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KIITOKSET

Kun perustutkinto-opiskelijana lähdin tekemään opinnäytteitäni Kati Kovácsin sarjakuvista, en arvannut kuinka pitkä tutkimustaival alkuinnostusta seuraisi. Reitti
muistuttaa yhtä Tampereen Kaupin metsissä sijaitsevaa lempipolkuani, joka on mutkitteleva, täynnä kiviä ja juurakoita, varjoisten katveiden ja auringon pilkuttamien
kohtien rytmittämä. Polun parhaita ominaisuuksia on sen risteäminen lukuisten muiden Kaupin metsiä halkovien polkujen kanssa. Sama pätee väitöstutkimukseeni.
Haluan ensimmäisenä kiittää sarjakuvataiteilija Kati Kovácsia: Kati, sarjakuviesi
ansiosta minusta tuli tutkija! Teoksesi opettavat katsomaan ihmisiä, maailmaa ja itseä
– silloinkin, kun helpointa olisi laittaa silmät kiinni.
Institutionaalisesti tärkeä henkilö väitöskirjani valmistumisen kannalta on ollut
Suomen kirjallisuuden professori Mari Hatavara, joka on toiminut työni ohjaajana
perustutkintovaiheesta asti. Marin huolelliset palautteet teksteistäni ja tuki epäilyksen
hetkillä ovat olleet tärkeitä punnitessani tutkimustyön mielekkyyttä. Ohjauksesta kiitän myös FT Mervi Miettistä, jonka sarjakuvatietämys ja päättäväinen suhtautuminen
tutkimiseen ovat antaneet minulle toivoa myös oman väitöskirjani valmistumisesta.
Ilon ja ylpeyden kautta!
Dosentti Kai Mikkoselle lausun suuret kiitokset lupautumisesta vastaväittäjäksi.
Kiitän myös väitöskirjani esitarkastajia FT Karin Kukkosta ja PD Ralf Kaurasta, joiden esitarkastuslausunnot ja kriittiset kommentit kannustivat korjaamaan tekstiäni
helteisinä heinä- ja elokuun päivinä. Karinia haluan lisäksi kiittää perehtymisestä tutkimukseni kehittymiseen lisensiaatintutkielmasta väitöskirjaksi. Lisensiaatintutkielmani toisena tarkastajana toimi professori Sanna Karkulehto, mistä haluan vielä lausua Sannalle kiitokset.
Taloudellisesta tuesta kiitän Koneen säätiötä, joka mahdollisti väitöskirjatutkimukseni aloittamisen, vaikka tutkimus haki vielä suuntaa niin kohdeteosten kuin teoreettisen viitekehyksen osalta. Tampereen yliopiston Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö mahdollisti tutkimuksen jatkumisen päästessäni yksikköön palkalliseksi tohtorikoulutettavaksi. Suomen Kulttuurirahastoa haluan kiittää apurahasta
väitöskirjani viimeistelyyn ja Tampereen kaupunkia apurahasta väitöskirjan painokustannusten kattamiseen. Kiitos myös entiselle opinahjolleni Loimaan lukiolle
jatko-opintoihin suunnatusta kannustusstipendistä.

Väitöskirjaprojektini aikana kotiyliopistoni on kokenut suuria muutoksia työyhteisöni muuttuessa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksiköstä Viestintätieteiden tiedekunnaksi. Institutionaalisten muutosten keskellä tärkeitä ovat olleet ne ihmiset, jotka ovat olleet konkreettisesti rakentamassa kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmaa ja uutteralla työllään osallistuneet opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.
