppailun musiikkia kuullaan aikuisen 
Jackin kävellessä autiomaassa ja työpaikalla.

Kantšelin musiikki soi myös vedenalaisen elämän kehitystä kuvaa-
vassa jaksossa, ja kun haavoittunut joutsenlisko (plesiosaurus) vuotaa 
verta hiekkarannalla.53 Kuva liukuu merimatelijan sisään. Näemme 
sen verenkierron ja sydämen, joka sykkii yhdessä Kantšelin tuskamu-
siikin kanssa. Musiikki kertoo, että joutsenlisko on kokeva ja tunteva 
eläin, siinä missä ihminenkin: se kärsii. Musiikki yhdistää kuolevan 
pikkuveljen, Jackin ja Jackin vanhempien kärsimyksen dinosauruksen 
kärsimykseen. Eläviä olentoja luonnehtii tuntoisuus (engl. sentience), 
kyky kärsiä ja kokea tyytyväisyyttä ja onnellisuutta54. Siihen perustuu 
myötätunnon kyky, armon tie. Mikrobiologinenkin maailma on tun-
toisuuden maailma.

Tuntoisuuden, surutyön ja uusiutumisen musiikkia edustaa myös 
puolalaisen uusmystikon Henryk Góreckin sinfonia nro 3, Surullisten 
laulujen sinfonia (1976), jonka toista osaa Elämän puussa kuullaan. 
Se on kirjoitettu sopraanolle, klarineteille, käyrätorville, harpulle, 
pianolle ja jousille. Musiikki alkaa kvintti-urkupisteellä ja yksinker-
taisella kolmen sävelen aiheella (e2–gis2–fis2). Keskeistä on avaran tilan 
tuntu, korkeus ja kirkkaus. Sopraano leijuu orkesterin yläpuolella 
melkein epätodellisesti. Musiikki alkaa, kun kuva on siirtynyt taivaalla 
lentävään pienkoneeseen matkustajan näkökulmasta kuvattuna; äiti 
kertoo pojilleen iltatarinaksi nuorena kokemastaan huvilennosta. Sa-
malla lapsi-Jackin rukouksenomainen kertojanääni pyytää: ”Äiti. Tee 
minusta hyvä. Rohkea.”

Myöhemmin Góreckin sinfonian toisessa osassa kuullaan hui-
pennus, jonka jälkeen jouset jäävät soittamaan yhtä ja samaa sointua 
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puoleksitoista minuutiksi. Lopuksi laulaja laulaa puolankielisen Ave 
Maria -rukouksen alkusäkeet, yhdessä sävelkorkeudessa pysyen. Teksti 
perustuu kahdeksantoistavuotiaan Helena Wanda Blazusiakównan 
sellin seinään kaivertamaan viestiin Gestapon vankilassa Zakopanessa 
toisessa maailmansodassa: ”Äiti, älä itke. Taivaan puhtoinen kuningatar 
on aina tukenani. Terve Maria.”

Góreckin sinfoniassa on kyse toisistaan erilleen joutuneiden van-
hempien ja lasten surusta: äitiydestä, sodan aiheuttamasta erosta ja 
kuolemasta. Ensimmäisen ja kolmannen osan tekstit ovat lapsensa 
menettäneen vanhemman näkökulmasta kirjoitettuja surunilmauksia, 
toisessa osassa näkökulma on vanhemmistaan eroon joutuneen lapsen.55 
Myös Elämän puussa vanhemmat kohtaavat lapsensa sotakuoleman. 
Emme tiedä, mitä kuopus on kokenut ja minkälaiset hänen viimeiset 
hetkensä ovat olleet, mutta usein nuori kuoleva sotilas, mikäli jotakin 
ehtii ajatella, kutsuu äitiään. Yhteyttä äitiinsä kaipaa myös lapsi-Jack, 
joka kokee menettäneensä aidon yhteyden äitiinsä ja ylipäätään ihmisiin 
ja oleviin. Góreckin seesteisesti korkeuksissa liitävä musiikki ilmentää 
Jackin yhteyden etsimistä toisiin ihmisiin ja armon tiehen, äitiään ja 
pikkuveljeään muistellen. 

Pian kohtauksen jälkeen kuva siirtyy kuopuksen hautajaisten 
jälkitunnelmaan. Naapurit esittävät osanottoja, isoäiti lohduttaa äitiä 
kuoleman väistämättömyydellä: ”Elämä jatkuu. Ihmiset menevät pois. 
Mikään ei pysy samana.” Tällöin kuullaan Gustav Mahlerin ensimmäi-
sen sinfonian alkua, sen paikallaan pysyvää jousieetteriä. Jouset soittavat 
a-säveliä hipihiljaisina huiluääninä seitsemän oktaavin laajuudessa. 
Topos on sama, joka aloittaa Ludwig van Beethovenin yhdeksännen 
sinfonian, maailmankaikkeuden perusviritys. Hienovireisesti rahiseva 
sfäärien harmonia on hauras kuin elämä itse ja yhtä kaikkialle levittäy-
tyvä. Mahlerin musiikki on vieläpä sovitettu osaksi ympäristön ääniä. 
Se alkaa vaivihkaa maiseman huminasta, kuin siitä suoraan jatkuen, 
ja se limittyy huomaamattomasti myös sitä seuraavaan musiikkiin, 
Kantšelin Aamurukouksiin. Mahlerin sinfoniasta kuullaan elokuvassa 
vain sen alkuavaruutta, jousten kohinaa, jonka päälle puupuhaltimet 
soittavat alaspäisten kvarttien hallitsemaa kelloaihetta (a–e; pidem-
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mässä muodossa esim. a2–e2–f2–c2–d2–b1). Samalla nähdään toisiinsa 
sekoittuvia kuvia hautajaisista, pikkuveljestä lapsena, kirkon sisätiloista, 
lasimaalauksista, sukulaisista ja tuttavista. 

Mahlerin musiikki palaa myöhemmin kuvattaessa erään toisen 
lapsen hukkumiskuolemaa uimalassa. Tällöin musiikki piirtyy terävästi 
diegeettistä hiljaisuutta vasten. Näemme kauhua, tuskaa, ahdistusta 
ja kärsimystä mutta kuulemme vain maailmankaikkeuden perusvi-
rityksen ja lapsi-Jackin kertojanäänen: ”Oliko hän paha? Kuoletko 
sinäkin [äiti]?”

Desplatin Elämän puuhun säveltämä alkuperäismusiikki muis-
tuttaa tyyliltään Kantšelin ja Góreckin uusmystistä tyyliä mutta myös 
Mahlerin ensimmäisen sinfonian alkuavaruutta. Paikallaan seisovaa 
musiikkia hallitsevat jaettujen jousten kolmisoinnut, jotka säteilevät 
paikoin kirkkaammin, paikoin utuisammin, sekä harpun näppäilyt 
ja pianon ylärekisterin kilaukset. Musiikki on maisemamaista tai ase-
telmamaista. Tunnelma on välillä rauhoittunut ja rentoutunut, välillä 
piinaava ja piiloahdistunut.

Ylilajinen oleminen

Hector Berliozin sielunmessulla, Suurella messulla kuolleille (1837), 
on tärkeä sija Elämän puussa, ja siinäkin kipu, suru ja tuntoisuus ovat 
pinnalla. Messu soi ensimmäisen kerran luonnontieteellisen osan ja 
sen luonnonhistoriallisen jakson päättävässä, elokuvakriitikoita paljon 
puhuttaneessa dinosauruskohtauksessa metsässä. Sitä ennen Jackin 
äidin kärsimyksestä on siirrytty Preisnerin Lacrimosan sysäämänä 
maailmankaikkeuden historiaan, bigbangiin, galaksien, maapallon ja 
elämän syntyyn, ensimmäisiin elämänmuotoihin sekä haavoittuneen 
joutsenliskon verenkiertoon. Sitten nähdään parasaurus siimeksessä. 
Kohtauksesta alkaa jakso, joka ajoittuu mesotsooiseen maailmankau-
teen, elämän keskiaikaan 245–65 miljoonaa vuotta sitten.

Aluksi kuullaan metsän ääniä, tuulen huminaa ja joen solinaa. 
Vahingoittunut, kenties emostaan eksynyt ja kuolemaa tekevä pikku 
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parasaurus makaa rantakivikossa. Huomattavasti kookkaampi, ehkä 
saalistamassa oleva emunmatkija (dromiceiomimus) tulee paikalle. 
Ensin se vaikuttaisi hyökkäävän mutta herkeää sitten tarkastelemaan 
huonokuntoista kaveria, taputtaa tätä hellästi päähän ja lähtee pois. 
Isompi ja vahvempi osoittaa myötätuntoa heikompaansa kohtaan. 
Emunmatkija toteuttaa luonnon sijaan armon tietä. Miksi kanssa-
olevia kohtaan tunnettu myötätunto ja rakkaus olisi vain ihmisen 
ominaisuus? Mistä se olisi tullut pelkästään ihmiseen, niin ettei sitä 
olisi muissa eläimissä? Ihminen ei ole maailmankaikkeudesta, muusta 
olevasta ja olevaisesta erillinen eläin vaan osa yhtä ekologista järjestel-
mää, elämän puuta.

Ekokeskeisen etiikan mukaisesti maapallon eläinlajit muodostavat 
yhden yhteisön, jossa kaikki ovat toisistaan riippuvaisia. Ihmiset eivät 
ole luonnostaan toisia lajeja parempi tai arvokkaampi laji.56 Kuten 
muun muassa filosofi Peter Singer on osoittanut, vaikka ihmisten 
ja muiden eläinten välillä on eroja, näistä eroista ei seuraa mitään 
sellaista, jonka perusteella ei-inhimillisiä eläimiä ei tulisi kohdella 
ihmisen kanssa tasavertaisesti57. Kaikilla eläimillä – lajiin, rotuun ja 
sukupuoleen katsomatta – on omat pyyteensä (intressinsä) sekä kyky 
kärsiä ja kokea tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Eläimiä luonnehtii edellä 
mainitsemani tuntoisuus, eikä ole mitään yleispätevää tai ehdotonta 
perustetta sille, miksi jonkun eläinlajin kärsimys olisi hyväksyttävissä 
tai yhden eläinlajin edut menisivät toisten edelle. Vastaavasti ei ole 
olemassa ominaisuutta, joka löytyisi vain ihmiseltä.58 Juuri tuntoisuu-
den ilmentämiseen Elämän puun luonnontieteellinen jakso keskittyy, 
esimerkiksi rinnastamalla lapsensa kuolemaa surevan vanhemman ja 
haavoittuneen dinosauruksen – molemmilla on kyky tuntea. Tällä 
tavalla Elämän puu rakentaa utopiaa ekokeskeisestä yhteiskunnasta, 
joka huomioisi erilaiset ja heikommat jäsenet lajirajojen ylitse, sekä 
maailmasta, jossa kaikilla lajeilla ja luonnolla olisi itseisarvo eikä niitä 
nähtäisi vain suojelun kohteiksi tai ihmisen tarpeiden tyydyttämisen 
välineiksi.59

Tarkalleen sillä hetkellä, kun vahvempi dinosaurus osoittaa suo-
peutta heikompaansa kohtaan, puhkeaa soimaan Berliozin sielun-
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messu, osa Domine Jesu Christe (Herra Jeesus Kristus). Ympäristön 
äänet vaihtuvat armon ääneksi, joka kaiuttaa yhteenkuuluvaisuutta, 
yhteyden kokemusta. Kuulemme myös Jackin äidin kertojanäänen: 
”Etsin sinua. Toivoni. Lapseni.” Samalla asteroidi tippuu maapallolle, 
eli dinosaurusten aika loppuu ja nisäkkäiden alkaa.

Berliozin sielunmessu soi myös elokuvan loppupuolen huipennuk-
sessa. Jackin isä on menettänyt työnsä, ja perhe joutuu muuttamaan. 
Pojat itkevät. Jack silmäilee kotikatuaan ja kotitaloaan, jotka hänen 
täytyy jättää. Sitten hän siirtää katseensa kukkaan puhjenneeseen puu-
hun, jolloin syttyy soimaan Berliozin Domine Jesu Christe. Tavaroita 
pakataan autoon, kuopus hautaa jotakin maahan. Ympäristön äänien 
ja vuorosanojen nousut ja laskut sovittuvat yhteen musiikin nousu-
jen ja laskujen kanssa. Suuri sopusointuisuus valtaa ääniraidan, jossa 
hengähtää myös Jackin kertojanääni: ”Ainoa tie onneen on rakkaus. 
Ellei rakasta, elämä vilahtaa ohitse.” Tällöin musiikki saavuttaa huipen-
tumansa. Bassot laskevat rauhallisesti ja kadenssi saa täyttymyksensä, 
jolloin Jack sanoo: ”Tee hyvää muille. Ihmettele. Toivo.”

Tuntoisuuden ja armon maisema: emunmatkija, haavoittunut parasaurus 
ja Berliozin Domine Jesu Christe.
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Berliozin musiikin jatkuessa nähdään sureva äiti sekä aikuinen 
Jack pitelemässä kädessään heikkoa valoa hohkaavaa kynttilää. Jack 
on toimistossaan, teräksen ja lasin keskellä. Musiikki loppuu, ja ää-
nitilan täyttää vaimea ympäristön humina. Jack vaeltaa autiomaassa, 
ja hänen kertojanäänensä kutsuu: ”Veli”. Kuva leikkaa avaruuteen, ja 
Jack jatkaa: ”Huolehdi meistä. Ohjaa meitä. Aikojen loppuun saakka.” 
Siltä sekunnilta syttyy soimaan Berliozin sielunmessun viimeinen osa, 
Agnus dei (Jumalan karitsa): ”Jumalan karitsa, joka pois otat maailman 
synnit, anna heille ikuinen rauha.” Armon, surutyön ja anteeksian-
non musiikki soi voimallisemmin kuin kertaakaan aiemmin. Jälleen 
musiikki kajehtii tuntoisuutta, kykyä tuntea onnea ja tyytyväisyyttä 
elämän rajallisuuden, keskeneräisyyden ja ratkeamattomuuden keskellä 
– keskellä heitteisyyttä ja olemassaolon mielettömyyttä.

Tämä olemisen virran ja tuntoisuuden kokemus soi Elämän 
puun musiikissa loisteliaasti. Berliozin ohella syväekologista yhteyttä 
ja olemisen hohtoa ylistävät esimerkiksi Bedřich Smetanan sinfoninen 
runoelma Moldau (1874) ja Ottorino Respighin Siciliana sarjasta 
Vanhoja aireja ja tansseja (1932). Smetanan Moldau puhkeaa ilmoille, 
kun äiti osoittaa taivasta ja sanoo lapsilleen, että siellä asuu Jumala. 
Musiikki kuvaa pienistä virroista hiljalleen kasvavaa isoa virtaa, veden 
liikkeitä, maisemia, luontoa ja luonnonhenkiä, ja niitä myös Elämän 
puun kuvavirta tuottaa esiin yhä uusin tavoin.

Respighin Sicilianaa kuullaan ensimmäisen kerran, kun kuvataan 
Jackin vanhempien rakastumista, äidin raskautta ja esikoisen (Jackin) 
syntymää. Siciliano on topos, jolla länsimaisessa taidemusiikissa on 
tavattu kuvata pyhää perheonnea par excellence eli Jeesuksen syntymää. 
Rauhallinen tempo, 6/8-tahtilajissa kulkeva keinunta, sopuisat harmo-
niat ja pisteellinen kolmikkoaihe muodostavat seimiasetelman musiikil-
lisen vastineen. Pumputtavaa kolmikkorytmiä ja urkupistettä on kautta 
aikojen pidetty vaikutukseltaan tyynnyttävänä, ja sicilianolla ilmaistaan 
pysähtymisen, hartauden, mietiskelyn, pyhyyden ja totuuden merkityk-
siä.60 Niin myös Elämän puussa. Respighin jousiorkesterille sävelletty, 
c-mollissa kulkeva musiikki on arvokkaan vanhahtavaa ja tanssillista, 
varjon ja valon, mollin ja duurin vaihtelua. Sen soidessa nähdään paitsi 
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Jackin syntymään liittyviä tapahtumia, myös muita elämän ihmeitä, 
kuten meduusoja. Lapsi näyttää uivan kuten meren elävät, ja vauvan 
jalkapohjarypyt muistuttavat vaahteran lehden vesisuonia. Nekin 
ovat elämän puun merkkejä. Kaikki on yhtä ja samaa kiertokulkua. 
Respighin sävelmää kuullaan myöhemmin pianotoisintona kohtauk-
sessa, jossa Jackin isä pohtii itseään: ”Halusin rakkautta sen takia, että 
olin mahtava. Suuri mies. En ole mitään. Katsokaa – meitä ympäröi 
loisto. Puut, linnut. Elin häpeässä. Häpäisin kaiken – enkä huomannut 
loistoa.” Pianon sointi korostaa subjektiutta; isä on taitava pianisti ja 
urkuri, joka nuorena toivoi musiikista ammattia muttei uskaltanut sitä 
yrittää. Elämän puun tapa rinnastaa perheen, luonnon ja kosmoksen 
tapahtumat toisiinsa nyrjäyttää ihmiskuvan länsimaisesta yksilökeskei-
syydestä ja ylipäätään ihmiskeskeisyydestä radikaalille syväekologiselle 
ulottuvuudelle, jossa emme ole ikinä yksin, koska olemme osa jokia, 
vuoria, sadetta, tähtiä, merta, kaikkea olevaa.

Etsintä ja yhteys

Berliozin Agnus Dei jatkuu koko loppukohtauksen ajan, jossa Jackin 
mielensisäistä valaistumista ilmentävät kuvakatkelmat seuraavat toisiaan 
audiovisuaalisena virtana, jota pikkuveljen kertojanääni johdattaa: 
”Seuraa minua.” Aikuinen Jack seuraa lapsi-Jackia kivisessä maise-
massa. Nähdään avaruutta, erilaisia valonlähteitä, kuten kynttilä, joka 
ottaa tulta toisesta kynttilästä. Siirtymisen, muutoksen ja uudistumi-
sen symboliikka saa yhä uusi muotoja. Niitä ovat ylöspäin kohoava 
laituri, tikapuut, raollaan olevat portit ja avautuvat ovet, vyöryvät 
aallot ja vesiputoukset. Kuvasto ilmentää Jackin mielen avautumista 
kohti jotakin uutta. Ihmisiä kävelee hiekkarannalla rantavedessä, kädet 
ojentuvat toisiaan kohti, koskettavat. Armon ja täyttymyksen musiik-
ki yhdistyy meren kohinaan. Vedessä kelluu naamio, Jackin vanha 
minä. Äiti kävelee vastaan, isäkin tulee ja pikkuveli, jonka aikuinen 
Jack ottaa syliin. Äiti avaa ulko-oven pikkuveljelle, joka lähtee pois. 
Äiti siis hellittää kuolleesta lapsestaan, minkä hänen kertojanäänensä 
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vahvistaa: ”Annan hänet sinulle. Annan sinulle poikani.” Sitten äitikin 
kävelee pois ikuiseen kiertokulkuun, ja hänet nähdään myös lapsena. 
Aikuinen Jack katselee ympärilleen toimistonsa pihalla, ja rakennusten 
lasiseinistä heijastuu taivas.

Tulkitsen loppukohtauksen ihmisten ilmentävän Jackin sisäisiä 
objekteja, hänelle tärkeitä ihmisiä, jotka ovat olleet osa hänen elämäänsä 
ja jotka elävät hänessä edelleen, nyt kun hän on löytänyt heihin yhtey-
den mielessään. Saadessaan kosketuksen omaan olemiseensa Jack saa 
kosketuksen myös toisiin ihmisiin sisällään. Valaistuminen tiivistyy 
elokuvan viimeisissä kuvissa. Nähdään sekunnin kymmenyksen kestävä 
väläys linnunradasta ja suunnattomasta avaruudellisesta valoilmiöstä, 
aikojen lopusta – ja Jackin mielestä. Sitten mustalle kankaalle ilmestyy 
sama liekki, joka nähtiin elokuvan alussa.

Jack seuraa lapsi-itseään autiomaassa. Berliozin Agnus dei soi vapautu-
misen kokemusta.

Tulkitsen Elämän puun keski-ikäisen Jackin henkiseksi etsinnäksi ja 
psyykkiseksi käänteeksi. Se mitä hän kertojanäänellään puhuttelee, on 
hänen uusi ihmisyytensä, uusi olemisensa maailmassa. Siihen kuuluu 
surutyötä, syyllisyyttä ja anteeksiantoa, itselle ja muille, sekä uudelleen 
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elävöitynyt kosketus itseen ja muihin. Virheitä tehneet, vajavaiset 
vanhemmat ovat myös olleet kerran lapsia, kuten heidän vanhempansa 
sitä ennen; olemme kaikki samaa maailmankaikkeuden rihmastoa, 
kuoleman ja uudistumisen hellittämätöntä tapahtumaketjua. Emme 
oikeastaan ole edes yksiä ihmisiä, vaan jokainen meistä on monta ih-
mistä, koska kannamme sisällämme niitä ihmisiä, joita vasten olemme 
mitä olemme. Pysyvää on elämän puu – kosminen liekki. Muu on 
ohimenevää. Jackin etsinnän kautta elokuva taivuttelee kokijaansa 
huomaamaan olemisen virran, luonnon ja armon, omassa itsessä. 
Se kehottaa havaitsemaan sen mikä yhdistää jokaisen ihmisen koko 
maailmankaikkeuteen.

Elämän puun musiikki on sisäisen etsinnän musiikkia. Se soi 
kuoleman tosiasiaa ja elämän ylistystä. Se soi ahdistusta ja tyhjyyden 
tunnetta mutta myös valaistumisen ja yhteyden löytämisen mah-
dollisuutta, armon kokemusta sisäisenä vapautumisena. Se kutsuu 
kokemaan esikäsitteellisellä tavalla meissä itsessämme sen, mikä liittää 
meidät kaikkeen olevaan, mikä on meissä samaa kuin kaikissa ihmisissä 
ja muussa olevaisessa ja olevassa. Elokuvan kristillinen, juutalainen, 
buddhalainen ynnä muu hengellinen kuvasto toimii syvähenkisenä, 
filosofisena ja runollisena kuvastona, jolla olemisen kysymistä herä-
tellään. Uskonnolliseksi elokuvaa ei kuitenkaan voi sanoa, koska siinä 
ei ole havaittavissa mitään pelastuskäsitystä, joka esitettäisiin oikeana 
tai suositeltavana. Jokainen katsoja joutuu heijastamaan elokuvaan 
oman pelastuskäsityksensä, sillä valmiita vastauksia elokuva ei anna. 
Löydämme Elämän puusta pelkästään itsemme ja senkin vain, jos 
antaudumme elokuvalle sitomalla oman etsintämme sen mustiin auk-
koihin. Juuri tässä mielessä elokuva on filosofinen, meditatiivinen ja 
psykoanalyyttinen: se jättää katsojan yksin olemisensa kanssa. Ihmisen 
olemista määrittää perustamattomuus, eksistentiaalinen kodittomuus 
ja siihen liittyvä vieraus ja muutos. Oleminen on keskeneräistä ja oma 
olemisenymmärrys rajallinen. Kuolemaa kohti eläminen kuitenkin avaa 
varsinaisen olemisen ja lämmittää ainakin hetkellisesti olemassaolon 
kosmisessa kylmyydessä, koska se luo merkityksen elämälle61. Mutta 
miten sietää kuunnella sitä?
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11 Garrard 2012, 34–36; vrt. myös Taylor 1992; Zimmerman 1993 & 2002; 
Foltz 1995; Garrard 1998; Pylkkö 1998 & 2005; Lahtinen & Lehtimäki 2008; 
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 metallikieliä, joita soitetaan holkilla.
32 Pohjois-Kreikassa sijaitseva Athos-vuoren (suom. ”pyhä vuori”) niemimaa on 
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kastellessani Uusi maailma -elokuvaa.  

35 Voitaisiin myös sanoa, että hän on kadottanut yhteyden muihin oleviin ja sitä 
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Jeesuksen äidin valitukseen ja kolmas osa sleesialaiseen kansanlauluun, jossa 
äiti etsii kansannousussa tapettua poikaansa.

56 Esim. Vilkka 1997; Taylor 2010. Eläimistä ekokritiikissä ks. Garrard 2012, 
146–180; Aaltola (toim.) 2013; ks. myös Vilkka 1998; sekä Kainulainen & 
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merkityksiin seuraavassa luvussa Uusi maailma -elokuvan yhteydessä.
61 Vrt. Tontti 2008, 49.
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VI

LUONTO 
(Uusi maailma)

”Ihmisen luontosuhteen ongelma, alkuperäisen luontokokemuksen 
näivettyminen tekniseksi luontosuhteeksi, on eurooppalaisen ajattelun 
suuri hoitamaton (parantumaton?) sairaus.”1 Nämä filosofi Pauli Pyl-
kön sanat kiteyttävät hyvin Terrence Malickin Uusi maailma -elokuvan 
(The New World, Yhdysvallat 2005) ekofilosofisen eetoksen. Kyseisen 
sairauden syntyyn uuden ajan alussa Malickin elokuva paneutuu.

Kuten edellisessä luvussa selostin, Malick on elokuvaohjaaja, 
jonka elokuvilla on väkevän filosofinen luonne ja häkellyttävän soiva 
olemus. Tarkastellessani nyt edellisessä luvussa käsiteltyä Elämän puu-
ta aiempaa elokuvaa, Uutta maailmaa,2 katsantokantani ammentaa 
edelleen Martin Heideggerin ekofilosofiasta ja elokuvan filosofisesta 
kuuntelusta; olemisen ja ympäristön kuuntelu ovat luvun keskeisai-
heita. Kuuntelulla on erityinen rooli niin Malickin elokuvissa kuin 
Heideggerin ajattelussa. Heideggerin filosofia tähdentää olemisen 
kysymistä olemisen kuunteluna,3 ja ajatus kaikuu Malickin elokuvien 
tavassa ilmentää filosofista pohdintaa musiikilla.

Käsittelen Uusi maailma -elokuvaa Heideggerin olemista ja kieltä 
koskevien teemojen elokuvallisena koetteluna.4 Ennen kaikkea viit-
taan Heideggerin näkemykseen runoilijan tehtävästä puutteenalaisena 
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aikana, selvitellen sitä yksityiskohtaisemmin kuin edellisessä luvussa. 
Siihen kytkeytyvät Heideggerin pohdinnat olemisen unohtamisesta 
ja runollisesta kielestä olemisen kysymisen uudelleenherättäjänä sekä 
ihmisen ja luonnon suhteesta teknologisen ajattelun hallitsemassa 
vieraantuneisuuden maailmassa. Lähestyn Uutta maailmaa filosofian 
tilassa aukeavana runollisena tutkielmana, joka luotaa länsimaista ajat-
telua ja kulttuuria – heideggerilaisittain sanottuna ajattelun puitteita 
tai olemisenymmärryksiä5 – tavalla, joka pyrkii herättämään toisenlaista, 
filosofis-runollis-kokemuksellista, ajatteluntapaa kuin mitä järkiperäi-
sen ja hyvänä pidetyn akateemisen filosofian kirjoitettu perusteluket-
justo edustaa.6 Elokuvallinen filosofia, jonka todistelut ovat muille 
merkkijärjestelmille kääntymättömiä, haastaa kielen välineellisyydestä 
riippuvaisten yhteiskunnallisten laitosten ja käytäntöjen valta-aseman7. 
Todellisuuden kokeminen, ajattelu ja tiedonmuodostus voivat olla 
rajusti esikäsitteellistä ja kehollista, asubjektiivista ja läsnäoloistuvaa 
tapahtumista.

Kaksi maailmaa, kaksi olemisenymmärrystä

Uusi maailma -elokuva kertoo englantilaisten siirtokuntaperustajien 
saapumisesta powhatan-kansan maille Tsenacommacahiin, jolle he 
antavat uuden nimen, Virginia – Englannin neitsytkuningattaren mu-
kaan8. Vuosi on 1607, ja eurooppalaiset kutsuvat manteretta uudeksi 
maailmaksi. Kaksi täysin erilaista kulttuuria ja maailmaa törmäävät 
toisiinsa, kun imperialistinen ja kolonialistinen englantilainen kulttuuri 
tunkeutuu maahan, jota asuttaa Powhatan-liittokuntaan kuuluva alku-
peräiskansa. Kohtaaminen johtaa selkkauksiin ja sotiin, ja powhatanit 
joutuvat vetäytymään uudisasukkaiden alkeellisen linnoituksen kehit-
tyessä aggressiivisesti Jamestownin siirtokunnaksi, josta myöhemmin 
on tuleva osa Yhdysvaltoja.

Kuten Elämän puun, samoin Uuden maailman keskiössä on pi-
kemminkin hahmojen joukko kuin yksi tai kaksi päähenkilöä. Nos-
tan kuitenkin tulkinnassani päähenkilöksi nuoren powhatan-naisen 
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Matoakan (Q’orianka Kilcher), joka on powhatanien heimoliiton 
päällikön Powhatanin (Wahunsonacockin, August Schellenberg) tytär 
ja joka valkoisessa kansanperinteessä tunnetaan Pocahontasin nimellä. 
Elokuvassa hänestä puhutaan prinsessana ja Rebeccana; jälkimmäisen 
nimen Matoaka saa kristillisessä aikuiskasteessa.9 Käytän nimeä Ma-
toaka kunnioittaakseni historiallista henkilöä, johon elokuvan hahmo 
pohjautuu, sekä tämän heimoa, joka on edelleen olemassa. Teen näin 
siitä huolimatta, että elokuva ei pyri Matoakan kuvauksessa historial-
lisesti tarkkaan esitykseen vaan sisältää kuviteltua ainesta. Noudatan 
tässä Amerikan alkuperäiskansojen tutkimuksen tapaa huomioida al-
kuperäisväestön ihmisten kuvauksissa heidän oikeutensa määritellä itse 
oma identiteettinsä valtaväestön kolonialisoivien kuvaustapojen sijaan.

Amerikan alkuperäiskansojen tutkimus (engl. Native American 
studies)10 on poikkitieteellinen tutkimusala, joka tutkii Pohjois-Ameri-
kan (tai laajemmin Amerikkojen) alueella asuvien alkuperäiskansoihin 
kuuluvien ihmisten elämää, historiaa, kulttuuria ja nykypäivää näiden 
omasta näkökulmasta käsin. Se tarkastelee kriittisesti ja purkaa alkupe-
räiskansojen kolonisaatiota ja amerikanisaatiota eli euroamerikkalaiseen 
valtakulttuuriin sulauttamista, edistää alkuperäisväestön poliittista 
itsehallintoa ja oikeuksia sekä pyrkii vastaamaan alkuperäisväestön 
nykypäivän ongelmiin. Lähtökohtana on näiden kansojen alkuperäisyys 
ja itsemääräämisoikeus, olemassaolo itsenäisinä ja vapaina yhteisöinä 
Amerikan mantereella ennen eurooppalaisten siirtomaavaltaa.11 Tätä 
korostaakseen alkuperäisväestö käyttää itsestään usein nimeä ensim-
mäinen kansa (engl. First Nation).12 Juuri eurooppalaisen, alue- ja ta-
lousvaltauksiin pyrkivän maailmanvaltapoliittisen siirtomaavallan tuloa 
nykyisen Yhdysvaltain Itärannikolle Uusi maailma havainnollistaa.

Uusi maailma kuvaa Matoakaa hänen kahden rakkaussuhteensa 
kautta. Elokuvan alkupuolta värittää Matoakan rakkaussuhde tut-
kimusmatkailija-seikkailija, kapteeni John Smithiin (Colin Farrell). 
Myöhemmin hän menee naimisiin uudisasukas ja tupakkaviljelijä John 
Rolfen (Christian Bale) kanssa, mikä hallitsee elokuvan jälkipuolen 
kerrontaa. Jälkimmäinen suhde vie Matoakan vierailulle Jaakko I 
(Jonathan Pryce) aikaiseen Englantiin, jonka näkökulmasta hän on 
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eksoottinen kuuluisuus, intiaaniprinsessa, ja pariskunta osa siirtomaa-
poliittista propagandaa.

Powhatanien ja eurooppalaisten välille syntyy ratkaisemattomia 
ristiriitoja, väkivaltaa ja taisteluita. Eurooppalainen kulttuuri voittaa 
taistelun maasta ja sen rikkauksista powhatanien, joiden maailman-
kuvaan ei kuulu samanlainen omaisuuden käsite, joutuessa vähitellen 
väistymään. Siirtolaiset muokkaavat ”uudesta” mantereesta ”vanhan” 
maailman (Euroopan) kuvan, aineellisesti ja käsitteellisesti. He tuovat 
sinne oman maailmankuvansa ja luovat sen siellä uudestaan. He muo-
vaavat heille vieraasta mantereesta oman maailmansa niin sosiaalisesti 
kuin metafyysisesti hävittämällä siellä heitä ennen olleiden ihmisten 
(powhatanien) maailman tuhoamalla ja omaansa sulauttamalla.

”Uuden” mantereen luonto on paratiisinomainen, mutta rikkauk-
sia etsivien uudisasukkaiden ahneissa käsissä se muuttuu helvetiksi, ja 
ensimmäisten siirtolaisten elämää leimaa shakespearemainen rappio, 
sairaudet, lika, nälkä, kurjuus, keskinäiset ristiriidat, kateus, kataluus ja 
väkivalta. Itse asiassa englantilaisten leiri selviää ensimmäisestä talves-
taan hengissä vain sen takia, että powhatanit auttavat heitä. Powhatanit 
kuvataan luonnon ja maailmankaikkeuden kanssa sopusoinnussa elä-
väksi, omavaraista viljelyä ja kalastusta harjoittavaksi yhteisöksi, jonka 
elämäntapa – toisin kuin englantilaisten – ei perustu omaisuuden 
kasvattamiseen muiden ihmisten ja luonnon kustannuksella.

Keskeisintä kahden kulttuurin vastakohtaisuudessa on niiden 
erilainen suhde luontoon. Luontosuhde ilmentää englantilaisten ja 
powhatanien olennaista eroa kulttuurin syvimmässä perustassa, sen 
perustavanlaatuisimmassa metafysiikassa, johon viittaan Heidegge-
rin käsitettä käyttäen olemisenymmärryksenä. Olemisenymmärrys 
tarkoittaa kulttuurin ja ihmisen suhdetta olemiseen ja maailmaan 
kokonaisuutena13. Powhatanien tapa olla maailmassa ilmentää alku-
peräistä luontosuhdetta, jossa ihminen ei hahmota itseään luonnon 
hallitsijaksi vaan luonnon kanssa eletään sovussa sen osana ja olevaa 
vaalien. Uudisasukkaat edustavat luonnon(rikkauksien) omistamiselle 
ja hallintaan perustuvaa teknologista maailmankuvaa. Englantilaisten 
maailmassa, jossa suhtaudutaan olevaan pelkästään välineellisesti, 
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oleminen on unohtunut, kun taas powhatanien maailma huolehtii 
olemisesta ja olevasta. Kyseessä on todellakin kaksi erilaista maailmaa, 
”vanha” (powhatanien alkuperäinen luontosuhde) ja ”uusi” (länsi-
mainen teknis-taloudellinen kulttuuri). Viittaan tässä ”maailmaan” 
heideggerilaisessa olemisenymmärryksen mielessä tarkoittaen sitä, 
miten maailma (todellisuus) ja elämä jäsentyvät kaikkein perustavim-
malla tasolla. Tästä koko olemista ja suhdetta olevaan määrittävästä 
olemisenymmärryksestä ja maailmankuvasta Heidegger puhuu myös 
ajattelun puitteena14.

Puhuttaessa länsimaisen kulttuurin teknisestä maailmankuvasta, 
teknis-taloudellisesta kulttuurista ja teknologisesta ajattelun puitteesta 
on huomattava, että Heideggerin yhteydessä teknologia-termillä on 
erityinen merkitys, mistä huomautin jo edellisessä luvussa. Filosofi 
Reijo Kupiaisen sanoin teknologia ”viittaa Heideggerilla kaikkeen, 
jossa tekniikan avulla saatu tieto käsitetään olevaksi”15. Olemisenym-
märryksenä ja ajattelun puitteena teknologia ei tarkoita koneita ja 
tekniikkaa; niiden hallitsevuus elämässämme on vain teknologisen 
ajattelun puitteen seurausta16. Sen sijaan teknologia tarkoittaa ”tapaa, 
jolla oleminen nykyihmiselle paljastuu”17.

Ajattelun puite tarkoittaa siis perustavaa olemassaolon jäsen-
tymisen tapaa, olemisenymmärrystä, pohjimmaista metafysiikkaa, 
jonka käsitteellisen ristikon läpi maailma hahmottuu maailmaksi 
ja joka siten määrää ihmisen suhteen maailmaan kokonaisuutena: 
sen miten maailma näyttäytyy ja ymmärretään. Se on olemassaolon 
ajattelullinen perusta, joka määrää ihmisen suhteen paitsi maailmaan 
kokonaisuutena myös luontoon, omaan itseensä, muihin ihmisiin ja 
kieleen. Juuri ”puite” tekee maailmasta maailman.18 Voidaan puhua 
myös yksinkertaisesti maailmankuvasta.19

Hätkähdyttävää Uudessa maailmassa on se, miten se onnistuu esit-
tämään kaksi kulttuuria perinpohjaisesti erilaisiksi ja niiden eroavaisuu-
den perustavanlaatuiseksi eroksi olemisenymmärryksessä. Kulttuureilla 
on erikaltainen suhde maailmaan, kieleen, luontoon, asumiseen. Eriävät 
olemisenymmärrykset eivät ole käännettävissä toistensa kielille, koska 
kyse on perustavista maailman ja elämän hahmottamisen tavoista. 
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Tätä ylittämätöntä eroa havainnollistetaan muun muassa siten, että 
powhatan-kieltä käytetään runsaasti englannin ohella mutta sitä ei 
käännetä (tekstitetä) englanniksi.20 Ylittämätöntä välimatkaa raken-
taa myös se, että powhataneita näytetään eurooppalaisen kulttuurin 
järjestelmien keskellä mutta niiden ulkopuolelle väistämättä jäävinä 
erilaisen olemisenymmärryksen vuoksi. Vastaavasti uudisasukkaat eivät 
näe Tsenacommacahia vaan ainoastaan Virginian. Uudisasukkaiden 
ja alkuperäisasukkaiden metafysiikat ovat niin poikkeavat, ettei oike-
astaan voida edes puhua vuorovaikutuksesta. Kun havainto- ja kieli-
järjestelmät ovat perustavanlaatuisesti erilaiset, on toisen kulttuurin 
toimintaa mahdoton ymmärtää muuten kuin omasta väärinjäsentävästä 
näkökulmasta.

Kielen kääntymätön ydin

Uudessa maailmassa kuultava, itäisiin algonkin-kieliin kuuluva pow-
hatan-kieli kuoli 1700-luvun lopulla. Sitä ei siis elokuvaa tehdessä 
ollut enää olemassa, vaan se ennallistettiin Malickin toimeksiannosta21. 
Kuollut mutta ennallistettu kieli tarjoaa huiman filosofisen ikkunan 
menneisyyteen. Powhatanin kieli toimii erinomaisesti olemisenym-
märryksen vertauskuvana juuri siksi, että se on kuollut, kadonnut ja 
siten monelle nykykatsojalle mahdollisimman vieras kieli. Se on soin-
nillisesti esimerkiksi indoeurooppalaisista kielistä jyrkästi poikkeava ja 
kuulostaa eurooppalaisperäisiin kieliin tottuneisiin korviin jännittä-
välle.22 Powhatanin kieltä luonnehtii monimutkainen verbijärjestelmä 
ja eskimokielten tavoin polysynteettinen morfologia, mikä tarkoittaa 
pitkiä sanoja, jotka saattavat itsessään muodostaa kokonaisen lauseen. 
Se on tiivis kieli, jossa on mahdollista sanoa yhdellä sanalla monta 
englannin sanaa vaativa ilmaus.

Uudessa maailmassa korostuvan leimallisen soinnillisuutensa vuok-
si powhatanin kieli ilmentää hyvin Heideggerin näkemystä kielen koke-
muksellisuudesta ja maanläheisyydestä23. Filosofi Tere Vadénin ilmauk-
sia käyttääkseni se muistuttaa kielen kääntymättömästä runollisesta 
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ytimestä ja kieliyhteisön käsitteellistämättömistä merkitysvirtauksista: 
siitä, ettei kielikokemus ole jäännöksettömästi käännettävissä24. Tämä 
heideggerilainen näkemys kielestä olemisen kotina25 tulee kouriin-
tuntuvasti esille otoksissa, joissa englantia opetteleva Matoaka lausuu 
powhataniksi sanoja ja mallaa niitä (tai niiden merkittyjä) samalla 
kehon liikkein ja sanoo ne sitten myös englanniksi. Kieli elävöittää 
olemisen kehoa myöten. Toisaalta powhatanin kielen soinnikkuus ja 
sulautuminen powhatanien toiminnan ja luonnon ääniin toimii myös 
1600-luvun äänimaisemana, kadonneen ajan kuvana. Sitä luo kielen 
ohella sukupuuttoon kuolleen pohjoisamerikkalaisen papukaijalajin, 
carolinanaratin ääni (engl. carolina parakeet, lat. conuropsis carolinensis), 
joka ennallistettiin elokuvaa varten.