Aktiivisesti kokoontuvan tutkijaseminaarin ansiosta olen saanut vuosien varrella
tutkimuksestani palautetta, josta haluan kiittää kaikkia tutkijaseminaariin osallistuneita. Markku Soikkelia ja professori Pekka Tammea kiitän tuesta väitöskirjani alkutaipaleella. Kollegiaalisesta tuesta ja kriitikistä kiitän Liisa Ahlavaa, Raisa Ahoa, Lieven Ameelia, Samuli Björnistä, Teemu Ikosta, Saija Isomaata, Nanny Jolmaa, Tommi
Kakkoa, Mikko Kallionsivua, Sari Kivistöä, Anna Kuutsaa, Toni Lahtista, Maria Mäkelää, Lauri Määttää, Juha Raipolaa, Tytti Rantasta, Jarkko Toikkasta ja Flóra
Várkonyita sekä kaikkia muita ”kirjallisuuden käytävillä” pyörineitä supertyyppejä
vuosien varrelta. Moni mainituista henkilöistä vaikutti ratkaisevasti siihen, että pystyin yhdistämään lukuvuonna 2017–2018 väitöskirjan valmiiksi saattamisen ja yliopisto-opettajan tehtävät.
Erityiset kiitokset menevät kollegoille, joiden kanssa minun on ollut ilo jakaa työhuone: kiitokset Hanna-Riikka Roineelle, Maria Laaksolle, Hanna Samolalle, Hanne
Juntuselle ja Essi Vatilolle! Kiitos kahviseura Akateemiset Kofeiiniaddiktit (AKAT),
joka vuosien varrella on tarjonnut paljon kaivattua piristystä. Usein myös väitöskirjaan liittymättömät keskustelut, lounaat, residenssit ja saunaillat ovat olleet niitä kaikista tärkeimpiä kollegiaalisen tuen muotoja. Hanna Samolalle ja Hanna Parviaiselle
suurkiitokset tekstini kieliasun kommentoimisesta. Työhön jääneet virheet ovat yksin
minun vastuullani.
Väitöstutkimuksen aikana äärimmäisen tärkeänä tukena on toiminut päivittäin
kokoontunut lounasrinkula, jonka viisaat jäsenet ovat yhdessä ihmetelleet yliopistoelämän kiemuroita. Kiitos Liina Sointu, Jukka Syväterä, Sanna Rikala, Katariina
Mäkinen, Lauri Lahikainen ja Matti Kortesoja.
Sarjakuvatutkijana on ollut hetkittäin hieman yksinäinen olo, mutta merkittävinä
yksinäisyyden lievittäjinä ovat toimineet niin kansalliset kuin kansainväliset yhteydet
toisiin sarjakuvatutkijoihin. Kiitos pohjoismainen sarjakuvatutkijoiden verkosto
NNCORE, SJoCA – Scandinavian Journal of Comic Art ja suomalaisiin yliopistoihin
ripoteltu sarjakuvatutkijoiden urhea joukko! Terveiset Jyväskylän yliopistoon Katja
Kontturille, Essi Varikselle ja Oskari Rantalalle sekä Turun yliopistoon Anna Vuorinteelle, Aura Nikkilälle, Laura Antolalle, Maarit Mutalle, Olli Löytylle, Joel Kuortille
ja Ralf Kauraselle. Big thanks to my colleagues in the research project “A multidis-

ciplinary study of feminist comic art” (Södertörn University) for supporting me during the final steps of my dissertation: Kristy Beers Fägersten, José Alaniz, Margareta
Wallin Wictorin, Anna Nordenstam, Mike Frangos, and Elizabeth Nijdam.
Suomalainen sarjakuvatutkijoiden yhteisö kasvaa ja verkostoituu, mitä olen päässyt todistamaan toimiessani Tampere Kuplii Goes Academic -seminaarin järjestäjänä
vuosina 2013–2018. Suurkiitos Tampere Kuplii ry:n hallituksen puheenjohtajalle ja
ikivireälle sarjakuvakulttuurin puolestapuhujalle Kyösti Koskelalle hedelmällisten seminaarien mahdollistamisesta. Olen vuosien varrella tavannut seminaarien yhteydessä tutkijoita, taiteilijoita ja harrastajia, joita yhdistää palava kiinnostus sarjakuvaan.
Olen saanut pitää Tampereen yliopistossa kursseja ja luentoja sarjakuvien analysoimiseen liittyen, ja haluan kiittää kaikkia vuosien varrella kursseilleni ja luennoilleni
osallistuneita opiskelijoita. Kanssanne olen oppinut lisää niin opettamastani asiasta
kuin opettamisestakin.