Kieli on olemisen koti. Opetellessaan englantia Matoaka (Q’orianka Kilcher) 
ilmentää sanoja kehollaan.

Matoaka toimii elokuvassa kahden maailman – olemisenymmärryk-
sen – välittäjähahmona, sillä hän pystyy ylittämään kahden kulttuurin 
välisen rajan opettelemalla englantilaisten kielen ja tavat. Mutta samalla 
hän on kulttuurien välisen ratkeamattoman ristiriitatilanteen keskipiste 
ja herkemmän, teknologisesti heikomman kulttuurin alistamisen ja 
vaurioitumisen symboli. Matoakan elämä on vertauskuva siitä, mitä 
Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoille tuli ajan mittaan tapahtumaan, 
miten heidän maailmansa, olemisen tapansa ja kulttuurinsa pyrittiin 
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tuhoamaan ja mitä Amerikalle kokonaisuudessaan tapahtui kolonialisti-
sella ajalla. Alkuperäiskulttuuri purkautui asteittain, pakotettiin muun-
tautumaan ja ainakin ulkoisesti sulautumaan uuteen, imperialistiseen 
valtakulttuuriin, mikä oli usein sen ainut tapa selvitä hengissä. Uusi 
maailma -elokuvan loppukohtauksessa nähtävä Matoakan ja Rolfen 
yhteinen lapsi muistuttaa siitä, että Virginian ja ylipäätään Amerikan 
ensimmäisten eurooppalaisten uudisasukkaiden perheiden jälkeläisillä 
oli usein sekä eurooppalaiset että alkuperäisväestölliset juuret, mutta 
vain ensin mainittuja siirrettiin kulttuurisesti eteenpäin.

Heideggerin filosofian näkökulmasta tulkittuna alkuperäiskult-
tuurin (pakko)sulauttamisessa siirtomaavallan kulttuuriin on kyse 
siirtymisestä luonnolle omistautuneesta olevan vaalimisesta luonnon 
teknologiseen, hyväksikäyttävään omistamiseen. ”Olemisen paime-
nesta”26 on tullut luontoa hallinnoiva, muokkaava ja riistävä (ei-)
ihminen. Tässä mielessä kyseessä on todellakin uusi maailma, koska 
Euroopasta Amerikan mantereelle tuotu luontosuhde oli täysin uusi. 
”Uusi maailma” on elokuvan nimenä filosofinen ele, mutta se on 
myös murheellinen ja ironinen ilmaus; olihan powhatanien maailma 
ja manner tuolloin 15 000 vuotta vanha eikä mitenkään ”uusi”. Sekä 
Eurooppa että Amerikka olivat olleet ihmisen asuttamia todennäköisesti 
jo kymmeniä tuhansia vuosia.

Malickin elokuva voidaan tulkita filosofiseksi tutkielmaksi Ame-
rikan Yhdysvaltojen historiasta ja ”uuden maailman” synnystä, joka 
hahmottuu länsimaisen järkeismielialan (rationaliteetin) suorittamaksi 
ikivanhan mantereen teknis-taloudelliseksi raiskaukseksi. Samalla 
elokuvan voi nähdä heideggerilaiseksi analyysiksi uudesta ajasta, länsi-
maisesta modernista kulttuurista. Tapahtumayhteytenä on 1600-luvun 
alku, jolloin todellisuuden objektivoinnilla todellisuutta hallitsemaan 
pyrkivä moderni luonnontiede, länsimaisen metafysiikan viimeisin 
muoto, alkoi voittokulkunsa27. Tarina Tsenacommacahin/Virginian 
siirtomaavaltaisesta uudisasuttamisesta on näyttämöllepano, jota vas-
ten tarkastella teknologisen ajattelun hallitsemaa modernia kulttuuria 
ja siihen liittyvää vieraantumisen tilaa. Pikemminkin kuin elokuvan 
päähenkilö Matoaka on sen kosminen keskus ja filosofinen polttopiste. 
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Heideggerin tavoin Malick hahmottaa länsimaisen ajattelun ”alkua”, 
jonka ytimessä on ihmisen luontosuhteessa tapahtuva muutos, siirty-
mä olemisesta omistamiseen eli teknologisen olemisenymmärryksen 
määräämään maailmasuhteeseen. 

 Itse asiassa jokainen Malickin viidestä ensimmäisestä pitkästä 
elokuvasta käsittelee länsimaisen kulttuurin metafysiikkaa ja modernin 
teknis-taloudellisen yhteiskunnan syntyä amerikkalaista mytologiaa 
vasten28. Malick pohtii länsimaisen ajattelun ”syntyä” hahmottelemalla 
Amerikan myyttiseen historiaan sopusointuisen luontosuhteen lopun, 
luonnon teknologisen valjastamisen, kaupungistumisen, kansakuntais-
tumisen, teollistumisen, tuhoavan väkivallan ja ihmisen vieraantu-
misen olemisesta. Tämä voi tapahtua 1600-luvun kolonialisoituvassa 
Virginiassa (Uusi maailma), 1910-luvun teollistuvassa Chicagossa ja 
Teksasissa (Onnellisten aika), maailmanlaajuisessa sodassa Guadalcana-
lilla vuonna 1942 (Veteen piirretty viiva), 1950-luvun massa- ja kulu-
tuskulttuurisoituvassa Nebraskassa (Julma maa) tai yhdysvaltalaisessa 
suurkaupungissa 2000-luvulla (Elämän puu).

Kaikissa näissä elokuvissa luontoon tunkeutuu teknis-taloudellisen 
ajattelun läpitunkema ihminen, mikä aiheuttaa luontoyhteyden me-
netyksen, olemisen ja luonnon vaalimisen unohtamisen. Länsimainen 
sivistys ja moderni elämä näyttäytyvät väkivaltaiseksi tuhoavuudeksi. 
Tällaista teknologisen olemisenymmärryksen hallitsemaa maailmaa 
Heidegger luonnehtii puutteenalaiseksi ajaksi29, mihin viittasin jo edel-
lisessä luvussa tarkastellessani Elämän puuta.

Puutteenalainen aika

Heidegger hahmottelee puutteenalaista aikaa ja siihen liittyvää teknolo-
gista ajattelun puitetta useissa myöhäisissä kirjoituksissaan, ennen kaik-
kea artikkeleissaan ”Tekniikan kysyminen”, ”Wozu Dichter?” (”Minkä 
vuoksi runoilijoita?”) ja ”Maailmankuvan aika”30. Heidegger vaihtelee 
kirjoituksissaan käsitteitä, joilla hän kuvaa länsimaisen metafysiikan 
teknologista ydintä. Niinpä puutteenalaista aikaa ja sille ominaista 
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teknologista ajattelun puitetta (olemisenymmärrystä) luonnehtii paitsi 
olemisen unohtuminen, muun muassa tekniikan aikakausi, teknis-tie-
teellinen maailmasuhde, laskeva ajattelu31 ja välineellinen kieli. 

Teknologinen ajattelun puite suhtautuu kaikkeen olevaan välineel-
lisesti. Oleva nähdään olevaksi vain tiettyä tarkoitusperää ja käyttöä 
varten. Luonto ja ihminen merkitsevät hyödynnettävää raaka-ainetta: 
hallittavaa, muokattavaa ja hyväksikäytettävää varantoa. Teknisenä 
aikana teknologinen maailmasuhde määrää koko kulttuuria, kieltä ja 
ihmisten välistä vuorovaikutusta. Ihmisen suhde olevaan on välineel-
lisen ajattelun määrittämää asentamista ja hallitsemista.32 

Kuten edellisessä luvussa toin esiin, teknologisen ajattelun puitteen 
hallitsemassa maailmassa ihminen on unohtanut suhteensa olevaan. 
Hän on menettänyt olemisen mielen. Hän sivuuttaa sen, mitä mer-
kitsee olla ihminen, jonka oleminen yhdistää hänet kaikkiin muihin 
oleviin. Toisin sanoen ihminen on vieraantunut perustasta: luonnosta, 
ihmisyydestä ja toisista. Seurauksena on hävitys ja puute. Ihmiset 
sairastuvat, kuoleentuvat ja maa arpeutuu.33 Tällainen tilanne val-
litsee eurooppalaisten leirissä. Harmaanruskean mudan peittämä, 
hävityksen, kuoleman ja puutteen merkitsemä asumus on väärällään 
teknis-tieteellistä maailmasuhdetta ilmentäviä välineitä, kuten kart-
tapalloja ja sekstantteja. Teknologista olemisenymmärrystä symboloi 
myös häkkimäinen ja kahlemainen kuvasto, aina monimutkaisesti 
vartalon köyttävistä vaatteista taide-esineisiin, kettinkeihin, aseisiin, 
paalutuksiin, linnoituksiin, rakennusryhmiin, aitoihin ja portteihin. 
Eurooppalainen esineistö ja rakennettu ympäristö näytetään hallinnan 
ja asentamisen välineistöksi, joka pakottaa ihmisen ahtaaseen muottiin 
ja vieraannuttaa perustasta (maasta). Omistamisen kulttuuri syrjäyt-
tää ihmisen tunneyhteyden luontoon, se kadottaa tuon kokemuksen 
ympäristöstään ja omasta itsestään, jolloin ihminen huomaa luonnon 
vain sitä välineellisesti käyttäessään34. Sota, taistelu maasta ja luonnon-
rikkauksista, on puutteenalaisen ajan ja ihmisen vieraantuneisuuden 
äärimmäinen ilmentymä. Sodassa teknologinen ajattelun puite ja sitä 
tukeva välineellinen ajattelu menevät ihmisyyden – todellakin aivan 
kaiken – edelle35. 
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Eurooppalaisten leirissä vallitsee puutteenalainen aika. Kosketus olemiseen 
ja luontoon on menetetty.

Puutteenalaisena aikana runoilijalla on Heideggerin mukaan erityinen 
tehtävä herättää kysymys olemisesta uudelleen36. Runollinen kieli ter-
vehdyttää ihmisessä sen, minkä teknologinen metafysiikka on pimentä-
nyt: kielessä asuvan olemisen. Puutteenalaisen ajan runoilija virvoittaa 
unohtunutta olemista ja lujittaa ihmisen suhdetta olevaan. Samalla se 
muistuttaa ihmisen ihmisyydestä, yhteydestä muuhun olevaan sekä 
olemassaolon rajallisuudesta, kuolevaisuudesta.37

Heidegger ei tässä yhteydessä tarkoita runollisella kielellä, ru-
noudella ja runoilijalla runoutta tai taidetta sinänsä tai yleensä vaan 
tietynlaista kielen muotoa, jonka avulla olemisen kysyminen kielessä 
tapahtuu.38 Runollinen kieli kiinnittää huomion tapaan, jolla jokin 
olevainen tehdään kielessä ilmeneväksi ja joka siten välittää suhdettam-
me olemiseen antaessaan olevan tulla läsnä olevaksi. Puutteenalaisena 
aikana kielen olemista vaaliva tehtävä on unohtunut. Puutteenalaista 
aikaa hallitsee runollisen kielen sijaan välineellinen kieli, joka esineel-
listää (objektivoi) olevan ja supistaa sen väitelauseeksi. Runollinen kieli 
voi kuitenkin tehdä läsnä olevaksi sen, minkä teknologisen ajattelun 
välineellisyys piilottaa, murtamalla välineellisen representaation luomat 
esteet olevasta itsestään esiin siintyvillä intuitiivisilla ja esikäsitteellisillä, 
mielteitä esiin manaavilla kuvilla.39 Filosofiasta voi tulla runoutta tai 
elokuvaa ja elokuvasta runollista filosofiaa.
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Uudessa maailmassa powhatanit ja Matoaka toimivat runollisen 
olemisen ja asumisen vertauskuvina, mutta myös Malickin tapa tehdä 
elokuvaa tekee Malickista itsestään puutteenalaisen ajan runoilijan. 
Kuten edellisessä luvussa Elämän puun yhteydessä totesin, Malick tuo 
elokuvansa runollis-filosofisella kielellä ihmisen olemisen uudelleen 
suhteeseen olevan kanssa. Puutteenalaisen ajan runoilija tuo esiin 
maailman arvoituksena ja syvyytenä, silloinkin kun kieli ja ajattelu 
toimivat maailmassa välineellisten päämäärien mukaan40. Olemisen 
kysymisen uudelleen avaaminen on Uuden maailman aihe sekä tarinan 
että sen ilmaisun tasolla, kuin myös elokuvan filosofinen pyrkimys.

Olla vai omistaa?

Elokuva alkaa olemisen kuuntelulla: lintujen ja veden äänillä sekä 
kuvalla veden pinnasta, johon taivas kuvastuu. Näemme kanoo-
tin etuosan halkovan vettä veneessä seisovan ihmisen (jota emme 
näe) näkökulmasta ja kuulemme kertojanäänen, jonka myöhemmin 
ymmärrämme kuuluvan Matoakalle. Matoakan jumalia kutsuva ja 
luontoyhteyttä ilmentävä, olemisen lähteestä pulppuava puhe virtaa 
veden ja veneen lailla. Ympäristön äänet muodostavat sopusointuisan 
maailmankaikkeuden. 

Luonto-otoksia, maailmankuvan käsitettä ilmentäviä vanhoja 
karttoja, luonnon ääniä, kertojanääniä ja alkutekstejä yhdistelevä 
johdanto kestää vajaat kolme minuuttia. Sen loppupuolella alkaa 
melonnan ja ympäristön kohinan sisältä erottua Richard Wagnerin 
Reininkulta-oopperan alkusoitto. Se alkaa kuiskauksenomaisesti meren 
ja kaukaisen ukkosen huminan sisältä ja aivan kuten oopperassakin 
äänenvoimakkuudeltaan ja kudostiheydeltään hiljalleen kasvaen. Mu-
siikki muodostuu jatkuvien Es-duuri-murtosointujen yhä suuremmista 
pyörteistä. Sitä kuullaan yhtäjaksoisesti yli neljä minuuttia, koko 
oopperan alkusoiton pituudelta ja suurin piirtein siihen pisteeseen, 
jossa oopperassa esirippu nousisi. Uudessa maailmassa se alkaa, kun 
alkutekstit sisältävästä johdannosta ollaan siirtymässä varsinaiseen 
tarinaan.
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Puhtaita kolmisointuja säteilevä alkumusiikki on tyypillinen Ma-
lickin elokuville. Veteen piirretyssä viivassa se on Arvo Pärtin Annum per 
Annum yhdistettynä Gabriel Faurén sielunmessun Paratiisissa-osaan, 
Onnellisten ajassa se on Camille Saint-Saënsin Akvaario (Eläinten 
karnevaalista) ja Julmassa maassa Carl Orffin Musica Poetica. Elämän 
puussa se on John Tavenerin Hautajaislaulu, To the Wonder -elokuvassa 
Arvo Pärtin Fratres. Paikallaan pysyvyydessään, toisteisuudessaan ja 
sulosointuisuudessaan tällainen musiikki kuulostaa taikavoimaisen 
unettavalle minimalismille.

Wagnerin Reininkullan (Das Rheingold, 1854, ke. 1869) alkusoitto 
koostuu 136 tahdista säteilevää Es-duuriainesta: urkupisteitä, mur-
tosointuja ja taivaanpallojen järjestystä hehkuvia yläsävelsarjoja. 

Olemisen virta: Richard Wagnerin Reininkullan alkusoitto, t. 1–31 ja t. 81–84 
(pianopelkistys).
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Es-duuri ei kertaakaan vaihdu tai muunnu toiseksi soinnuksi, vaan 
koko alkusoiton läpi pulputtaa yksi ja sama sointu. Oopperassa se 
edustaa Rein-joen ikuista ja muuttumatonta kulkua. Kuten musiikin-
tutkija Richard Leppert toteaa, Reininkullan alkusoitto on alkuneste, 
elämän kymi, jonka liikkeet hitaasti kehittyvät kohti historiaa41. Uu-
dessa maailmassa se on tietenkin olemisen virta, kuten samalla näke-
mämme jokikin. Se on myös powhatanien luontosuhteen symboli ja 
ihmisen alkuperäisen luontokokemuksen ilmentymä. Samaa todistavat 
Matoakan kertojanpuhe ja vettä halkova haaksi. Lisäksi Reininkullan 
alkusoittoa voidaan pitää luomisen ja ajattelun synnyn vertauskuvana.

Koko Nibelungin sormus -tetralogian42 aloittava Reininkullan al-
kusoitto edustaa varsin täydellisesti valtamerellisen kokemuksen mu-
siikkia. Kuten Tunnit-elokuvan yhteydessä toin ilmi, valtamerellinen 
musiikki vetoaa kuuntelijan alkukantaiseen kokemukseen sulautu-
misesta suurempaan kokonaisuuteen. Se koetaan kokonaisvaltaisesti 
kuulijansa ympäröiväksi soivaksi kääreeksi ja akustiseksi peiliksi, joka 
heijastaa kuulijaansa vaikutelman täydellisestä läsnäolosta kielen tuolla 
puolen, muistuman kadotetusta paratiisista. Kokemukseen liittyy 
rajaton kaikkivoipaisuuden tunne ajan ja paikan ulkopuolella, niin 
kuin maailmankaikkeus olisi omassa itsessä ja oma itse olisi tuo maa-
ilmankaikkeus. Sen voidaan ajatella olevan muistuma lapsen esioidi-
paalisesta sulautumisesta hoitajaan/toiseen aikana, jolloin ero itsen ja 
toisen, minän ja ympäristön, välillä ei ole vielä vakiintunut.43 Uudessa 
maailmassa tämä sopusointuisuus voidaan ymmärtää ekokeskeiseksi 
kokemukseksi luontoäitiin sulautumisesta. Se symboloi alkuperäisessä 
luontosuhteessa elämistä ja yhteyttä maailmankaikkeuteen. Se on 
luonto – elämän alkuenergia – ihmisessä itsessään.

Vesi on Uudessa maailmassa elämän alkuperän ja olemisen lähteen 
symboli. Tätä veden merkitystä korostaa se, että powhatanin kielellä 
”powhatan” tarkoittaa ”vesiputousten luona olemista”44. Powhata-
nit ovat nimenneet itsensä veteen ja olemiseen liittyen. Sana viittasi 
alkuperäisväestön keskuudessa myös elokuvassa kuvattuun jokeen. 
Englantilaiset nimesivät saman joen kuningas Jaakko I:n mukaan, 
kuten siirtokuntansa ja siitä syntyneen kaupunginkin. Powhatanien 
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Powhatan on englantilaisten Jamesriver. Nimeäminen, kieli, on osa 
olemisenymmärrystä. Kieli luo suhteen paikkaan ja sitä kautta ympä-
ristöön ja luontoon, ja niin kieli luo maailma(nkuva)n. ”Vesiputousten 
luona oleminen” kertoo jossakin paikassa olemisesta, ja ”Jaakonjoki” 
jonkin paikan omistamisesta, hallitsemisesta. Tällä tavoin kieli ilmentää 
olemisenymmärrystä.

Reininkullan aikana näemme ensi kertaa ihmisiä kuvassa. Sen 
soidessa englantilaiset kokevat ”uuden maailmansa” ensi kerran laivan 
lipuessa pitkin virtaa, jonka rannoilta powhatanit tarkkailevat heitä. 
Powhatanit tuskin kuitenkaan kokevat ensi kertaa ”uutta maailmaa”, 
eurooppalaisia, sillä he kohtasivat todennäköisesti jo 1500-luvulla 
espanjalaisia seikkailijoita. Matala urkupiste voimistuu ja käyrätorvet 
nousevat huippuunsa eurooppalaisten rantautuessa.

Reininkullan alkusoitto muodostaa vääjäämättömän soinnikkaan 
sävelvirran, jonka voimakkuus kasvaa koko ajan. Leppertin mukaan 
alkusoitto toimii Wagnerin oopperassa luomisen vertauskuvana ja 
alkumotiivina, musiikillisena siemenenä, josta kaikki muu sikiää45. Se 
alkaa kuulumattomasti, niin kuin se olisi aina ollut olemassa. Se onkin 
Wagnerin oopperassa luonto itse, kaiken olevan alkuperä, perusta ja 
mahdollistaja.

Reininkullassa ja koko Sormus-tetralogiassa, aivan kuten Uudessa 
maailmassa, on kyse luonnosta ja ihmisluonnosta46. Pylkön sanoin 
Wagnerin Sormus on eurooppalaisen ihmisen luontosuhteen vertausku-
vallinen esitys47. Oopperan alussa reinintyttäret kisailevat sopusointui-
sasti vedessä reininkullan kimalluksessa. Reininkulta on luonnonvara, 
josta voi takoa sormuksen, jolla voi hallita koko maailmaa, jos kiroaa 
rakkauden. Reinintyttäret ihailevat kultaa eivätkä valjasta sitä hyö-
tykäyttöön. Sen sijaan Alberich ja kääpiöt haluavat hallita maailmaa 
sen avulla. Sormusta voi pitää länsimaisen hyötyajattelun symbolina. 
Kuten Pylkkö kirjoittaa, reininkullan varastaminen ja takominen 
sormukseksi edustaa teknologista asennetta luontoon, vallantahtoa, 
ahneutta ja omistamisen himoa, mikä lopulta ajaa omistajansa tuhoon.  
Ooppera voidaan nähdä vertauskuvalliseksi kertomukseksi siitä, miten 
modernin tekniikan ja luonnontieteen kehityksen myötä ihmisen 
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alkuperäinen luontokokemus lamaantuu. Luonto nöyryytetään tek-
nis-taloudellisilla menetelmillä muokattavaksi raaka-ainevarastoksi. 
Luontoyhteyden kadottamisen myötä menetetään luovan voiman 
lähde, ajaudutaan pimeään puutteen aikaan, josta jumalat – kokemus 
yhteenkuuluvaisuudesta maailmankaikkeuteen – ovat kadonneet.48 
Juuri näin tapahtuu Uudessa maailmassakin. Olemisen virtana joki, 
on se sitten Rein, Powhatan tai Jamesriver, on myös niiden (luonnon)
voimien lähde, jotka voivat johtaa tuhoon49.

Olemisen virta

Pylkön heideggerilaisesti sävyttynyttä länsimaisen kulttuurin analyysia 
mukaillen voidaan Matoakan kahdessa rakkaussuhteessa nähdä kah-
den olemisenymmärryksen vastakkainasettelu. Matoakan ja Smithin 
rakkaussuhde ilmentää hurmoseroottista, järjen ja moraalin valvon-
nan ohittavaa, hallitsemattomia luonnonvoimia edustavaa (pervoa)
rakkautta, jota moderni yhteiskunta ei ole laitostanut ja valjastanut 
tuottavaan käyttöönsä. Matoakan/Rebeccan ja Rolfen rakkaussuhde 
taas ilmentää yhteiskunnan teknis-taloudellista tuotantokoneistoa ja 
valtion moderneja tarpeita palvelevaa, porvarillisia pakotteita ja suku-
puolimoraalia edustavaa avioliittoa. Sukupuolimoraalina avioliittoa voi 
pitää (lapsi)tuotannon tehostajana ja sukupuolisen (luonnon)voiman 
säännöttelijänä, kesyttäjänä, lamaannuttajana.50 Teknistynyt maailma 
valvoo luonnonvoimia – seksuaalista elämänenergiaa – myös ihmisessä.

Reininkullan alkusoittoa kuullaan Uudessa maailmassa kolmessa 
eri kohdassa. Jokaisella kerralla se valtaa äänellisen tilan ja sitä kuul-
laan pitkään (4–5 minuuttia). Ensin sitä kuullaan elokuvan alussa, 
kuten edellä kerroin. Seuraavan kerran sitä kuullaan Smithin asuessa 
powhatanien luona, jolloin kuvataan muun muassa kalastavia powha-
taneita sekä Matoakan ja Smithin yhdessäoloa, uimista ja rannalla 
käyskentelyä; jälleen vesi on sekä kuvallisesti että äänellisesti läsnä 
olemisen lähteenä. Ensin kuulemme Smithin kertojanääntä ja James 
Hornerin paikallaan pysyvää, pianon sointujen hallitsemaa musiikkia. 
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Kertojanääni puhuu rakkaudesta todeten muun muassa: ”Rakkaus. 
Kiellämmekö sen, kun se saapuu?” Musiikki hiutuu urkupistemäiseksi, 
matalaksi surinaksi, maailmankaikkeuden perusharmoniaksi, josta 
se muuntuu hiljalleen kasvavaksi Reininkullan alkusoitoksi, johon 
yhdistyy ympäröivän maiseman huminaa51, lintujen laulua ja muuta 
luomakunnan ääntä. Reininkullan alkusoitto ilmentää kohtauksessa 
luonnon alkuvoimaa, luontoon sulautumista ja yhteyttä sen sielunkal-
taiseen alkuenergiaan sekä kahden ihmisen kokemaa yhteyttä, ykseyttä 
ja toisiinsa sulautumista. 

Olemisen vaaliminen ei siis näy vain ihmisen luontosuhteessa 
vaan suhteessa kaikkeen olevaan, kuten toisiin ihmisiin. Reininkullan 
alkusoiton soidessa Matoaka puhuttelee luontoa ja suhdettaan Smit-
hiin olemiseen keskittyen ja asiat silleen jättäen:52 ”Me nousemme. 
Me nousemme. [– –] Kunpa kuuluisin sinulle, sinä minulle. [– –] Ei 
enää kaksi. Yksi. Yksi. Minä olen. Minä olen.” 

Samalla nähdään puiden välistä säteilevää valoa ja muuta olevan 
ja olemisen kuvastoa. Kuvaustapa on ylöspäin kohti taivasta kohoava, 
kuten niin usein Malickin elokuvissa. Samassa kohtauksessa nähdään 
myös 1600-luvun alun tieteellisiä niteitä ja matkakirjoja, joita rinnas-
tetaan powhatanien elämään ja Smithin eloon powhatanien parissa; 
Smith tekee ajan tutkimusmatkailijan tapaan kokemuksistaan muis-
tiinpanoja ja piirustuksia53. Kirjat edustavat eurooppalaista, hallintaan 
pyrkivää olemisenymmärrystä.

Reininkullan alkusoitossa kylpevän pitkän jakson jälkeen siirrytään 
tunnelmaltaan vastakkaiseen kohtaukseen, jossa Smith on palannut ta-
kaisin eurooppalaisten linnoitukseen. Siellä elämä on pelkkää kuolemaa, 
tauteja, kärsimystä, teloituksia, riitaa, nälkää ja ihmissyöntiä. Ihmiset ovat 
likaisia ja sairaita, ja maa (luonto) on hedelmätöntä mutaa. Rakennusten 
sisällä nähdään karttapalloja ja muita teknisen olemisenymmärryksen 
tunnuksia. Ääniraidalla kuullaan koiran haukuntaa, pelokkaiden lasten 
pälpätystä kuolemasta, Hornerin matalaa ja surumielistä musiikkia sekä 
Smithin kertojanääntä: ”Kadotus on tällainen. [– –] Tämä maa on heille 
kurjuutta, kuolemaa, helvetti.” Kosketus olemiseen ja luontoon on ka-
dotettu; ihminen on vieraantunut perustasta, ja luonnosta näyttäytyy 
vain tuhoava puoli.54
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Kolmannen kerran Reininkullan alkusoittoa kuullaan elokuvan 
lopussa eurooppalaisen kulttuurin omaksuneen Matoakan/Rebeccan 
Englannin vierailulla. Hän on tavannut englantilaisessa barokkipuutar-
hassa Smithin, kävellyt pois tämän luota, seisonut puutarhan puussa, 
mennyt Rolfen luokse ja sanonut tälle, ”emmekö lähtisi kotiin”. Samalla 
Hornerin musiikki on noussut hiljalleen esiin, kasautunut paksum-
maksi ja katkennut. Matoaka/Rebecca leikkii poikansa kanssa, ja sitten 
käynnistyy Reininkullan alkusoitto. Alkusoiton alati kasvavaa pyörrettä 
vasten nähdään nopeita kuvia poikansa kanssa telmivästä Matoakasta/
Rebeccasta sekä laivoista ja luonnosta. Tämä on ensimmäinen kerta, 
kun Reininkullan alkusoitto soi Matoakan länsimaalaistumisen jälkeen. 
Olemisen virta on ollut hänessä mykistynyt hänen eurooppalaisen 
elämänsä ajan, mutta nyt se soi jälleen. Musiikki kertoo, että Ma-
toaka/Rebecca on saanut uudestaan otteen olemisestaan, runollisesta 
maailmassa olosta.

Matoaka/Rebecca englantilaisessa puutarhassa. Olemisen kysymys on 
herätetty uudelleen.

Tämä merkitys vahvistuu, kun Matoaka/Rebecca katsoo poikaansa 
ja samalla hänen kertojanäänensä kutsuu luontoäitiä/henkeä, kuten 
elokuvan alussa: ”Äiti, nyt tiedän, missä sinä asut.” Näemme powha-
taneita omassa ympäristössään ja Matoakan/Rebeccan hyppelemässä 
puutarhassa. Eurooppalaisen kulttuurin tapoja vuosia noudattanut ja 
olemisensa ja runollisen suhteensa olevaan kadottanut Matoaka/Re-
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becca juoksee muokatussa puutarhassa kuten on powhatanina juossut 
Tsenacommacahissa. Hän kahlaa keinotekoisen puistolammen veteen 
– olemisen virtaan – ja heittää sitä päälleen. Hän kurkottaa kätensä 
taivasta kohti, kuten elokuvan alussa, ja taivaalla lentää kotka, kanssa-
oleva. Kotka on vapauden symboli;55 aiemmin on nähty häkkiin van-
gittu haukka Englannin hovissa, Hampton Courtissa. Matoaka kokee 
olevuuden kaikessa, ja sitä soi Reininkullan alkusoitto. Jopa välineellisen 
ajattelun lamaannuttamassa puutarhassa Matoaka/Rebecca kykenee 
aistimaan maailman moninaisuuden, olemisen kutsun, jumalien äänen.

Reininkullan alkusoiton pauhatessa kuullaan myös Rolfen kerto-
janääntä, joka kertoo Matoakan/Rebeccan kuolemasta. Samalla näh-
dään kuvia heidän pojastaan puutarhassa ja sairauteen menehtyvästä 
Matoakasta/Rebeccasta. Niin ikään nähdään Matoakan/Rebeccan ja 
Rolfen kuva peilissä. Se tuo mieleen peilikuvilla leikkivät, katseen it-
seensä kääntävät maalaukset, kuten Jan van Eyckin kaksoismuotokuvan 
Giovanni Arnolfino ja hänen vaimonsa (1434) tai Diego Velázquezin 
maalauksen Las Meniñas (Hovinaiset 1656). Jälkimmäistä analysoimalla 
filosofi Michel Foucault tarkasteli länsimaisen ajattelun muutosta uu-
den ajan kynnyksellä, modernin subjektiuden, representaation, kielen ja 
metafysiikan ongelmia56, eli samoja teemoja, joita Heideggerin filosofia 
ja Malickin elokuva kääntelevät. Maalauksenomainen peilikuva toimii 
jälleen yhtenä olemisenymmärryksen esityksenä, todellakin peilikuvana 
sanan kaikissa merkityksissä: maailmankuvan käsitteenä, metafysiikan 
ideana, ”uuden maailman” esineellistymänä. Kuvataiteista ammentami-
nen on yksi Malickin elokuvafilosofian keino pohtia maailmankuvaa 
ja elokuvaa. Malickin elokuvat näyttävät hetkittäin Edward Hopperin, 
Andrew Wyethin tai jonkun muun yhdysvaltalaisen esittävän moder-
nistimaalarin työltä, paikoin Eyckin, Velázquezin, Caravaggion tai 
jonkun muun renessanssi- tai barokkitaiteilijan siveltämältä.

Lopulta kuvaus siirtyy ihmisistä ei-inhimillisen luonnon ku-
vaukseen, virtaaviin vesiin, jokiin, meriin, koskiin ja puiden välistä 
kimmeltävään valoon. Reininkullan alkusoitto ankkuroidaan vielä 
kerran kirjaimellisesti veteen, olemisen virtaan, kuten elokuvan alus-
sakin. Lopun väkevä audiovisuaalinen flow edustaa paitsi alkuperäistä 
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luontosuhdetta, myös mahdollisuutta olemisen kysymiseen, runolli-
seen kieleen ja luontoyhteyden kokemiseen puutteenalaisena aikana, 
tänään, tässä ja nyt. Elokuvaa kehystävä vesikuvasto muistuttaa, että 
maailmassa kamppailevat luomisen ja tuhoamisen voimat57, elämän 
ja kuoleman kulttuurit, ja kaikkina aikoina ihmisen saavutettavissa on 
erilaisia luontosuhteita ja niiden rakentamia maailmoja.

Viimein musiikki loppuu muutamaksi viimeiseksi sekunniksi 
kokonaan ja vain ympäristön luonnonäänet jatkavat olemisen kaiut-
tamista, samalla kun kamera ajaa ylös, kohti puiden latvoja ja taivasta. 
Olemme siirtyneet luontoa edustavasta musiikista luonnon tosi ääniin. 
Kuva haipuu mustaksi kankaaksi, johon lopputekstit alkavat ilmestyä 
lintujen kurnutusta, veden kohinaa ja muita luonnon ääniä vasten. 
Kuulemme olemisen soinnit uusin korvin.

Miltä olemisenymmärrys kuulostaa?

Wagnerin Reininkullan alkusoiton ohella toinen Uudessa maailmassa 
toistuva musiikki on Wolfgang Amadé Mozartin pianokonserton nro 
23, A-duuri (1786; KV 488), toinen osa.58 Tämä fis-mollissa kulkeva 
Adagio on Mozartin hitaaksikin osaksi vitkallinen. Ilmaisuvoimaisuu-
dessaan se muistuttaa traagisen oopperan valitusaariaa, niin kuin piano 
laulaisi suuresta surusta. Musiikkia hallitsee vanhahtava, barokkinen 
koukeroisuus ja alakuloinen siciliano-topos.

Kuten edellisessä luvussa toin esille, sicilianolla on perinteisesti 
kuvattu kristikunnan tärkeintä paimennäytelmää. Verkkaisesti 6/8-tah-
tilajissa heijaavat pisteelliset kolmikkoaiheet, yksinkertaiset, lähes 
paikallaan pysyvät soinnut ja urkupisteet ovat sicilianoksi kutsutun 
ilmaisutyylin merkkejä.59 Sillä tavalla on länsimaisessa musiikissa ai-
nakin renessanssista alkaen tavattu ilmaista Jeesuksen syntymää, ja 
tyyli on tuttu muun muassa J. S. Bachin Jouluoratorion (1734) toisen 
osan alusta (Sinfonia). Soiva seimi kuvaa Luukkaan evankeliumin ta-
pahtumia.  Vaatimattomat soinnut viittaavat maaseutuun, urkupisteet 
paimenten säkkipilleihin, heijaus kehtoon ja suloiset terssit enkelten 
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lauluun. Kuten jo aiemmin totesin, vaikutukseltaan rauhoittavaksi 
koetulla sicilianolla tavataan viestiä pysähtymistä, hartautta, mietis-
kelyä ja totuutta.

Mozartin konsertossa siciliano-topos on kaapattu melankolisen 
pastoraalityylin käyttöön. Osa alkaa pianon soolona (t. 1–11), jonka 
jälkeen ilmoille humahtaa jousten ja kevyiden puhaltimien (huilu, 
klarinetit, fagotit ja käyrätorvet) esittämä sivuteema, jota piano säestää 
harvoin bassosävelin. Musiikkia luonnehtivat pianon koristeelliset, 
kromaattiset ja herkät soolot sekä lempeän orkesterin murhemielisesti 
pyyhkivät aallot. Pianon osuus sisältää poikkeuksellisen suuria hyppyjä, 
jotka tehostavat ilmaisullisuutta ja dramaattisuuden tuntua. Paikoin 
jouset säestävät näppäillen, ja paikoin puupuhaltimet henkivät suloisen 
kivuliaita pidätyksiä. Tätä musiikkia kuullaan Uudessa maailmassa nel-
jässä eri kohtauksessa ja aina pitkänä otoksena, usein lähes kokonaan, 
4–5 minuutin kokonaisuutena.

Mozartin surumielinen pastoraali ei ole luontoon sulauttavaa, 
alkuperäisen luontoyhteyden musiikkia, kuten Wagnerin Reininkullan 
alkusoitto. Sen sijaan se tuntuu heijastelevan menetettyä luontoyhteyttä 
sekä olemisenymmärryksen käsitettä. Menetetyn luontoyhteyden mu-
siikkina Mozartin Adagio soi vammaa ja surua, joka piilee länsimaisen 
kulttuurin ytimessä: olemisen hukkaamista, kadonneita jumalia.60 
Olemisenymmärryksen ilmentymänä se soi käsitteellisyyden puitteita 
ja niiden muodostamien maailmojen kääntymättömyyttä.

Hartaan koukeroisessa tyylissään Mozartin siciliano näyttäytyy 
monimutkaisen säännöstön kuvaksi, hallinnan ja valvonnan koruompe-
leeksi. Kappale on taidokkaasti punottu, niin kuin 1600–1700-lukujen 
eurooppalaiset vaatteet nappirivistöineen, nauhoineen, korkokenkineen 
ja nyörityksineen, joihin Matoaka/Rebeccakin ahtautuu. Musiikki 
soi tiukkaan sitomista, jota eurooppalaisen kulttuurin omaksuminen 
Rebeccalle tekee. Se on samalla tavalla kaunista ja koristeellista kuin 
Englannin hovissa näkemämme jalokivisomisteiset taide-esineet tai 
kullattu haukan häkki. Kaunis musiikki ilmentää riipaisevasti sitä 
teknologisen maailmankuvan henkistä häkkiä, johon Matoaka/Rebec-
ca joutuu sopeutumaan ja joka eristää hänet runollisesta olemisesta. 
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Musiikki kaiuttaa sitä, miten Matoaka/Rebecca oppii monimutkaisen 
teknologisen kurin itsessään olevan luonnon, olemisen ja affektien 
säännönmukaiseksi valjastamiseksi, hallitsemiseksi ja ilmaisemiseksi.

Jos Reininkullan alkusoitto on alkuperäisessä luontoyhteydessä 
elävän Matoakan musiikkia, niin Mozartin Adagio on länsimaista 
olemisenymmärrystä noudattavan Rebeccan musiikkia. Siinä missä Rei-
ninkullan alkusoitto merkitsee todellisuutta itsessään, olevan olemista 
sellaisena kuin se todella on, Mozartin Adagio merkitsee todellisuutta 
sellaisena kuin tietämisemme – ajattelumme, metafysiikkaamme – sen 
rajaa ja järjestää eli puitteistaa61. Mozartin musiikki merkitsee maail-
mankuvaa, kuten Eyckin tai Velázquezin maalaukset. Sykähdyttävällä 
kauneudellaan se muistuttaa runollisen olemisen mahdollisuudesta 
teknis-taloudellisessakin maailmassa, mikäli olemista osaa kuunnella 
modernin maailman melussa – mikäli löydämme itsestämme Rebeccan 
kätköissä olevan Matoakan.

Ensimmäisen kerran Mozartin Adagio soi elokuvan alkupuolella, 
kun päällikön neuvonantaja ja Matoakan lanko Tomocomo (Raoul 
Trujillo) ihmettelee eurooppalaisten rakennustelineitä. Mozartin mu-
siikin soidessa Tomocomo ja muut powhatanit tarkastelevat eurooppa-
laisten maailmaa, ajattelun, rakentamisen ja asumisen tapaa. Mozartin 
musiikin soittaminen powhatan-miestä vasten on tehokas rinnastus: 
vieras olemisenymmärrys on kuulumatonta. Pitkään jatkuvaa Mozartin 
musiikkia vasten näemme myös Tomocomon puhumassa euroop-
palaiselle sotilaalle, joka ei ymmärrä hänen puhettaan. Powhatan ja 
eurooppalainen eivät ole maailmassa yhteismitallisella tavalla. He ovat 
samassa maailmassa fyysisesti mutta eivät metafyysisesti. Powhatan ja 
eurooppalainen ovat toisilleen kuuroja, niin kuin he olisivat kotoisin 
eri maailmankaikkeuksista. Tämän tosiasian ja (ei-)kohtaamisen viiltä-
vyyden Mozartin musiikki kristallisoi. Samalla se antaa soivan kanavan 
koko sille murhenäytelmälle, jonka Pohjois-Amerikan historia muodos-
taa, sekä sille edelleen jatkuvalle ihmiskunnan perusongelmalle, jossa 
ihminen ei toista olevaa kuule, ymmärrä, kunnioita ja jätä rauhaan.

Mozartin musiikin voidaan tässä kohtauksessa ymmärtää kuvaa-
van ajattelun puitteen ideaa, olemisenymmärryksen käsitettä sinänsä. 
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Se tuo esille, yhdessä kuvallisten tapahtumien kanssa, miten maail-
ma hahmottuu powhataneille ja eurooppalaisille eri tavoin. Vaikka 
Mozartin musiikki soi menetettyä luontoidylliä, se ei kuvaa niinkään 
teknis-taloudellista maailmankuvaa kuin abstraktia maailmankuvan 
käsitettä, metafysiikan ideaa sinänsä.

Metafysiikka puitteistaa maailman, käsitteellisesti ja aineellisesti. Powha-
tan-päällikön neuvonantaja Tomocomo (Raoul Trujillo), eurooppalaisten 
linnoitusrakennelma ja Mozartin pianokonserton nro 23 hidas osa.

Tähän asti kohtauksessa on kuultu vain soolopianoa eli Adagion en-
simmäiset 11 tahtia. Kun orkesteri tulee mukaan, nähdään Matoaka 
ja tämän veli pellolla jäljittelemässä peurojen ja kotkien liikkeitä, toisia 
olevia. Smith kahlaa samassa niittymaisemassa, ja musiikki häipyy 
pois Smithin ja Matoakan havaitessa toisensa. He katselevat toisiaan 
ensitapaamisessaan luonnon – olevan – äänimaisemassa ilman olemi-
senymmärrystä ilmentävää Mozartin musiikkia.
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Tiukkaan sidottu

Toisen kerran Mozartin Adagiota kuullaan Smithin asuessa powha-
tanien luona, hieman ennen aiemmin käsittelemääni Reininkullan 
alkusoiton toista esiintymää. Smith opettelee powhatanien tapoja ja 
Matoaka englanninkieltä. Samanaikaisesti soiva Mozart tuntuu tässäkin 
kohtauksessa ilmentävän olemisenymmärryksen käsitettä. Samalla se 
muistuttaa siitä, miten vieraantunutta tai vieraannuttavaa välineel-
linen kieli voi olla, mutta myös siitä, että oleminen on mahdollista 
juuri kielessä, mitä Matoakan tapa kehollistaa englanninkielen sanat 
ilmentää. Mozartin musiikkia vasten katselemme, miten powhatanit 
elävät, asuvat ja tanssivat, ja kuulemme Smithin kertojanäänellä hänen 
powhataneita kuvaavia päiväkirjamerkintöjään. Näemme Matoakan 
soittavan huilua vaikka kuulemme Mozartin huilut. Yhdistelmä on 
jälleen yllättävä rinnastus, joka synnyttää filosofisen kysymyksen: Miksi 
nämä maailmat ovat erilaisia? Mitä olemisenymmärrys on? 

Kolmannen kerran Mozartin Adagiota kuullaan hieman elokuvan 
puolivälin jälkeen. Ensin on pitkään kuvattu eurooppalaisten linnoi-
tuksen kurjuutta, powhatanien ja eurooppalaisten välisiä selkkauksia 
sekä eurooppalaisten teknologista ylivoimaa yhä uusien laivojen ja 
siirtolaisten saapuessa Tsenacommacahiin/Virginiaan. Matoaka on 
myyty panttivangiksi eurooppalaisten leiriin, jossa Smith on pak-
kotyössä, ja he tapaavat toisensa pitkän ajan jälkeen. Matoaka ottaa 
pellolla työskentelevää Smithiä kädestä kiinni, ja kosketuksesta syt-
tyy soimaan Mozartin musiikki. Smith kertoo elämän olleen leirissä 
pelkkää tuhoa. He halaavat, ja Matoakan kertojanääni sanoo: ”Sinä 
virtaat lävitseni. Kuin joki.” Emme kuitenkaan kuule olemisen virtaa 
ja sopusointua ilmaisevaa Reininkullan alkusoittoa, kuten aiemmilla 
kerroilla Matoakan ja Smithin koskettaessa toisiaan, vaan murheellista, 
menetettyä luontoidylliä ja pelkistettyä olemisenymmärryksen käsitettä 
kaikuvaa Mozartia. Jokin on muuttunut peruuttamattomasti heidän 
elämässään, ympäristössään, olemisessaan ja suhteessaan. Maiseman 
ovat vallanneet tuoreet uudisasukkaat, jotka näyttävät Tsenacomma-
cahin luontoparatiisissa irvokkailta, karkeilta ja mielipuolisilta moni-
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mutkaisine asuineen, tavaroineen ja tapoineen. Näkymä tuo mieleen 
Pieter Brueghel vanhemman kansan typeryyttä esittävät maalaukset. 
Mozartin musiikin ilmoille loihtimaa metafysiikan käsitettä vasten 
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Olemisenymmärryksen ilmentymä: W. A. Mozartin pianokonsertto nro 23, 
A-duuri (KV 488), toinen osa (Adagio), t. 1–12.
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Tsenacommacahin luonnossa tepastelevat eurooppalaiset muodostavat 
hämmentävän näyn. On vaikea sanallistaa sitä, mikä kuvassa tuntuu 
olevan niin pielessä, koska sen ilmentämä ristiriita pitäisi osata esittää 
esikäsitteellisellä tasolla. Mutta joka tapauksessa se näyttää Amerikan 
koloniaalisen historian kaikkea muuta kuin luonnollisena kehityksenä.

Mozartin musiikki ei kuitenkaan soi enää silloin, kun Matoakalle 
aletaan opettaa eurooppalaisia tapoja, kun hänet puetaan eurooppalai-
siin vaatteisiin (jotka rajoittavat liikkumista) ja kun hänelle annetaan 
uusi nimi. Musiikittomuus viestii vieraantuneisuuden pakkopaidasta, 
olemisen mykistymisestä. Matoaka/Rebecca kuoleentuu henkisesti 
menettäessään kosketuksen olemisen perustaan. Matoakan/Rebeccan 
kertojanääni sanookin: ”Sinä tapoit jumalan minussa.” Sen jälkeen 
näemme eurooppalaisten hävittävän powhatanien kulttuurin.

Jamestownin uudisasukkaiden luokse asumaan jäänyt Matoaka 
siirtyy asteittain teknologiseen olemisenymmärrykseen. Matoakan 
eurooppalaiseen identiteettiin johtavaa siirtymävaihetta on edeltänyt 
mykkä masennuskausi hänen menettäessä oman heimonsa ja kapteeni 
Smithin62. Matoakan uudelleenkasvatus ”sivistyneeksi” eurooppalaisek-
si näyttää naurettavalta ja eräänlaiselta elävältä hautaamiselta. Matoakan 
alkuperäinen luontosuhde ja oleminen katoavat teknologisen ajattelun 
puitteeseen, jota Matoakan opettelemat uudet tavat merkitsevät, aina 
kureliiveistä ja nappikengistä kristillisiin tapoihin ja puheenparsiin. 
Muutos kärjistyy siihen, että Matoaka saa avioliiton edellyttämässä 
kristillisessä kasteessa uuden nimen, Rebecca. Nimi (heprean Rebekka/
Rivqah) tarkoittaa ”sidottua”, ”tiukkaan sitomista”, ”turvattua”, ”an-
saa”; myös uusi nimi on teknologisen ajattelun puitteen vertauskuva.

Mozartin Adagiota kuullaan viimeisen kerran elokuvan loppu-
puolella Matoakan/Rebeccan vieraillessa Englannissa ja tavatessa siel-
lä Smithin. Kohtaus edeltää aiemmin käsittelemääni Reininkullan 
alkusoiton hallitsemaa loppujaksoa. Musiikki alkaa, kun Matoakan/
Rebeccan ja Smithin katseet kohtaavat. Barokkipuutarhan muokattu 
luonto vastaa musiikin koukeroisuutta: siirtomaakulttuurin kureliivejä, 
jotka tukahduttavat olemisen. Geometriset kujat ja tekojoet vertau-
tuvat länsimaisen metafysiikan pakko-uomiin, sen luonnonvastaisiin 
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polkuihin. Smith puhuu harvoja ja tyhjiä lauseita, Matoaka/Rebecca 
ei mitään. Musiikki heijastelee (Smithin) välineellisen kielen vieraantu-
neisuutta, sillä Mozart soi niin kauan kuin Matoaka/Rebecca vaikenee. 
Kun Matoaka/Rebecca lopulta vastaa Smithille, musiikki on lakannut. 
Mozartin musiikki ilmentää myös Matoakan sisäistä puhetta, jota ku-
kaan muu ei kuule. Kuten kaikki Uusi maailma -elokuvan musiikit, se 
kertoo, että ainoa uusi maailma, joka on tavoittelemisen arvoinen, on 
yhä uudelleen elävöitettävä, runollisen maan päällä asumisen maailma.

Kosmiset koanit

Malickin elokuvallisessa filosofiassa, musiikin ja maalauksellisten kuvi-
en ohella, aidat, portit, asumukset ynnä muut aineelliset rakennelmat 
symboloivat käsitteellisiä ajattelun puitteita. Eurooppalaisia puitera-
kennelmia rinnastetaan powhatanien puiterakennelmiin ilman, että 
rinnastuksen herättämään kysymykseen esitetään vastausta. Kyse on 
parataksin tekniikasta, joka on tärkeä osa Malickin olemista kysyvää 
elokuvakieltä. Rinnastukset asetetaan vastaanottajan eteen kosmisina 
maisemina, vastaamattomina kysymyksinä63, jotka osoittavat itsestään 
selvinä pidettyjen ajattelutapojen historiallisuuden ja rajoittuneisuu-
den. Olen edellä antanut näistä kosmisista maisemista esimerkkejä, 
kuten uudet siirtolaiset Tsenacommacahin luonnossa tai Tomocomo 
ihmettelemässä englantilaisten linnoitusrakennelmia. Asetelmat horjut-
tavat länsimaisen ajattelumme järkiperäisiä perustoja ja osoittavat sen 
umpikujia. Ajattelun puitteiden ilmentäminen ihmisen rakentamilla 
asumisen ja elämisen kouriintuntuvilla puitteilla on hyvä esimerkki 
Malickin elokuvallisesta tavasta tutkiskella filosofisia ideoita saman-
aikaisesti aineellisella ja käsitteellisellä, ja sekä ihmisyhteisöllisellä 
(kulttuurisella) että ekokeskeisellä (ei-ihmiskeskeisellä) tasolla. Tällaisia 
filosofisen idean – olemisenymmärryksen, ajattelun puitteen – eloku-
vallisia ilmaisuja Uusi maailma vyöryttää jatkuvasti katsojan eteen.64

 Tudorin ajan kuninkaallisen Hampton Courtin65 palatsin geomet-
risessa puutarhassa, jonka luonto on läpikotaisin muokattu, näemme 
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mielestäni elokuvan kiivaimman filosofisen kysymyksen. Mitä on 
ajateltava powhatan-miehestä kävelemässä englantilaisessa barokkipuu-
tarhassa? Kahden maailman rinnakkainasettelu on pureva heimopääl-
likkö Opechancanoughin66 (Wes Studi) kävellessä 1600-luvun hovin 
pihamaalla, jossa ei neliösenttiäkään ole jätetty luonnonvaraiseen tilaan, 
ihmisen koskematta, vaan jossa kaikki luontoaines on asennettu uuden 
ajan ajattelun mukaisesti. Kaikkeen ihminen on iskenyt oman leimansa, 
korvamerkkinsä. Tarkasti muotoiltu puutarha ilmentää teknologista 
ajattelun puitetta, joka leikkaa ulkopuolelleen toisenlaiset, esimerkiksi 
powhatanien ajattelun ja olemisen tavat. Teknis-tieteellisen maailman-
kuvan rajallisuuden ja vankilamaisuuden merkkejä ovat myös hovin 
kauniit lasimaalaukset ja renessanssimusiikki. Elokuvan vastaanottajan 
on vaikea muotoilla sitä, mitä ajatella näistä kuvista; käsitteellinen kieli 
sotkeutuu voimattomuuteensa. Fenomenologinen elokuva sulkeistaa 
valmiit, laskevaa ajattelua ja välineellistä kieltä kaavamaisesti noudat-
tavat yksiraiteiset kerronnan muodot. On avauduttava toisenlaiselle 
kokemiselle, joka ylittää järkiperäisen ja päämäärähakuisen ajatteluky-
vyn ja metafysiikan. Juuri musiikki viittaa Uusi maailma -elokuvassa 
jatkuvasti johonkin toisenlaiseen maailman jäsennyksen ja kokemisen 
mahdollisuuteen laskevan ajattelun ja välineellisen kielen tuolla puolen. 

Kaksi olemisenymmärrystä kohtaa, powhatanien ja englantilaisten. Heimo-
päällikkö Opechancanough (Wes Studi) Hampton Courtin geometrisessa 
barokkipuutarhassa.



Muutoksen musiikki  225

Vastaamattomuudessaan ja vaikeudessaan nämä vastaanottajan 
tajuntaan porautuvat, elokuvan keinoin asetetut filosofiset kysymykset 
tuovat mieleen zenbuddhalaiset koanit. Koan tarkoittaa valaistumisen 
tiellä eteenpäin sysäävää, käsitteellistä ajattelua murtavaa ja totunnaisen 
metafysiikan mullistavaa tarinaa, väitettä tai kysymystä, joka sisältää 
järkiperäiselle ymmärrykselle tavoittamattomia ulottuvuuksia.67 Malick 
osoittaa koanimaisilla, elokuvallisesti toteutetuilla käsitteellis-filosofi-
silla kysymyksillä, että tavallisesti itsestään selvinä pidetyt ajattelutavat 
– metafysiikat, olemisenymmärrykset, maailmankuvat – ovat historial-
lisia ja ne sulkevat kokemuksesta pois ja ajattelun ulkopuolelle toisia 
ajattelun, olemisen ja kokemisen tapoja68. Jatkuvana virtana soljuva 
musiikki tai äänikudos antaa näille koaneille niiden filosofisen painon 
ja merkityksen, tekee niistä käsitteellisiä esityksiä.

Uusi maailma -elokuvassa musiikki tai äänimaisema on aina kä-
sitteellisyyden peili. Usein musiikki toimii filosofisten käsitteiden ja 
ideoiden vertauskuvana sekä käsitteellisyyden ideana sinänsä. Musiikki 
ja äänimaisemat toimivat filosofisen kysymisen symbolina ja ”vastaa-
mattomana vastauksena”. Musiikki soi sitä, ettei elokuvan esittämiin 
kysymyksiin ole oikeaa, lopullista tai yhtä vastausta. Toisin sanoen 
vastausta ei voi ilmaista välineellisellä kielellä vaan vastaus on olemisen 
kuuntelussa ja asioiden silleen jättämisessä. Lopulta olemisen puhut-
teluun voi vastata vain henkilökohtaisesti omalla elämällään.

Sisäinen puhe

Uuden maailman runsas musiikki ja äänimaisemapitoisuus sekä hah-
mojen taipumus mykkyyteen (vuorosanattomuus) voidaan liittää 
kuuntelun käsitteen merkitykseen Heideggerin filosofiassa. Heidegger 
puhuu olemisen ajattelusta ja kysymisestä myös olemisen kuuntelu-
na69. Koska oleva läsnäoloistuu kielessä puheen ja kuuntelun muodos-
sa, se läsnäoloistuu äänen kautta. Olemisen kuuntelusta puhuminen 
korostaa runolliseen olemiseen ja ajatteluun liittyvää avoimuutta ja 
silleen jättämistä. Filosofi Reijo Kupiaisen sanoin olemista kuunnellessa
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 ihminen ei toteudu enää kysyvänä olentona, vaan on ilman ky-
symystä ”miksi?”, ja hallitsevaksi asiaksi tulee avoimuus olevaa 
kohtaan. Tämä merkitsee asennetta, jossa ihminen antautuu 
olevalle, ei muotoile olevaa kysymystensä mitalliseen muottiin, 
vaan ottaa olevan sellaisena kuin se on.70

Avoin olemisen kuuntelu tuntuu lisääntyvän Uudessa maailmassa elo-
kuvan loppua kohti, ja viimeisissä otoksissa luonnolle antaudutaan täy-
dellisesti. Elokuvan viimeiset viisi minuuttia ovat pelkkää musiikkia ja 
luontoa, ilman ihmisiä tai luonnosta erilliseksi erottuvan subjektiuden 
näkökulmaa. Olemisen kuuntelun merkitys onkin painokkaimmillaan 
ylipäätään pitkissä luonto-otoksissa, joissa on mukana voimakas soiva 
maisema, luonnon ääniä, musiikkia tai kumpaakin. Musiikki tai soiva 
maisema tuo olevan olevuuden näkyviin, kuuluviin. Soiva maisema 
voi olla myös eriasteista hiljaisuutta: olemisen hiljaista ääntä.71 Esi-
merkiksi Opechancanoughin astellessa englantilaisessa puutarhassa 
kuullaan vaimeaa mutta terävästi erottuvaa tuulen ääntä. Hahmon 
mykkyys tekee tilaa olemisen kuuntelulle. Kuten navajo-perinne tie-
tää, tuuli on maailmankaikkeuden hengitys72. Ja kuten Heidegger 
lopulta toteaa puutteenalaisen ajan runoilijan tehtävää hahmottavassa 
kirjoituksessaan: laulu, olemisen runous, on tuulen henkäyksessä, ja 
se kumpuaa luonnon kuulumattomasta keskuksesta73. Hiljaisuus on 
Malickin elokuvissa aina läsnä jonkinlaisena perustana, luontona, kuten 
elokuvatutkijat James Morrison ja Thomas Schur ovat kirjoittaneet74.

 Hiljaisuus voi kuitenkin merkitä Uudessa maailmassa myös sitä, 
ettei olemista – luontoa – kyetä kuulemaan. Näin on laita esimerkiksi 
kohtauksissa, joissa Smithin hylkäämä Matoaka/Rebecca opettelee 
englantilaisten tapoja uudisasukkaiden leirissä. 

Hahmojen mykkyys tekee tilaa kertojanäänille, joita kuiskitaankin 
välillä hiljaisuudessa. Ne ovat henkilöiden mielen sisäisiä, runollisia 
ja filosofisia, hengellistä etsintää ilmentäviä yksinpuheluja, jotka kos-
kettelevat elämän tarkoitusta ja kuoleman merkitystä. Kertojanäänet 
tuovat omalla tavallaan esille eurooppalaisten ja powhatanien olemi-
senymmärryksen erilaisuuden mutta myös ajattelun muutoksen ja 
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avoimena olemisen mahdollisuuden. Ne muistuttavat identiteetin 
liikkuvasta tilasta ja olemisen ajallisuudesta. Keskeisin kertojanääni 
kuuluu Matoakalle, jonka luontoon, olevaan, muihin ihmisiin ja ju-
maliin yhteyttä etsivä puhe on kuin Heideggerin ekofilosofian suoraa 
äänellistymää: Matoaka vastaa kertojanäänellään olemisen puhutteluun. 
Smithin kertojanäänet taas sisältävät hänen huomioitaan powhatanien 
elämäntavasta. 

Kertojanäänten hallitsevuuden elokuvassa voi tulkita ilmentävän 
heideggerilaista ajatusta kielen keskeisyydestä olemiselle. Kieli on 
ajattelun ja toiminnan välttämätön perusta, olemisen koti. Kertojan-
äänet myös esittävät suoraan olemisen kysymistä runollis-filosofisil-
la sisällöillään, toimivat mallina runollisesta maailmassa olemisesta 
ja sanallistavat heideggerilaisia ajatuksia havainnolliseen muotoon. 
Samalla ne ilmentävät ihmisen suhteutuneisuutta maailmaan (si-
tuationaalisuutta); kuulemme aina yhden ihmisen puhetta tietyssä 
ajassa ja paikassa. Kertojanäänet muistuttavat myös filosofian luon-
teesta puheena ja puheesta tapahtumana. Kertojanääni on olemisen 
pulppuavan lähteen äänellistymä. Puhe on vettä olemisen lähteestä. 
Tällaisesta ajatuksesta elokuva alkaakin kanootin kokan halkoessa 
virran vettä ja Matoakan kertojanäänen pyytäessä henkiä auttamaan 
”laulamaan maamme tarina”. Erilaisin kertojanäänien ja luontokuvien 
yhdistelmin elokuva synnyttää ajatuksen siitä, että jossakin syvällä 
meissä itsessämme, alkulähteessämme, on oleminen, jota modernin 
elämän teollisessa melussa on vaikea kuulla mutta joka täälläkin voi 
kuulumattomasti paljastua. Kertojanäänet kauhovat olemisen syvää 
vettä ajattelun pinnalle. 

Uudessa maailmassa kertojanäänet ovat keskeisin puhumisen tapa. 
Perinteistä vuoropuhelua on vähän, paikoin yhtä vähän kuin myk-
käelokuvassa75. Useimmiten puhe on sisäistä yksinpuhelua. Niinpä 
välineellisesti viestivä kieli on tyrehtynyt erikoistapaukseksi. Jos kaksi 
ihmistä keskustelee keskenään, kyseessä on usein kahden omaan ajat-
teluunsa eristäytyneen ihmisen samanaikainen, toisistaan riippumaton 
puhe, jossa ei tapahdu vuorovaikutusta tai jonka vuorovaikutteisuus 
on välineellisen viestinnän sijaan jonkinlaista henkistä osmoosia76. 
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Uudessa maailmassa puhe on ensisijaisesti olemisen ilmentymää ja 
vasta toissijaisesti, jos ollenkaan, yhteisöllistä viestintää, joka vie tarinan 
kerrontaa ja toimintaa eteenpäin77. Olemisen ja kielen (merkkijärjes-
telmän) välimaastoon sijoittuva puhe aaltoilee elokuvan yli tunteena 
maailmasta, jonka läpi vaelletaan. Puheen soinnilliset ja aistilliset, 
ei-sanalliset ulottuvuudet vetoavat esikäsitteelliseen olemiseen sanojen 
välineellisten merkitysten takana. Ehkä sisäinen puhe on puheista 
tärkeintä?

Kertojanäänien yhteydessä kuultava musiikki tuntuu usein ilmai-
sevan kielen kokemuksellisuutta, sen kääntymätöntä, runollista ydintä. 
Musiikki on kuin oleminen, joka puhuttelee kertojanääntä ja jonka 
kutsuun kertojanääni vastaa. Musiikki on oiva symboli olemiselle, 
koska se koetaan aineettomaksi mutta aistittavaksi, näkymättömäksi 
mutta kaikkialla läsnä olevaksi ”säteilyksi”. Se toimii olemisen lähteen 
symbolina hyvin myös siksi, että musiikkia on länsimaisessa ajattelun 
perinteessä usein pidetty vertauskuvana sille, mikä on ilmaisematon-
ta ja tavoittamatonta. Välineellinen kieli on käännettävissä muille 
kielille, mutta se, mikä kielessä on runollista, kokemuksellista, olevaa 
ja olemista heijastavaa, ei käänny. Uudessa maailmassa musiikki on 
välineellisen kielen vastakohta: runollisen kielen tavoittama oleminen.

Luonto, olevuus ja itsekohtaisuus

Luonnon kuvaaminen tuntuu olevan koko Uusi maailma -elokuvan 
perusta – aivan kuten luonto on kaiken olevan perusta, onhan se kaiken 
mahdollistaja, kulttuurinkin. Elokuva sisältää solkenaan loisteliasta, 
luontodokumentin tarkkaa kuvaa ja ääntä kasvi- ja eläinkunnasta, 
maasta ja taivaasta. Se keskittyy luontoon ja maisemaan painotuksella, 
joka yleensä elokuvissa annetaan päähenkilöille78. Oikeastaan Uusi 
maailma on koko ajan luontoelokuvaa, silloinkin kun kuvassa näkyy 
ihmisiä, sillä ihmiset ovat Malickin ekokeskeisessä elokuvaestetiikassa 
osa luontoa, olevaa. Luonto ei ole mikään tapahtumapaikka tai lavastus 
vaan olemisen ydin. Siksi se on myös filosofisen kysymisen paikka. 
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Kaikelle olevaiselle saman olevuuden arvon antavan luontokuvauksen 
avulla Malick runoilee elokuvaansa läsnä olemisen tapahtumisen. Fyy-
sinen ja metafyysinen rinnastuvat toisiinsa: oleva säteilee jonkinlaista 
henkeä. Siinä missä Andrei Tarkovskin mystinen luontokuvaus luo 
vaikutelman tuntemattomasta tai pyhästä, Malickin ekokeskeinen 
luontokuvaus painottaa olevan olevuutta. Ekokeskeistä näkökulmaa 
rakentaa myös laaja kuva. Osa Uudesta maailmasta kuvattiin laajalla, 
65 millimetrin filmillä, mikä luo tunteen taivaanrannan kaartumisesta, 
aivan kuin koko maapallo mahtuisi kuvaan.

Malick ei tarkastele Uudessa maailmassa kahden luontosuhteen, 
runollisen ja teknologisen, välistä ristiriitaa pelkästään tarinan tasolla 
(powhatanit vs. eurooppalaiset) vaan, kuten elokuvatutkija David 
Sterritt kirjoittaa, myöskin elokuvan aineellis-teknisellä tasolla, kuin 
testaten sitä, voiko kamera itsessään toimia luonnon elimellisenä osa-
na, olevana olevien joukossa79. Voiko kamera vaalia olevaa sen sijaan, 
että se olisi kohteensa objektivoiva, hyväksi käyttävä, omistava väline? 
Malickin elokuva asettaa kysymyksiä elokuvan ja elokuvaavan ihmi-
sen luontosuhteesta. Onko kameran tarkoitus tallentaa todellisuutta 
sen välineelliseksi hallitsemiseksi (vrt. teknologinen ajattelun puite) 
vai sekoittua kuvaamaansa todellisuuteen saumattomaksi ykseydeksi 
(vrt. olemisen vaaliminen)80? Uuden maailman kameratyöskentely 
ehdottaa jälkimmäistä vaihtoehtoa, luontoon sulautuvaa, runollista 
ja ekokeskeistä elokuva-ajattelua. Malick on myös luopunut Uudessa 
maailmassa monista nykyaikaisista kuvaamisen hallintalaitteista ja 
esimerkiksi digitaalisesta kuvanluonnista.81 Runsas käsivarakuvaus ja 
pitkät liikkuvat otokset korostavat hetkellisyyttä ja ainutlaatuisuutta: 
läsnäoloa, todellisuutta, tapahtumallisuutta, olevuutta.

Kiinnittäessään huomiota elokuvalliseen läsnäolon esittämiseen 
Malick käsittelee elokuvallista lähdeainesta tavalla, joka nostaa esiin 
perustavia kysymyksiä elokuvasta, kuvasta, esittämisestä, läsnäolosta 
ja poissaolosta. Filosofi Stanley Cavellin mukaan Malickin elokuvat 
tuottavat itseensä kääntynyttä pohdintaa korostamalla elokuvan va-
lokuvallista perustaa, jossa kameran kohteet, fyysistä alkuperäänsä 
heijastaen osallistuvat itse niiden esittävään läsnäoloistamiseen82. Pi-
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kemminkin presentointiin kuin representointiin pyrkivä Uusi maailma 
luo filosofis-runollisella elokuvakielellään poissaoleviin kohteisiin, 
kuten luontokappaleisiin, erityistä läsnäoloa, olevan olevuuden perus-
tavaa merkitystä,83 ja onnistuu siten tuottamaan elokuvallisia esityksiä 
muuten niin vaikeasti kuvattavissa olevista käsitteistä ja ajatuksista84.

Filosofiselta kannalta elokuva sisältää aina kysymyksen elokuvassa 
nähtävän kohteen ja alkuperäisen, todellisen kuvauskohteen välisestä 
suhteesta, niiden erosta ja eron merkityksestä. Metafyysisen ja eloku-
vallisen esittämisen välillä on suora yhteys. Elokuvan omat poissaolon 
ja läsnäolon rakenteet, joilla se tarjoaa esityksiä maailmasta, vertautuvat 
olevan olemusta ja perussyitä tutkivaan metafysiikkaan. Kiinnittäes-
sään huomionsa tähän re/presentoinnin tosiasiaan elokuva voi toi-
mia esittämiseen ja läsnäoloistamiseen, ihmisen ja maailman väliseen 
etäisyyteen ja siitä johtuvaan vieraantumiseen liittyvien filosofisten 
kysymysten esittäjänä ja käsittelijänä.85 Kuten Elämän puussa, samoin 
Uudessa maailmassa kuva tyhjenee paikoin hetkeksi, kuin elokuvalliseen 
ilmaisuun ja sen filosofisiin kysymyksiin huomiota kiinnittääkseen.

Uuden maailman runolliset ja filosofiset (fenomenologiset) tekijät 
rakentavat elokuvaan itseensä viittaavaa, elokuvan omaa olemusta 
pohtivaa, itsekohtaista luonnetta. Kiinnittämällä huomion itseensä 
runollinen elokuvakieli tuo olemisen ja ihmisen suhteen olevaan ais-
tittavaksi ja synnyttää elokuvan ja sen vastaanottajan välille olemista 
kysyvän vuoropuhelun. Heideggerin filosofian näkökulmasta voimme 
tulkita, että nämä Uusi maailma -elokuvan runolliset piirteet kiinnit-
tävät vastaanottajan huomion elokuvaan läsnäolon esityksenä ja läsnä-
oloistamisen muotona86. Niiden avulla elokuva paljastaa olevan tavan 
tulla elokuvassa (maailmassa) läsnä olevaksi. Elokuva tuo näkyväksi 
olemisen ja elokuvavälineen suhteen. Tämä on yksi tapa ymmärtää sitä, 
miten Uusi maailma tematisoi olevaisen näyttäytymisen tapahtumisen 
ja siten herättää kysymyksiä olemisesta ja olevan läsnäolosta.87
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Kestämä

Edellä kuvaamani filosofiset tekijät luovat Uuteen maailmaan voimak-
kaan tunteen nyt-hetkestä, tapahtumallisuudesta ja kestämästä. Siihen 
liittyy myös taide-elokuvalle tyypillinen aukkoinen kerronta. Uusi 
maailma hylkää suoraviivaisesti etenevän, ehyeen juonenkuljetukseen 
perustuvan kerrontamallin. Siten se hylkää representatiiviseen, laske-
vaan ja välineelliseen ajatteluun verrattavissa olevan (elokuva)kielen, 
joka hallitsee tavanomaista historiallista kertomaelokuvaa. Perinteiseen 
kerrontaan verrattuna aukkoinen kerronta on epätäydellistä ja epä-
yhtenäistä, koska siitä ”puuttuu” tapahtumia, ajanjaksoja, asioita ja 
rakennetekijöitä, jotka tekisivät siitä syy-yhteydellisesti aukottomasti 
hallittavan kertomuksen. Sen sijaan nähdään toisteisesti ja kehämäisesti 
toisiinsa sekoittuvia kuvasarjoja luonnosta, ihmisistä, tilanteista, tajun-
nan tiloista, muistoista ynnä muusta. Henkilöhahmojen luonnehdinta 
on perinteisen kerronnan näkökulmasta epätäydellistä, satunnaista, 
kuten on historiallisten tapahtumienkin kuvaus. Tavanomaisia psyko-
logisia kerrontamalleja ja kuvarakenteita, kuten vastakuva-sarjoja88 tai 
yhteen henkilöhahmoon ankkuroituvia näkökulma-otoksia, vältetään89. 
Katkelmallinen elokuva on kuin jatkuvaa kerronnallista poikkeamaa 
kiireettömässä tempossa90.

Voidaan sanoa, että Uusi maailma ei pyri hallitsemaan tiedollisesti, 
välineellisen ja laskevan ajattelun pohjalta yksiselitteistä tarinaa. Se 
pettää odotukset tavanomaisesta historiallisen, sota- tai rakkauseloku-
van kielestä. Lajityypillisten odotusten pettäminen on osa Malickin 
heideggerilaista hanketta. Perinteiset elokuvan lajityypit tiukkoine 
esittämisen ja ilmaisun sääntöineen edustavat objektivoivaa, välineel-
listä ja maailman esityksiksi ja väitteiksi kutistavaa ajattelua91. Runol-
lis-filosofisena elokuvana Uusi maailma kumoaa välineellisen ajattelun 
vallan, jättää historialliset merkitykset lukkoon lyömättä ja herättää 
vastaamattomia kysymyksiä.

Tähän Uuden maailman runollis-filosofiseen avautumaan liittyy 
se, että elokuvan näkökulma, sen vastaanottajalle luoma elämiskulma, 
on voimakas nyt-hetki, kuten Elämän puussakin. Elokuvan aikamuoto 
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ei ole historiallinen kertoma, imperfekti, vaikka tarina liittyy ilmitasol-
laan menneisyyteen, tiettyyn historialliseen tapahtumaan, ajanjaksoon 
ja paikkaan. Välineelliselle kielelle ja laskevalle ajattelulle perustuvan 
päämäärähakuisen kerrontamallin hylkäävä, aukkoinen elokuva on 
silkkaa preesensiä, yhtä kestämää, läsnäoloa. Kahden kulttuurin törmäys 
kuvataan katkelmallisesti ja sekasortoisesti; selkkauksille ei anneta 
tiettyä historiallista merkitystä, joka loisi asiakokonaisuutta hallitsevan 
ylemmän tason näkökulman. Elokuva välttää kokonaisnäkemykseen 
verrattavat masteriotokset92. Sen sijaan kamera liikkuu ihmisten joukos-
sa, maanpinnan tasolla ja luontoon sulautuen, olevana olevien joukossa. 

Tavanomainen historiallinen elokuva syöttää tiettyä aatteellista 
merkitystä. Sitä vastoin Uusi maailma ei anna vastaanottajalle aineksia, 
jotka viittaisivat kuvatun selkkauksen, valloittamistapahtuman ja siir-
tokunnan merkitykseen väistämättömänä kehityksenä tai edistyksenä. 
Elokuva ei noudata euroamerikkalaiselle näkökulmalle perustuvaa 
selitysmallia. Vastaanottajan ei anneta hallita tilannetta (elokuvan 
tapahtumia) valmiin, totunnaisen kerrontakaavan avulla. Välineel-
lisen tiedon sijaan elokuva antaa tilaa subjektiivisuudelle, ihmisten 
ajatuksille, filosofisille yksinpuheluille ja olevan oliomaisuutta hellivälle 
luontokuvaukselle. Kestämäelokuva on eksistentiaalinen tapahtuma, 
jossa vastaanottaja elää elokuvan henkilöhahmojen mukana kerronnan 
nyt-hetkessä ja sen runollisen ajattelun viemänä.

Ensimmäinen kansa

Euroamerikkalaisen historian haltuunoton puuttuminen Uudesta 
maailmasta tekee elokuvasta filosofisen mutta myös muistuttaa, että 
alkuperäisväestön näkökulma Amerikan historiaan poikkeaa euroop-
palaisen valloittajan näkökulmasta. Malickin elokuva ei selitä Tsena-
commacahin/Virginian tapahtumia historialliselta kannalta, mutta 
elokuvan filosofista kokemusta syventää, jos tietää, että elokuvassa 
kuvatut englantilaisten ja powhatanien selkkaukset ja sodat jatkuivat 
nelisenkymmentä vuotta. Niiden tuloksena alueen alkuperäisväestö – 
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joka puolusti maitaan raivokkaasti ja usein menestyksellisesti – tuhou-
tui lopulta lähes kokonaan. Itse asiassa vuonna 1610 alkaneissa sodissa 
oli lyhyt rauhan kausi ainoastaan hetken sen jälkeen, kun Matoaka ja 
Rolfe olivat avioituneet vuonna 1614. Ajallisesti Uusi maailma -eloku-
van tapahtumat loppuvat Matoakan kuolemaan Englannissa vuonna 
1617. Pahimmat alkuperäisväestön hävitykset tapahtuivat vuosina 
1622 ja 1636. Vuoteen 1646 mennessä powhatanit oli suurimmaksi 
osaksi tuhottu.93 

Matoakan sukupolven powhatanit olivat Amerikan alkuperäiskan-
soista ensimmäisiä, jotka kokivat kansansa ja elintapansa hävityksen ja 
maansa anastuksen. Kaava toistui sittemmin koko Pohjois-Amerikan 
mantereella.94 Uuden ajan alussa alkanut alkuperäisväestön ja sen 
kulttuurin tuhoaminen, etninen puhdistus ja kansanmurha, jatkui 
1900-luvulle asti. Esimerkiksi Kyynelten tienä tunnetut pakkomuutot 
(engl. Trail of Tears) ajoittuvat vuosiin 1831–1838, Wounded Kneen 
joukkomurha vuoteen 1890 ja viimeinen ns. intiaanisotiin luettu 
taistelu vuoteen 1924. Yhdysvaltojen 1900-luvun valtakulttuuriin 
(pakko)sulauttava intiaanipolitiikka on tarkoittanut alkuperäisväestön 
elinolosuhteiden ja kulttuurin ylläpidon järjestelmällistä vaikeuttamista 
laein, säädöksin ja muin toimenpitein. Siihen kuuluvat maiden anastus 
ja pakkomuutot, lasten pakkohuostaanotto ja siirtäminen ”intiaani-
kulttuurista puhdistaviin” sisäoppilaitoksiin ja valkoisiin kasvattiperhei-
siin, naisten sterilisaatio sekä monet muut pakotteet, joilla on pyritty 
hävittämään alkuperäisväestön heimoidentiteetti, elinmahdollisuudet 
ja kulttuuri.95 Tänäkin päivänä useat heimot Yhdysvalloissa ja Kana-
dassa käyvät oikeutta Yhdysvaltoja vastaan historiallisista vääryyksistä. 
Muun muassa Lakota-heimo (Sioux) käy parhaillaan Etelä-Dakotassa 
oikeutta Yhdysvaltoja ja sen perustaneita osavaltioita vastaan. Syytteenä 
on kansanmurha.

Kansanmurhan käsitteen käyttäminen Amerikan alkuperäisväes-
tön kolonialistisesta historiasta (tai tämän päivän tilanteesta) on Yhdys-
valloissa kiistelty aihe eikä liittovaltio sitä virallisesti tunnusta. Monet 
kieltävät kansanmurhan, koska on epämieluisaa ajatella suurvallan 
syntyhistorian perustuvan vuosisatojen ajan kestäneelle miljoonien 
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ihmisten tuhoamiselle ja koska nykyään hyvin pieneksi kutistuneen 
vähemmistön näkemyksillä ei ole valtakulttuurissa painoa.96

Uusi maailma ei kuitenkaan kuvaa sen enempää alkuperäisväestön 
kansanmurhaa kuin eurooppalaisen teknologian ”edistyksellisyyttä” 
tai Amerikan ”voittamisen” historiaakaan. Sen sijaan elokuva kuvaa 
erilaisia maailmankuvia ja alkuperäisen luontoyhteyden ja teknis-ta-
loudellisen maailmankuvan välistä ristiriitaa.

Yhdysvaltain tunnustama, hallinnollisesti itsenäinen powha-
tan-kansa (Powhatan Nation) on pyrkinyt korjaamaan alkuperäis-
kulttuuria vääristelevää historiankirjoitusta ja kansanomaista Pocahon-
tas-tarua, jota esimerkiksi Disneyn Pocahontas-elokuva (Yhdysvallat, 
1995) toistaa. Pocahontas-taru kuuluu valkoiseen angloamerikkalaiseen 
populaarimytologiaan mutta ei alkuperäisväestön perinteeseen.

”Pocahontas” on ”tuhmaa” tai ”hemmoteltua lasta” tarkoittava 
liikanimi. Useimpien tutkimusten mukaan seitsemäntoistavuotias 
Matoaka vieraili englantilaisten linnoituksessa vuonna 1612, jolloin 
siirtokuntalaiset ottivat hänet panttivangiksi ja pitivät vankinaan yli 
vuoden. Vankeuden aikana hänestä kiinnostui 28-vuotias leskimies ja 
tupakkakaupan uranuurtaja John Rolfe. Brittiläiset määräsivät Matoa-
kan vapauttamisen ehdoksi, että tämä naisi Rolfen. Huhtikuussa 1614 
Matoakasta tuli Rebecca Rolfe, ja pian avioparille syntyi poika. Keväällä 
1616 perhe vieraili Englannissa osana kuningaskunnan siirtomaapo-
liittista yleisen mielipiteen muokkausohjelmaa. Perhe lähti takaisin 
Virginiaan maaliskuussa 1617, mutta sairastunut Matoaka/Rebecca 
poistettiin laivasta Gravesendissa, jossa hän kuoli 21-vuotiaana.97 Näis-
täkin tiedoista kuitenkin kiistellään, ja jotkut alkuperäisväestön tutkijat 
väittävät suurinta osaa Matoakan henkilöhistoriaa koskevista tiedoista 
joka tapauksessa valkoisen kolonialistisen kulttuurin keksimäksi saduk-
si, jolla valkoisen Amerikan synty oikeutetaan ja mytologisoidaan98.

Uusi maailma ei ole kuitenkaan historiallinen vaan filosofinen 
elokuva, jonka runollinen käsikirjoitus sisältää tarina-aiheita, joilla 
ei ole historiallista pohjaa, mikä pätee ennen kaikkea Matoakan ja 
Smithin rakkaussuhteeseen. Silti Malick on pyrkinyt elokuvassaan 
powhatankulttuurin etnohistoriallisesti totuudenmukaiseen ja oi-
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keudenmukaiseen esittämiseen. Tuotanto on täynnä suorastaan mie-
lipuolisen tarkkaa historiallista ennallistamista esimerkiksi kielen, 
asujen, kuvauspaikkojen ja lavastusten suhteen. Poliittisesti tärkeää on 
alkuperäisväestön suuri osuus elokuvan näyttelijäkaartissa, teknisessä 
henkilökunnassa ja neuvonantajien joukossa.