Työyhteisön lisäksi voimia väitöskirjan tekemiseen on antanut yliopiston ulkopuolinen elämä. Kiitos ihmiset Tampereen flamencoyhdistys ry:ssä ja Tampereen
Flamencoviikko ry:ssä, joihin liittyvä harrastaminen ja yhdistystyö monesti pakotti
jättämään väitöskirjaan liittyvät murheet taka-alalle. Erityiskiitos Anne Hyväriselle,
jonka hulvattomissa projekteissa sain olla muun muassa klovni, chaplin ja lohikäärme(en keskiosa).
Väitöskirjaprojektini on syönyt aikaa ystäviltä ja perheeltä, mistä olen tuntenut
huonoa omatuntoa. Olette minulle tärkeitä, ja nyt voisin lähteä kahville, jos vielä
huolitte. Sanoinkuvaamattoman suuret kiitokset vanhemmilleni Risto ja Raija Romulle. Kiitos isä, kun veit minut divariin ostamaan sarjakuvia. Kiitos rakas äiti karjalanpiirakoista ja kaikista eväistä. Maailman parhaita veljiä Jukkaa ja Pekkaa haluan
kiittää musiikista. Romu on rautaa. Sydämellisyydestä ja lämmöstä kiitän Tatianaa
(obrigada!), kuten myös puolisoni kautta Satakuntaan laajentunutta perhettäni.
Viimeiseksi haluan kiittää puolisoani Matti Kortesojaa, joka tietää, mitä väitöskirjan tekeminen on. Kiitos rakkaudestasi ja tuestasi.
Tampereen Lapinniemessä 27.8.2018 historiallisen helteisen kesän jälkeen,
Leena Romu

TIIVISTELMÄ

Visuaalisena kertomusmuotona sarjakuvat näyttävät henkilöhahmojen ruumiit, kasvonilmeet, eleet, asennot ja muut ominaispiirteet. Lisäksi henkilöhahmojen toistumisella ruudusta toiseen on kerronnallinen funktio, sillä se auttaa lukijaa yhdistämään
ruudut toisiinsa ja ymmärtämään tarinan. Väitöskirja kysyy, miten sarjakuvan muodolliset ja rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat ruumiillisuuden representoimiseen.
Tutkimuksen aineisto koostuu kolmesta suomalaisen sarjakuvataiteilija Kati Kovácsin pitkästä sarjakuvakertomuksesta: Vihreä rapsodia (1994), Karu selli (1996) ja Kuka
pelkää Nenian Ahnavia? (2010). Kovács aloitti sarjakuvien tekemisen suomalaisella
sarjakuvakentällä jo 1980-luvulla, ja hänen uransa on tunnustettu lukuisin palkinnoin
– mukaan lukien ensimmäinen sarjakuvataiteen valtionpalkinto vuonna 2014. Hänen
sarjakuvansa on tarkoitettu aikuisyleisölle ja sisältävät kerronnallisesti ja temaattisesti
monikerroksisia kehityskertomuksia, joiden keskiössä on naispäähenkilö. Analysoimalla kolmea pitkää sarjakuvakertomusta väitöskirja pyrkii ymmärtämään, miten ruumiillisuuden representoimisen strategiat ovat kehittyneet tähän mennessä vaille tutkimusta jääneen taiteilijan tuotannossa.