Erityisen tärkeää on se, että suurelle yleisölle suunnatussa elo-
kuvassa alkuperäisväestön roolihahmoja näyttelevät alkuperäisväes-
töön kuuluvat näyttelijät, mukaan luettuna päähenkilö Matoaka, 
jonka ympärille tarina rakentuu.99 Se että elokuvan päähenkilö on 
alkuperäisväestön edustaja, jota näyttelee alkuperäisväestön edustaja, 
on valtavirran elokuvissa edelleen tuiki harvinaista. Se on kuitenkin 
suora tapa viestiä katsojalle, että ensimmäisen kansan ihmiset elävät 
edelleen eivätkä kuulu vain historian hämärään.100 Poliittisesti Uutta 
maailmaa voidaan kuitenkin arvostella siitä, että lopulta powhatanien 
tarina on osa valkoista kertomusta, koska Smithin, Rolfen ja muiden 
valkoisten henkilöiden hahmot ovat elokuvassa niin suuressa roolissa. 
Ovatko elokuvan kehykset auttamattomasti valkoiset – edistyksellisen 
monikulttuurisuuden sijaan?

Stereotyyppejä ja ihmisiä

Uusi maailma on alkuperäisväestön kuvauksen näkökulmasta siis 
poliittisesti myös ongelmallinen. Amerikan alkuperäisväestön tutkija 
Jay Hansford Vest on käynyt läpi Uusi maailma -elokuvan esityksiä 
powhatan-kansasta ankaralla kädellä monia virheitä, väärinymmär-
ryksiä ja stereotypioita löytäen. Pöyristyttävintä hänen mukaansa on 
perustaa powhatanien ja englantilaisten yhteiseen historiaan sijoittuva 
elokuva kolonialistiseen kansanperinteeseen kuuluvaan tarinaan. Vest 
myös arvostelee historiallisten tapahtumien vääristelyä ja esimerkiksi 
sitä, että elokuva ohittaa powhatanien aktiivisen roolin siirtokunnan 
perustamisesta johtuvissa neuvotteluissa ja selkkauksissa. Niin ikään 
hän huomauttaa powhatanien ”apinamaisesta” elehtimisestä joissakin 
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powhatanit, kuten monet muutkin heimot, olivat aiemminkin koh-
danneet eurooppalaisia ja ettei englantilaisten tulo Tsenacommacahiin 
ollut mikään erityinen ensikohtaaminen.101
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todellisuuden noudattamisen pyrkimyksestä, mikä herättää kritiikkiä 
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kuin eurooppalaisten Amerikan valloitus ja alkuperäisväestön kuvaus.

On myös niin, että Pocahontasin tarina kuuluu valkoisen Ameri-
kan mytologiaan eikä sisälly alkuperäisväestön omaan kerrontaperin-
teeseen. Jo pelkästään tämän takia moni pitää elokuvaa lähtökohtaisesti 
valkoisena tarinana, joka ei voi esittää powhatanien ja englantilaisten 
kohtaamista muusta kuin kolonialisoivasta näkökulmasta eikä kuvata 
alkuperäiskansaa muuta kuin valkoisten luomin stereotypioin (vrt. 
verenjanoinen raakalainen, jalo villi, ekointiaani ja onneton uhri). 
Lisäksi tarinassa on keskeisellä sijalla ”hyvät” valkoiset henkilöt, ennen 
kaikkea tutkimusmatkailija Smith ja tupakkakauppias Rolfe, jotka 
”ymmärtävät” alkuperäisväestöä tavalla, jonka voi tulkita holhoavak-
si. Seikkailija (Smith) ihannoi jaloa villiä ja kristitty tupakkaviljelijä 
(Rolfe) opettelee alkuperäisväestön maanviljelystaitoja samalla kun 
omii heidän maitaan.

Elokuvan historiallisesta kuvauksesta Virginian alueella ja yhteyk-
sistä tämän päivän alkuperäisväestön yhteisöihin on kiistelty ahkerasti. 
Voiko kyseisiä tapahtumia 400 vuotta myöhemmin elävä valkoinen 
mies ohjata powhatan-naisesta ja englantilaisten ja powhatanien koh-
taamisesta filosofisen elokuvan, joka olisi jotakin muuta kuin alku-
peräisväestön historian, ihmisyyden ja aktiivisen roolin Amerikan 
historiassa ohittava neitsytmaamyytti? Valtavirrankin elokuvassa al-
kuperäisväestö tulisi esittää todellisina ihmisinä eikä stereotyyppeinä. 

Muutoksen musiikki  237

Historian onneton uhri on intiaanin stereotyyppi siinä missä euroa-
merikkalaisen edistyksen tieltä raivattava sivistymätön skalpeerajakin. 
Asiallinen kuvaus taas tarkoittaa alkuperäisväestön esittämistä oman 
historiansa aloitekykyisiksi toimijoiksi sekä ennen eurooppalaisten 
maahantunkeutumista että sen jälkeen, ei toisen ihmisryhmän esteeksi 
tai ponnettomiksi uhreiksi. Niin alkuperäiskansoissa kuin siirtolaisis-
sa oli monenlaisia ihmisiä. Sekä alkuperäis- että siirtolaiskulttuurit 
muokkautuivat keskinäisessä kanssakäymisessä, välillä liittolaisina, 
välillä vihollisina, rauhallisessa yhteiselossa ja selkkauksissa.103 Vaikka 
alkuperäisväestön historiaan kuuluu pitkällinen kansanmurha, ei sen 
historiaa tule yksinkertaistaa pelkäksi suuronnettomuuksien sarjaksi 
tai uhrihistoriaksi. Voidaan myös kysyä, kuka ylipäätään saa kuvata 
ensimmäisen kansan historiaa? Ja eikö syysuhteisesti ja päämääräha-
kuisesti rakentuva historiallinen hanke ole aina eurooppalainen ja 
länsimainen tapa ymmärtää maailmaa?

Vuonna 2010 Yhdysvaltojen väestöstä 5,2 miljoona identifioi 
itsensä alkuperäisasukkaaksi104. Amerikan alkuperäisasukkaana ole-
minen tämän päivän amerikkalaisessa yhteiskunnassa on poliittinen 
teko sinänsä. Kuten Gerald Vizenor on todennut, se on elävä todiste 
Yhdysvaltain sulauttamispolitiikan epäonnistumisesta ja yhteisöjen 
sitkeydestä pitää kiinni arvoistaan ja tavoistaan, jotka tekevät heistä 
sen mitä he ovat105. Kulttuurinen muutos ei ole tarkoittanut täydellistä 
mukautumista.

Korjaavan ja utooppista voimaa hamuavan tulkintani näkökulmas-
ta Uusi maailma ei latista powhataneita stereotypioiksi. Heidän kuvauk-
sensa ei ole valkoisten kuvausta yksinkertaistavampaa. Powhatanien 
yhteisö kuvataan omalakiseksi ja järjestelmälliseksi, pitkän historian 
omaavaksi ja mutkikkaasti järjestäytyneeksi kulttuuriksi. Powhatanit 
esitetään tavallisiksi ihmisiksi monenlaisine tunteineen. He näyttäyty-
vät monimutkaisiksi yksilöiksi, jotka eroavat toisistaan luonteeltaan, 
ulkonäöltään, vaatteiltaan, ilmaisultaan, eleiltään, puhetyyliltään, ää-
nekkyydeltään, käytökseltään ja kiinnostuksen kohteiltaan. He ovat 
taitavia neuvottelijoita, kaupankäyjiä, viljelijöitä, kalastajia ja maansa 
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puolustajia – aktiivisia toimijoita omassa historiassaan ja Amerikan 
kokonaishistoriassa.

Elokuvan myöhemmin julkaistussa, pidemmässä versiossa (ns. 
extended cut) näytetään käsittelemääni versiota enemmän alkuperäis-
väestön elämää ja vuorovaikutusta uudisasukkaiden kanssa. Pidem-
pään versioon myös powhatanien vuorosanat on tekstitetty ja heidän 
puhettaan kuullaan enemmän. Vaikka aiemmin totesin powhatanien 
puheen tekstittämättömyyden luovan filosofisen viittauksen olemisen-
ymmärryksen käsitteeseen ja kielen kääntymättömään ytimeen, voi 
tekstittömyyden myös tulkita ilmentävän kolonisoijan näkökulmaa. 
Katsoja näkee powhatanit kuten kolonisoijat aikoinaan: epäymmärret-
tävinä outolintuina, jotka kolonialisoiva katse on valmiiksi kesyttänyt 
euroamerikkalaisille markkinoille. Stereotypiat estävät hahmoilta sen 
syvyyden ja moninaisuuden, jota yleisön samastuminen heihin vaatii. 
Hahmojen puheen ymmärtäminen on usein ratkaisevaa samastumi-
selle, joten myöhemmän elokuvaversion ratkaisu tinkiä Heideggerista 
powhatanien henkilökuvien rikastamiseksi on poliittisesti tärkeä. On-
gelmallista kuitenkin on edelleenkin se, että powhataneilta puuttuvat 
kertojanäänet – paitsi Matoakalta, joka sulautuu eurooppalaiseen 
kulttuuriin. Miksemme kuule Powhatanin, Tomocomon ja Opechan-
canoughin sisäistä puhetta?

Smithin päiväkirjamerkinnät, jotka ovat peräisin kyseisen histo-
riallisen henkilön matkakirjoista, ilmentävät paikoin rousseaulaista 
jalon villin stereotypiaa, mutta se ei tarkoita, että se olisi elokuvan 
näkökulma. Jalon villin stereotypia tarkoittaa alkuperäisväestön ro-
mantisoitunutta esittämistä yksinkertaista elämää luonnossa elävänä 
intiaanina, joka on sivistymätön (primitiivinen) mutta luonteeltaan 
jalo106. Kuten verenhimoiseen skalpeeraajaan ja pelkäämättömään 
soturiin, myös jalon villin stereotypiaan sisältyy kadonneen intiaanin 
kaihomielinen stereotypia. Se viestii, että intiaanit kuuluvat historiaan 
ja että viimeiset ”tosi” intiaanit kuolivat 1800-luvun lopussa. Kuten 
olen aiemmin tuonut ilmi, tämä on erittäin vahingollinen stereotypia. 
Alkuperäisväestöön liittyvän valtavirran historiallisen elokuvan ongel-
ma on juuri siinä, että se vahvistaa käsitystä siitä, että alkuperäisväestö 
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kuuluu menneisyyteen ja ettei heitä ole olemassa kuin historiallisissa 
elokuvissa. Tämän voi nähdä Uudenkin maailman ongelmaksi. Sitä 
kuitenkin lievittää alkuperäisväestö-näyttelijöiden runsas läsnäolo 
elokuvassa.

Korjaavan tulkintani mukaan Malickin powhatankulttuurin ku-
vaus ei noudata jalon villin tai sen nykymuodon ekointiaanin stereo-
typiaa,107 mutta silti sen alkuperäisväestön kuvauksessa on vakavia 
ongelmia, kuten ihmisen sisäisen elämän ilmentämisen kannalta oleel-
listen kertojanäänten puuttuminen kaikilta muilta alkuperäisväestön 
hahmoilta kuin Matoakalta. Uusi maailma on luonteeltaan avoin elo-
kuva, ja katsoja joutuu valitsemaan itse, kenelle hahmoista antaa painon 
ja miltä kannalta sen kohtauksia ja kerronnallisia ratkaisuja tulkitsee.

Luontosuhdetta erittelevässä elokuvassa korostuu powhatanien 
kulttuuria luonnehtiva maan (ympäristön) olennainen rooli kulttuurille 
ja sosiaaliselle järjestelmälle sekä siihen liittyvä henkinen luontokäsi-
tys. Malick ilmentää sillä heideggerilaista näkemystään alkuperäisen 
ja teknologisen luontosuhteen erosta. Kuten olen jo aiemmin tuonut 
esiin, ”alkuperäinen” ei ole kehityshistoriallinen ilmaisu eikä se tarkoita 
mitään alkukantaisempaa tai yksinkertaisempaa. Se on (eko)filosofi-
nen ilmaisu, joka tarkoittaa erikaltaista, kokemuksellisesti elävämpää 
suhdetta olevaan kuin mitä teknologinen luontosuhde edustaa. Alku-
peräisen luontosuhteen kuvaus ei ole ihmisen luontosuhdetta yksin-
kertaistavaa kuvausta vaan käsitteellisesti haastavaa. Alkuperäisväestön 
kulttuurissa maa (ympäristö) rakentaa koko sosiaalista järjestystä. 
Suhde olevaan on siinä jyrkästi toisenlaisessa roolissa kuin euroamerik-
kalaisessa kulttuurissa, ja tätä tosiasiaa Uusi maailma -elokuva käyttää 
tarinallisena ponnahduslautana filosofiselle tutkielmalle. Maa (luonto) 
on elokuvan filosofinen särmiö, ja maa on se, jota valkoiset valloittajat 
ovat alkuperäisväestöltä halunneet kautta aikojen108.

Uusi maailma ei pyri kuvaamaan ensisijaisesti powhatanien luon-
tosuhdetta vaan modernin länsimaisen ajattelun, teknis-taloudellisen 
kulttuurin ja teknologisen maailmankuvan sisältämää luontosuhteen 
ongelmaa, tuota parantumatonta sairautta. Se tekee sen Heideggerin 
filosofiasta ammentaen ja powhatanien ja englantilaisten kohtaamista 



Muutoksen musiikki  239

kuuluu menneisyyteen ja ettei heitä ole olemassa kuin historiallisissa 
elokuvissa. Tämän voi nähdä Uudenkin maailman ongelmaksi. Sitä 
kuitenkin lievittää alkuperäisväestö-näyttelijöiden runsas läsnäolo 
elokuvassa.

Korjaavan tulkintani mukaan Malickin powhatankulttuurin ku-
vaus ei noudata jalon villin tai sen nykymuodon ekointiaanin stereo-
typiaa,107 mutta silti sen alkuperäisväestön kuvauksessa on vakavia 
ongelmia, kuten ihmisen sisäisen elämän ilmentämisen kannalta oleel-
listen kertojanäänten puuttuminen kaikilta muilta alkuperäisväestön 
hahmoilta kuin Matoakalta. Uusi maailma on luonteeltaan avoin elo-
kuva, ja katsoja joutuu valitsemaan itse, kenelle hahmoista antaa painon 
ja miltä kannalta sen kohtauksia ja kerronnallisia ratkaisuja tulkitsee.

Luontosuhdetta erittelevässä elokuvassa korostuu powhatanien 
kulttuuria luonnehtiva maan (ympäristön) olennainen rooli kulttuurille 
ja sosiaaliselle järjestelmälle sekä siihen liittyvä henkinen luontokäsi-
tys. Malick ilmentää sillä heideggerilaista näkemystään alkuperäisen 
ja teknologisen luontosuhteen erosta. Kuten olen jo aiemmin tuonut 
esiin, ”alkuperäinen” ei ole kehityshistoriallinen ilmaisu eikä se tarkoita 
mitään alkukantaisempaa tai yksinkertaisempaa. Se on (eko)filosofi-
nen ilmaisu, joka tarkoittaa erikaltaista, kokemuksellisesti elävämpää 
suhdetta olevaan kuin mitä teknologinen luontosuhde edustaa. Alku-
peräisen luontosuhteen kuvaus ei ole ihmisen luontosuhdetta yksin-
kertaistavaa kuvausta vaan käsitteellisesti haastavaa. Alkuperäisväestön 
kulttuurissa maa (ympäristö) rakentaa koko sosiaalista järjestystä. 
Suhde olevaan on siinä jyrkästi toisenlaisessa roolissa kuin euroamerik-
kalaisessa kulttuurissa, ja tätä tosiasiaa Uusi maailma -elokuva käyttää 
tarinallisena ponnahduslautana filosofiselle tutkielmalle. Maa (luonto) 
on elokuvan filosofinen särmiö, ja maa on se, jota valkoiset valloittajat 
ovat alkuperäisväestöltä halunneet kautta aikojen108.

Uusi maailma ei pyri kuvaamaan ensisijaisesti powhatanien luon-
tosuhdetta vaan modernin länsimaisen ajattelun, teknis-taloudellisen 
kulttuurin ja teknologisen maailmankuvan sisältämää luontosuhteen 
ongelmaa, tuota parantumatonta sairautta. Se tekee sen Heideggerin 
filosofiasta ammentaen ja powhatanien ja englantilaisten kohtaamista 



240  Susanna Välimäki

koskevan tarinan muodossa. Tässä mielessä kuvauksen polttopisteessä 
todellakin on valkoinen kulttuuri, länsimainen metafysiikka.

Silleen jättäminen

Uusi maailma -elokuva osoittaa, että elämme aina maailmassa, joka on 
ymmärtämiskykymme, siis maailman täydellisen ymmärtämisen, tuol-
la puolen mutta jota varten olemme muodostaneet monimutkaisia 
käsitteellistämisen tekniikoita, kuten tieteen, taiteen ja uskonnon. 
Hallitsemiseen pyrkivän välineellisen kielen ja laskevan ajattelun sijaan, 
tai ainakin niiden rinnalle, Uusi maailma ehdottaa runollista kieltä ja 
ajattelua, joka antaa tilaa olemiselle ja ekokeskeiselle maailmankuvalle. 
Malickin elokuvallinen olemisen ilmaisu tuo (elokuva)kieleen mukaan 
(elokuva)kielen kokemuksen109. Tässä mielessä Uusi maailma tarjoaa 
heideggerilaisen elokuvakokemuksen, jossa luovutaan perinteisestä 
tavasta ymmärtää sanojen ja asioiden suhde eli irtaudutaan tavanomai-
sesta metafyysisestä suhteesta esittämiseen ja elokuvaan110.

Malickin runollinen elokuva on ajattelun liikkeelle saattamista. 
Jos sen koanmaisesti räjähtäviin kysymyksiin – filosofisiin asetelmiin 
– voi ylipäätään vastata jollakin tavalla, niin ainoastaan elokuvan vas-
taanottajan henkilökohtaisella tasolla tämän omaan elämään liittyen. 
Tätä korostaa myös elokuvan loppu, jossa Matoaka/Rebecca löytää 
uudestaan häneltä kadonneen kosketuksen olemisen puhutteluun. 
Matoaka/Rebecca kykenee jättämään länsimaisen teknologian silleen ja 
kokemaan yhteyden olevaan myös puutteenalaisen ajan ympäristössä.

Voisi myös sanoa, että Malick jättää silleen elokuvan tavanomaiset 
kerrontakaavat ja teknologisuuden, aivan kuten Matoaka/Rebecca 
elokuvan lopussa jättää silleen eurooppalaisen teknologian. Silleen 
jättäminen on Heideggerin filosofiassa asenne, joka mahdollistaa to-
tuuden tapahtumisen111. Tällöin kaikki jätetään omaan avoimuuteensa, 
olemiselle itselleen,112 sen sijaan, että kaikki asetettaisiin ihmisestä 
lähtöisin olevien mittapuiden mukaiseksi.
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Myös seuraavassa luvussa käsittelemäni teatteriesitys osoittaa 
länsimaisen ajattelun ja metafysiikan umpikujia ja hakkaa aukkoa 
toisenlaiselle ajattelulle ja muutoksen tilalle.
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perusteella alkuperäisväestöön kuulumisen sijaan.

13 Esim. Heidegger 2002 [1964]; Heidegger 1994 [1953]; vrt. myös 2000a [1927], 
32; ks. myös Torvinen 2007, 36.

14 Heidegger 1994 [1953].
15 Kupiainen 1991a, 8, alaviite 3.
16 Kupiainen 1991a, 8, alaviite 3.
17 Vadén 2004, 21; ks. myös Torvinen 2007, 12, 127, 187–189.
18 Torvinen 2007, 189.
19 Heideggerin olemista kysyvä filosofia käsitteellistyy eri tavoin hänen eri aikoina 

kirjoittamissa teksteissään. Peruskysymys on kuitenkin aina olemisen (saks. 
Sein) ja olevan/olevien (saks. Seindes) välinen suhde (Furstenau & MacAvoy 
2003, 177), ja olemisessa on kyse ihmisen olemuksesta suhteena todellisuuteen 
(Kupiainen 1991a, 3), kuten toin esille edellisessä luvussa. Olemisenymmär-
rys, maailmankuva ja ajattelun puite tarkoittavat siis samaa asiaa, perustavaa 
metafysiikkaa, jolle ihmisen oleminen, maailmassa olo ja suhde todellisuuteen 
syvimmiltään perustuu, vaikka kyseiset käsitteet painottavat tämän suhteen eri 
ulottuvuuksia.

20 Tämä on tarkasteluni kohteena olevan elokuvateatteri- ja dvd-version ratkaisu. 
Joissakin myöhemmissä versioissa powhataniksi olevat vuorosanat on tekstitetty.

21 Hathaway 2006; Boyle 2006. Ennallistamista johti kielitieteilijä Blair Rudes. 
 Powhatan-yhteisön kylän, tapojen, kehon liikkeiden ja asusteiden luomisessa 

käytettiin hyväksi alkuperäisväestön historiaa koskevaa arkeologista ja antro-
pologista tutkimusta sekä perinnetietoutta.

22 En ota tässä huomioon niitä elokuvan vastaanottajia, joille algonkin-kielet ovat 
tuttuja.

23 Esim. Heidegger 2001a [1950], 129; 2001c [1959], 190.
24 Vadén 2004, 24–25, 27. Pylkkö (esim. 2009) on käsitellyt tätä useissa kirjoi-

tuksissaan.
25 Esim. Heidegger 2001a [1950], 129; 2001c [1959], 190.
26 Vrt. Heidegger 2000b [1954], 70.
27 Vrt. Kupiainen 1991a, 24–25.
28 Vrt. Mottram 2003, 14–15.
29 Heidegger 2001a [1950]. Puutteenalaisen ajan ilmauksen (saks. dürftiger Zeit) 

Heidegger (ibid. 89–91) lainaa Friedrich Hölderlinin runosta, jossa se merkitsee 
aikaa, josta jumalat ovat paenneet. Heideggerin artikkelin otsikko ”Wozu Dichter?” 
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 viittaa Hölderlinin runoon ja säkeeseen: ”Wozu Dichter in dürftiger Zeit?” 
(suom. ”Minkä vuoksi runoilijoita tarvitaan puutteen aikana?”). Ekofilosofisesta 
näkökulmasta katsottuna ”jumalien” voi ajatella viittaavan syvälliseen ja selittä-
mättömään (syväekologiseen) kokemukseen tai tunteeseen yhteenkuuluvuudesta 
luonnon kanssa.

30 Heidegger 1994 [1953]; 2001a [1950]; 2000c [1950].
31 Laskeva ajattelu tarkoittaa Heideggerilla länsimaisen metafysiikan määräämää 

käsitystä järjen käytöstä, jota esimerkiksi länsimainen tiede ja erityisesti tekniset 
tieteet (teknologia) noudattavat (ks. esim. Kupiainen 1991a, 3, 7, 11–13). 
Laskeva ajattelu hahmottaa ihmisen muusta todellisuudesta irralliseksi tietoteo-
reettiseksi subjektiksi, joka tarkastelee fysikaalisten objektien, syiden ja suhteiden 
kenttää ja pyrkii teknisiin ratkaisuihin ihmisen ja maailman suhteesta (olemisesta) 
piittaamatta (ibid. 11–13). Heidegger kutsuu tätä myös yksiraiteiseksi ajatteluksi 
(ibid. 8).

32 Heidegger 1994 [1953], 31–39; Torvinen 2007, 185–190; Luoto & Backman 
2006, 30.

33 Heidegger 1994 [1953], 31–39; 2001a [1950], 109–115.
34 Morrison & Schur 2003, 67–69, 73.
35 Furstenau & MacAvoy 2003, 181.
36 Heidegger 2001a [1950], 89–93, 137–139. Heidegger hahmottelee runoilijan 

tehtävää ennen kaikkea kirjoituksessaan ”Wozu Dichter?” (2001a [1950]) 
mutta myös sellaisissa runollista kieltä ja runollista asumista käsittelevissä 
kirjoituksissaan kuin ”Hölderlin ja runouden olemus” (1996 [1936]), ”Aus 
der Erfahrung des Denkens” (2001b [1954], ”Ajattelun kokemuksesta”), ”... 
Dichterisch wohnet der Mensch... ” (2001d [1954], ”... Runollisesti asuu ih-
minen...”), ”Die Sprache” (2001c [1959]), ”Kieli”) ja ”Rakentaa asua ajatella” 
(2003 [1954]).

37 Heidegger 2001a [1950], 89–93, 129–130, 137–139; Furstenau & MacAvoy 
2003, 176–177.

38 Jotkut suomalaiset heideggeristit puhuvatkin runoilevasta kielestä, olemisesta, 
asumisesta ja ajattelusta (esim. Vadén 2004).

39 Heidegger 2001a [1950]; Furstenau & MacAvoy 2003, 179–180.
40 Furstenau & MacAvoy 2003, 176–177.
41 Leppert 2002, 2–5.
42 Wagnerin neljän oopperan kokonaisuus Nibelungin sormus (saks. Der Ring des 

Nibelungen) koostuu seuraavista teoksista: Reininkulta, Valkyyria, Siegfried ja 
Jumalten tuho.

43 Välimäki 2005a, 81, 155, 316; vrt. Freud 1982 [1929/1930], 6.
44 William 2004, 397.
45 Leppert 2002, 4.
46 Leppert 2002, 3.
47 Pylkkö 2005, 59. Wagnerin luontoajattelu on Heideggerin tavoin velkaa Höl-

derlinin hurmokselliselle luontokäsitykselle (ibid. 61). Heidegger tarkastelee 
erityisesti Hölderlinin Rein-jokeen liittyvää runoutta.

48 Pylkkö 2005, 59–61. Jumala tarkoittaa tässä, kuten Heideggerillakin (esim. 
2001a [1950]), jonkinlaista kokemuksellista yhteyttä maailmankaikkeuteen ja 
luonnon alkuenergiaan (vrt. Pylkkö 2005, 69) – siihen mitä Elämän puussakin 
tavoitellaan (vrt. edellinen luku). Ajatuksen voi ymmärtää heideggerilaista 
olemisen kuuntelua ja ekokeskeistä maailmankuvaa määritteleväksi perusko-
kemukseksi. Vrt. viite 29 (s. 242).
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49 Vrt. Leppert 2002, 5.
50 Vrt. Pylkkö 2005, 65. Tässä mielessä pervoseksi on ”luonnollisempaa” kuin 

lisääntymiskeskeisesti lasten tuottamiseksi määritelty ja valtakulttuurin oh-
jeelliseksi nostama heteroseksi. Lisääntymiseksi rajattu seksi sulkee pois seksin 
muut kokemukselliset ulottuvuudet.

51 Äänimaisema on tässä Francesco Lupican kosminen säde -soittimelle säveltämää 
surinaa.

52 Palaan luvun lopussa Heideggerin (1991 [1959]) silleen jättämisen käsitteeseen.
53 Elokuvassa on käytetty lähdeaineistona tutkimusmatkailija Smithin matkapäivä-

kirjoja. Kuten elokuvatutkija Jukka Sihvonen (2013b, 36–37) on tuonut esiin, 
Malickin elokuvien kokemuksellista estetiikkaa luonnehtii tämäntyyppisten 
lähdeaineistojen käyttö sekä ylipäätään ”päiväkirjamainen” ilmaisutapa.

54 Vrt. Furstenau & MacAvoy 2003, 181.
55 Matoakaa/Rebeccaa näyttelevän Q’orianka Kilcherin nimi tarkoittaa ”kultaista 

kotkaa”. Ihmisten ja paikkojen intiaaninimet edustavat olemista kuuntelevaa 
runollista kieltä, koska ne liittävät ihmisen yhteyteen muun olevan kanssa.

56 Foucault 2002 [1966], 3–18.
57 Vrt. Sterritt 2006.
58 Tarkemmat tiedot elokuvassa käytetystä äänitteestä, ks. Mozart 1994.
59 Esim. Ratner 1980, 15–16; Välimäki 2013b.
60 Melankolian ja kadotetun paratiisin musiikillisesta kuvastosta ks. Välimäki 

2005a, erit. 220–232, 236–266.
61 Vrt. Kupiainen 1991a, 18.
62 Smith lähtee Matoakalta salaa Tsenacommacahista/Virginiasta takaisin Eng-

lantiin ja uusille tutkimusmatkoille. Hän pyytää muita kertomaan Matoakalle, 
että hän on kuollut.

63 Olen ilmaukset velkaa Charles Ivesin sävellykselle Vastaamaton kysymys: kosmi-
nen maisema jonakin aikana. Sävellystä kuullaan Veteen piirretyssä viivassa (ks. 
Välimäki 2008, 272–277; Sihvonen 2013a, 6).

64 Heidegger (2001d [1954]; 2003 [1954]) pohtii olemista ja ihmisen runollista 
maailmasuhdetta nimenomaan myös asumisen (asuinsijan) ja rakentamisen kä-
sitteiden avulla. Alituiset otokset rakentamisesta, asuttamisesta ja asumuksista 
niin eurooppalaisten kuin powhatanien elinpiirissä voidaan siten ymmärtää paitsi 
ajattelun puitteiksi, myös Heideggerin asumiseen ja rakentamiseen liittyvien 
ajatusten esityksiksi.

65 Richmond upon Thamesissa Lounais-Lontoossa sijaitseva Hampton Courtin 
palatsi toimi kuninkaallisena palatsina Uudessa maailmassa kuvattuna aikana. 
Siellä asuneita hallitsijoita ovat esimerkiksi Henrik VIII (hallitsijana 1509–
1547), Uudessa maailmassa nähtävä Jaakko I (hallitsijana 1603–1625) ja Yrjö 
II (hallitsijana 1727–1760).

66 Opechancanough oli Powhatan-liittokunnan päällikön Powhatanin (Wahunso-
nacockin) veli ja Matoakan setä. Hänestä tuli Powhatanin kuoltua liittokunnan 
päällikkö, joka joukkoineen tuhosi menestyksellisesti useita eurooppalaisten 
leirejä. Ks. esim. Rountree 2005

67 Heideggerin filosofian ja zenbuddhalaisen ajattelun yhteydet ovat vakiintunut 
osa Heidegger-keskustelua. Ks. esim. Kupiainen 1991b.

68 Vrt. Luoto & Backman 2006, 35; Pylkkö 2007.
69 Esim. Heidegger 1996b [1957], 47–48, 67–68, 92; ks. myös Kupiainen 1991a, 

28–30.
70 Kupiainen 1991a, 12.
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71 Hiljaisuuden filosofisista merkityksistä ks. esim. Torvinen 2009.
72 Kidwell & Velie 2005, 83.
73 Heidegger 2001a [1950], 137.
74 Morrison & Schur 2003, 80.
75 Vrt. Morrison & Schur 2003, 80–81.
76 Vrt. Välimäki 2008, 256.
77 Vrt. Sterrit 2006.
78 Vrt. McCann 2003, 75–77; Patterson 2003, 2.
79 Sterritt 2006.
80 Sterritt 2006; vrt. Cavell 1979, xv–xvi; Furstenau & MacAvoy 2003, 176. 

Kysymys liittyy myös elokuvafilosofian klassiseen keskusteluun elokuvan ja 
todellisuuden suhteesta.

81 Elämän puu poikkeaa linjasta, sillä sen luonnontieteellinen osa sisältää digitaalista 
kuvanluontia ja muokkausta.

82 Cavell 1979, xv; Furstenau & MacAvoy 2003, 175–176.
83 Olen ilmaisun velkaa Luodolle ja Backmanille (2006, 11).
84 Vrt. Cavell 1979, xv; Furstenau & MacAvoy 2003, 175–176; ks. myös Patterson 

2003, 10–11.
85 Cavell 1979, xv; Furstenau & MacAvoy 2003, 175–176.
86 Vrt. Cavell 1979, xv; Furstenau & MacAvoy 2003, 175–177.
87 Vrt. Furstenau & MacAvoy 2003, 176.
88 Vastakuva-rakenne on keskeinen jatkuvuutta tuottava elokuvatekniikka. Se 

koostuu toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevien ja yleensä toisilleen pu-
huvien henkilöiden kuvaamisesta vastakkaisista suunnista, otoksia vuorotellen 
peräkkäin leikaten.

89 Vrt. Morrison & Schur 2003, 20.
90 Vrt. Sterritt 2006.
91 Vrt. Furstenau & MacAvoy 2003, 180–181.
92 Masteriotos (engl. master shot) on kaukaa otettu, laaja ja usein suhteellisen 

pitkä otos, jossa dramatisoitu tilanne, toiminta ja hahmojen asemat nähdään 
kokonaisuutena ikään kuin kaikkinäkevästä näkökulmasta. Se on täydellisen 
kokonaisnäkemyksen, hallinnan ja haltuunoton vertauskuva. Klassisessa elo-
kuvassa se toimii objektiiviseksi tarkoitettuna perustana, jonka ympärille muut 
otokset rakennetaan valaisemaan tilanteita, toimintaa ja henkilöitä tarkemmin 
ja lähempää.

93 Powhatanien historiasta ks. esim. Gleach 1997; Rountree & Turner 2002; 
Rountree 2005.

94 Crazy Horse 2008.
95 Stannard 1993; Legters 1988; Yellow Horse Brave Heart & DeBruyn 1998; 

Churchill 2001.
96 Amerikan alkuperäisväestön kansanmurhan piirteistä Yhdistyneiden Kansa-

kuntien kansanmurha-määritelmän näkökulmasta ks. esim. Stannard 1993; 
Legters 1988.

97 Crazy Horse 2002; ks. myös esim. Sardar 2002; Rountree 2005.
98 Pocahontasin/Matoakan todellisesta henkilöhistoriasta on viime aikoina tehty 

uutta tutkimusta ja myös tässä esittämäni tiedot on kyseenalaistettu, muun 
muassa iän ja avioliiton suhteen. Ks. esim. Vest 2012.

99 Matoakaa näyttelevä Kilcher on maailman alkuperäiskansojen oikeuksien puoles-
tapuhuja ja ympäristöaktivisti, jonka omat juuret ovat perulaisissa huachipaeri- ja 
quechua-heimoissa. Kilcherin roolivalintaa on kuitenkin arvosteltu siitä, että 
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 hän on perulainen eikä pohjoisamerikkalainen intiaani ja kaiken lisäksi hänellä 
on myös sveitsiläis-saksalaisia juuria.

100 Puhuin III luvussa Transamerican roolitusta käsitellessäni heteropesuun vertau-
tuvasta valkopesusta eli siitä, miten alkuperäisväestön hahmojen roolittaminen 
valkoisin näyttelijöin voidaan ymmärtää alkuperäisväestön ihmisten todelli-
suuden kieltämiseksi ja henkisen kansanmurhan ilmentymäksi (engl. genocide 
of the mind; vrt. Moore [toim.] 2003). Jälkimmäinen viittaa siihen, miten 
valtakulttuuri antaa järjestelmällisesti kuvan alkuperäisväestöstä menneisyyteen 
kuuluvina ihmisinä eikä anna heille sijaa, subjektiutta ja ääntä nykykulttuurissa 
(esim. Kidwell & Velie 2005). Amerikan alkuperäisväestön elokuvallisesta esit-
tämisestä ks. esim. Hilger 1995; Rollins & O’Connor (toim.) 1998; Kilpatrick 
1999; Huhndorf 2001; Liu & Zhang 2011.

101 Vest 2012. Vest on itse Opechancanoughin jälkeläinen suoraan 13. polvessa ja 
kuuluu Monacan-kansaan. Elokuvan kritiikistä alkuperäiskansan tutkimuksen 
näkökulmasta ks. myös Killsback 2006.

102 Vest 2012; Rountree 2005.
103 Esimerkiksi sekä Yhdysvaltain itsenäistymis- että sisällissodassa alkuperäisväestöä 

taisteli kummallakin puolella.
104 Norris ym. 2010.
105 Kidwell & Velie 2005, 11.
106 Esim. Hilger 1995; Liu & Zhang 2011.
107 Jalon villin stereotypiasta ks. esim. Hilger 1995; Deloria 1998; Kilpatrick 1999; 

Huhndorf 2001; Wernitznig 2003; Buscombe 2006; Liu & Zhang 2011.
108 Esim. Kidwell & Velie 2005, 11–12.
109 Vrt. Luoto & Backman 2006, 40.
110 Vrt. Luoto & Backman 2006, 40.
111 Heidegger 1991 [1959]; ks. myös esim. Kupiainen 1991b; Varto 1991. 
112 Kupiainen 1991a, 61.
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VII

KANSA 
(Tuntematon sotilas)

Kirjan viimeisessä analyysiluvussa siirryn elokuvakankaalta ja televi-
sioruudulta elävään teatteritilaan tarkastelemaan Kristian Smedsin 
Suomen Kansallisteatterille ohjaamaa Tuntematonta sotilasta1. Väinö 
Linnan romaani(e)n2 pohjalta sovitettua teatteriesitystä esitettiin vuosi-
na 2007–2009 Kansallisteatterin suurella näyttämöllä täysille katsomoille 
122 kertaa. Esitys toi ensimmäisen kerran Kansallisteatterin historiassa 
Linnan tekstiä näyttämölle. Se oli myös Kansallisteatterin Suomen 
itsenäisyyden 90-vuotisjuhlanäytelmä ja Smedsin ensimmäinen ohjaus 
Kansallisteatterille. Ensi-iltaa (28.11.2007) seurasi mediamylläkkä, jonka 
tuoksinassa muun muassa silloinen pääministeri Matti Vanhanen ja val-
tiosihteeri Risto Volanen tuomitsivat esityksen sitä itse edes näkemättä. 
Eniten puhuttiin lopun ampumakohtauksesta, jossa lavan takaseinän 
täyttävälle kankaalle heijastettiin kasvokuvia suomalaisista menneistä ja 
nykyisistä politiikan, taiteen ja kulttuurin vaikuttajista ja satuhahmoista; 
laukausäänten myötä kuvat täyttyivät luodinrei’istä ja räjähtivät olemat-
tomiin. Samalla raivosi raskas rock Suomi on kuollut. Julkkisten kuvien 
ampuminen herätti median huomion niin, että nykytaide oli hetken 
aikaa breaking news. Voiko postmodernin taiteen ystävä muuta toivoa?
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Ampumakohtaus ei närkästyttänyt niinkään rivikatsojaa – näy-
telmä oli yleisömenestys – kuin joitakin kohtuuttoman suuren nä-
kyvyyden kohuhakuisessa mediassa saaneita julkisuudenhenkilöitä, 
jotka olivat ikään kuin unohtaneet sen epämiellyttävän ja vaikeasti 
kohdattavan tosiasian, että sodassa ammutaan ihmisiä, todellisia ihmi-
siä. Ihmetellä voi myös sitä, miksei julkisuudessa kukaan närkästynyt 
siitä, että esityksessä ammuttiin tuon tuostakin katsojia, siis tavalli-
sia – tuntemattomia – kansalaisia. Entä miksei huomiota kiinnitetty 
esityksessä nähtyyn Irakin sodassa kuvattuun videoon, joka näyttää 
todellisten (irakilaisten) ihmisten tapon?3

Esitykseen liittynyt mediakohu osoitti, kuinka monta totuutta elää 
jatkosodasta, Linnan romaanista, Suomesta, politiikasta, nykymaail-
masta ja teatterista. Esitys nosti esiin koko joukon filosofisia kysymyksiä 
totuudesta, vallasta ja representaatiosta sekä taiteen, todellisuuden ja 
yhteiskunnan suhteista. Juuri tällaiset kysymykset ovat postmodernin 
teatterin ytimessä.

Postmodernilla teatterilla viittaan väljästi teatterin suuntauksiin, 
jotka tietoisesti irrottautuvat puhekeskeisestä, näytelmäkirjallisuuteen 
ankkuroituneesta draamateatterista ja ymmärtävät teatterin moniais-
tiseksi ja monimediaiseksi, eri taiteenlajien ja ilmaisumuotojen rajoja 
ylittäväksi esitystaiteeksi4. Suomalaisessa keskustelussa puhutaan usein 
yksinkertaisesti nykyteatterista mutta myös draaman jälkeisestä teatteris-
ta5. Käytän kuitenkin postmodernin teatterin käsitettä korostaakseni 
kyseenomaisen suuntauksen yhteyttä muiden taiteen lajien vastaaviin 
tyyleihin sekä sen filosofista ulottuvuutta. Postmodernissa teatterissa 
korostuu kaikki muu paitsi perinteinen puheilmaisu: ruumis, video-
heijasteet, (live-)elokuva, äänisuunnittelu, musiikki, tila, valot sekä 
ylipäätään audiovisuaalisuus ja ei-sanallinen viestintä. Näytelmätekstin 
ennalta määräämien vuorosanojen sijaan tekstiä ja ajatuksia ”kään-
netään”, mukaillaan ja sovitetaan kuviksi, liikkeiksi, pantomiimiksi, 
tanssiksi, lauluiksi, äänimaisemiksi, installaatioiksi, performansseik-
si – erilaisiksi esityksiksi6. Postmoderni teatteri on lähtökohtaisesti 
monisuuntaisesti mukailevaa taidetta. Esimerkiksi tila, valo, ääni tai 
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musiikki ei ole vuorosanoille alisteinen kerronnan (lisä)keino vaan 
dramaturginen väline, jolla ilmaistaan esityksen keskeisiä ajatuksia.

Postmodernia teatteria luonnehtii myös metateatterillinen ja fi-
losofinen – itsekohtainen (refleksiivinen) – ulottuvuus. Postmoderni 
teatteri tutkailee itseään esitystaiteena ja pohtii esittämisen luonnet-
ta, keinoja, mahdollisuuksia ja reunaehtoja. Teatterin itseensä päin 
kääntyminen toimii samalla filosofisena rakenteena, jolla esittää [sic] 
kysymyksiä todellisuudesta, todellisuuden rakentumisesta sekä teatterin 
tehtävästä nyky-yhteiskunnassa. Se pyrkii haastamaan ja kyseenalais-
tamaan tavanomaisia maailman esittämisen ja näkemisen tapoja ja 
luomaan uusia, kokeellisia havaitsemisen, kokemisen ja tietämisen 
tapoja. Se tähtää kokonaisvaltaiseen kokemuksellisuuteen vetoamalla 
älyn ja tunteiden ohella katsojan kehollisuuteen ja esikäsitteelliseen 
kokemiseen. Teatteri voi toimia filosofian tilassa aukeavana projektina: 
todellisuuden tutkimisen muotona, jossa käsitteiden tilalla toimivat 
konkreettiset, aineelliset ja tilassa liikkuvat, jännitteiset ”kuvat” (”esi-
tykset”).7

Lähestyn tarkastelussani Smedsin Tuntematon sotilas -teatteri-
esitystä päällekirjoittavana mukaelmana,8 jossa keskeistä on kriittisen 
parodian estetiikka. Kriittisellä parodialla tarkoitan Linda Hutcheonin 
tapaan muutoshakuista esteettistä tyyliä ja tekniikkaa, joka asettaa 
tunnetun klassikkoteoksen, tässä tapauksessa Linnan romaanin, uuteen 
yhteyteen ja vuoropuheluun tämän päivän maailman kanssa9. Sen 
keinoja ovat nurinkääntäminen (inversio, päälaelleen tai vastakohdaksi 
kääntäminen), matalasta ja irvokkaasta kansankulttuurista ammentava 
karnevalismi,10 liioittelu ja toisto sekä uudelleenkontekstualisointi eli 
ajankohtaistava suhteuttaminen11. Kriittiseltä etäisyydeltä tapahtuvan 
toisin toistamisen seurauksena vastaanottaja näkee tunnetun teoksen 
(Linnan romaanin) uudella tavalla ja uusia merkitystasoja synnyttäen.

Parodian ja kritiikin kohde ei Smedsin Tuntemattomassa ole Lin-
nan romaani vaan tämän päivän yhteiskunta ja sen aatteelliset mallit, 
kuten kovan kilpailun ja jatkuvan talouskasvun ihanteet. Mukailtava 
taustateksti, siis Linnan romaani, toimii ohjenuorana, mittatikkuna ja 
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välineenä, jolla nyky-yhteiskuntaa tarkastellaan12. Kriittinen parodia 
myös yhdistää Linnan ja Smedsin teoksia, sillä molemmat arvoste-
levat oman aikansa henkistä ilmapiiriä parodian kautta. Smedsin 
Linna-luenta korostaa ja vahvistaa entisestään Linnan romaanin jo 
sinänsä huomattavia ironisia ja parodisia aineksia.

Tärkeää on, että Smedsin Tuntematon ammentaa Tuntematon 
sotilas -romaanin ohella huomattavissa määrin romaanin vuonna 2000 
julkaistusta käsikirjoituksesta, Sotaromaanista, joka sisältää Tuntematon-
ta enemmän Suomen sodanaikaisen poliittisen johdon, vallanpitäjien 
ja sotahenkisen mielenlaadun kritiikkiä sekä sodan mielettömyyttä 
heijastelevaa eksistentiaalista ajatuksenvirtaa. Jos ymmärtää Linnan 
Tuntemattoman ja Sotaromaanin eri teoksiksi, on Smedsin teatteriesitys 
Sotaromaanin mukaelma.13

Rytmi ja esityksellisyys

Smedsin Tuntematon muodosti äänen, musiikin, videoaineksen, valo-
jen, liikkeen, lavasteiden ja puheen yhdistelmistä montaasimaisen koos-
telman. Postmodernille teatterille tunnusomaiseen tapaan esityksen ko-
konaisrakennetta leimasi katkelma-dramaturgia14, joka ilmentää juonen 
sijaan käsitteellisiä ajatuksia. Juonelle, kiinteille roolihahmoille ja niiden 
kehityskaarelle, ajalle, paikalle ja syy- ja seuraussuhteiselle jatkumolle 
perustuvan kerronnan sijaan nähtiin esityksellisten toimintablokkien15 
sarja. Toimintablokit ovat voimakkaiden esityksellisten tekijöidensä 
vuoksi itsenäisiksi kokonaisuuksiksi hahmottuvia audiovisuaalis-spati-
aalisia esitysryhmittymiä. Ne eivät esitä juonta vaan ”kuvia”16. Juonen 
ja hahmojen sijaan Smedsin Tuntemattoman kokonaisuutta kannatteli 
toimintablokeista syntynyt audiovisuaalinen rytmi17, joka muistutti 
elokuvan leikkaustekniikkaa. Blokista toiseen siirryttiin ikään kuin 
räjähtäen musiikin, valojen, kuva-aineksen, näyttämöasetelmien ja 
tilavaikutelmien kokonaisvaihdosten myötä. Räjähtelevä estetiikka 
sopi sotanäytelmään, ja sitä tehosti kouriintuntuva räjähdyskuvasto 
äänitehosteissa, musiikissa ja videoheijasteissa.
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Smedsin Tuntemattoman näyttämöilmaisu oli päällekäyvän aisti-
mellista, aineellista ja unenkaltaista. Venäläiset sotilaat olivat pesuko-
neita, panssarivaunu oli Lada ja sotamies Susi koira. Yksityiskohtien 
monimerkityksisyys ja kuvastojen intertekstuaalisuus teki esityksestä 
tiheän ja monitulkintaisen.18 Unenomaista oli niin ikään Antonin Ar-
taudin julmuuden teatteria muistuttava yleisön hämmentäminen aisti-
muksellisella väkivallalla19, kuten pesukoneiden (vihollisten) raivoisalla 
lekavasaroinnilla. Kun ensimmäinen pesukone ilmestyi näyttämölle, se 
tippui rytinällä kattorakenteista. Vaaran tunne, joka ratkaisuun sisältyi, 
oli läsnäolon ja todellisuuden tunnetta kasvattava šokkikeino. Hetkel-
linen kauhistus sulkee piiriinsä kokemuksen äärimmäisestä läsnäolosta, 
jolloin taide ja todellisuus, esitys ja todellistuma, sekoittuvat toisiinsa20.

Esityksen dramaturgia oli korostuneen musiikkivetoinen. Monet 
kohtaukset (toimintablokit) perustuivat tunnetun musiikin ällistyttäväl-
le käytölle, yllättävälle sovitukselle tai Linnan tekstin odottamattomalle 
musisoinnille. Esityksen musiikkivalikoimaan sisältyi monenlaista mu-
siikkia, aina ääni-installaatiosta musiikkivideomaiseen performanssiin, 
musikaalimaiseen laulunumeroon ja yleisön joukkolauluun. Musiikkia 
kuultiin esityksessä sekä nauhalta että näyttelijöiden itse tuottamana.

Postmodernille teatterille ominaisesti Smedsin Tuntematon laajensi 
teatteritilan lavan ulkopuolelle audiovisuaalista teknologiaa hyväksi 
käyttäen. Näyttelijät esiintyivät yleisön joukossa ja lavan alla elokuva-
kameroiden suoratoistaessa tapahtumat kankaalle. Kankaalla nähtiin 
myös videoita, jotka oli aiemmin kuvattu teatterin ulkopuolella (esim. 
ns. tankkivideo Kiasman ja Mannerheimin ratsastajapatsaan edessä). 
Teatteritilan laajentaminen imi katsojan esityksen keskelle, samaan 
tilaan näyttelijöiden kanssa, osaksi esitystä. Yleisöä laulatettiin, pu-
huteltiin, haettiin näyttämölle tanssimaan, ammuttiin ja kuvattiin 
live-elokuvakameroilla. Kaikki tämä viesti, että esityksessä oli kyse 
”meistä”, yhteisistä asioista, yhteiskunnasta, jaetusta maailmasta.

Samalla nämä ratkaisut korostivat esityksen tapahtumallisuutta 
ja nyt-hetkeä. Niin ikään esityksen ja todellisuuden (ei-esityksen) vä-
linen raja hämärtyi. Tätä ilmensi esityksen alkukin. Yleisön täyttäessä 
katsomoa sotilaat istuivat jo siellä permannon viimeisellä rivillä. Salissa 
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kajehti outo, uhkaavan oloinen äänimaisema. Esityksen odottaminen ei 
erottunut erilleen esityksestä. Tarkkaa hetkeä sille, milloin esitys alkoi, 
ei voinut havaita. Alkoiko se siitä, kun katsoja huomasi näyttelijöiden 
istuvan yleisön joukossa tai tajusi kuulevansa epämääräistä ambientia? 
Tai kun hän havaitsi puheensorinan hiljentyneen ja kansallispukuisen 
naisen kävelevän esiripun eteen ja osoittavan kännyköiden sulkemista 
pyytävää pahvikylttiä? Vai heti saliin astuessa? Katsoja oli esityksen 
sisällä ennen kuin hän edes ymmärsi sen alkaneeksi. 

Suurine kuvapintoineen, live-elokuvatekniikoineen, videoheijas-
teineen, musiikkeineen ja äänisuunnitteluineen Smedsin Tuntematon 
oli korostuneen audiovisuaalinen teos. Äänetkin tulivat elokuvateatteri-
maisesti joka puolelta rakentaen osaltaan kokonaisvaltaista tilallisuutta. 
Niin ikään esityksessä viitattiin nykyiseen mediatodellisuuteen aina 
television chatti-ohjelmista ja tekstiviesteistä aseiden videomaiseen 
tähtäinkuvaan. Mediateknologialla oli esityksessä myös filosofinen 
ulottuvuus: se esitti itsessään kysymyksiä median ja teknologian mer-
kityksestä nykyelämässä, -maailmassa ja -sodissa. Katse (kamera) on 
hallinnan ja vallan symboli. Esitys ohjasi pohtimaan, miten totuuksia 
esitetään, ja kuka meitä hallitsee ja ohjaa.21 Olemmeko olemassa vasta 
kameran kankaalle todentamina, näemmekö me oikeasti ja haluam-
meko nähdä mitä maailmassa tapahtuu?

Elävä voima

Smedsin Tuntematon päivitti Linnan Tuntemattoman yhteiskuntakri-
tiikkiä tähän päivään. Tämä todettiin esityksessä suoraankin Lahtisen 
(Antti Pääkkönen) yksinpuhelussa:

Ai minkäkö takia ihmisiä tapetaan saatana?
Kunnanplösö tarttee korkeeta viljanhintaa
ja mettäherrat näitä Venäjän korpia,
ja isot herrat tarttee rahaa ja kunniaa
ja niitten huorrat jalokiviä ja turkiksia.
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Sen takia täällä ihmisiä tapetaan.
Kirjoitti Väinö Linna vuonna viiskytäneljä,
ja päivittäkää se itte tähän päivään.22

Sota toimi esityksessä vertauskuvana nyky-yhteiskunnan rakenteelliselle 
väkivallalle. Kuten uskontotieteilijä ja kulttuurintutkija Jere Kyyrö on 
tuonut esille, esityksessä oli keskeistä työn kuvasto23. Sotilasvarustus oli 
vaihtunut tai täydentynyt työmiehen ammattivarusteilla, kuten kuulo-
suojaimilla, suojalaseilla, lekavasaroilla, porakonelaatikoilla, kirveillä, 
moottorisahoilla, metsurinkypärillä, turvasaappailla ja työhansikkailla. 
Päivitykseen kuului myös nykysodista, ympäristökatastrofeista ja muis-
ta maailmanlaajuisista ongelmista sekä medioituneesta nykykulttuu-
rista ammentava kuvasto. Esimerkiksi tolppakengillä sähköpylvääseen 
kiivennyt Lahtinen muuntui yksinpuhelunsa jälkeen amerikkalais-
sotilaaksi, joka tappoi ihmisiä lämpö-ohjatun kameran tekniikkaa 
hyödyntävällä konetykillä taisteluhelikopterista. Kohtaukseen kuului 
aiemmin mainitsemani Irakin sodassa kuvattu video, jossa todellisia 
ihmisiä tapettiin kameran avulla ja edessä24.

Työ on keskeinen teema Linnan romaanissa, jossa työväenluok-
kaisten sotilaiden asenne sotimiseen esitetään työmiehen ammat-
timaisuutena. ”Sovas tien minkä pittää, mut leikkimää en rupia”, 
kuten Rokka toteaa25. Siinä missä Linna vertaa sotaa työhön, Smed-
sin ohjauksessa tämän päivän työtä verrataan sotaan26. Esityksen voi 
tulkita käsitelleen 2000-luvulla kiihtynyttä suomalaisen työelämän 
huonontumisen historiaa27. Työ näyttäytyy tuntemattomalle kan-
salaiselle pakotettuna ja julmana, ylhäältä määrättynä tekemisenä, 
joka ei ole mielekästä tekijälleen. Kuten Kyyrö kirjoittaa, ”syy tähän 
on hyvinvointivaltion purkaminen ja neuvottelevan yhteisöllisyyden 
korvaaminen kovalla kilpailuyhteiskunnalla ja kurivallalla”28. Lammio 
(Antti Luusuaniemi) toi kuuluville työelämästä tuttujen simputtavien 
ja narsistisesti häiriintyneiden johtajien äänensävyjen ja puhetapojen 
rikkaan kirjon. Kariluotoa ei esityksessä ollut ollenkaan. Esityksen 
keskiössä oli pelkälle valta-asemalle perustuva johtaminen.
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Älyttömyydessään ja ilmestysmäisyydessään esityksen työmies–
sotilas-hahmot muistuttivat Hieronymus Boschin helvetinpainajaisia 
ja Pieter Brueghel vanhemman ihmiskunnan typeryyttä suomivia 
näkyjä, kuin kirjaimellisena kuvituksena Rokan Sarastielle osoitta-
mista sanoista: ”Ja mitä lähemmäks se [sodan häviäminen] tulloo, sitä 
järettömämpii hommii työ keksittä.”29 Tässä esityksen voi nähdä am-
mentaneen maailmanloppu-satiirin lajityypistä, joka kehittyi 1900-lu-
vulla maailmansotien traumaattisen peruskokemuksen käsittelijäksi ja 
jossa 2000-luvulla säteilee uusi itsetuho. Jos Edvin Laineen ohjaama 
elokuva Tuntematon sotilas (1955) on Suomen kansan myyttinen 
alkukertomus,30 niin Smedsin Tuntematon on sen loppukertomus: 
hyvinvointiyhteiskunnan kuolema. Esitys huusi, ettei meillä ole enää 
sitä Suomea, joka sotien jälkeen rakennettiin. Viesti tiivistyi lopun 
kohtauksessa, jossa ammuttiin tunnettuja suomalaisia, joista suurin osa 
kuului 1920–40-luvuilla syntyneisiin ikäluokkiin, ja samalla kuultiin 
raskas rocklaulu Suomi on kuollut.

Laulun sanat ovat peräisin Linnan romaanin viimeiseltä sivulta, 
vänrikki Jalovaaran syvästi pettyneestä mielestä: ”Suomi on kuollut. 
Hautoja peittävi hanki.”31 Soittimina olivat piano, saksofoni, kont-
rabasso, rumpusetti, isorumpu, sähkökitara ja mandoliini. Raskaasta 
rockista lopulta free-metalliksi muuntunutta musiikkia luonnehtivat 
repivät, hälytysmäiset soinnit, alaspäisen asteikkomaisen kuoleman-
kuvion (katabasiksen) toisto ja jatkuvasti kasvava voima. Sanojen 
iskulausemainen toisto (”Suomi, Suomi” / ”Suomi on kuollut” / ”Hau-
toja peittävi hanki”) oli kuin urheilujoukkueen kannustushuudon 
päälaelleen käännetty, riivattu toisinto.

Ammuttujen kuvien joukkoon kuuluivat muun muassa Tarja 
Halosen, Arto Paasilinnan, Lenita Airiston, Ransu-koiran, Adolf Ehrn-
roothin, Kaj Chydeniuksen, Matti Vanhasen, Katri-Helenan, Pentti 
Linkolan, Paavo Lipposen, Jouko Turkan, Maria-Liisa Nevalan (Kan-
sallisteatterin silloisen johtajan), Raija Pellin ja Hannu Karpon kuvat. 
Kohtauksessa näkyivät kriittisen parodian perustekijät, nurinkääntä-
minen, liioittelu ja toisto. Tuntemattomien uhrien tilalla oli mahdolli-
simman tunnettuja hahmoja, kuvia oli ylenmääräisesti ja ampuminen 
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jatkui pitkään. Postmodernin teatterin kriittisistä keinoista ammentaen 
kohtaus muistutti, ettei sodassa kuollut sotilas (tai siviili) ole koskaan 
tuntematon vaan aina joku. Sodassa ei kuole hahmotonta tykinruokaa 
vaan oikeita ihmisiä. Kohtaus herätti katsojan pohtimaan, ketä saa 
ampua ja ketä ei. Onko sallitumpaa ampua ”tuntemattomia” kuin 
”tunnettuja” ihmisiä? Onko jonkun toisen henki vähemmän arvokas 
kuin jonkun toisen, ja kuka siitä päättää? Kuvien ampuminen näytti, 
mitä sota pitää sisällään: ihmisten sarjakuoleman. Linnan omat romaa-
ninsa tarkoitusta kuvaavat sanat valaisevat hyvin kohtauksen henkeä:

 Sillä sodalta minä tahdoin riisua kaiken arvon, mutta sotilaille 
tahdoin sen antaa, niille joita nimitetään eläväksi voimaksi. 
Olen tahtonut osoittaa, ettei tämä elävä voima ole mitään muu-
ta kuin ihmisiä, yksilöitä, joilla jokaisella on menetettävänään 
yhtä arvokas elämä kuin meillä itse kullakin.32

Ampumiskohtauksen ja koko teatteriesityksen voi tulkita tämän elävän 
voiman esitykseksi.33 Elävä voima voitaisiin ymmärtää Smedsin Tunte-
mattoman keskeiseksi käsitteelliseksi ajatukseksi, joka viittasi sekä Linnan 
Tuntemattoman sotilaisiin että tämän päivän kansalaisiin yhteiskunnan 
valtarakenteiden puristuksissa. Elävä voima kuvaa osuvasti myös Smed-
sin Tuntemattoman hillitöntä energiaa, sen audiovisuaalis-spatiaalista 
vyörytystä ja räjähtelevää estetiikkaa. Jukka Sihvosen mukaan yksi syy 
Linnan romaanin suurelle suosiolle aikoinaan oli juuri se ”energia, jolla 
Linna ryhtyi raastamaan kanonisoituja kuvia alas jalustoiltaan” ja jossa 
”’kansa’ saattoi kokea jotakin ’omaksi’ tuntemaansa, vanhaa Lallin ja 
Kullervon eetosta”34. Saman voi sanoa Smedsin teatteriesityksestä.

Ampumakohtaus on ymmärrettävissä myös pienen ihmisen aggres-
sioksi valtaapitäviä – kyykyttäjiä, tapattajia – kohtaan. Sotilaat joutuvat 
tappamaan ja kohtaamaan kuolemaa taistelussa, mutta lisäksi heitä te-
loitetaan omien toimesta, mihin Linna jatkuvasti palaa Sotaromaanissa. 
Smedsin Tuntemattomassa annettiin takaisin: maistakoot vallanpitäjät 
omaa lääkettään. Julkkisten ja valtaapitävien kuvien ampuminen oli 
myös yksinkertaisesti kuvien alas ampumista, eli vertauskuvallisen 
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ilmaisun kirjaimellinen toteutus. Kielellisten ilmaisujen ja ajatus-
ten kirjaimellinen, aineellinen ja kuvallinen esittäminen oli keskeistä 
Smedsin Tuntemattomassa, kuten jo aiemmin totesin. Myös Linnan 
romaani ampuu kuvia ja kaataa kulisseja kritisoidessaan sotahenkisyyttä 
ja vallanpitäjiä. Smedsin Tuntemattomassa revittiin alas tämän päivän 
suomalaisen yhteiskunnan kulisseja, joiden takaa paljastuu pienen 
ihmisen – tuntemattoman kansalaisen – pahoinvointi. 

Postmodernin teatterin kirjaimellista vertauskuvallisuutta: Suomi on kuollut. 
Kuvat on ammuttu alas ja kulissit kaadettu tulitikkua vailla olevaksi roviok-
si. Reiät kielivät kansallisista traumoista ja pahoinvoinnista, anarkistinen 
energia moniarvoisesta utopiasta.

Voimme puhua suomalaiskansallisesta itseanalyysista, joka kysyi, mistä 
olemme tulleet ja minne olemme menossa. Smedsin Tuntematon oli 
kriittinen ruumiinavaus, unenomainen psykoanalyysi nyky-Suomesta, 
jonka lapsuus ja traumat ovat viime sodissa. Syntykertomukset ovat 
tärkeitä kansallisessa itsemäärittelyssä. Yhteisöllisten kertomusten avul-
la kerrotaan, keitä ja mitä olemme. Talvi- ja jatkosota muodostavat 
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suomalaisessa kulttuurissa keskeisen mytologian, kansallisen alkuker-
tomuksen, jossa Linnan romaani ja varsinkin Laineen elokuva sekä 
Tuntemattomaan liittyvä populaarikuvasto ovat olleet tärkeässä osassa. 
Tätä suurta kertomusta Smedsin esitys purki ja päivitti. Sota olikin 
nyt globaali, yleismaailmalliset ongelmat kaatuivat päälle eikä entistä 
Suomea enää ollut; vanhat kertomukset eivät toimineet.

Uhrisymbolien karnevalisaatio

Smedsin Tuntematon leikitteli suomalaiskansallisilla symboleilla, kuten 
Suomen lipulla, muumeilla, Suomi-neidolla, kiekkoleijonilla ja Jean 
Sibeliuksen musiikilla, niiden jähmeää merkkiluonnetta ja kitsisyyttä 
korostaen. Esitys sekoitti toisiinsa korkeaa ja matalaa kulttuuria edusta-
via Suomen ja suomalaisuuden tunnuksia. Korkeahenkisiä – pyhiksikin 
koettuja – isänmaallisia arvoja kantavat yhteisölliset identiteettimerkit 
joutuivat tämän päivän karnevalistista kansankulttuuria edustavien 
identiteettimerkkien uudelleensuhteuttamiksi. Esimerkiksi Sibeliuk-
sen Finlandia rinnastettiin A-tyypin ja Antero Mertarannan Ihanaa, 
Leijonat ihanaa -jääkiekkolauluun.

Keskeistä kohottavissa isänmaallisissa symboleissa, kuten Suomen 
lipussa tai Finlandiassa, on niiden luonne uhrisymbolina. Uhrisymboli 
edustaa kansakunnan suorittamia ja siltä odotettavia uhrauksia – sitä 
minkä puolesta ”elää ja kuolla”. Samalla yksilön uhrautumisen koetaan 
vahvistavan yhteisöä.35 Uhrisymbolit ovat tavanomaisia sotaelokuvien 
aluissa ja lopuissa. Esimerkiksi Laineen Tuntemattoman alussa ja lo-
pussa kuultava Finlandia rakentaa sodasta ja historiallisesta traumasta 
siedettävän kertomuksen: Suomi säilytti itsenäisyytensä, mikä edellytti 
sotaa, uhrauksia, kuolemaa, mutta minkä jälkeen seurasi Suomen uusi 
päivän koitto. Finlandian ahdistuksesta vapauteen -kaava ”muistuttaa” 
elokuvan katsojaa siitä, miksi niin monen sotilaan piti kuolla sodassa. 
Uhrisymboli antaa sodalle ja väkivallalle selityksen.36

Smedsin näytelmä repi suomalaiskansalliset uhrisymbolit rikki 
ja yhdisteli niitä vieraannuttavaan ja yllättävään – ironisoivaan ja 
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karnevalisoivaan – ainekseen. Suomen miesten jääkiekkomaajoukku-
een vuoden 1995 maailmanmestaruuteen liittyvälle Ihanaa Leijonat, 
ihanaa -laululle perustuvat taistelukohtaukset ovat esimerkki tällaisesta 
uhrisymbolin purkamisesta. Taistelukohtauksissa musiikin äänenvoi-
makkuus oli huumaava, valokeilat kieppuivat ja kankaalla pyöri jääkiek-
kovideo. Sotilaat hyppivät, huusivat, lauloivat, tanssivat, tuulettelivat 
ja kaulailivat toisiaan. He heiluttivat Suomen lippuja ja nostelivat 
ilmaan kivääreitä ja voiton pokaalia muistuttanutta samovaaria. Välillä 
musiikki taukosi tulituksen ääniin, jolloin miehet lakosivat maahan 
eli kaatuivat (kuolivat). Hetken päästä musiikki ja juhlinta taas jatkui.

Juhlinnan ja sotimisen, jääkiekon ja jatkosodan yhdistelmä oli 
šokeeraava ja häpeällinen mutta samalla tehokkaan aistivoimainen. 
Ristiriitaisten ainesten odottamaton yhdistelmä imaisi mukaansa psyke-
deelisesti. Sotaa vasten Ihanaa-laulun sanat saivat uusia ulottuvuuksia: 
”Hellurei hellurei / Vääntö on hurjaa / Ei kun miestä seinälle / Siinä on 
paikka mikset lauo / Nyt huudetaan / Ihanaa Leijonat ihanaa [– –].” 
Samalla sanojen rehvakkuus ja kansankulttuurin matala tyyli tuntuivat 
sopimattomilta kuvaamaan niin vakavaa asiaa kuin jatkosotaa. 

Ihana sota. Vaikka tekee kipeää, ei haittaa.
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Ihanaa Leijonat, ihanaa -kohtaus ironisoi ja karnevalisoi jatkoso-
dassa taistelleiden sotilaiden sankaruudesta kertovat kertomukset: sota 
on ihanaa. Esityksen voi tulkita kriittiseksi parodiaksi hurmahenkisestä 
sotapropagandasta, joka esittää sodan juhlana, jossa tuuletellaan san-
karitekojen jälkeen ja jossa ei kuolla vaan vain vähän ”kaadutaan”37. 
Kohtaus kärjisti vallanpitäjien retoriikan ja rivisotilaan todellisuuden 
välisen ristiriidan. Virallinen ja epävirallinen kulttuuri, kuoleman kultti 
ja elävä voima, ovat toisiinsa sovittamattomat.38 Samalla kohtauksen voi 
tulkita viitanneen ylipäätään esityksen ja todellisuuden väliin jäävään 
aukkoon. Ristiriitaa tehostivat kohtausta seuranneet valokuvat rais-
katuista ja tapetuista ruumiista. Lisäksi esityksen aikana laulu katkesi 
useasti sanoihin ”vaikka tekee kipeää, ei haittaa”. Kivun – vammojen, 
traumojen, menetyksien ja pahoinvoinnin – merkitystä vahvisti laulun 
katkeaminen kyseiseen kohtaan ja leikkaaminen rytmisesti yhteen 
konepistoolisarjan kanssa.

Kanonisten kertomusten uudelleensuhteuttamisella ja tuttujen 
kuvastojen vieraannuttamisella ja päivittämisellä Smedsin teatteriesi-
tys osoitti tämän päivän yhteiskunnan kipupisteitä ja rakenteellista 
väkivaltaa. Kohtaukset ohjasivat pohtimaan sitä, mille tänä päivänä 
ihmisiä uhrataan ja miksi. Uhrisymbolien purku alkoi heti esityk-
sen alussa. Esiripussa roikkui Suomen lippu. Lavan reunalle astellut, 
Munsalan kansallispukuun pukeutunut Nainen (Minttu Mustakallio 
/ Meri Nenonen) sanoi yleisön joukossa istuville sotilaille pehmeään 
ja houkuttelevaan sävyyn: ”Pojaat.” Suomi-neito kutsui ja pojat vasta-
sivat, joten sota saattoi alkaa. Kohtaus oli teatterimuotoon muunnettu 
esitys Linnan lauseesta Tuntemattoman toiselta sivulta: ”Siinä he sei-
soivat, hieman vaivalloisesti aikaansaadussa rivissä, nämä Suomi-Äidin 
maailmanhistorialle valitsemat uhrit.”39 Pahaenteisen äänimaiseman 
jatkuessa verhoista putkahti toisenlainen Suomi-Äiti, Muumimam-
ma, joka nosti kätensä tervehdykseen. Samalla kuultiin laukaukset. 
Muumimamman fasistisesti ojentuva käsi olikin ase. Yhdistelmä oli 
unenomaisen kammottava. Kaikkea turvallista symboloiva muumi tuli 
ja tappoi. Laukauksista käynnistyi Eminemin raskas rap White Ame-
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rica (”Valkoinen Amerikka”), joka purkaa sotahenkistä uhrimielialaa 
yhdysvaltalaisessa asiayhteydessä:

 America / Hahaha / We love you / How many people are proud 
to be / Citizens of this beautiful country of ours? / The stripes 
and the stars for the rights of men / Who have died for to 
protect / The women and men who have broken their necks / 
For the freedom of speech / The United States Government has 
sworn to uphold / Yo, I want everyone to listen to the words 
of this song / Or so we’re told [– –]

 – –
 Amerikka / Hahhah / Sua rakastamme / Moniko ihminen on 

ylpeä ollessaan / Tämän kauniin maamme kansalainen? / Raidat 
ja tähdet oikeuksille ihmisten / Jotka kuolivat suojellakseen 
/ Naisia ja miehiä, jotka ovat katkaisseet kaulansa / Sanan-
vapauden vuoksi / Jota Yhdysvaltojen hallitus on vannonut 
ylläpitävänsä / Jou, mä haluan jokaisen kuuntelevan tämän 
laulun sanat / Tai niin meille on kerrottu  [– –]

Siinä missä Laineen Tuntematon alkaa Finlandia-uhrisymbolilla, Smed-
sin Tuntematon alkoi White American uhrisymbolikritiikillä. Finlandiaa 
ja White Americaa kuultiin myös rinnakkain ja päällekkäin. White 
America raadollisti Finlandian paljastamalla sen sisältämän väkivallan. 
Samalla se maailmanlaajuisti ja tämänpäiväisti sodan ja muistutti rasis-
min ja muiden sortavien valtarakenteiden tuhovoimasta. Isänmaallisen, 
uhrisymboleita viljelevän propagandan kritiikki on keskeistä Linnankin 
Tuntemattomassa ja korostuu Sotaromaanissa:

 Niinä päivinä Suomesta ei olisi löytynyt montaakaan päätä, 
jonka harkinta olisi pysynyt todellisuuden tasalla. Armeija eteni, 
väsyneenä mutta menestyksen siivittämänä ja kansa riemuitsi 
sen voitoista. Vain leskien ja orpojen suru heitti varjonsa tähän 
riemuun, mutta nauha rintaan ja taputus olkapäälle. Olette 
antaneet kalleimman uhrin maallemme. Ja kenties löytyi niin-
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kin luonnottomia äitejä, jotka todella tunsivat iloa poikansa 
haudalla. Hän oli saanut antaa uhrinsa.40

Smedsin Tuntematon nosti Linnan romaani(e)n teemoista keskiöön 
sotahenkisyyden kritiikin, isänmaallisen propagandan ja sotilaiden to-
dellisuuden välisen ristiriidan sekä ajatuksen sotilaista kuolemankultille 
vastakkaisena elävänä voimana. Mutta yhtä paljon esityksessä oli kyse 
siitä symboliasemasta ja niistä populaarimytologisista käyttötavoista, 
jotka Linnan Tuntematon on kulttuurissamme saanut ja jotka perus-
tuvat pitkälti Laineen elokuvaan, joka korostaa huumoria ja sanka-
rillisuutta ja häivyttää Linnan ironiaa ja kritiikkiä. Tuntemattomasta 
itsestään on kulttuurissamme muodostunut sellainen isänmaallisten 
vertauskuvien pankki, joita Linna ivaa TK-kirjallisuuden41 ja J. L. 
Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden parodioillaan. Linna itse täh-
densi, ettei hän Vänrikki Stoolin tarinoihin liittyvillä ivamukaelmilla 

Uhrisymbolien purkamista: Rahikaisen (Juha Varis) kommentti Tuntematon 
sotilas -teatteriesityksen tekijöiden blogissa.
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arvostellut Runebergia tai tämän taidetta vaan sitä, miten Runeber-
gin runoutta oli käytetty hyväksi vanhentuneiden yhteiskunnallisten 
asenteiden pönkittämisessä42. Samalla tavalla Smedsin Tuntematon 
arvosteli sitä, miten Tuntematonta käytetään hyväksi vanhentuneiden 
yhteiskunnallisten asenteiden pönkittämisessä. Kulttuurisena mieliku-
vapankkina Tuntematon ei ole palautettavissa Linnan romaaniin; sen 
kuvastoa käytetään tavoilla, joissa yhteys romaaniin on katkennut.43

Kaikkien pitää laulaa

Smedsin Tuntemattoman tavasta vieraannuttaa ja nykypäiväistää Suo-
mi-kuvastoa voidaan puhua myös kriittisenä montaasina44, jossa vas-
takohtaiset ja epäsopiviksi mielletyt ainekset luovat ristiriitatilanteita 
pakottaen vastaanottajan oma-aloitteiseen pohdintaan merkitysten 
tulkitsemiseksi. Niin ikään voidaan puhua brechtiläisestä etäännyttä-
misestä eli vieraannuttamisesta, joka avaa tutun kohteen ei-totutusta 
näkökulmasta uusia merkityksiä synnyttäen. Esimerkiksi täydennys-
mies Hauhia (Heikki Pitkänen) oli Smedsin Tuntemattomassa tele-
vision chat-juontaja, joka miksasi Eldankajärven jäätä teknobiittiin. 
Honkajoen (Petri Manninen) spastinen cp-vammaisuus korosti hah-
mon normista poikkeamista, erilaisuutta (queeriutta). Rokan (Henry 
Hanikka) tummaihoisuus liitti siirtokarjalaiset maahanmuuttajiin. 
Sotamies Suden roolittaminen koiranäyttelijällä (Enska / Sissi) korosti 
Suden vaitonaisuutta ja lemmikkimäistä riippuvuutta Rokasta, onhan 
koira ihmisen paras ystävä. Mutta kirjaimellinen esitys toi esille myös 
ekokeskeisen, ylilajisen ystävyyden ajatuksen.

Rokan ja Sarastien (Jaakko Kytömaa) välisessä kuulustelukeskus-
telussa ei juuri puhuttu, vaikka Linnan romaanissa kohtaus sisältää 
koko kirjan tunnetuimpia lauseita. Vuorosanojen sijaan kuultiin Ennio 
Morriconen musiikkia Sergio Leonen italowesternistä Huuliharppu-
kostaja (C’era una volta il West, ”Olipa kerran länsi”, 1968). Musiikki 
toi esiin myyttisen kaksintaistelun, koston sekä suuren syntykerto-
muksen ja kaihomielen teemat. ”C’era una volta la Finlandia”, olipa 
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kerran Suomi. Olipa kerran jatkosota ja Sibeliuksen Finlandia. Mutta 
ei ole enää. Nyt on terrorisminvastainen sota, ekokatastrofi, Eminem 
ja jääkiekkolaulut.

Stalinin syntymäpäivänä kuultiin venäläistä teknopoppia. Lava 
muuttui yökerhoksi, jonne näyttelijät hakivat yleisöä tanssimaan. Vuo-
den 2003 (ja 2008) Euroviisuista tutun tyttöduon t.A.T.u.:n laulujen 
Robot ja Malchik Gay soidessa nähtiin kankaalla kuvia venäläisistä 
taiteen, urheilun ja politiikan suurnimistä sekä tanssivista luurangoista. 
Kyseessä oli disco dance macabre, kalmantanssi, joka muistutti, että 
kuolema tulee kaikille, rikkaille ja köyhille, kuninkaille ja kerjäläisille, 
näyttelijöille ja katsojille.

Petroskoi-kohtauksessa kuultiin Sibeliuksen Sydämeni laulusta 
venäjänkielinen rockballadi-versio. Moni katsoja muisti Aleksis Kiven 
Seitsemästä veljeksestä peräisin olevan runon alkusanat: ”Tuonen lehto, 
öinen lehto! / Siell’ on hieno hietakehto / Sinnepä lapseni saatan. [– –] 
Tuonen viita, rauhan viita! / Kaukana on vaino, riita / Kaukana kavala 
maailma.”45 Suomen kansalliskirjailijan tekstin laulaminen venäjäksi 
nosti keskiöön suomalaisuuden sijaan ihmisyyden, elävän voiman. 
Lohduttava tuutulaulu soi hetken rauhan väsyneille miehille, joista 
moni tulisi kuolemaan. Samalla se muistutti, kuinka kaukana ulkomail-
la, vieraassa kulttuurissa, nuoret suomalaismiehet kävivät jatkosodan 
hyökkäysvaiheessa ja kuinka kaukana sodan maailma on kodista. 
Kynttelikköjen, koivujen ja maalauksellisissa asennoissa kuuntelevien 
miesten rajaama pysäytyskuvamainen musiikki-installaatio toi mieleen 
sellaisia toisen maailmansodan ”kaukaiselle” itärintamalle sijoittuvia 
kulttielokuvia kuin Stalingrad (Saksa 1993, ohj. Joseph Vilsmaier) ja 
Rautaristi (Cross of Iron, Iso-Britannia & Länsi-Saksa 1977, ohj. Sam 
Peckinpah). Punaiseen iltapukuun ja Neuvostoarmeijan koppalakkiin 
pukeutunut laulava nainen vertautui Linnan, Laineen ja Mollbergin 
Veruskaan, mutta kuva oli kokonaan uusi. Hilpeän Kalinkan tilalla 
oli kehtolaulu kuolleille ja kuoleville.
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Näyttelijöiden ja katsojien yhteinen kalmandisko.

Kohtauksessa, jossa miehet löysivät kuolleen venäläisen sotilaan (pe-
sukoneen) taskusta maatuskanuken, kuultiin lottapukuisen naisen 
laulamana Cherin ja Nancy Sinatran 1960-luvulla tunnetuksi teke-
mä kappale Bang, Bang (My Baby Shot Me Down). Monet muistavat 
kappaleen Quentin Tarantinon Kill Bill -elokuvasta (Kill Bill 1, Yh-
dysvallat 2003). Laulun aikana miehet kuorivat maatuskaa irvokkaan 
seksuaalisesti elehtien, nukkeja nuollen ja suuhun tunkien. Nuken 
sisustaan tunkeutuminen vertautui raiskaukseen ja yhä uuden nuken 
löytäminen yhä uuteen raiskaukseen, mitä laulun sanat ”bang, bang” 
korostivat. Pitkän kohtauksen päätteeksi laulu vaihtui leikaten Ihanaa, 
Leijonat ihanaa -spektaakkeliksi alkaen sanoilta ”vaikka tekee kipeää, ei 
haittaa”. Tämän jälkeen kankaalle heijastettiin valokuvia raiskattujen 
ja tapettujen naisten ruumiista ja kuolleista sotilaista. Kuvia säesti 
venäjänkielinen laulu Ne speshi (suom. Älä kiirehdi). Laulu pysäytti 
katsomaan sotaa. Yleisön ohella kuvista järkyttyi Riitaoja, jota Koskela 
riensi opastamaan, tämä ”kun oli ennenkin ollut”46. Koskela käänsi 
Riitaojan katseen pois kuvista, löi tälle kiväärin käteen ja neuvoi: 
”Rauhallisesti se on vaan otettava.”47
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Karaokemaisessa kanttiinikohtauksessa Riitaoja pakotettiin lau-
lamaan vasten tahtoaan. Hänet nostettiin ristinpuun juurelle, kris-
tillisen uhrisymbolin eteen. Laulamisen pakko samastui sotimisen, 
uhrautumisen pakkoon. Kuten Koskela totesi: ”Se vaan nyt on niin, 
että kaikkien täytyy laulaa.” Riitaojan laulama, mandoliinin helinän 
hallitsema mollisävyinen kappale muistutti hieman R.E.M.in laulua 
Losing My Religion (”Menettämässä uskoni”, 1991). Laulun sanat 
yhdistivät aineksia Linnan romaani(e)n kahdesta kohtauksesta: siitä, 
jossa järkyttynyt Riitaoja kertoo muille nähneensä tien puolessa kaatu-
neita suomalaisia sotilaita48, sekä siitä, jossa vihollisen tykistön jylystä 
pelästynyt Riitaoja kysyy Koskelalta, saattaako vihollinen kääntää 
tulensa suoraan heihin.49

 Ei soa puhhuu / Ei soa puhhuu / Pappi levyjä taittel / kuoleman 
levyjä / [– –] Koatuneita oli tien puolessa / Liäkintämiehillä 
veet silmissä / Hevosia mennynnä ranaatista / Monta miestä 
töpinästä / [– –] Ryssä tiijä meistä mittää / Luulee meijän jä-
niksiä olevan / [– –] Miks hoavoittunu yhtenää huuteli / Voi 
Jeesuksen Ristuksen perkele [– –].