Kovácsin julkaistessa ensimmäisen sarjakuvateoksensa Vihreän rapsodian sanomalehtikriitikko kuvaili teoksen olevan liiallinen ja liian täynnä yksityiskohtia. Taiteilijan
teokset ovat liiallisia siinä merkityksessä, että ne ovat usein täynnä henkilöhahmoja,
symboleja, metaforia ja kummallisia tapahtumia. Monet kriitikot ovat huomioineet,
että taiteilija käyttää myös groteskia kuvastoa, jossa toistuvat ruumiin toimintojen ja
erilaisten muodonmuutosten kuvaukset. Mihail Bahtinin mukaan karnevalistinen
groteski rakentuu vastakohtana klassiselle estetiikalle, jossa ruumis mielletään eheäksi
ja suljetuksi. Karnevalistinen groteski rakentuu rajojen rikkomiselle ja nurinkääntämisille juhlistamalla ruumiin toimintoja, joita yleensä pidetään sopimattomina tai hävettävinä. Tässä mielessä Kovácsin sarjakuvia voidaan pitää groteskeina, sillä niiden
kuvasto hyödyntää usein liiallisuutta, nurinkääntämistä ja rajojen rikkomista. Väitän
kuitenkin, että groteski on vain yksi ruumiillisuuden representoimisen aspekti taiteilijan teoksissa. Väitöskirjassa analysoin, kuinka groteski kuvasto yhdessä kuvan ja sanan vuorovaikutuksen, tilallisen sommittelun ja erilaisten ruumiin representoimisstrategioiden kanssa osallistuu ruumiillisuuden teemojen käsittelyyn. Vaikka
Kovácsin sarjakuvat ovat usein humoristisia, niissä käsitellään usein vakavia aiheita,

kuten seksuaalista väkivaltaa, sukupuolirooleja, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli- ja ruumisnormeja sekä patriarkaalista sukupuolijärjestystä.
Ruumiillisuus ymmärretään väitöskirjassa laajasti käsitteen kattaessa ensinnäkin
fenomenologisen ajatuksen ruumiista maailman kokemisen ja havaitsemisen välineenä. Toiseksi ruumis ymmärretään väitöskirjassa kohteena kulttuurisille käsityksille, määritelmille ja normeille, jotka vaikuttavat siihen, millaisiksi toivotut ja epätoivotut ruumiit, sukupuolet ja seksuaalisuudet ymmärretään. Ruumiillisuuden eri aspektien käsitteellistämisen apuna väitöskirjassa käytetään teorioita fenomenologiasta,
sukupuolentutkimuksesta ja jälkiklassisesta narratologiasta. Vastatakseni kysymykseen, miten sarjakuvan ominaisuudet vaikuttavat ruumiillisuuden representoimiseen,
lähestyn kysymystä kolmella tasolla: 1) kuvan ja sanan vuorovaikutus, 2) sarjakuvan
tilallisuus ja 3) henkilöhahmojen representaatio.
Väitöskirjan teoreettinen kehys muodostuu kirjallisuuden-, sarjakuvan- ja kulttuurintutkimuksen teorioista ja käsitteistä. Narratologian eli kertomuksentutkimuksen
peruskäsitteitä sovelletaan tutkimuksessa kiinnittäen erityistä huomiota sarjakuvalle
tyypillisiin kerrontakeinoihin. Väitöskirja osoittaa, että James Phelanin retorisen narratologian mallia voidaan soveltaa myös sarjakuvakertomusten kommunikaatiorakenteen ja henkilökerronnan analysoimiseen. Luonnollisen narratologian teoriat
puolestaan ohjaavat analyysin fokuksen kertomuksen keinoihin ilmaista ja kertoa inhimillisistä kokemuksista.
Narratologisten käsitteiden ja mallien rinnalla väitöskirjassa hyödynnetään sarjakuvatutkimuksen teorioita. Thierry Groensteenin tilallisuuteen perustuvaa mallia soveltamalla tutkimuksessa huomioidaan, kuinka sarjakuvan tila vaikuttaa henkilöhahmojen ruumiillisten kokemusten kuvaukseen. Narratologian ja sarjakuvatutkimuksen
lisäksi tutkimus hyödyntää kulttuurintutkimukselle tärkeää representaation käsitettä.
Representaatio ymmärretään väitöskirjassa esittämisen ja edustamisen prosessina,
jossa kulttuurisia merkityksiä aktivoidaan, kierrätetään, toistetaan, käsitellään, haastetaan ja uudistetaan. Sarjakuvallisten representaatioiden analysoimiseen tutkimuksessa
käytetään intertekstuaalisuuden, karikatyyrin, stereotyypin ja tyypin käsitteitä ja teorioita.