Sanojen laulaminen, puhumisen sijaan, korosti tunteita, herkkyyttä, 
psyykeä, subjektiutta – sitä mikä asettuu uhrimieltä vastaan eli elävää 
voimaa. Ahdistunut Riitaoja lopetti laulun kesken ja ryntäsi pakoon, 
mutta miehet pakottivat hänet takaisin ristille, jonne hän jäi yksin. 
Nyt hahmo esitti sekä eksynyttä, vihollisen tuleen kuolevaa Riitaojaa 
että tottelemattomuuden takia teloitettavaa sotilasta. Sarastie luki 
tuomion ja hätääntynyt Riitaoja/sotilas yritti pyyhkiä rinnastaan pois 
lasertähtäimen punaista valopistettä. Pakkokuolema ja elävä voima 
asettuivat jälleen vastakkain.

Mukaelma ja muodonmuutos

Linnan Tuntematon sotilas on modernina romaanina avoin erilaisil-
le, jopa vastakkaisia seikkoja korostaville luennoille, tulkinnoille ja 
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mukaelmille50. Tämä Linnan romaanin monisäikeisyys tulee esiin 
Tuntemattomasta tehtyjen mukaelmien kirjossa. Kyse on siitä, miten 
Linnaa luetaan ja mitä siitä mukaillaan. Luetaanko sitä esimerkiksi 
suomalais-kansallisena vai eksistentiaalisena kerrontana? Kansakunnan 
vai yksilön näkökulmasta? Jatkosodan vai sodan yleensä näkökulmas-
ta? Kertomuksena sodasta vai yhteisön rakenteellisesta väkivallasta? 
Historian vai nykypäivän näkökulmasta? Mitä teemoja korostetaan, 
mitä häivytetään?

Tuntemattomaan liittyviä käsityksiä käsiteltiin Smedsin esityksessä 
jopa käsiohjelmassa. Siihen sisältyneessä palautekaavakkeessa kysyttiin 
muun muassa, oliko esitys uskollinen Linnan romaanille, oliko Rok-
ka kova jätkä ja voisiko esitystä suositella sotaveteraanille. Esitys siis 
parodioi jo ennalta esityksen vastaanottoa sekä mukaelmateoksille ja 
erityisesti sotateoksille tyypillisiä uskollisuuskeskusteluja. Myös Linnan 
romaani herätti aikoinaan kiihkeää keskustelua sen ”uskollisuudesta 
sodalle”. Samoin Rauni Mollbergin ohjaama Tuntematon sotilas -eloku-
va (1985) – jota Linna itse oli käsikirjoittamassa, toisin kuin Laineen 
elokuvaa – herätti kritiikkiä ja keskustelua sen uskollisuudesta niin 
Linnan romaanille kuin sodalle.

Vaikka Kansallisteatterin Tuntematon oli mukaelma Linnan ro-
maan(e)ista, se asettui väistämättä vuoropuheluun myös kaikkien 
aiempien Tuntematon-mukaelmien kanssa (ks. taulukko) sekä kaiken 
Tuntemattomaan liittyvän kulttuurisen kuvaston kanssa, liittyen sen 
kanonisoituneeseen asemaan isänmaallisena symbolina, mielikuvien, 
sanontojen ja kliseiden kulttuurisena pankkina. Sotienjälkeisten suku-
polvien yhteisöllisessä muistissa elävä Tuntematon on moniaineksinen 
ilmiö, jossa Linnan romaani on sekoittunut vuosi romaanin ilmesty-
misen jälkeen valmistuneeseen Laineen elokuvaan51. Paradoksaalisesti 
juuri Laineen elokuva onkin usein se perusteksti, johon myöhempiä 
Tuntematon-mukaelmia verrataan ja jota pidetään vähintään yhtä 
alkuperäisenä Tuntemattomana kuin Linnan romaania.
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Tuntematon sotilas -teatteriesityksen käsiohjelmalehtisessä ollut palaute-
kaavake.
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Tuntematon sotilas -mukaelmien historiaa (valikoima).

Elokuvatutkija Jukka Sihvosen sanoin Tuntematon muodostaa kerron-
nallisen aineksen rihmaston, jossa Tuntematon sotilas -romaani on yksi 
teksti muiden joukossa taustanaan niin jatkosota ja Tuntematon-nar-
ratiivi kuin monet korkea- ja populaarikirjalliset viiteteokset, joita se 
muuntelee52. Tuntematon sotilas -romaanin ja Tuntematon-narratiivin 
välisen elimellisen yhteyden voi nähdä katkenneen Laineen elokuvan 
valmistumisen myötä vuoden 1955 kuluessa, mutta Sotaromaanin 
ja Tuntemattoman kesken sen voisi nähdä katkenneen jo romaanin 
muokkaus- ja julkaisuvaiheessa ja vahvistuneen Sotaromaanin julkai-
semisen myötä vuoden 2000 kuluessa53.

Smedsin Tuntemattoman vuoropuhelu Linnan romaani(e)n kans-
sa on voimakas johtuen sekä teosten yhtäläisyyksistä että eroista. 
Smedsin Tuntematon on luenta Sotaromaanin yhteiskuntakriittisistä ja 
sodanvastaisista teemoista, mikä yhdistää teoksia. Mutta vuoropuhelu 
on voimakasta myös Smedsin postmodernin teatterin moniaistisen 
ilmaisukielen ja kriittisen parodian nykypäiväistävän estetiikan takia. 
Postmodernissa päällekirjoittavassa mukaelmassa mukaelman – tässä 
tapauksessa Smedsin Tuntemattoman – itsenäinen teosluonne korostuu. 
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Teos oli nimenomaan Smedsin Tuntematon, joka asetti kysymyksiä 
tämän päivän todellisuudesta.

Smedsin Tuntemattomasta voidaan puhua muodonmuutoksen teat-
terina54, joka pyrkii horjuttamaan totunnaisia ajattelukaavoja ja vallalla 
olevia historiankirjoituksen tapoja, herättämään vastaanottajan omaa 
ajattelua ja luovan tätä kautta henkistä muutoksen tilaa. Paradoksaa-
linen kerronta tuottaa rinnakkain eri merkityksiä, eri totuuksia, joista 
katsoja joutuu rakentamaan itse oman tulkintansa, mukaelmansa. 
Valmiiden vastausten sijaan muodonmuutoksen teatteri sysää liik-
keelle kysymyksiä, ajattelua. Teatteria, esitystä, maailmaa ja minuutta 
lähestytään avoimina, prosessinalaisina kokonaisuuksina, joissa muutos 
mahdollistuu. Muodonmuutosta voidaan pitää postmodernin teatterin 
keskeisenä vertauskuvana, toimintamallina, tekniikkana ja esteettisenä 
periaatteena55.

Smedsin Tuntemattoman raivoisassa energiassa, räjähdyksissä, 
tuhon ja ekokatastrofaalisen maailmanlopun kuvastossa saattoi kokea 
vapauttavaa anarkistista voimaa, joka on tähdätty pakkorakenteita, 
yhdenmukaistamista, alistamista, riistoa ja sortoa vastaan kaikkialla, 
yhteiskunnassa, teatterissa ja yksilön sisäisessä todellisuudessa. Tietoi-
suuden rajoilla ja äärimmäisyyksissä liikkuessaan anarkistinen taide 
”mahdollistaa vapaiden väylien murtamisen laitostuneeseen todelli-
suuteen”56. Se hakkaa aukkoa, murtaa jäätä, luo elämää.

Lopun täystuhoon johtavassa ampumakohtauksessa ammuttujen 
kuvien sarjan päätteeksi nähtiin Väinö Linnan kuva. Ilmoille syttyi 
katkelma Finlandiasta, sen alun uhkaavista soinnuista, jotka häipyi-
vät nopeasti pois paljastaen altaan tuulen huminalta ja suolinnuilta 
kuulostavan äänimaiseman.57 Yhteys Laineen elokuvaan, jossa niin 
ikään loppurytinää seuraa hiljaisuus ja tuulenhumina, oli puhutteleva. 
Laineen elokuvassa tuulesta syntyy Finlandia-hymni, Smedsin Tun-
temattomassa Finlandia hukkui eko-apokalyptiseen tuuleen. Laineen 
kertomus Suomesta alkaa ja päättyy Finlandialla, Smedsin epämääräi-
sellä suo-ambientilla, jota kuultiin esityksessä muutenkin siellä täällä 
ydinräjähdyksen sienipilveen yhdistettynä. Laineen elokuva synnyttää 
Finlandia-hymnillä tuhon maisemaan näyn Suomen uudesta huo-
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menesta: eheän kansallismaiseman, jossa havupuiden välistä pilkistää 
aurinko. Smedsin esityksen lopussa siniristilippu oli reikäinen ja lava 
savusi. Tuhon maisemaa ei eheytetty vaan se jäi voimaan. Mutta ympä-
ristö-installaatio kaatuneine koivunrunkoineen ja suoäänineen tarjosi 
ekologisen näyn Suomen huomenesta 2000-luvulla. Tuho muuntui 
meditaatioksi ja loi tilaa Suomen muodonmuutokselle. Dystopiassa 
säteili anarkistinen utopia, korjaava näky moniarvoisesta ja ekologisesti 
kestävästä maailmasta. Miten se tapahtuu, on meidän katsojien asiaa. 
Alussa on suo.
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VIII

HUOMINEN

Olen edellä pyrkinyt tapausesimerkkien avulla tarkastelemaan yksi-
tyiskohtaisesti sitä, miten audiovisuaalisessa nykykulttuurissa ja tai-
teessa1, erityisesti 2000-luvun kertovassa elokuvassa, televisiosarjassa 
ja teatterissa, musiikki ja ääni voivat ilmentää ja luoda mielensisäisen 
ja yhteiskunnallisen muutoksen tilaa. Olen eritellyt tarkastelemieni 
teosten tapoja rakentaa sukupuolisesti ja seksuaalisesti kumouksellis-
ta, liikkuvaa queer-identiteettiä sekä ihmiskeskeisen maailmankuvan 
sijoiltaan heittävää syväekologista ja ekokeskeistä olemisen tapaa. Näitä 
audiovisuaalisen esityksen synnyttämiä kokemuksellisia asemia olen 
kutsunut soiviksi pervo- ja ekoutopioiksi. Niitä kuuntelemalla olen 
koettanut osoittaa, miten audiovisuaalinen musiikki ja ääni voivat 
toimia identiteettityön, subjektiuden ja maailmankuvan uusiutumisen 
välineenä ja ajattelun liikkeelle laukaisijana. Samalla olen valottanut 
ylipäätään musiikillista pervo- ja ekoretoriikkaa.

Ajatus muutoksesta on määrännyt ne taidekeinot, joista olen 
tutkimuksessani ollut kiinnostunut, kuin myös lähestymistapani sekä 
toiseuden kuunteluun kytkeytyvän tutkimuseetokseni. Samalla muu-
toksen tila on toiminut vertauskuvana taiteen olemista ja ajattelua elä-
vöittävälle vaikutukselle kokijassa. Muutos on tarkastelun kohteissani 
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tärkeä aihe myös teosten kerronnallisten sisältöjen ja juonilinjojen 
tasolla. Teoksille on yhteistä yhteiskunnalliset kysymykset jatkuvasti 
muuttuvassa kulttuurissa sekä henkisen etsinnän, olemisen koettelun ja 
sisäisen matkan teemat. Niitä luonnehtii myös kriittinen postmoderni 
estetiikka, joka lukkoon lyötyjen keinojen, rakenteiden ja merkitysten 
sijaan pyrkii liikkeeseen ja avoimuuteen, muodonmuutoksen tilaan.

Muutoksen tarinat

Angels in America -televisiosarjassa elämä hahmottuu matkaksi, jat-
kuvaksi ja kivuliaaksi muutoksen tapahtumaksi. Liike on elämän 
ja kulttuurin vertauskuva, ja liikkuvan identiteetin esitaistelijat – 
queer-kansalaiset – ovat yhteiskunnallisen muutoksen lähde. Sarjaa 
luonnehtii musiikin ja äänen eron kumoava kokonaisvaltainen ää-
niarkkitektoniikka, musiikillisten tyylien sekakäyttö ja pervouttava 
uudelleenmerkityksellistäminen sekä elokuvamusiikin (hetero)nor-
matiivisten kerrontakäytäntöjen toisintoistaminen ja camp-estetiikka. 
Näiden keinojen avulla ääniraita rikkoo sukupuolisia ja seksuaalisia 
normeja ja luo pervo-utopian tilan: äänellisen ilmentymän liikkuvalle, 
määrittelemättömälle ja muutoksessa olevalle identiteetille.

Transamerica kuvaa sukupuolenkorjaukseen liittyvää identiteetin 
muutostilaa ja yllättävän vanhemmuuden mukanaan tuomaa henkistä 
kasvua. Muutos on kirjaimellisesti esillä tie-elokuvan lajipiirteissä, 
kuten fyysisessä liikkeessä Amerikan halki autolla matkustettaessa, 
sekä kehoa muokkaavan leikkauksen odottamisessa. Kirjaimellista ja 
vertauskuvallista muutosta, matkustamista ja itsensä etsintää kuvaava 
kantrimusiikki pervoutuu transsukupuolisesta elämästä kertovaksi 
musiikiksi. Arkkityyppisen amerikkalainen ja arkinen musiikki trans-
elämän kuvaajana kyseenalaistaa normatiiviset käsitykset luonnollisesta 
ja epäluonnollisesta sekä normaalista ja epänormaalista. Tavallisten 
ihmisten elämästä tarinoiva ja erilaisia amerikkalaisia identiteettejä 
soiva musiikki maalaa transsukupuolisuudesta elämäntaidollisen ky-
symyksen ja värittää transutopian monikulttuuriseksi avoimuudeksi.
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Tunnit kertoo ihmisen henkisestä kamppailusta ja sisäisestä 
mullistuksesta melankolian ja masennuksen reunamilla. Elokuvan 
päähenkilöt kokevat asioita, jotka muuttavat heidän minuuttaan ja 
elämänsä hahmottumista perustavalla tavalla. Elämä näyttäytyy py-
sähtymättömäksi tapahtumaketjuksi, joka syöksyy eteenpäin vaikeiden 
eksistentiaalisten valintojemme kautta. Tätä elokuvan filosofista perus-
asetelmaa, tajunnanvirtaa ja sen ratkaisevia hetkiä, jälkiminimalistisesti 
vinoutunut musiikki soittaa. Kehämäiselle toistokudokselle perustuva 
musiikki hylkää suoraviivaisen ja päämäärähakuisen kerrontakaavan. 
Se kieltää tonaalisen musiikin vakaan subjektimallin ja purkaa käsit-
teellisiä vastakohtaisuuksia. Tunnit-elokuvan musiikki soittaa ilmoille 
pervo-utopian keskeneräisenä tapahtumallisuutena ja valinnan tilana, 
jatkuvassa muutoksessa olevana minuutena.

Elämän puu kuvaa ihmisen henkistä kamppailua ja sisäistä mul-
listusta kuoleman tosiasiaa sekä luonnon olevuutta ja olemassaolon 
ihmettä vasten. Syvähenkisen musiikin perinteistä ammentava musiikki 
ilmentää päähenkilön masentunutta tilaa, pyrkimystä muutokseen sekä 
mielensisäisen valaistumisen kokemusta. Samalla se on voimakkaasti 
virtaavaa, kokonaisvaltaista ja tilallista musiikkia, jonka vahva myötä-
värähtely ympäristön kanssa tuottaa ekokeskeisen utopian. Maailma 
näyttäytyy muutoshakuiseksi suhteiden verkostoksi, jossa kaikki liittyy 
kaikkeen ja jossa yhteisön käsite laajenee kattamaan koko ekosfäärin.

Uudessa maailmassa on kyse kokonaisen mantereen kulttuurisesta 
muutoksesta sekä modernin länsimaisen kulttuurin luontosuhdet-
ta ja olemisenymmärrystä koskevasta muutoksen mahdollisuudesta. 
Nyky-Amerikan synty kuvataan teknis-taloudellisen maailmankuvan 
voittokuluksi, joka tukahduttaa ihmisen kokemuksellisen yhteyden 
luontoon, ympäristöön, toisiin ihmisiin, muuhun olevaan ja omaan 
itseen. Samalla elokuva koskettaa katsojassa piilevää muutoksen mah-
dollisuutta virvoittamalla alkuperäistä luontosuhdetta ja herättämällä 
ilmoille olemisen kysymyksen. Filosofisen kysymyksen tavoin toimiva 
musiikki ja äänimaisemat rakentavat ekokeskeisen utopian, joka viit-
taa toisenlaiseen maailmaan ja kokemisen mahdollisuuteen luonnon 
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riistämiselle ja omaisuuden kasvattamiselle perustuvan teknologisen 
olemisenymmärryksen sijaan.

Tuntematon sotilas -teatteriesityksessä muutos koskee suomalaisen 
yhteiskunnan mentaalihistoriallista muutosta uudelle vuosituhannelle 
tultaessa. Väinö Linnan romaanin postmoderni mukaelma suomi 
2000-luvun kilpailuyhteiskuntaa ja sen rakenteellista väkivaltaa. Ny-
kypäivän työelämä näyttäytyi sodaksi, jossa ihminen – elävä voima 
– on teknis-taloudellisessa kasvussa hyväksi käytettävää varantoa eikä 
muuta. Anarkistisen energisillä ja rajusti musisoiduilla elävän voiman 
esityksillään teos hahmotteli valtakulttuurin poispainamia ajattelun 
ja olemisen tapoja, joissa säteili ekokeskeinen ja monikulttuurinen 
utopia, avoin muodonmuutoksen tila.

Keskeneräisyys
 

Kaikille käsittelemilleni muutoksen kuvauksille on yhteistä se, että 
ihmisen minuus, maailmasuhde ja elämä hahmottuvat niissä jatkuvaksi 
tapahtumallisuudeksi, jossa ei ole pysyviä sulkeumia. Ihmisen minä on 
avoin ja muuttuva kokonaisuus, joka kehkeytyy yhä uudestaan ympäris-
tön, kulttuurin ja yhteiskunnan näyttämöillä. Se on kokemusten virtaa 
ja identiteettisäikeiden risteymiä, keskeneräisten ja ratkaisemattomien 
tapahtumaketjujen elävä kudos. Siksi se on myös mahdollisuuksien 
avaruus, jossa kokea utooppisia tiloja ja hetkiä, jotka syntyvät teosten 
vastaanotossa kasautuvien affektien ja merkitysten tuottamasta ei-vie-
lä-tietoisesta kokemuksellisesta lisästä2.

Avoimuus itselle, toisille, kanssaolevalle ja maailmalle tarkoittaa 
eettisen vuorovaikutuksellisuuden tilaa, joka mahdollistaa ottamaan 
elämän vastaan uudella läsnäololla3. Se synnyttää tilaisuuksia soveltaa 
uudenlaisia ja erikaltaisia kokemis- ja näkökulmia maailmaan, kult-
tuuriin ja yhteiskuntaan sekä asettaa koko ihmisen maailmassa ole-
misen tavan muokkauksen alaiseksi. Näissä välitiloissa maailmankuva 
murtuu ja uusiutuu, ja oleminen muuttaa muotoaan. Siellä on tilaa 
pervolle olemisen tavalle, transsubjektiudelle, ylilajiselle ystävyydelle, 
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ekologiselle yhteyden kokemukselle toisten lajien ja olevan kanssa ynnä 
muille tulemisen tilassa oleville, liikkuville ja muuttuville maailmassa 
olemisen muodoille, jotka valtakulttuurissa jäävät usein huomiotta 
tai sysätään syrjään.

Käsitys avoimesta ja muutoksenalaisesta minuudesta – olemuk-
sellisen identiteetin sijaan – heijastuu käsittelemissäni teoksissa myös 
siinä, että kuten postmodernille taiteelle on tyypillistä, teosten keskiössä 
ei ole niinkään yksi yksilö (päähenkilö, jonka tarinaa sivuhenkilöt tu-
kevat) kuin ihmisten ryhmä (päähenkilöiden joukko). Tämä korostaa 
minuuden tapahtumallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä subjektiuden 
käsitteellisyyttä. Se tuo esille myös epänormatiivisen, ei-yhtenäiselle 
identiteetille perustuvan avoimen yhteisöllisyyden ajatuksen. Laajen-
tuneeseen pervoeko-perheeseen kuuluu kuka tai mikä tahansa, jota 
kohtaan koetaan yhteyttä ja myötätuntoa ja jonka kanssa elämää jaetaan 
yhteisen taivaan alla. Minuuden muuttuvuutta, tapahtumallisuutta, 
keskeneräisyyttä ja yhteisöllisyyttä painottavat niin ikään teosten avoi-
met loput. Sulkeuman tilalla on tapahtumaketjun jatkuminen, mikä 
kasvattaa vastaanottajan vastuuta teoksen merkitysten rakentajana. 
Kokonaisuuden ei tarvitse olla ehyt ja ristiriidaton. Aukkoinen ilmaisu 
heijastelee sitäkin, että vastaanottaja rakentaa maailmasuhteensa – 
maailmassa olemisensa ja minuutensa – itse. Taide toimii filosofisena 
mallina todellisuuden rakentumista koskeville kysymyksille, tulkin-
noille ja totuuksille.

Audiovisuaalisten merkitysten neuvottelu ja tulkinta ei ole vain 
kiistelyä totuudesta ja vallasta, vaan se on myös tilan luomista toiselle 
ja toiseuksille. Tätä kriittisen postmodernin taiteen eetosta voidaan 
pitää älyllisenä vastavaikutuksena postmodernille maailmalle. Se on 
kohdistanut huomionsa yhteiskunnassa syrjäytettyihin tai huomiotta 
jätettyihin kysymyksiin, identiteetteihin ja olemisen tapoihin – sinne 
missä ei ole valtaa. Postmodernin taiteen myötä seksuaaliset ja suku-
puoliset toiseudet sekä ekologiset kysymykset ovat 2000-luvulla kes-
keinen osa yhteiskuntaa, audiovisuaalista kulttuuria ja postmodernia 
estetiikkaa, eivät niiden reuna-alueita.
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Aika

Musiikin voimaperäinen kehollisuus, esikäsitteellisyys ja affektiivisuus 
on tehnyt siitä suositun ilmaisuvälineen moniaistisuutta ja ei-kielellistä 
kokemuspiiriä korostavan postmodernin nykytaiteen kentässä. Ajassa 
etenevänä eli jatkuvasti muuttuvana, tilallisena ja kehoon voimakkaasti 
vetoavana mutta näkymättömänä taiteen muotona musiikki on erin-
omainen avoimuuden ja muutoksen tilan ilmentäjä. Musiikki kykenee 
liuottamaan yksiraiteista, välineelliseen kieleen sidottua ajattelua ja 
hahmottamaan uusia vuorovaikutuksellisia tiloja. Samalla se alleviivaa 
tilallisuutta, ympäristöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä sitoessaan meidät 
samaan äänellistilallisen yhteenkuuluvuuden piiriin. Musiikki onkin 
ikivanha utopian muoto.

Voimakkaan aistillisena ilmiönä musiikki on toiminut monina 
aikoina ja monissa kulttuureissa toisen maailman heijastimena. Sen 
on ajateltu ilmentävän jotakin ihmistä suurempaa, kuten maailman-
kaikkeuden perimmäistä järjestystä.4 Sillä on länsimaisessa ajattelun 
historiassa ollut abstraktiutensa vuoksi usein tällainen merkitys jonkin 
korkeamman järjestyksen ilmentäjänä ja filosofian korkeampana muo-
tona. Sen on myös usein ajateltu kertovan tulevaisuudesta ja ennustavan 
yhteiskunnallisia olosuhteita. Ihmisen olemassaoloa, maailmasuhdetta 
ja olemisen tapaa koskevien filosofisten, eksistentiaalisten ja identitee-
tillisten teemojen kuuntelu elokuvan ja teatteriesityksen musiikista 
ja äänestä elävöittääkin ilmoille klassisen kysymyksen musiikin ja 
filosofian suhteesta.

Tarkastelemissani elokuvissa, televisiosarjassa ja teatteriesityksessä 
ääni ja musiikki sysäävät filosofisen kysymisen ja käsitteellisyyden liik-
keelle. Jatkuvana virtana soljuva musiikki tai äänikudos antaa elokuvan, 
televisiosarjan ja teatteriesityksen kysymyksille filosofisen painon ja 
merkityksen. Musiikki veistää audiovisuaalisen esityksen filosofiset 
teemat esiin antamalla niille musiikin samanaikaisesti käsitteellisen 
(henkisen) ja aistillisen (ruumiillisen) muotin.

Audiovisuaaliset esitykset voivat sanallisten käsitteiden tilalla 
toimivine konkreettisine ja jännitteisine, äänikuvallisine ja teatterissa 
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myöskin aineellisine ja tilassa liikkuvine asetelmineen avata valtakult-
tuurin jumiutuneisiin ajatusratoihin uusia näkyjä, hakata totunnai-
suuksien ja sääntöjen jäätä ja tehdä tilaa toiseudelle, erilaisuudelle, 
moniarvoisuudelle. Liikkeessä olevan ajattelun ja lukkiutumattoman 
identiteetin asema tuottaa utopian tilan, jolla on korjaava voimaulot-
tuvuus. Suljettuun ja ehyeen kokonaisesitykseen pyrkimisen sijasta 
postmoderni muutoksen taide luo välitiloja, uusia näkökulmia ja 
avoimia rakenteita, jotka hylkäävät lukkoon lyödyt identiteetit, valmiit 
ajatukset ja valtakertomukset5.

Ihminen ilmaisee omaa olemistaan kaikkein akuuteimmin ot-
tamalla ajattelunsa kohteeksi oman olemassaolonsa. Tätä tarkoitan 
taiteella olemisen hahmottajana. Olemisen kysyminen ja musiikin 
kuuntelu ovat hitaita, aikaa vieviä ja avoimuutta vaativia tapahtumia. 
Pitkistä prosesseista ja yhtä aikaa käynnissä olevista monimutkaisista 
tapahtumista rakentuvana aikataiteena musiikki opettaa ylipäätään 
kuuntelemaan pitkämielisesti ja syvällisesti keskittyen. Jos emme osaa 
kuunnella musiikkia, miten osaisimme kuunnella toisiamme, muita 
kanssaolevia ja elämää itsessämme?

Kyvyssään vedota esikäsitteellisiin ja ei-kielellisiin havaitsemisen, 
hahmottamisen ja viestinnän muotoihin musiikki, elokuva ja teatteri 
kykenevät tutkimaan todellisuutta toisella tavalla ja hahmottamaan 
toisenlaista ajattelua kuin välineelliseen kieleen perustuva arkiajattelu, 
tiede tai akateeminen filosofia. Queer-tutkija José Esteban Muñozin 
queer-utooppista ajattelua ja eksistentiaalifilosofi Martin Heideggerin 
olemisen ajallisuuden analyysia yhdistäen voimme puhua näistä uto-
pioista ekstaattisena6 pervoaikana, joka saattaa meidät avoimuudelle 
ja silleen jättämiselle7. Hidasta syväkuuntelua vaativa musiikki hylkää 
arkijärjen hyötyhakuisen aikakäsityksen, joka päämäärään suuntau-
tuessaan aina kadottaa nykyhetken. Utopistiset tilat ja hetket avaavat 
olemisen avoimuudelle, jossa olemisemme tapahtuu kestämässä, joka 
mahdollistaa uudenlaisen maailman jäsentymisen. Heideggerin ajan 
analyysissa tulevaisuus ei viittaa tulevaan ajankohtaan vaan täälläolossa 
avautuviin mahdollisuuksiin. Vastaavasti menneisyys eli olleisuus ei 
viittaa niinkään taaksepäin kuin täälläolon tämänhetkiseen perus-
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taan. Tulevaisuuden ja olleisuuden liikevoimaisessa vuorovaikutuksessa 
täälläolo nykyistyy ja läsnäoloistuu avaten mielekkään suhteen läsnä 
olevaan maailmaan.8 Näissä pervo- ja ekoutopian tiloissa ajan nor-
matiiviset jäsennysluokat (mennyt, nykyhetki, tulevaisuus) ylittyvät, 
ekstaattinen ajallisuuden kokemus tihenee ja maailmassa viipyvyys on 
olemiseen perustettua. Pervo- ja ekokuulumat muokkaavat nykyhetkeä 
uudestaan esikäsitteellisenä vapautumisen ja armon kokemuksena, vaih-
toehtona teknis-taloudelliselle ihanne-elämän mallille, joka perustuu 
päämäärähakuiselle suorittamiselle ja jatkuvalle kasvulle.

Olen kirjassani lähestynyt elokuvia, televisiosarjaa ja teatteria 
todellisuuden tutkimuksen runollis-filosofisena muotona, joka toimii 
toisenlaisilla havainnoinnin, kokemisen ja ajattelun keinoilla kuin 
tieteellisen tutkimisen, journalismin tai arkiajattelun välineellinen kieli 
ja joka mahdollistaa maailmassa olemisen kokemuksen uusiutuvan 
elävöitymisen. Tällaista muutoksen taidetta voi löytää perinteiseltä 
taiteen kentältä mutta yhtä hyvin sen ulkopuolelta kulttuurista ja 
kokemuksista, joita ei välttämättä edes taiteeksi mielletä. Keskeistä on 
teoksen ja vastaanottajan välille syntyvä syvä vuorovaikutuksellinen 
suhde: teos, esitys, kokemus tai tapahtuma kietoo vastaanottajansa 
tämän ajattelun perusteita ravistelevaan älylliseen ja esikäsitteelliseen, 
tunnevoimaiseen ja keholliseen prosessiin. Tässä yksittäisen ihmisen 
kokemusmaailmassa, ajattelussa ja olemisessa tapahtuvassa muutoksen 
mahdollisuudessa asuu toivo. Ihmisten, maailman ja asioiden ei ole 
pakko olla niin kuin ne ovat. On olemassa mahdollisuuksien tila. Kuten 
Oscar Wilde kirjoitti: ”Maailmankartta, johon ei sisälly Utopiaa, ei 
ole vilkaisunkaan arvoinen.”9

Viitteet

1 Sana taide kantaa mukanaan raskasta painolastia ja käsitteellisiä ongelmia, mihin 
en kirjassani kajoa. Olen käyttänyt käsitettä käytännönläheisesti viittaamaan 
mihin tahansa musiikkiin, äänitaiteeseen, elokuvaan, kirjallisuuteen, kuva-
taiteeseen, teatteriin, muuhun esitystaiteeseen tai mihin tahansa taiteelliseen 
tuotokseen, jolla on filosofista voimavaraa vaikuttaa vastaanottajan ajatteluun, 
olemiseen ja maailmankuvaan.

2 Muñoz 2009, 3.
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3 Vrt. Tiekso 2013, 138–139, 217.
4 Musiikin käytöstä selittämättömän vertauskuvana ks. esim. Torvinen 2014.
5 Vrt. Schmidt 2005, 13.
6 Ajallisuuden ekstaasi (vrt. kreik. ἔκστασις) ei tarkoita Heideggerilla niinkään 

haltioitumista tai hurmioitumista kuin kreikkalaisen juurensa ekstatikon mu-
kaisesti itsensä ulkopuolella olemista, toisaalle tempautumista. Tässä mielessä 
ekstaasin käsitteessä on tärkeää sen yhteys eksistenssin, olemassaolon, käsittee-
seen. (Heidegger 2000a [1927], 395, alaviite 302, suomentaja Reijo Kupiaisen 
huomio.)

7 Heidegger 2000a [1927]; 1991 [1959]; Muñoz 2009.
8 Heidegger 2000a [1927], 391–395.
9 Wilde 1919 [1895].
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LÄHTEET

I ELOKUVAT JA TELEVISIOSARJAT

Elokuvat

2001: Avaruusseikkailu (2001: A Space Odyssey, Iso-Britannia & Yhdysvallat), 
ohj. Stanley Kubrick, 1968.

Aamiainen Plutolla (Breakfast on Pluto, Irlanti & Iso-Britannia), ohj. Neil 
Jordan, 2005.

Aamiainen Tiffanylla (Breakfast at Tiffany’s, Yhdysvallat), ohj. Blake Edwards, 
1961.

Alien – kahdeksas matkustaja (Alien, Yhdysvallat), ohj. Ridley Scott, 1979.
Always – Ikuisesti (Always, Yhdysvallat), ohj. Steven Spielberg, 1989.
Angels in America. Ks. televisiosarjat.
Auringonlaskun katu (Sunset Boulevard, Yhdysvallat), ohj. Billy Wilder, 1950.
[Une] autre femme (”Toinen nainen”, Ranska), ohj. Jérôme Foulon, 2002.
Barking Water (”Tyrskyävä vesi”, Yhdysvallat), ohj. Sterlin Harjo, 2009.
Batman (Yhdysvallat), ohj. Tim Burton, 1989.
Beautiful Boxer (”Kaunis nyrkkeilijä”, Thaimaa), ohj. Ekachai Uekrongtham, 

2003.
Boys Don’t Cry (”Pojat eivät itke”, Yhdysvallat), ohj. Kimberly Peirce, 1999.
Brokeback Mountain (”Brokeback-vuori”, Yhdysvallat), ohj. Ang Lee, 2005.
By Hook or By Crook (”Niillä tai näillä keinoin”, Yhdysvallat), ohj. Harriet 

[Harry] Dodge & Silas Howard, 2002.
[The] Crying Game (Iso-Britannia), ohj. Neil Jordan, 1992.
Different for Girls (”Eri asia tytöille”, Iso-Britannia & Ranska), ohj. Richard 

Spence, 1996.
Desperate Living (”Epätoivoista elämää”, Yhdysvallat), ohj. John Waters, 1977.
Easy Rider – matkalla (Easy Rider, Yhdysvallat), ohj. Dennis Hopper, 1969.
Elämän puu (The Tree of Life, Yhdysvallat), ohj. Terrence Malick, 2011.
Geronimo (Geronimo: An American Legend, Yhdysvallat), ohj. Walter Hill, 

1993.
Ghost – Näkymätön rakkaus (Ghost, Yhdysvallat ), ohj. Jerry Zucker, 1990.
Haudatkaa sydämeni Wounded Kneehen (Bury My Heart at Wounded Knee, 

Yhdysvallat), ohj. Yves Simoneau, 2007.
Huuliharppukostaja (C’era una volta il West, Italia), ohj. Sergio Leone, 1968.
Ihmemaa Oz (The Wizard of Oz, Yhdysvallat), ohj. Victor Fleming, 1939.
Iho jossa elän (La piel que habito, Espanja), ohj. Pedro Almodóvar, 2011.
Intohimon laki (La ley del deseo, Espanja), ohj. Pedro Almodóvar, 1987.
Julma maa (Badlands, Yhdysvallat), ohj. Terrence Malick, 1973.
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Kaksintaistelu auringossa (Duel in the Sun, Yhdysvallat), ohj. David O. Selz-
nick, 1946.

Kaunotar ja hirviö (La Belle et la Bête, Ranska), ohj. Jean Cocteau, 1949.
Kerralla sileäksi (Clearcut, Kanada), ohj. Ryszard Bugajski, 1991.
Kerron sinulle kaiken (Suomi), ohj. Simo Halinen, 2013.
Keskiyön cowboy (Midnight Cowboy, Yhdysvallat), ohj. John Schlesinger, 1969.
[The] Kids are All Right (”Lapset ovat okei”, Yhdysvallat), ohj. Lisa Cholo-

denko, 2011.
Kill Bill 1 (Yhdysvallat), ohj. Quentin Tarantino, 2003.
Kolme väriä: Punainen (Trois couleurs: Rouge / Trzy kolory: czerwony, Puola, 

Ranska ja Sveitsi), ohj. Krzysztof Kieślowski, 1994.
Kolme väriä: Sininen (Trois couleurs: Bleu, Ranska), ohj. Krzysztof Kieślowski, 

1993. 
Kuiskauksia ja huutoja (Viskningar och rop, Ruotsi), ohj. Ingmar Bergman, 

1972.
[The] Lone Ranger (”Yksinäinen vealtaja”, Yhdysvallat), ohj. Gore Verbinski, 

2013.
Manhattan (Yhdysvallat), ohj. Woody Allen, 1977.
Melankolia (Melancholia, Tanska), ohj. Lars von Trier, 2011.
Mrs. Doubtfire – isä sisäkkönä (Mrs. Doubtfire, Yhdysvallat & Iso-Britannia), 

ohj. Chris Columbus, 1993.
My Fair Lady (”Hieno naiseni”, Yhdysvallat), ohj. George Cukor, 1964.
Myra – herkkua helmoissa (Myra Breckinridge, Yhdysvallat), ohj. Michael 

Sarne, 1970.
Naisia hermoromahduksen partaalla (Mujeres al borde de un ataque de nervios, 

Espanja), ohj. Pedro Almodóvar, 1988.
Neitoperho (Suomi), ohj. Auli Mantila, 1997.
Normal (”Normaali”, Yhdysvallat), ohj. Jane Anderson, 2003.
Onnellisten aika (Days of Heaven, Yhdysvallat), ohj. Terrence Malick, 1978.
Orfeuksen testamentti (Le testament d’Orphée, Ranska), ohj. Jean Cocteau, 

1960.
Orfeus (Orphée, Ranska), ohj. Jean Cocteau, 1950.
Paris, Texas (Saksa, Ranska & Iso-Britannia), ohj. Wim Wenders, 1984.
Perduto amor (”Kadotettu rakkaus”, Italia), ohj. Franco Battiano, 2003.
Philadelphia (Yhdysvallat), ohj. Jonathan Demme, 1993.
Pocahontas (Yhdysvallat), ohj. Mike Gabriel & Eric Goldberg, 1995.
Powwow Highway (Yhdysvallat), ohj. Jonathan Wacks, 1989.
Psyko (Psycho, Yhdysvallat), ohj. Alfred Hitchcock, 1960.
Punainen ratsastaja – Geronimo (Geronimo, Yhdysvallat), ohj. Arnold Laven, 

1962.
Päivä Lännessä (Go West, Yhdysvallat), ohj. Edward Buzzell, 1940.
Rakkaus veitsenterällä (The Year of Living Dangerously, Yhdysvallat), ohj. 

Peter Weir, 1982.
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Rautaristi (Cross of Iron, Iso-Britannia & Länsi-Saksa), ohj. Sam Peckinpah, 
1977.

Runoilijan veri (Le sang d’un poète, Ranska), ohj. Jean Cocteau, 1930.
Ruusuinen elämäni (Ma vie en rose, Belgia), ohj. Alain Berliner, 1997.
Say Amen, Somebody (”Sanokaa joku aamen”, Yhdysvallat), ohj. George T. 

Nierenberg, 1982.
Smoke Signals (”Savumerkkejä”, Yhdysvallat & Kanada), ohj. Chris Eyre, 1989.
Soldier’s Girl (”Sotilaan tyttö”, Yhdysvallat), ohj. Frank R. Pierson, 2003.
Stalingrad (Saksa), ohj. Joseph Vilsmaier, 1993.
Tanssii susien kanssa (Dances with Wolves, Yhdysvallat), ohj. Kevin Costner, 

1990.
Tappava tunnustus (Dressed to Kill, Yhdysvallat), ohj. Brian de Palma, 1980.
Thelma ja Louise (Thelma & Louise, Yhdysvallat), ohj. Ridley Scott, 1991.
Tootsie – lyömätön lyyli (Tootsie, Yhdysvallat), ohj. Sydney Pollack, 1982.
Top Hat (myös Silkkihattu Top Hat, Yhdysvallat), ohj. Mark Sandrich, 1935.
To the Wonder (”Ihmeeseen”, Yhdysvallat), ohj. Terrence Malick, 2012.
Transamerica (Yhdysvallat), ohj. Duncan Tucker, 2005.
Tunnit (The Hours, Yhdysvallat), ohj. Stephen Daldry, 2002.
Tuntematon sotilas (Suomi), ohj. Edvin Laine, 1955.
Tuntematon sotilas (Suomi), ohj. Rauni Mollberg, 1985.
Tuntematon sotilas (Suomi), ohj. Mikko Kuparinen, Smedsin Kansallisteatte-

rille ohjaamasta näytelmästä tehty televisioelokuva, 2009.
Tuulen viemää (Gone with the Wind, Yhdysvallat), ohj. Victor Fleming, George 

Cukor & Sam Wood, 1939.
Tähtien sota (Star Wars, Yhdysvallat), ohj. George Lucas, 1977–2005. Episodi 

IV: Uusi toivo (A New Hope, 1977), Episodi V: Imperiumien vastaisku (The 
Empire Strikes Back, 1980), Episodi VI: Jedin paluu (Return of the Jedi, 
1983), Episodi I: Pimeä uhka (The Phantom Menace, 1999), Episodi II: 
Kloonien hyökkäys (Attack of the Clones, 2002), Episodi III: Sithin kosto 
(Revenge of the Sith, 2005).

Uhrilampaat (The Silence of the Lambs, Yhdysvallat), ohj. Jonathan Demme, 
1991.

Uusi maailma (The New World, Yhdysvallat), ohj. Terrence Malick, 2005.
Veronikan kaksoiselämä (La double vie de Véronique, Podwójne życie Weroniki, 

Puola, Ranska ja Norja), ohj. Krzysztof Kieślowski, 1991.
Vertigo – punainen kyynel (Vertigo, Yhdysvallat), ohj. Alfred Hitchcock, 1958.
Veteen piirretty viiva (The Thin Red Line, Yhdysvallat), ohj. Terrence Malick, 

1998.
Victor/Victoria (Iso-Britannia & Yhdysvallat), ohj. Blake Edwards, 1982.
Viimeinen apaashi (Apache, Yhdysvallat), ohj. Robert Aldrich, 1954.
XXY (Argentiina), ohj. Lucía Puenzo, 2007.
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Televisiosarjat

Angels in America (”Enkeleitä Amerikassa”, Yhdysvallat), ohj. Mike Nichols, 
2003.

Bonanza (Yhdysvallat), 1959 –1973.
Dirty Sexy Money (Yhdysvallat), 2007–2008.
Ellen (Yhdysvallat), 1994–1998.
Huippu-dragqueen haussa (RuPaul’s Drag Race, Yhdysvallat), 2009–.
Johnny Bravo (Yhdysvallat), 1997–2004.
Lännen tie (Rawhide, Yhdysvallat), 1959–1966.
Orange is the New Black (”Oranssi on uusi musta”, Yhdysvallat), 2013–.
Pieni talo preerialla (Little House on the Prairie, Yhdysvallat), 1974 –1983.
Star Trek: Uusi sukupolvi (Star Trek: The Next Generation, Yhdysvallat), 

1987–1994.
Tohtori tuli kaupunkiin (Dr. Quinn, Medicine Woman, Yhdysvallat), 1993–

1998.
Villi Pohjola (Northern Exposure, Yhdysvallat), 1990–1995.
 Älä pyyhi kyyneleitä paljain käsin (Torka aldrig tårar utan handskar, Ruotsi), 

2012.

II TUTKIMUSAINEISTO

Elokuvat, televisiosarjat ja teatteriesitykset ääni- ja 
musiikkitietoineen

Angels in America 2003 [dvd]. 6-osainen televisioelokuva. Ohjaus Mike 
Nichols, käsikirjoitus Tony Kushner, alkuperäismusiikki Thomas New-
man, äänimiksaus James J. Sabat, äänisuunnittelu ja ääniohjaus Ron 
Bochar, musiikin leikkaus Bill Bernstein ja Suzana Peric, orkestraatio 
Thomas Pasatieri, musiikin ohjaus Evyen J. Klean. 337 min. HBO, 
Yhdysvallat, dvd-tallenteen julkaisuvuosi 2004.

Elämän puu (The Tree of Life) 2011 [dvd]. Ohjaus ja käsikirjoitus Terren-
ce Malick, alkuperäismusiikki Alexandre Desplat, äänisuunnittelu ja 
ääniohjaus Craig Berkey & Erik Aadahl, äänimiksaus John Pritchett. 
Suomenkielisen version tekstitys Minna Franssila. 138 min. River Road 
Entertainment & Fox Searchlight Pictures, Yhdysvallat.

Transamerica 2005 [dvd]. Ohjaus ja käsikirjoitus Duncan Tucker, alkupe-
räismusiikki David Mansfield, musiikin ohjaus Doug Bernheim, ääni-
suunnittelu ja ääniohjaus Louis Bertini, äänimiksaus David Diamond. 
103 min. Belladonna Productions, Yhdysvallat.

Tunnit (The Hours) 2002 [dvd]. Ohjaus Stephen Daldry, käsikirjoitus David 
Hare Michael Cunninghamin samannimisen romaanin mukaan, alku-
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 peräismusiikki Philip Glass, ohjaava äänileikkaus Warren Shaw, ääni-
miksaus Tony Dave & Gary Alper. 111 min. Paramount Pictures, Yh-
dysvallat, dvd-tallenteen julkaisuvuosi 2003.

Tuntematon sotilas 2007–2009. Teatteriesitys Suomen Kansallisteatterin 
Suurella näyttämöllä. Ohjaus ja sovitus Kristian Smeds Väinö Linnan 
romaanin pohjalta, videosuunnittelu Ville Hyvönen, äänisuunnittelu Esa 
Mattila, musiikin miksaus Jussi Kerkola, ohjaajan assistentit Akse Pet-
tersson ja Sirpa Riuttala, äänimies Raine Ahonen. Ensi-ilta 28.11.2007, 
viimeinen esitys 12.12.2009. Kirjoittajan muistiinpanot esityksistä 
26.1.2008, 12.2.2009, 30.11.2009 ja 12.12.2009.

Tuntematon sotilas 2009 [televisiotallenne]. Smedsin Kansallisteatterille ohjaa-
masta teatteriesityksestä tehty televisioelokuva. TV-ohjaus Mikko Kupa-
rinen, kuvaus Juha Leskelä, ääni Teemu Tanskanen ja Samuli Liikanen, 
leikkaus Jussi Kärnä. Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus 
& Suomen Kansallisteatteri, tuotanto YLE Teema & YLE Draama. 
118 min. Ensimmäinen lähetys Yleisradion Teema-kanavalla 7.2.2009.

Uusi maailma (The New World) 2005 [dvd]. Ohjaus ja käsikirjoitus Terrence 
Malick, alkuperäismusiikki James Horner, äänisuunnittelu Craig Berkey, 
äänileikkaus Skip Lievsay, Ed Callahan, Jeremy Peirson, J. J. Thomas, 
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mystérieuses] 168, 171

cowboy 94, 96–97, 99; cowboy-mu-
siikki 97, 110, 119

Cowboys Are Frequently, Secretly (Fond 
of Each Other) (Sublette) 107

Cox, Laverne 124
Crazy Horse, (Chief ) Roy 245
Critchley, Simon 192, 194
[The] Crying Game (elokuva) 118–

119, 125
[The] Crying Game (Stephens) (laulu) 

118–119

Cumming, Naomi 153
Cunningham, Michael 11, 18, 127–

129, 152–153; Tunnit (romaani) 
11, 18, 127–129, 152–153

Cusick, Suzanne G. 123

D
Daldry, Stephen 8, 18, 127
dance 263
dandyismi 46
Daniels, Jeff 144
Davidson, Jaye 118
Davies, David 192
Davis, Geena 95
De Geus, Marius 30
De Lauretis, Teresa 80
DeBarge, Flotilla ks. Joseph, Kevin
DeBruyn, Lemyra M. 245
Deloria, Philip J. 246
depressio ks. masennus
depressiivinen asema 32
Desowitz, Bill 194–195
Desperate Living 120
Desplat, Alexandre 167, 169, 171, 

185, 193; Elämän puu 167, 169, 
171, 185

diegeettinen hiljaisuus 185
diegeettinen musiikki/ääni 49, 80, 

90–91, 154
dies irae (topos) 70, 84
Different for Girls 119
diiva 64, 66, 67–69, 83, 105, 134, 

147, 154; diivakultti 67–68, 
154; dragdiiva 44–45, 67, 69, 
75; popdiiva 42, 83, 105

Dillane, Stephen 131
Dirty Sexy Money 124
Dodge, Harriet [Harry] 113
Dolan, Jill 30
Domine Jesu Christe ks. Berlioz, Suuri 

messu kuolleille
Donizetti, Gaetano 84
Donnelly, Kevin J. 80–81, 83–84
draaman jälkeinen teatteri 248, 270; 

ks. myös postmoderni teatteri
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drag 42, 44–45, 64–67, 69, 75, 
78–79, 82; dragkuningatar (drag 
queen) 37, 41, 45, 65, 78–79; 
dragkuningas (drag king) 79

dramaturgia 245, 249–251; katkel-
madramaturgia 250, 271

Drengson, Alan 34, 193
Driskill, Qwo 122
Durey, Louis 82
Dyer, Richard 68, 79, 83

E
Easy Rider – matkalla [Easy Rider] 

95, 121
Ecce homo (topos) 67, 83
Edelman, Lee 31
Eeva (Raamatun hahmo) 173
Ehrnrooth, Adolf 254
ei-diegeettinen musiikki/ääni 49, 80, 

90–91
ei-kielellinen 136, 279
ei-mikyys 136
Eisenstein, Sergei 272
ei-vielä-tietoinen 14, 30, 276
ekofilosofia 12, 26, 163–164, 192, 

197, 227, 239, 243; ks. myös 
syväekologia

ekokeskeisyys 10, 24, 26, 30, 163–
164, 186, 210, 223, 228–229, 
240, 243, 262, 273, 275–276

ekokritiikki 10, 12, 30, 34, 163, 192, 
195, 241; ks. myös ekomusiko-
logia

ekokuuluma 15, 27, 280
ekologia 9, 12–13, 20, 25–26, 33, 37, 

76, 186, 192, 270, 277; ekologi-
nen perusperiaate 26, 164, 175; 
ekologinen toiseus 14, 28; ekolo-
giset ongelmat (ympäristökriisi) 
9, 24–25, 51, 253, 263, 269, 277; 
ks. myös ekoutopia; syväekologia

ekologinen yhteenkuuluvuus ks. sy-
väekologia

ekomusikologia (ekokriittinen kuun-
telu) 10–11, 15, 24–25, 27–28, 
30, 34

ekosfääri 24, 275
ekoutopia (ekologinen utopia) 12, 

14–15, 21, 24, 26–27, 30, 152, 
186, 270, 273, 275–276, 280; 
ks. myös utopia

eksistentiaalinen valintatilanne 128, 
132–133, 138–139, 141, 149, 
275

eksistentiaalinen ääniraita 54, 135, 
138, 141; ks. myös kosminen 
kuulokulma; käsitteellinen ää-
niraita

eksistentiaalisuus 11, 40, 51–52, 
54–55, 80, 106, 129, 132–136, 
138–139, 141, 143, 149, 152, 
161, 163–164, 175, 191, 232, 
250, 266, 275, 278–279

Eldankajärven jää 262
Elfman 71, Danny; Batman 71
Elisabet I 198, 241
Ellen 83
Ellis Island 61, 81
elokuvallinen filosofia 130, 141, 

149, 152, 162, 164, 174–176, 
191–192, 197–198, 204–205, 
207–208, 215, 223, 225, 229–
231, 234, 236, 239–240, 245, 
277, 280

eläimet 14, 24, 28, 163, 174–175, 
183, 186, 195, 209, 228

Elämän puu [The Tree of Life] 8, 
11–12, 26, 54, 152, 157–195, 
197–198, 205, 208–209, 230–
231, 243, 245, 275

elävä voima 27, 255, 259, 261, 263, 
265, 271, 276

Eminem 259, 263; White America 
259–260

enkelimäinen laulu 66, 72, 82, 182, 
217

Enska 262
Eppler, Laramie 160
epäeläytyvä musiikki/ääni 54, 134
epänormatiivinen 16–17, 19–20, 

23, 33, 48, 53, 57, 63, 108, 
129–130, 151, 153, 277
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Erickson, Bruce 34
esikielellinen 137, 146, 210
esikäsitteellinen 13, 14–15, 27–28, 

30, 191, 198, 207, 222, 228, 249, 
278–280

esitystaide 12, 29, 48, 248–249, 280; 
ks. myös teatteri

eteläafrikkalainen musiikki 90, 109
etnisyys 14, 32, 39–40, 49, 56 –57, 

59, 91, 101–103, 122, 124, 152, 
233–234, 236

Everybody’s Talkin’ (Neil) 121
Eyck, Jan van 215, 218; Giovanni 

Arnolfino ja hänen vaimonsa 215
Eötvös, Péter 35; Angels in America 

(ooppera) 35

F
f2m (female-to-male) 120
Falck, Daniel 153
falloplastia 112
Farrell, Colin 199
Farrier, Stephen 30
Fassbaender, Brigitte 147
Fauré, Gabriel 209; Paratiisissa (sie-

lunmessu) 209
Feinberg, Leslie 121, 123
feminiinisyys/maskuliinisuus musii-

kissa 53, 71, 80, 138–139
fenomenologia 10, 30, 129, 134, 

152, 224, 230, 270
Ferguson, Ann 153
Fetzer, Margret 153
filosofian perimmäinen tehtävä 8, 

149, 176
filosofinen kuuntelu 10, 15, 30, 164, 

197, 278
Finding Your Female Voice 119
Fink, Robert 153
Fixico, Donald L. 30
Flanagan, Fionnula 103
flow (virtaus); audiovisuaalinen 117, 

133, 153, 188–189, 216; musii-
killinen 105, 133, 135, 149–150, 
160, 162, 166, 170, 188, 210–

215, 225, 275, 278; äänellinen 
174, 208, 225, 278

Flynn, Errol 116
folk 40, 90–91, 94, 101, 106, 121
Foltz, Bruce V. 34, 192
Forster, E. M. 153
Foster, Jodie 116
Foster, Stephen 121; Beautiful Drea-

mer 99, 110, 121–122
Foucault, Michel 215, 244
Franssila, Minna 192
Freitas, Marinela 30
Fremstad, Olive 154
Freud, Sigmund 139, 152–154, 243, 

271
Freundlich, Johanna 35, 76
Fry, Roger 153
Frösén, Anja 154
Fuller, Sophie 31
funk 40
Fuqua, Christopher Day 121
Furstenau, Marc 175, 192, 194, 

242–245

G
Gaard, Greta 30, 34
Gad, Toby 33; If I Were a Boy 23, 33
Gademan, Göran 83
Garbo, Greta 116
Gardell, Jonas 78; Älä pyyhi kyyne-

leitä paljain käsin 78
Garden, Mary 154
Gargett, Adrian 192
Garland, Judy 69, 83
Garlington, Aubrey S. 154
Garrard, Greg 34, 163, 192, 195
Geis, Deborah R. 76–77
genderqueer 23, 32
genitaalirekonstruktio 111–112; ks. 

myös falloplastia; vaginoplastia
Geronimo 124
Geronimo [Geronimo: An American 

Legend] 124
Ghost – Näkymätön rakkaus [Ghost] 

81



Muutoksen musiikki  319

Gianoulis, Tina 123
Giffney, Noreen 30, 34
Girshick, Lori B. 32–33, 120, 124
Glass, Philip 82, 133–134, 138–141, 

146, 149–150, 153–154, 162, 
171; Glassworks 133, 154; Kau-
notar ja hirviö 82; Muodonmuutos 
2 133; Satyagraha 133, 154, 171; 
Tunnit 133–143, 146, 149–150, 
153–154, 162, 171

Gleach, Frederic 245
Gluck, Christoph Willibald 65–67, 

69; Eurydiken valitus (aaria) 65–
67; Orfeus ja Eurydike (ooppera) 
65–66

Goldenthal, Elliot 71
Goldin-Perschbacher, Shana 32
Gorbman, Claudia 80, 121
Górecki, Henryk 166, 168, 171, 

183–185; sinfonia nro 3 (Surul-
listen laulujen sinfonia) 168, 170, 
183–184

gospelmusiikki 41–42, 45, 78, 90–
91, 94, 97–98, 106, 121

Grant, Duncan 153
Greene, Graham 98, 100, 122
Gross, Larry 124
Gruber, Franz Xaver 122; Jouluyö, 

juhlayö 101, 122
Gruszewska-Blaim, Ludmila 30
Gubaidulina, Sofija 171
Guion, David W. 121
Gustafson, Wylie 110
Guy, Barry 168; Sateen jälkeen 168
Gyllenhaal, Jake 115

H
Haapanen, Jarmo 30
Haarla, Saulo 268
Halberstam, Jack [Judith] 30–31, 33, 

79, 120
Halfyard, Janet K. 81, 84
Hall, Donald E. 31
Halonen, Tarja 254
Hanikka, Henry 262

Hanks, Tom 115
Hapuli, Ritva 153
harmonia 48, 52–53, 59–60, 71–

73, 123, 133–134, 137–141, 
150, 154, 159, 172, 183–184, 
187–188, 208–210, 213; (per-
vo)harmonia 52–53; ks. myös 
bitonaalisuus

Harris, Ed 127
Hathaway, James 242
Haudatkaa sydämeni Wounded Knee-

hen [Bury My Heart at Wounded 
Knee] 124

Hautsalo, Liisamaija 154
Hawkins, Stan 32
He Was a Friend of Mine 118
Heidegger, Martin 8, 12, 26, 29–30, 

34, 152, 163–164, 170, 174–
176, 192–194, 197–198, 200–
205, 207, 212, 215, 225–227, 
230–231, 238–246, 279, 281

heideggerilainen ekofilosofia 12, 26, 
34, 163, 197, 227, 243

Heinonen, Timo 270
Heinämaa, Sara 33, 79
Hekanaho, Pia Livia 29, 31, 76, 79, 

124
hengellinen musiikki 40, 73, 77, 79, 

92, 121, 159, 166–167, 171; ks. 
myös gospelmusiikki; kirkkomu-
siikki; spirituaali

henget ks. jumala(t)
hengitysääni 51, 65, 75, 136, 140, 

143, 226
Henke, Suzette 153
Henrik VIII 244
Hepburn, Audrey 69
Hermes 121
Herrmann, Bernard 72; Scene 

d’Amour 72; Vertigo 72
Hesse, Hermann 144; Beim Schla-

fengehen 144–145
hetero/homo 16, 22, 33, 49, 140, 

151
heterokapitalismi 19, 32, 78
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heteronormatiivisuus 13–17, 20–22, 
31, 33, 36, 38–39, 44, 75, 95, 
120, 122, 129–130, 139–140, 
142, 151, 153

heteropesu 114–116, 246
heteroseksuaalinen melankolia 130, 

139–140, 153
heterotonaalinen 53, 73, 140
heterous 16–20, 22, 32–33, 38–39, 

44, 46, 49, 75–76, 78, 114–116, 
118, 121, 129–130, 139–140, 
151–152, 155, 244

Hickman, Roger 81
Higley, Brewster M. 121
Hilger, Michael 246
hiljaisuus 79, 136, 142–143, 161, 

181–182, 184–185, 225–226, 
244, 252, 269; ks. myös kuval-
linen hiljaisuus; tauko

Hinojosa, Tish 101; Silent Night 101
Hird, Myra 30, 34
Hitchcock, Alfred 55
hiv-infektio ks. aids
hlbt 15–16, 31, 93, 107–108, 122, 

151
Hollywoodin seksuaali- ja sukupuo-

lipoliittinen konservatiivisuus 
114–117, 151, 154

Holmberg, Kalle 268
Holst, Gustav 168; Hymni Dionysok-

selle kuorolle ja orkesterille 168
Home on the Range (Kelley) 97–98, 

121
homoikoni 62, 66, 69, 83, 105, 118; 

lesboikoni 66, 147, 154; queer-/
pervoikoni 108, 118; transikoni 
105

homohistoria 44, 62–63, 67; histo-
rian homouttaminen 38, 40, 44

homokammo 31, 37, 44, 123
homonormatiivisuus 20, 32; normi-

homo 130
homous, seksuaalinen toiseus 9, 14–

23, 31–33, 35–84, 87–88, 93, 
96, 104–105, 107–109, 114–
119, 122–125, 127, 129–130, 
140, 147, 150–155, 162, 277; ks. 

myös biseksuaalisuus; lesbous; 
pervo/queer

homoviha 47, 140; homovihamurha 
47, 108, 119

Honegger, Arthur 82
Hopper, Dennis 121
Hopper, Edward 215
Horner, James 193, 212–214; Uusi 

maailma 193, 212–214
Hosiaisluoma, Yrjö 83
housurooli 66, 68, 82–83, 109
Howard, Silas 113
huachipaerit 245
Hubble-avaruuskaukoputki 179, 

180, 195
Hubbs, Nadine 31
Huffman, Felicity 87, 100, 114
Huhndorf, Shari M. 246
Huippu-dragqueen haussa [RuPaul’s 

Drag Race] 78
Hunajainen 121
Husserl, Edmund 30
Hutcheon, Linda 77, 84, 249, 270
Hutcheon, Michael 84
Huuliharppukostaja [C’era una volta 

il West] 262
Hykes, David 169, 173, 180; Nous-

ten ja laskien (Listening Solar 
Winds) 169, 173

Hyppönen, Risto 193
häly 49–51, 53–54, 77
hälytysäänet 50, 70, 141, 143, 254
Hölderlin, Friedrich 242–243; Wozu 

Dichter in Dürftiger Zeit? 243

I
I Am a Pilgrim 91, 121
I Find Jesus 91
I May Want a Man (Shenandoah) 

100 
If I Were a Boy (Jean & Gad) 23, 33
Ihanaa, Leijonat ihanaa (A-tyyppi) 

257–259, 264
Ihmemaa Oz [The Wizard of Oz] 

69, 81
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ihmisoikeudet 32, 109; ks. myös yh-
teiskunnallinen epä/oikeudenmu-
kaisuus

Iho jossa elän [La piel que habito] 124
Ilmonen, Kaisa 31–32
I’m His Child (Cleveland) 41–42
imperialismi 198, 204
impressionismi 63, 77
Ingle, David W. 271
Inoue, Yuichi 34, 193
installaatio (asetelma) 52, 77, 248, 

250–251, 263, 270, 279
intersektionaalisuus 19, 32, 76, 102
intersukupuolisuus 15, 31, 33
intertekstuaalisuus 39, 62, 251, 270, 

272
intiaanisodat 115, 233
Intohimon laki [La ley del deseo] 116
intuitio 30, 193, 207
inversio 77, 249; ks. myös pervo-

käännös
Irakin sota 248, 253
irokeesit 100
ironia 46, 77, 106, 139–140, 153, 

204, 250, 257, 259, 261; ironi-
nen transkontekstualisointi 77; 
ks. myös uudelleensuhteuttami-
nen

iskelmä 95–96, 121
Isokoski, Soile 147
itsekohtaisuus 228, 230, 249
itsemurha 9, 109–110, 122, 131–

132, 138, 142, 146, 149, 151, 
153

Ives, Charles 244; Vastaamaton kysy-
mys: kosminen maisema jonakin 
aikana jousiorkesterille, trumpe-
tille ja puupuhallinkvartetille 244

J
Jaakko I 199, 210, 244
Jaakob (Raamatun patriarkka) 48
Jackson Price, Zella 41, 78; I’m His 

Child 41–42, 78
Jacobs, Sue-Ellen 122

Jagose, Annamarie 31
jalo villi ks. Amerikan alkuperäisvä-

estön stereotypiat
Jalving, Camilla 30
James, Andrea 86, 119
Janney, Allison 127, 150–151
Jarman-Ivens, Freya 31, 79
jazz 40, 45, 69, 81, 96, 121
Jean, BC 33; If I Were a Boy 23, 33
Jeesus (Kristus) 41–43, 67, 83, 91, 

167, 173, 178, 187–188, 195, 
216, 265

Job (Raamatun hahmo) 157, 179
Jobin kirja 157, 159, 192
jodlaus 97, 110, 123
Johnny Bravo 122
Jol’inkomo (Kente & Mbulu) 109
Jones, Angela 30, 32
Jordan, Neil 118
Joseph, Kevin (Flotilla DeBarge) 41
Jouluyö, juhlayö (Gruber) 101, 122
Jovanović, Arsenije 169, 171, 173; 

Athos-vuoren äänitestamentti 
169, 173; Faunophonia Balkani-
ca 169; Kotini [Ma Maison] 169; 
Lähestyen [Approaching] 169

Julma maa [Badlands] 192, 205, 209
julmuuden teatteri 251
jumala(t); alkuperäiskansojen (hen-

get) 208, 214, 222, 227; antiikin 
67–69; ekofilosofinen tulkinta 
208, 212, 242–243; juuta-
lais-kristillinen 42, 44, 59, 71, 
73, 157, 161, 167, 178, 183, 
188; muinaisuskon (luonnon-
henget) 188

jumalainen 47, 147
Jumalan silmä (planetaarinen sumu) 

179
jumalan ääni 59
jumalanpalvelus 78, 173
Jungheinrich, Hans-Klaus 195
Just a Closer Walk with Thee 45
juurimusiikki (roots music) 92, 96–

97, 121
juutalaisuus 18, 36–37, 47, 58–59, 

157, 191
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Juva, Anu 80
Juvonen, Tuula 29, 31
Järvi, Antti 77
Järviö, Nina 78

K
kaappi(mekanismi) 46, 68, 79, 116, 

123; kaappihomo 37
Kaila, Eino 193
Kainulainen, Pauliina 195
kaksihenkisyys 33, 100
Kaksintaistelu auringossa [Duel in the 

Sun] 121
kaksisukupuolinen järjestelmä 16, 22, 

32–33, 112–113, 123–124
Kalinak, Kathryn 80
Kalinka 263
kalmantanssi (topos) 263–264
kansanmurha ks. Amerikan alkupe-

räisväestön historialliset vääryydet
kantrimusiikki 90–91, 93–97, 99, 

101, 105–108, 117–119, 121–
123, 274; pervokantri (queer 
country) 93, 107–108, 118, 
121–122; vaihtoehto-kantri 94, 
107, 121

Kantšeli, Gija 166, 168, 170–171, 
180, 182–185, 195; Aamu-
rukouksia kamariorkesterille, 
alttohuilulle ja nauhalle 168, 
182–184, 195

Karkulehto, Sanna 31, 79
karnevalismi 78, 249, 257–259, 270
Karpo, Hannu 254
Kaskisaari, Marja 30
Kassabian, Anahid 77, 80, 121
kastraatti 66, 68, 82
kasvun ja syntymän musiikki 57, 

105–106, 172–173, 180–181, 
185, 188–189, 210, 216

katkelmadramaturgia ks. dramaturgia
katoavaisuus (topos) 81, 170, 173
katolisuus 47, 68, 84, 177
Katri-Helena 254
Kaunisto, Pasi 121; Sata kelloa 121

Kaunotar ja hirviö [La Belle et la Bête] 
62–63

Kautto, Otso 35
Kaye, Richard 79, 83, 153
keho 14, 22–23, 26, 47–48, 51, 72, 

82, 136, 157, 175, 203, 242; ke-
hon äänet 51, 75, 80; kehonkuva 
89, 111–112; transkeho 87, 89, 
92–93, 98, 111–113, 120, 123, 
274; ks. myös kehollisuus

kehollisuus 15, 26, 28, 112, 123, 
136, 198, 220, 249, 278, 280

kehtolaulu 119, 142, 154, 217, 263
kehämäinen musiikki 52–53, 61, 

133–134, 136, 139, 141, 159, 
275

Kekki, Lasse 29–32, 38, 44, 48–49, 
75–80, 83–84, 124 

Kelley, Daniel E. 121; Home on the 
Range 97–98, 121

kellon ääni 50, 141–143
Kendall, Stuart 192, 194
Kente, Gibson Mtutuzeli 123; 

Jol’inkomo 109
Kerralla sileäksi [Clearcut] 122, 124
Kerron sinulle kaiken 120, 124
kertojanääni (voiceover) 135, 153, 

160, 162, 165–167, 174, 181, 
183, 185, 187–190, 193, 208, 
210, 212–214, 220, 222, 226–
228, 238–239

keskiaika 194; musiikki 40, 84, 171
Keskiyön cowboy [Midnight Cowboy] 

96
kestämä 231–232, 279; ks. myös 

nyt-hetkisyys
Keynes, John Maynard 153
Kidman, Nicole 127, 131, 151
[The] Kids are All Right 155
Kidwell, Clara Sue 30, 241, 245–246
kieli 163, 174–175, 201–202, 

210–211, 215, 220, 225, 228, 
235, 270; kääntymättömyys (ko-
kemuksellisuus) 201–203, 228, 
238, 240; olemisen kotina 203, 
207, 211, 220, 227; runollinen 
191, 198, 207–208, 216, 228, 
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230, 240, 243–244; välineelli-
nen 198, 206, 207–208, 220, 
223–225, 227–228, 231–232, 
240, 270, 278–280; ks. myös 
ei-kielellinen; esikielellinen; 
konkretisaatio

Kierkegaard, Søren 176
Kieślowski, Krzysztof 177, 179, 194
Kilcher, Q’orianka 199, 203, 244–

245
Kilian, Eveline 32
Kill Bill 1 264
Killsback, Leo 246
kilpailuyhteiskunta 249, 253, 276; 

ks. myös teknis-taloudellinen 
ajattelu; uusliberalismi

Kilpatrick, Jacquelyn 246
Kilpi, Maria 270
Kirk, Justin 36, 60
kirkkomusiikki 40–41, 72–74, 82, 

84, 159, 170–173, 177; ks. myös 
hengellinen musiikki

Kirkkopelto, Esa 270
Kivi, Aleksis 263, 272; Sydämeni lau-

lu (Seitsemän veljestä) 263 
klassinen Hollywood-musiikki 52–

54, 72, 74, 80–81, 139
Klein, Melanie 20, 32
Klemola, Leea 95, 124
koan 225, 240
Koestenbaum, Wayne 83
koiranäyttelijä 262
Koivunen, Anu 31
kokonaisvaltainen äänisuunnittelu 

49–50, 80, 136, 167, 174, 210, 
274

Kolme väriä: Punainen [Trois couleurs: 
Rouge / Trzy kolory: czerwony] 194

Kolme väriä: Sininen [Trois couleurs: 
Bleu] 194

kolonialismi 12, 101, 198–200, 204–
205, 222, 233–236, 241

konkreettinen ääni 140–141; ks. 
myös ääni

konkretisaatio (vertauskuvan kirjai-
mellinen esitys) 256, 262, 271

koostemusiikki 40, 77, 90–91, 117, 
162, 166–167, 193

korjaava asenne (tulkinta) 20–21, 
32, 237, 239, 279; ks. myös 
toivo

Korsberg, Hanna 270
kosminen häly (kohina) 50–51, 

53–54, 159, 178; kuulokulma 
(ääniraita) 51, 54, 167; musiik-
ki 51–54, 138; siirtymä-ääni 
54–55, 59

kosminen säde (soitin) 173, 193–
194, 244

kosmisuus 50–55, 59, 70, 72–73, 
138, 159, 166–167, 169, 173, 
181, 191, 193, 204, 223, 244; 
kosmos (maailmankaikkeus) 28–
29, 51–52, 54–55, 73, 157, 162, 
164–165, 170, 175, 178–181, 
184–186, 189, 191, 200, 208, 
210, 212–213, 218, 226, 243; 
ks. myös avaruus

kosmologia 180
Kostkowska, Justyna 153
Kraus, Carolyn 120
krautrock 77
kriittinen montaasi 262
kriittinen parodia 27, 77, 249, 268, 

270
Kristeva, Julia 153, 193, 270
kristinusko 42–44, 47, 58–59, 67, 

77–78, 92, 157, 191, 199, 216, 
222, 236

Kruger, Steven F. 76–77
Kuiskauksia ja huutoja [Viskningar 

och rop] 143
Kullervo (Kalevalan hahmo) 255
kulttuurinen musiikintutkimus 

9–10, 29
kuolema 9, 11, 36–37, 47–48, 

51, 59, 64–70, 75, 81, 83–84, 
109–110, 117, 130, 132–133, 
136, 138–139, 142–144, 146–
147, 149, 151–152, 160–163, 
165–166, 170–175, 177–179, 
181–186, 191, 206–207, 213, 
215–216, 226, 233, 254–257, 
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259, 261, 263, 265, 275; ks. 
myös itsemurha

kuolemaa kohti oleminen (Sein zum 
Tode) 170–171, 191

kuolemanvietti 137
Kupiainen, Reijo 29, 194, 201, 225, 

242–244, 246, 281
kurkkulaulu 172
Kushner, Tony 10, 17, 35–36, 38, 40, 

44, 49, 76, 78; Angels in America 
(näytelmä) 10, 17, 35–36, 38, 40, 
44, 49, 76, 78

kuuloaisti 9, 28
kuuntelu 9–11, 15, 17, 20, 23, 

26–30, 39, 152, 159, 164, 166, 
197, 225; toiseuden kuuntelu 2, 
10, 27, 38; ks. myös filosofinen 
kuuntelu; olemisen kuuntelu; 
psykoanalyyttinen kuuntelu

kuvallinen hiljaisuus 158–159, 166, 
170, 178–179, 230

Kylänpää, Riitta 271
Kytömaa, Jaakko 262
Kyynelten tie (Trail of Tears) 233
Kyyrö, Jere 253, 270–271
Kähkönen, Lotta 32, 121
Kärjä, Antti-Ville 80
käsitteellinen (filosofinen) ääniraita 

11, 54, 80, 135, 167
käsitteellisiä vastakohtia purkava 

musiikki 39, 49, 52–53, 66, 80, 
137–140, 150, 274–275

L
Lacan, Jacques 137, 153
Lacrimosa ks. Preisner, Sielunmessu 

ystävälleni
Lahtinen, Toni 34, 192
Laine, Edvin 254, 257, 260–261, 

263, 266, 268–269
Lakotat (Sioux) 233
Lalli 255
lang, k.d. 107, 118; Always 118
Larson, Nathan 117; Boys Don’t Cry 

117

laskeva ajattelu 206, 224, 231–232, 
240, 243

latinalaisamerikkalaisuus 43, 87, 90, 
97, 101–103, 122

Latto, Anne 193
lauluääni 65–69, 72, 82–83, 108–

110, 118, 123, 146–147, 177, 
179, 182

Lay My Burden Down 91
LeBlanc, Michael 139, 153–154
Ledger, Heath 115
Lee, Ang 107
Leevi and the Leavings 23, 33; Poika 

nimeltä Päivi (Raha ja rakkaus) 
23, 33

Legters, Lyman H. 245
Lehmann, Hans-Thies 270
Lehtimäki, Markku 34, 192
Leigh, Bianca 97–98
Leinonen, Eeli 32
lemmenkuolo 41, 68, 72, 75
Leonardi, Susan 82–83
Leone, Sergio 262
Leppert, Richard 210–211, 243–244
lesbous 15–17, 23, 31, 40, 44, 66, 

69, 73, 79, 83, 87, 107–108, 
118, 127, 130, 147, 150–155; 
ks. myös biseksuaalisuus; ho-
mous; pervo/queer 

Levitas, Ruth 30 
libido 136, 138, 146, 152
Liebestod ks. lemmenkuolo
Ligeti, György 71
liioittelu 45–47, 73, 79, 110, 137, 

139, 147, 240, 254
Like a Rose (Williams) 94
Lilja, Pekka 271
Linkola, Pentti 254
Linna, Väinö 12, 247–257, 259–

263, 265–272, 276; Sotaromaani 
247, 250, 255, 260, 268, 271; 
Tuntematon sotilas 12, 247–257, 
259–263, 265–266, 268, 271–
272, 276

Lipponen, Paavo 254
lipsynkkaus 41, 44, 78–79, 147



Muutoksen musiikki  325

Liu, Kedong 246
liukuma (glissando) 54–55, 64, 70 – 

72, 85, 173
live-elokuva 251–252
[The] Lone Ranger 114
lopputekstit 104, 117, 192, 216, 241; 

meditatiivinen rituaali 105, 122; 
musiikki 62, 104–105, 117–119

Los Pamperos 101; Maldito Cabaret 
101

Losing My Religion (R.E.M.) 265
Loughlin, Gerard 78
Lovett, Lyle 118; Stand by Your Man 

118
luonto 25, 27–28, 33, 172, 174–175, 

200, 206, 211, 213, 216, 219–
220, 222–224, 226–227, 243; 
luonto/kulttuuri 16, 22; luonto 
olemisen perustana 25, 162, 176, 
193; luontoäiti 210, 214

luontoaiheinen musiikki 25–26, 188, 
195, 216

luontokuvaus 160, 208, 226–230, 
232

luontosuhde 9, 12, 24–26, 33–34, 
162–164, 197, 200–201, 204–
206, 210–213, 216–217, 222, 
229, 239, 275; ks. myös alkupe-
räinen luontosuhde

Luoto, Miika 29, 194, 243–244, 246
Lupica, Francesco 169, 173, 180, 

193, 244; Cosmic Beam: Take 5’ 
169, 173; Joukot etenevät ruohi-
kossa (Veteen piirretty viiva) 169, 
193

Lutosławski, Witold 71
Luukkaan evankeliumi 216
Luusuaniemi, Antti 253
lähdemusiikki 144, 154; ks. myös 

diegeettinen musiikki
Lännen tie [Rawhide] 122
Löija, Pauli 79
Lönngren, Ann-Sofie 34

M
m2f (male-to-female) 87, 111, 120
maailmanmusiikki (etno) 40, 56
maailmasuhde 9, 32, 205–206, 244, 

276–278; suhteutuneisuus 227
MacAvoy, Leslie 175, 192, 194, 

242–245
MacKenzie, Gordene Olga 120
MacMillan, James 171
Mahler, Gustav 166; sinfonia nro 

1 (Titaani) 154, 168, 171, 
184–185

Maijala, Lauri 268, 271
Majuri, Lasse 79
Makeba, Miriam 109; Jol’inkomo 

109
[The] Maker Makes (Wainwright) 

119
Malchik Gay 263
Maldito Cabaret 101
Malick, Terrence 8, 11–12, 26–27, 

80, 157, 159, 162, 164, 167, 
173–176, 181, 192–194, 197, 
202, 204–205, 208–209, 213, 
215, 223, 225–226, 228–229, 
231–232, 234, 239–240, 244, 
270

Mancini, Henry 69; Moon River (Aa-
miainen Tiffanylla) 69

Manhattan 83, 155
Mannerheim, Carl Gustav 251
Manninen, Petri 262
Mansfield, David 90, 94; Transame-

rica 90, 94–95
Mantila, Auli 95
Marais, Jean 63
Marvin, Carolyn 271
masennus 9, 37, 46, 75, 110, 127, 

130, 139, 142, 164, 222, 275
Massenet, Jules 108; Meditaatio 

(Thaïs) 108
masteriotos 232, 245
Matoaka 199, 233–236, 244–245
Maura, Carmen 116, 122
Maurey, Yossi 32
Mbulu, Letta 123; Jol’inkomo 109



326  Susanna Välimäki

McCann, Ben 245
mccarthyismi 37, 77
McClary, Susan 80, 84, 133, 139, 

150, 153–155
McCracken, Hunter 160
McGrath, Alister E. 77
McNally, Terrence 69, 83; The Lisbon 

Traviata 69, 83
media, mediakulttuuri 9, 18, 48, 87, 

112, 114–116, 119, 123, 241, 
247–248, 252; mediateknologia 
29, 252; monimediaisuus (seka-
media) 9, 248

meditaatiomusiikki 52, 77, 166–167, 
169, 171–172

meditatiivisuus 105, 165, 171, 191, 
270

melankolia 11, 57, 127, 130, 132, 
139–140, 149, 152–153, 160, 
162, 164, 166–167, 177, 217, 
244, 275; melankolian (menetet-
ty) objekti 127, 139–140, 146; 
ks. myös heteroseksuaalinen me-
lankolia

Melankolia [Melancholia] 7
Merleau-Ponty, Maurice 30
Mertaranta, Antero 257
metafysiikka 200–202, 204–205, 

207, 215, 218–219, 221–222, 
224–225, 229–230, 240–243

metallimusiikki 70, 254
metateatteri 249; ks. myös itsekoh-

taisuus
Meyer, Moe 32, 79
Michaelis, Beatrice 32
Michaels, Lloyd 192
Michelangelo 73; Aatamin luominen 

73
miksolyydisyys 52
Miles, Elaine 100, 122
Milhaud, Darius 82
minimalismi, jälkiminimalismi 40, 

51–52, 77, 133–139, 141, 153, 
162, 165, 171, 209, 275; pyhä 
minimalismi 171

Mockus, Martha 121
modaalisuus 52, 57, 172

moderni aika 163–164, 174, 194, 
204–205, 212, 218, 227, 239, 
275; ks. myös puutteenalainen 
aika

Mohr, Josef 122
Mollberg, Rauni 263, 266, 268
Monacan-kansa 246
monikulttuurisuus 10, 12, 18–19, 

25, 40, 76, 91, 96, 100–102, 
119, 151, 235, 274, 276

Monteverdi, Claudio 67; Orfeus 
[L’Orfeo] 67

Moor, Andrew 125
Moore, Julianne 127, 151, 155
Moore, Marilo 241, 246
More, Thomas 13, 30; Utopia 13, 30
mormonismi 37–38, 45–47, 56, 81
Morrell, Ottoline 153
Morricone, Ennio 262; Huuliharp-

pukostaja 262
Morris, Mitchell 83
Morrison, James 192, 194, 226, 241, 

243, 245
Mortimer-Sandilands, Catriona 34
Morton, Timothy 34
Mottram, Ron 192, 242
Mozart, Wolfgang Amadé 82, 168, 

193, 216–223, 244; Figaron häät 
82; Pianokonsertto 23 A-duuri 
(KV488) 216–223; Pianosonaat-
ti 16 C-duuri (KV545) 168

Mrs. Doubtfire – isä sisäkkönä [Mrs. 
Doubtfire] 120

mukaelma (adaptaatio, sovitus) 36, 
48, 78, 250–251, 261, 266, 
268–270; ks. myös postmoderni 
mukaelma

Muñoz, José Esteban 14–15, 21, 
30–32, 279–281

muodonmuutos 13–14, 60, 64–65, 
67, 71, 81, 90, 92, 133, 173, 
269–270 , 274, 276 

musiikin lesbo-, homo- ja queer-tut-
kimus 15, 16–17, 21, 25, 27–28; 
ks. myös queer-tutkimus

musiikin transtutkimus 21–22, 
23–24



Muutoksen musiikki  327

musiikki filosofisten merkitysten ra-
kentajana 15, 21, 26, 54, 76, 153, 
133, 138, 140–141, 149, 164, 
167, 170–171, 174, 220, 223, 
225, 275, 278–279

musikaali 40, 69, 78, 251
Musorgski, Modest 168; Näyttelyku-

via 168
Mustakallio, Minttu 259
muutoksen musiikki 27–29; muu-

toksen taide 8–9, 279–280
My Fair Lady 69
Myllyaho, Mika 268
Myra – herkkua helmoissa [Myra Bre-

ckinridge] 120
myyttisyys 41, 59, 63, 81, 205, 236, 

254, 262
myötätunto 26, 160, 163, 174, 181, 

183, 186, 277

N
Naess, Arne 34, 193
Naisia hermoromahduksen partaalla 

[Mujeres al borde de un ataque de 
nervios] 122

naisvihamielisyys 31
Nancy, Jean-Luc 30
natsismi 192
navajot 98, 226
Ne speshi ks. Älä kiirehdi
Neil, Fred 121; Everybody’s Talkin’ 121
Neitoperho 95–96, 124
Neitsyt Maria 68, 184
Nelson, Willie 107, 118; Cowboys Are 

Frequently, Secretly (Fond of Each 
Other) 107; He Was a Friend of 
Mine 118

Nenonen, Meri 259
Nevala, Maria-Liisa 254
new age -musiikki 40, 50, 52, 56–57, 

71, 73, 77, 81, 166–167, 169, 
171–174, 193

Newman, Thomas 36, 40, 63, 70, 81; 
Angels in America 36, 40, 51–53, 
56–63, 70–75

Nichols, Mike 8, 18, 36
Nierenberg, George T. 78
Niin aikaisin 121
Nikkanen, Hanna 77
Nilsson, Harry 121
nimiipu-kansa (nez percét) 122
Nitty Gritty Dirt Band 91; I Find 

Jesus 91
Nomi, Klaus 123; Death – Dido’s 

Lament (Simple Man) 123
normaali/epänormaali 22, 44, 53, 

68, 87, 90, 97, 103, 105, 274
Normal 117, 120
Norman, Jessye 146–148, 154
Norris, Tina 246
Norris, Trevor 192
Nousee päivä 121
Nukkuja kaunein ks. Beautiful Drea-

mer
Nummi, Jyrki 272
Numminen, Katariina 270
nykyteatteri ks. postmoderni teatteri
nyt-hetkisyys 133–134, 148, 165, 

229, 231–232, 251; ks. myös 
kestämä

O
objektisuhde 20, 32, 127, 139–140, 

146, 166, 190
objektiääni 146
O’Connor, John E. 246
Oksala, Teivas 154
Old Crow Medicine Show 91; Take 

’em Away 92–93, 122
olemattomuus 83, 143, 146, 161; 

ks. myös ei-mikyys
oleminen 7–9, 13–15, 20, 25–30, 

33, 106, 119, 129, 152, 159, 
162–164, 166, 170, 174–176, 
188, 190–193, 200–208, 210–
218, 220, 222, 224–229, 230, 
240, 242–243, 273–280; trans/
sukupuolinen 92, 99, 106, 112, 
117, 119

olemisen ajallisuus 129, 141, 170, 
227, 279–281; kuuntelu 26, 



328  Susanna Välimäki

164, 174, 197, 208, 218, 225–
226, 243–244, 273, 278–279; 
kysyminen 164, 171, 191, 197–
198, 207–208, 216, 223, 227, 
230, 275, 279; unohtuminen 
175, 194, 198, 201, 206, 217, 
222, 240

olemisenymmärrys 191, 198, 200–
203, 205–206, 211–213, 215, 
217–225, 242, 275–276

olleisuus 279
omistaminen 200, 204–206, 211, 

229
oneidat 122; oneidan kieli 100
Onnellisten aika [Days of Heaven] 

192, 205, 209
oopperahomo (opera queen) 65, 68, 

109, 154
oopperamusiikki 35, 65–69, 72, 

82–84, 108–109, 133–134, 147, 
154, 171, 208–216, 218, 243, 
271

Opechancanough 244, 246
Orange Is the New Black 124
Orfeuksen testamentti [Le testament 

d’Orphée] 66, 83
Orfeus [Orphée] (elokuva) 65–66, 83
Orfeus (Gluckin ooppera) ks. Gluck
Orfeus (Monteverdin ooppera) ks. 

Monteverdi
Orfeus (myytti) 65–67, 69, 82–83
Orff, Carl 298; Musica Poetica 209
ortodoksisuus 159, 192, 194

P
Pacino, Al 36–37
pahan ongelma 157, 165, 181, 183, 

185
paikallisuus 25, 28–29, 173, 211, 

227, 250
Pajunen, Julia 270
pakkoheterous 17, 39, 75, 130, 

139–140
panseksuaalisuus 33
paranoidis-skitsoidinen asema 32 

Paris, Texas 95, 121
Parker, Mary-Louise 37
Parton, Dolly 90, 104–108; Travelin’ 

Thru 104–105, 108
Pasolini, Pier Paolo 241
passus duriusculus (topos) 109, 123
patriarkaalisuus 31, 84, 95, 112, 

142, 181
Patterson, Hannah 192, 194, 245
Pearce, Lynne 34
Peckinpah, Sam 263
Pedelty, Mark 34
peili symbolina 63–64, 67, 69, 147, 

215, 225; peilimäinen musiikki 
64–65; ks. myös akustinen peili

peilivaihe 137
Peirce, Kimberly 116
Pelli, Raija 254
Peña, Elizabeth 88
Peraino, Judith A. 31
Perduto amor 154
Peri, Jacopo 67; Eurydike [Eurydice] 

67
perinteinen transsukupuolisuuden 

malli 89, 112–113, 124
pervo (queer) 10–11, 13–14, 

15–16, 17–25, 27–35, 38–49, 
52–55, 57, 62, 64–70, 72–79, 
90, 92–93, 98, 105–108, 113, 
115–118, 121–125, 129–130, 
138–140, 147, 150–152, 155, 
212, 241–244, 262, 273–277, 
279–280; ks. myös homous; 
queer-tutkimus

pervoaika (queeri aika) 13, 279–280; 
pervohetki 13, 62

pervoharmonia ks. harmonia
pervokerronta 38, 46, 129
pervokorva 11, 15, 17, 20, 52, 70; 

pervokuuluma 15, 27, 280
pervokäännös 38–39, 77; ks. myös 

transkääntymä
pervopyhimykset 47–48, 79, 147; 

ks. myös pyhimykset
pervosoitin 57
pervo-utopia 10–11, 13–14, 21, 24, 

27, 30, 35, 53, 74, 98, 115, 139, 



Muutoksen musiikki  329

152, 273–275, 280; pervo-utoop-
pinen voima 15, 119; ks. myös 
transutopia; utopia

pervouttaa (queerittaa) 15, 16–17, 
19, 21, 23, 29, 38–41, 48–49, 62, 
76, 90, 92–93, 129, 274

pervouttava uudelleensuhteuttami-
nen 38–39, 74, 77, 92; ks. myös 
uudelleensuhteuttaminen

Philadelphia 114–115, 117
Phillips, John 120
piano subjektiuden merkkinä 135, 

137, 181, 189
Pieni talo preerialla [Little House on 

the Prairie] 122
Piggford, George 79
pikardinen terssi 60
Pilatus, Pontius 83
Pitkänen, Heikki 262
Pitt, Brad 160
Pocahontas ks. Matoaka
Pocahontas (elokuva) 234
Pocahontas-myytti 199, 234, 236, 

241
Poika nimeltä Päivi (Sundqvist) 23, 

33
Poizat, Michel 154
polyrytmiikka 137
Pope, Rebecca A. 82–83
postkoloniaali tutkimus 241
postmoderni 25, 35, 38, 40, 127, 

277; adaptaatio (päällekirjoit-
tava mukaelma) 249, 268, 276; 
estetiikka, taide 247, 274, 277–
279; musiikki 171; teatteri 12, 
248–251, 255, 268–269; tutki-
mus 19, 22

postseksuaalisuus 33, 127, 130, 
151–152

postsukupuolisuus 151
Poulenc, Françis 82
Power, Richard 193
Power, Stacy Peebles 192
Powhatan (Wahunsonacock) 199, 

238, 244
Powhatan-kansa (Powhatan Nation) 

234; liittokunta 198–199, 244

powhatanin kieli 202–203, 210, 242
powhatanit 198–204, 208, 210–215, 

218–220, 222–224, 226–227, 
229, 232–240, 242, 244–245

Powwow Highway 124
Preisner, Zbigniew 166, 168, 170–

171, 177, 179–181, 185, 194; 
Kolme väriä: Sininen 194; Kolme 
väriä: Punainen 194; Sielunmessu 
ystävälleni 168, 177–181, 185; 
Veronikan kaksoiselämä 194

preparoitu soitin 57, 81
Preston, Carrie 103
pride 42, 45, 78, 98
prosessinalainen subjektius 136
Prosser, Jay 111–112, 121, 123
Pryce, Jonathan 199
psykedeelinen rock 117
Psyko [Psycho] 120
psykoanalyysi 20, 30, 68, 82, 129, 

134, 137, 139, 152–153, 165, 
191, 256; psykoanalyyttinen 
kuuntelu 10–11, 30; musii-
kintutkimus 10–11, 30, 134, 
136–137, 153

Puar, Jasbir K. 32
puheääni 65, 85–86, 108–110; ks. 

myös kertojanääni
puhuttelu (elokuvan vastaanottajan) 

107, 135, 165–166, 192–193
Pullinen, Erkki 123
Punainen ratsastaja – Geronimo 

[Geronimo] 114
punk 121
Purcell, Henry 109; Dido ja Aeneas 

109; Didon valitus (Didon aa-
ria, ”When I am Laid in Earth”) 
109–110, 123

puritaanit 36, 77
puutteenalainen aika 175, 205–207, 

212, 216, 240, 242–243; puut-
teenalaisen ajan runoilija 174–
175, 194, 197–198, 207–208, 
226, 243

pyhimykset 47–48, 67–68, 79, 147; 
Ávilan Pyhä Teresa 47–48; Neit-



330  Susanna Välimäki

syt Maria 68; Pyhä Sebastian 47, 
67

pyhä 47, 73, 80, 188, 194; pyhän 
kokemus 171, 229

Pylkkänen, Tauno 268, 271; Tunte-
maton sotilas 268, 271

Pylkkö, Pauli 30, 192, 211, 241–244 
Päivä Lännessä [Go West] 122
Pärt, Arvo 171, 209; Annum per an-

num 209; Fratres 209
Pääkkölä, Anna-Elena 84
Pääkkönen, Antti 252
Pöyhönen, Mika 270

Q
quechuat 245
queer ks. pervo 
queer-ekologia 13, 34
queer-elokuva 18, 31, 118, 124
queer-identiteetti 11, 16–18, 20, 

31, 38–39, 54–55, 62, 64, 75, 
129–130, 139, 151, 273  

queer-kulttuuri 17–20, 31–32, 41, 
46–47, 75, 93, 105, 107, 119, 
122, 147, 152–153

queer-politiikka ja -aktivismi 19, 21, 
27, 30, 33, 41, 44–46, 75–76, 
78, 150–151

queer-strategia 10, 32, 38–39, 75, 
90, 125, 129; musiikissa 21, 39, 
57, 62, 74, 125

queer-tila (pervo tila) 13, 20–21
queer-tutkimus 10–11, 13–16, 

18–22, 29–31, 34, 140, 241; ks. 
myös musiikin lesbo-, homo- ja 
queer-tutkimus

queer-yleisö 31; transyleisö 107–108, 
111, 122

Quinto, Zachary 116

R
r&b 121
Raamattu 58, 70–71, 81, 83, 117, 

124, 157, 159, 192; ks. myös Aa-

tami; Jaakob; Jeesus; Job; Jobin 
kirja; Luukkaan evankeliumi

Raamattuvyöhyke (Bible belt) 117, 
124

radiofonia 167, 169, 173–174, 193
Rainio, Riitta 81
rakkaus 32, 66, 68, 100, 121, 130, 

143, 186–187, 199, 212–213, 
231, 234, 236; ks. myös armo; 
myötätunto

Rakkaus veitsenterällä [The Year of 
Living Dangerously] 154

ranchera 102, 122
Rantavaara, Irma 155
rasismi 32, 102, 109, 123, 260
Ratner, Leonard G. 195, 244
Raunu, Jukka 78
Rautaristi [Cross of Iron] 263
Rea, Stephen 118
Reagan, Ronald 36, 77
refleksiivisyys; tieteessä 27, 34; tai-

teessa 249
Rehding, Alexander 34
Reilly, John C. 143
R.E.M. 265; Losing My Religion 265
renessanssi 13, 47, 63, 215–216; 

musiikki 171, 216, 224
reparatiivinen ks. korjaava
requiem ks. sielunmessu
Respighi, Ottorino 166, 168, 188–

189; Siciliana jousiorkesterille 
(Antiikin aarioita ja tansseja 3) 
168, 188–189

Richardson, John 29, 34, 80, 82, 
123, 153

Richardson, Miranda 130
ristiinpukeutuminen 21, 45, 68, 

120, 154
road-elokuva ks. tie-elokuva
Robot 263
rock 77, 81, 95–96, 107, 117, 119, 

121, 247, 254, 263
Rogers, Ginger 78
Rolfe, John 199, 233–234
Rolland, Romain 153
Rollins, Peter C. 246

Muutoksen musiikki  331

romantiikan ja myöhäisromantiikan 
musiikki 26, 40–41, 48, 52, 58–
59, 72–75, 84, 135, 139–140, 
153, 182

Romero, Ventura 122; Soy infeliz 
102–103

Rosand, Ellen 83
Rosenberg, Ethel 37
Rosenberg, Tiina 79, 83
Roseneil, Sasha 31
Rosolato, Guy 153
Ross, Diana 42
Rossi, Leena-Maija 31–32
rotuerottelu 123, 147
Rountree, Helen C. 244–246
Rovello, Jack 143
Rudes, Blair 242
Runeberg, Johan Ludvig 261–262; 

Vänrikki Stoolin tarinat 261
Runoilijan veri [Le sang d’un poète] 83
runollinen ajattelu 175, 198, 225, 

229, 232, 240, 270, 280; olemi-
nen (maailmassa olo) 26, 163, 
175, 208, 214, 218, 223, 225, 
227–229, 243–244; ks. myös 
kieli, runollinen 

runollis-filosofinen elokuva 11, 15, 
164, 175, 198, 207–208, 228, 
230–231, 234, 240–241, 280; 
teatteri 270

Ruuskanen, Annukka 270
Ruusuinen elämäni [Ma vie en rose] 

119
Ruusukallio, Jukka-Pekka 154
Rybin, Steven 192
Rycenga, Jennifer 31
Ryle, Gilbert 194
Ryynänen, Max 241
Römpötti, Tommi 90, 95, 120–121

S
Saarinen, Eero 81; Gateway-kaari 56
Saarinen, Terhi 155
Sackville-West, Vita 130, 152
Saint-Saëns, Camille 209; Akvaario 

(Eläinten karnevaali) 209

Salmi, Hannu 81
Salo, Matti 192
Santaola, Gustavo 118; Brokeback 

Mountain 118
Sarandon, Susan 121
Sardar, Ziauddin 245
Sata kelloa 121
Satie, Eric 82
Say Amen, Somebody 78
Schiff, James 152
Schlesinger, John 96
Schmidt, Kerstin 270–272, 281
Schubert, Franz 84
Schumann, Robert 84, 168; piano-

konsertto a-molli 168
Schur, Thomas 192, 194, 226, 241, 

243, 245
Schwarz, David 153–154
Scott, Derek 81, 84
Scott, Lee 169
Scott, Ridley 95
Scrivener, Michael 272
Sedgwick, Eve Kosofsky 20, 31–32, 

34, 79
seksimusiikki 40, 48, 70, 72–74, 

80, 84
seksismi 111, 125
seksuaalinen toiseus ks. biseksuaa-

lisuus; homous; lesbous; pervo/
queer

Sepänmaa, Yrjö 195
Seymor, Nicole 30, 34
sfäärien harmonia (alkuavaruus) (to-

pos) 52, 184–185
Shahani, Nishant 152
Sheik, Duncan 91
Shelburne, Craig 121
Shenandoah, Joanne 100; I May 

Want a Man 100
Shenkman, Ben 36
Sheridan, Tye 160
Sibelius, Jean 257, 263; Finlandia 

257, 260, 263, 269, 272; Sydä-
meni laulu 263

siciliano (topos) 188, 195, 216–217
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romantiikan ja myöhäisromantiikan 
musiikki 26, 40–41, 48, 52, 58–
59, 72–75, 84, 135, 139–140, 
153, 182

Romero, Ventura 122; Soy infeliz 
102–103

Rosand, Ellen 83
Rosenberg, Ethel 37
Rosenberg, Tiina 79, 83
Roseneil, Sasha 31
Rosolato, Guy 153
Ross, Diana 42
Rossi, Leena-Maija 31–32
rotuerottelu 123, 147
Rountree, Helen C. 244–246
Rovello, Jack 143
Rudes, Blair 242
Runeberg, Johan Ludvig 261–262; 

Vänrikki Stoolin tarinat 261
Runoilijan veri [Le sang d’un poète] 83
runollinen ajattelu 175, 198, 225, 

229, 232, 240, 270, 280; olemi-
nen (maailmassa olo) 26, 163, 
175, 208, 214, 218, 223, 225, 
227–229, 243–244; ks. myös 
kieli, runollinen 

runollis-filosofinen elokuva 11, 15, 
164, 175, 198, 207–208, 228, 
230–231, 234, 240–241, 280; 
teatteri 270

Ruuskanen, Annukka 270
Ruusuinen elämäni [Ma vie en rose] 

119
Ruusukallio, Jukka-Pekka 154
Rybin, Steven 192
Rycenga, Jennifer 31
Ryle, Gilbert 194
Ryynänen, Max 241
Römpötti, Tommi 90, 95, 120–121

S
Saarinen, Eero 81; Gateway-kaari 56
Saarinen, Terhi 155
Sackville-West, Vita 130, 152
Saint-Saëns, Camille 209; Akvaario 

(Eläinten karnevaali) 209

Salmi, Hannu 81
Salo, Matti 192
Santaola, Gustavo 118; Brokeback 

Mountain 118
Sarandon, Susan 121
Sardar, Ziauddin 245
Sata kelloa 121
Satie, Eric 82
Say Amen, Somebody 78
Schiff, James 152
Schlesinger, John 96
Schmidt, Kerstin 270–272, 281
Schubert, Franz 84
Schumann, Robert 84, 168; piano-

konsertto a-molli 168
Schur, Thomas 192, 194, 226, 241, 

243, 245
Schwarz, David 153–154
Scott, Derek 81, 84
Scott, Lee 169
Scott, Ridley 95
Scrivener, Michael 272
Sedgwick, Eve Kosofsky 20, 31–32, 

34, 79
seksimusiikki 40, 48, 70, 72–74, 

80, 84
seksismi 111, 125
seksuaalinen toiseus ks. biseksuaa-

lisuus; homous; lesbous; pervo/
queer

Sepänmaa, Yrjö 195
Seymor, Nicole 30, 34
sfäärien harmonia (alkuavaruus) (to-

pos) 52, 184–185
Shahani, Nishant 152
Sheik, Duncan 91
Shelburne, Craig 121
Shenandoah, Joanne 100; I May 

Want a Man 100
Shenkman, Ben 36
Sheridan, Tye 160
Sibelius, Jean 257, 263; Finlandia 

257, 260, 263, 269, 272; Sydä-
meni laulu 263

siciliano (topos) 188, 195, 216–217



332  Susanna Välimäki

sielunmessu (requiem) 40, 83–84, 
167–168, 170, 177, 185–189, 
209

Sihvonen, Jukka 192, 194, 244, 255, 
268, 271–272

siirtymävaihe (transitio) 89, 98, 100, 
105, 120, 222

Silas, Howard 113
silleen jättäminen 163, 213, 225, 

240, 244, 279
Siltala, Juha 271
Silverman, Kaja 138, 153–154, 192
Silverstein, Shel 33; A Boy Named 

Sue 23, 33
Sinatra, Nancy 264; Bang Bang (My 

Baby Shot Me Down) 264
Singer, Peter 186, 195
Sissi 262
sisällyttäjä (container) 68, 134–135
Sivuoja-Kauppala [Sivuoja-Gunarat-

nam], Anne 80
Sköldberg, Kaj 34
Smeds, Kristian 8–9, 12, 27, 77, 247, 

249–252, 254–257, 259–262, 
266, 268–272 

Smetana, Bedřich 84, 166, 168, 171, 
188; Moldau (Vltava) 168, 171, 
188

Smith, John 199, 234, 236, 238, 244
Smith, Patricia Juliana 83, 154
Smoke Signals 124
Soldier’s Girl 120
sonaattiestetiikka sukupuolisena käy-

täntönä 53, 80
Sor, Fernando 168; etydi nro 22 

h-molli (Allegretto) kitaralle 168
sotahenkisyys 250, 256, 260–261
Soy infeliz (Romero) 102–103
Sparks, Larry 91; Lay My Burden 

Down 91
spirituaali 78, 91, 121
Sproles, Karyn 152
Stalin, Josif 262
Stalingrad 263
Stand by Your Man (Wynette & 

Sherrill) 107, 118 

Stannard, David E. 245
Star Trek: Uusi sukupolvi [Star Trek: 

The Next Generation] 50, 55
Stebbins, Emma 81; Vesien enkeli 

(Betesdan lähde) 56
Steegmuller, Francis 62, 82
Stephens, Geoff 118; The Crying 

Game 118–119
stereotypiat ks. Amerikan alkuperäis-

väestön stereotypiat
Sterritt, David 194, 229, 244–245
Strachey, Lytton 153
Strauss, Richard 72, 82, 144, 146, 

150, 154; Beim Schlafengehen 
(Neljä viimeistä laulua) 144–147, 
149–150, 154; Ruusuritari 82

Stravinski, Igor 71; Kevätuhri 71
Streep, Meryl 36–38, 61, 69, 73, 83, 

127, 147–148, 150–151, 155
Streisand, Barbra 42
Stryker, Susan 22, 33, 120, 122
Studi, Wes 124, 224
subjektius 15, 20, 33, 135–137, 

139–140, 160, 215, 226, 232, 
243, 246, 265, 273, 275, 277; 
kuulokulmana 135; musiikissa 
58, 136–137, 139–140, 265, 
275; queeri 54; trans- 24, 91, 
117, 276; ks. myös asubjektiivi-
suus; piano subjektiuden merk-
kinä

sukupuolen korjausprosessi 32, 87–
89, 92, 98, 100, 108, 110–113, 
118, 120, 123–124; ks. myös 
siirtymävaihe

sukupuolen moninaisuus ks. trans-
sukupuolisuus

sukupuoli 9–11, 15–16, 19–20, 22–
23, 28, 31–33, 39, 43, 44–45, 
47, 49, 53, 69–70, 74, 79–80, 
82–83, 85, 87, 89, 95–96, 100, 
106, 108–109, 111–114, 116, 
118–119, 152, 186, 212, 241; 
ks. myös transsukupuoli; saman-
sukupuolinen ks. homous

sukupuolinen toiseus ks. transsuku-
puolisuus
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sukupuolineutraali avioliitto 18–19
sukupuolinormatiivisuus 22, 92, 102; 

ks. myös kaksisukupuolinen jär-
jestelmä

sukupuolivähemmistö ks. transsuku-
puolisuus

sulauttamispolitiikka; queer-kult-
tuuriin liittyen 19, 78, 112–113, 
123–124; Amerikan alkuperäis-
väestöön liittyen ks. Amerikan 
alkuperäisväestön historialliset 
vääryydet

sulauttava musiikki 26, 135–136, 
138, 172, 174, 210, 213, 217; 
ks. myös valtamerellinen musiikki

Sullivan, Arthur Seymor 168; Terve-
tuloa hyvä huomen 168

Sundqvist, Gösta 33; Poika nimeltä 
Päivi 23

Sunny 121
suomalaiskansallinen symboliikka 

257–261, 266
surrealismi 38, 59, 62
Swank, Hilary 117
Swanson, Gloria 64
Swedenburg, Ted 32
synkroniapiste 45, 79
syväekologia, syväekologinen koke-

mus 11, 26, 28, 163–164, 175, 
188–189, 210, 243, 273, 277

syvähenkisyys 166, 191, 193; syvä-
henkinen musiikki 166–167, 
170–172, 275

Szemzö, Tibor 169; Tuokiokuva saa-
relta (Snapshot from the Island) 
169

T
taide filosofisena hankkeena 10, 12, 

248–249, 270, 277, 280
Tailleferre, Germaine 82
tajunnanvirta 11, 128, 132, 142, 

162, 165, 275
Take ’em Away 92–93, 122
Tanak 155

Tanssii susien kanssa [Dances with 
Wolves] 114, 122

Tappava tunnustus [Dressed to Kill] 
120

Tarantino, Quentin 264
Tarkovski, Andrei 51, 229
Taruskin, Richard 84
Tarvainen, Anne 30 
Tate, Nahum 123
t.A.T.u. 263; Malchik Gay 263; Ro-

bot 263
tauko 136, 142, 177; ks. myös hil-

jaisuus
tavallisuuden strategia 93, 97, 106–

107, 115, 121
Tavener, John 159, 160–162, 166, 

168, 170–173, 180, 192, 209; 
Hautajaislaulu 159–162, 168, 
170, 192, 209; Ylösnousemus 
Vainajalasta (Valitus- ja ylistys-
lauluja) 168, 172–173

Taylor, Charles 34, 192
Taylor, Paul W. 33, 193, 195
teatteri 8–10, 12, 15, 23, 27, 29, 

35, 38, 44, 48, 76, 84, 124, 147, 
241, 247–273, 276, 278–280

teknis-taloudellinen ajattelu (maail-
ma) 14, 26–27, 163, 170, 201, 
205, 212, 218–219, 224, 239, 
275–276, 280

teknologinen olemisenymmärrys 
(luontosuhde, maailmanku-
va) 163, 174, 194, 198, 201, 
203–207, 211, 217–218, 220, 
222, 224, 229, 234, 239–240, 
243, 276

teologia 44, 78; musta 43; queer- 43, 
78; vapautuksen 42–43

Tepora, Tuomas 271
terrorisminvastainen sota 32, 263
Tervetuloa hyvä huomen (Sullivan) 

168
Thelma ja Louise [Thelma & Louise] 

95, 121
Thompson, Emma 36, 38, 69, 73, 

83
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tie-elokuva (road-elokuva) 11, 88–90, 
95, 120, 274; musiikki 90, 92, 
95; tie-elokuvan pervouttaminen 
90 

Tiekso, Tanja 193, 281
tlingitit 100
To the Wonder 173, 192–193, 209
Tohtori tuli kaupunkiin [Dr. Quinn, 

Medicine Woman] 122
toimintablokki 250–251
toiseen sulautumisen kuvitelma 138
toiseuden kuuntelu ks. kuuntelu
toiseus 9–10, 13–15, 18, 20, 27–28, 

40, 42, 47, 53, 62, 68–69, 79, 
83, 93, 102, 119, 130, 140, 
150–151, 153–155, 162, 273, 
277, 279

Toisissa tiloissa 270
toistopakko 136
toivo (tutkimusasenne) 18–21, 28, 

280; ks. myös korjaava asenne
Toliver, Brooks 34
Tomocomo 218–219
tonaalisuus 52–53, 73, 139–140, 

275; tonaalisnormatiivinen 52–
53; ks. myös heterotonaalinen

Tontti, Jarkko 193, 195
Tootsie – lyömätön lyyli [Tootsie] 120
Top Hat (myös Silkkihattu Top Hat) 

78
torjunta 65, 70, 136, 140, 142, 171
Torvinen, Juha 29–30, 34, 84, 194–

195, 241–244, 281 
Towarnicka, Elżbieta 179, 194
Townshend Hanan 169, 193; Ikuinen 

syke (Eternal Pulse) 169
Transamerica 8, 11, 18, 21, 23, 85–

125, 246, 274
transelokuva 116, 124
transgenderismi 32
transitio ks. siirtymävaihe
transittaminen, transitus 22–23, 92
transkammo 31, 102, 109, 123
transkeho ks. keho
transkorva 17, 23–24, 93; ks. myös 

pervokorva 

transkulttuuri 44, 68, 79, 93, 101, 
122

transkääntymä 90; ks. myös pervo-
käännös

translaki 18
transläsnäolo 98, 116; transnäyttelijä 

98, 114–116, 124
transsendentalismi 162–162
transsukupuolisuus, sukupuolinen 

toiseus 9, 11, 14–18, 20–24, 31, 
32–33, 42–44, 62, 68, 78–79, 
85–125, 274–277

transtutkimus 21, 22–23, 32–33; 
ks. myös musiikin transtutkimus

transutopia 11, 21, 24, 98–100, 105, 
117–118, 274; ks. myös utopia 

transvestismi 125
transyleisö ks. queer-yleisö
transääni 85–86
trauma 32, 68, 92, 117, 136, 142–

143, 147, 161, 254, 256–257
Travelin’ Thru (Parton) 104–105, 

108
Trier, Lars von 7
Tšaikovski, Pjotr 72
Tucker, Duncan 8, 18, 85, 94, 

121–122
Tucker, Tanya 107
Tucker, Thomas [Deane] 192, 194
Tunnit [The Hours] (elokuva) 8, 11, 

17–18, 21, 54, 83, 127–155, 
162, 171, 210, 275

Tuntematon sotilas -mukaelmat 268
Tuntematon sotilas (Laine) 254, 257, 

260–261, 263, 266, 268–269
Tuntematon sotilas (Mollberg) 263, 

266, 268
Tuntematon sotilas (Smeds) 8–9, 12, 

27, 77, 247–272, 276
Tuntematon sotilas (Smeds & Kupa-

rinen, YLE) 9, 268
tuntoisuus 183, 185–188
Tuohela, Kirsi 152
tuomiopäivä (topos) 59, 70–71, 

83–84, 177; ks. myös dies irae
Turkka, Jouko 254, 268
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Turner III, E. Randolph 245
Turner, J. M. W. 7, 29
Turner, William B. 20, 31–32
Tuulen viemää [Gone with the Wind] 

121
two-spirit people ks. kaksihenkisyys
Tähkä, Veikko 153
Tähtien sota [Star Wars] 71
täälläolo (Dasein) 170, 192, 279–280
työelämän huonontuminen 253

U
uhri 254, 259; uhrimieliala 260–261, 

265; uhrisymboli 257–260, 265
Uhrilampaat [The Silence of the Lambs] 

120
Uimonen, Heikki  29
Uimonen, Minna 79
Une autre femme 119
uni 55, 62, 99, 101, 160; unenomai-

suus 63, 165, 251, 256, 259, 271; 
unityö 271; ks. myös surrealismi

urkupiste 52, 71–72, 172–173, 183, 
188, 209, 211, 213, 216

utopia 8, 10–12, 13–14, 15, 20–21, 
24, 26–28, 30, 35, 53, 74, 98–
100, 105, 117–118, 139, 152, 
186, 270, 273–276, 278–280; 
ks. myös ekoutopia; pervo-utopia

uudelleensuhteuttaminen (transkon-
tekstualisointi) 77, 249, 257, 
259; ks. myös pervouttava uu-
delleensuhteuttaminen

Uusi maailma [The New World] 8, 
12, 26, 192–195, 197–246, 275

uusliberalismi 14, 31–32, 78
uusmystinen musiikki 159, 167, 

171–172, 177, 182–183, 185
uusromanttinen musiikki 171, 177

V
Vadén, Tere 30, 34, 192, 202, 242–

243
vaginoplastia 87–88, 109, 111, 123

vaihtoehtoinen sukupuoli 113, 124; 
ks. myös transsukupuolisuus

vainoharhainen (paranoidinen) asen-
ne (tulkinta) 20

valkoisuus 36–37, 87–88, 99, 101–
104, 114, 121–122, 152, 160, 
199, 233–237, 239–240, 246, 
260

valkopesu 114, 124, 246
valon symboliikka 60, 66, 158–159, 

173, 178, 188–190, 213, 215
valtakulttuuri 12–15, 17–20, 31–32, 

38, 40, 44, 46–47, 49, 74, 90, 
102, 106, 108, 113, 123–124, 
155, 199, 204, 233–234, 244, 
246, 276–277, 279

valtamerellinen musiikki 136–138, 
162, 210

valtarakenne 13, 27, 47, 95, 255, 
260

vammaisuus 14, 182, 262
Vanhanen, Matti 247, 254
vapautuminen 14, 42, 46, 78, 91–

92, 127, 138, 144, 146–148, 
191, 215, 269, 280

Varis, Juha 261
Varpio, Yrjö 271
Varto, Juha 241, 246
Velázquez, Diego 215, 218; Las 

Meniñas (Hovinaiset) 215
Velie, Alan R. 30, 241, 245–246
Verdi, Giuseppe 83; La Traviata 83; 

Trubaduuri [Il trovatore] 83
Vergilius 123
Veronikan kaksoiselämä [La double 

vie de Véronique, Podwójne życie 
Weroniki] 194

vertauskuvallinen ääni 51, 141
Vertigo – punainen kyynel [Vertigo] 

55, 72
Vest, Jay Hansford C. 235, 245–246
Veteen piirretty viiva [The Thin Red 

Line] 80, 173, 192–194, 205, 
209, 244

Viardot-García, Pauline 66
Victor/Victoria 120
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videoheijaste 248, 250–253, 258
Vieira, Fátima 30
vieraannuttaminen (etäännyttämi-

nen) 96, 139, 257, 259, 262
vieraantuminen 26, 40, 55, 96, 101, 

175, 182, 198, 204–206, 213, 
220, 222–223, 230

vietti 136–137, 152
vihan päivä ks. dies irae
Viimeinen apaashi [Apache] 114
Vilkka, Hanna 122
Vilkka, Leena 33, 193, 195
Villi Pohjola [Northern Exposure] 100
Vilsmaier, Joseph 263
virittyneisyys 30
visuaalinen hiljaisuus ks. kuvallinen 

hiljaisuus
Vizenor, Gerald 237
Voight, Jon 96
voimalaulu 42, 105, 117, 119
vokaliisi 159, 192
Volanen, Risto 247
Vuola, Elina 78
vuorosanojen rytmittyminen musiik-

kiin 140–141, 187
Vänskä, Annamari 30, 33, 79
väärän kehon kokemus 89, 92

W
Wagner, Richard 72, 83, 154, 193, 

208–209, 211, 216–217, 243; 
Nibelungin sormus -tetralogia 
(Reininkulta, Valkyyria, Siegfried 
ja Jumalten tuho) 210–211, 243; 
Reininkullan alkusoitto 208–211, 
216–217; Tristan ja Isolde 72; 
Isolden kirkastuminen (Tristan ja 
Isolde) 72; Tannhäuser 83

Wahlfors, Laura 30–31
Wainwright, Rufus 118; The Maker 

Makes 119
Walker, Beverly 194
Watkins, Holly 34
Weeks, Jeffrey 155
Wenders, Wim 121

Wernitznig, Dagmar 246
White America (Eminem) 259–260
Whiteley, Sheila 31
Whitesell, Lloyd 31
Whittle, Stephen 33
Wiener, Diane R. 153
Wierzbicki, James 193
Wiese, Klaus 169; Ta Há I 169; 

Klangschalen II 169
Wilchins, Riki 31
Wilde, Oscar 7, 29, 280–281; Va-

lehtelun rappio 29
Wilkinson, Tom 117
Willberg, Pepe 121; Hermes 121
William, Bright 243
Williams, John 71; Tähtien sota 71
Williams, Lucinda 93, 123; Like a 

Rose 94
Wilson, Patrick 37
Wittgenstein, Ludvig 176
Wolf, Hugo 84
Wood, Elizabeth 31, 82
Woolf, Virginia 11, 127–131, 133, 

149, 152–154; Mrs. Dalloway 
11,  127–129, 131, 153; Orlan-
do 152

Wounded Kneen joukkomurha 124, 
233

Wright, Chely 107
Wright, Jeffrey 37–38, 58
Wyeth, Andrew 215
Wynette, Tammy 107, 118; Stand 

By Your Man 107, 118

X
XXY 120

Y
Yekani, Haschemi 32
Yellow Horse Brave Heart, Maria 

245
yhteiskunnallinen epä/oikeudenmu-

kaisuus 18–19, 32, 42–45, 69, 
76, 78, 98, 101–102, 106–107, 
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109, 115, 118, 151–152, 163, 
199, 233–236, 241, 245, 260

ylilajisuus 186, 262, 276; ks. myös 
eläimet

yliluonnollinen ääni (sointi) 55–56, 
59, 70–71, 81

yläsävelet 172–173, 209
ylösnousemusmusiikki 168, 170, 

172–173
ympäristö 7, 9, 24–26, 28, 33, 38–

40, 46, 96, 162, 172, 175, 197, 
206, 210, 214, 220, 239–240, 
245, 253, 275–276; musiikki ja 
ympäristösuhde 24–26, 28, 167, 
172–174, 193, 275, 278; ympä-
ristön musiikki 96, 102, 117; ym-
päristön äänet 49–51, 54, 141, 
167, 173–174, 184, 187–188, 
208, 216 

ympäristösuhde 10–11, 24–26, 33, 
162–163, 167; ks. myös luonto-
suhde

Young, Tory 152
Yrjö II 244

Z
zen 163, 225, 244
Zegers, Kevin 88, 100
Zhang, Hui 246
Zimmer, Hans 95; Thelma ja Louis 95
Zimmerman, Michael E. 34, 192

Ä
äiti Tekla 192
Älä kiirehdi (Ne speshi) 264
Älä pyyhi kyyneleitä paljain käsin 

[Torka aldrig tårar utan handskar] 
(tv-sarja) 78

äänellinen jatkumo 49, 134, 141, 
167, 174

äänellisen kulttuurin tutkimus 9, 29
äänen aineellisuus 51, 80
äänettömyys ks. hiljaisuus
ääni; elokuvassa 9, 15, 21, 26–29, 

39, 45, 49–51, 54–57, 59–60, 

80–81, 132, 138, 140–141, 143, 
173–174, 187, 208, 212, 216, 
274, 250, 252; ks. myös kerto-
jan ääni; lauluääni; puheääni

ääniennakko 45–46
äänimaisema 29, 40, 50, 52, 79, 173, 

203, 219, 225, 244, 248, 252, 
259, 269, 275; äänimaisemasä-
vellys 167, 173–174

äänitaide 8, 29, 167, 169, 171, 173, 
193, 280



Muutoksen musiikki  337

109, 115, 118, 151–152, 163, 
199, 233–236, 241, 245, 260

ylilajisuus 186, 262, 276; ks. myös 
eläimet

yliluonnollinen ääni (sointi) 55–56, 
59, 70–71, 81

yläsävelet 172–173, 209
ylösnousemusmusiikki 168, 170, 

172–173
ympäristö 7, 9, 24–26, 28, 33, 38–

40, 46, 96, 162, 172, 175, 197, 
206, 210, 214, 220, 239–240, 
245, 253, 275–276; musiikki ja 
ympäristösuhde 24–26, 28, 167, 
172–174, 193, 275, 278; ympä-
ristön musiikki 96, 102, 117; ym-
päristön äänet 49–51, 54, 141, 
167, 173–174, 184, 187–188, 
208, 216 

ympäristösuhde 10–11, 24–26, 33, 
162–163, 167; ks. myös luonto-
suhde

Young, Tory 152
Yrjö II 244

Z
zen 163, 225, 244
Zegers, Kevin 88, 100
Zhang, Hui 246
Zimmer, Hans 95; Thelma ja Louis 95
Zimmerman, Michael E. 34, 192

Ä
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Älä pyyhi kyyneleitä paljain käsin 

[Torka aldrig tårar utan handskar] 
(tv-sarja) 78

äänellinen jatkumo 49, 134, 141, 
167, 174

äänellisen kulttuurin tutkimus 9, 29
äänen aineellisuus 51, 80
äänettömyys ks. hiljaisuus
ääni; elokuvassa 9, 15, 21, 26–29, 

39, 45, 49–51, 54–57, 59–60, 

80–81, 132, 138, 140–141, 143, 
173–174, 187, 208, 212, 216, 
274, 250, 252; ks. myös kerto-
jan ääni; lauluääni; puheääni

ääniennakko 45–46
äänimaisema 29, 40, 50, 52, 79, 173, 

203, 219, 225, 244, 248, 252, 
259, 269, 275; äänimaisemasä-
vellys 167, 173–174

äänitaide 8, 29, 167, 169, 171, 173, 
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HUOMAUTUS

Kirjan luvuista 2–4 ja 6–7 on ilmestynyt varhaisempia versioita seu-
raavissa julkaisuissa: ”Musical migration, perverted instruments and 
cosmic sounds: Queer constructions in the music and sound of Angels 
in America”, teoksessa Essays on Sound and Vision (toim. John Richard-
son & Stan Hawkins), Helsinki: Helsinki University Press 2007, s. 
177–219. / ”The audiovisual construction of transgender identity in 
Transamerica”, teoksessa The Oxford Handbook of New Audiovisual Aes-
thetics (toim. John Richardson, Claudia Gorbman & Carol Vernallis), 
Oxford: Oxford University Press 2013, s. 374–390. / ”Valinnan hetket 
– Tunnit-elokuvan eksistentiaalinen ja psykoanalyyttinen kuuntelu”, 
teoksessa Tarinan lumous: Elokuva ja psyyke 3 (toim. Antti Alanen), 
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