Analyysi paljastaa samankaltaisuuksia ja eroja tutkimuskohteissa. Kaikissa kolmessa teoksessa kerrontatilanne rakentuu henkilökerronnalle, mutta teokset hyödyntävät erilaisia kuvan ja sanan vuorovaikutuksessa rakentuvia jännitteitä, jotka vaikuttavat kerrontaan. Kovácsin tuotannossa toistuva piirre on metaforien käyttö. Tutkimuskohteissa hyödynnetään käsitteellistä metaforaa, jonka avulla seksi rinnastuu syömiseen. Vihreässä rapsodiassa metafora kuvastaa lapsipäähenkilön viattomuutta ympäristössä, joka kohdistaa tyttöön seksualisoivia paineita ja odotuksia. Karussa sellissä

metafora kuvastaa sekä päähenkilön seksuaalista itsevarmuutta että hänen sairaalloista mustasukkaisuuttaan. Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa kyseistä metaforaa ei enää käytetä. Sen sijaan teos hyödyntää monimutkaisia kuvan ja sanan vuorovaikutuksen muotoja ja toisiinsa kietoutuvia symboleja kuvatakseen seksuaalista väkivaltaa osana patriarkaalista sukupuolijärjestystä. (Ks. luvut 2.1, 3.3, 4.1 ja 5.2.)
Teokset eroavat toisistaan tilankäytöltään. Vihreä rapsodia käyttää useita tilallisia
tekniikoita, kuten henkilöhahmojen asemoimista, ruudun kokoa ja vertikaalista sommittelua, välittämään päähenkilön ruumiillisia kokemuksia. Karu selli on täynnä kokeellisia sivusommitteluja ja koristeellisia ruutukehyksiä, jotka tukevat päähenkilön
kokemusten kuvausta tuottamalla sivuille pyörteistä liikettä. Pyörteinen liike voimistaa teoksen päämetaforaa, jossa mieli vertautuu karuselliin. Sekä Vihreä rapsodia että
Karu selli hyödyntävät sivusommitteluja, joissa sivun vertikaalisuutta käytetään tukemaan päähenkilön liikkeen kuvausta. Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa päähenkilön dramaattisia kokemuksia tuetaan tilankäytöllisesti hyödyntämällä sivunkääntämisen kohtaa lukijan yllättämisen ja jopa shokeeraamisen keinona. Shokkiefekti laajentaa tarinan maailmassa tapahtuvan väkivallan lukemisen tasoa koskevaksi ilmiöksi.
(Ks. luvut 2.2, 3.1, 4.3 ja 5.3.)
Väitöskirja osoittaa, että sarjakuvat voivat hyödyntää useita kuvaamisen strategioita rakentaakseen intertekstuaalisia ja kulttuurisia viittaussuhteita. Piirroksellisena
taidemuotona sarjakuva voi leikkiä ihmiskehon mittasuhteilla ja luoda mielikuvituksellisia hybridisiä ruumiita. Vihreässä rapsodiassa hybridiset henkilöhahmot rakentavat
viittauksia moniin ruumiin representoimisen perinteisiin ja toimivat kertomuksen välineinä seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvien aiheiden käsittelemiselle. Karu selli
puolestaan näyttää ensi katsomalta perustuvan humoristiselle perinteelle, jossa lihavat naiset joutuvat naurun kohteeksi. Teos kuitenkin kyseenalaistaa kuvausperinteen
tuomalla esiin päähenkilön ja hänen puolisonsa monimutkaisuuden. Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa päähenkilön isä toimii keinona kiteyttää patriarkaatti stereotyyppiseen hahmoon. Teos ei sanallisesti tuomitse tai kritisoi patriarkaaliseen järjestelmään kietoutuvaa naisvihaa, mutta se hyödyntää erilaisia visuaalisia keinoja lukijaan vetoamisen välineinä. (Ks. luvut 2.3, 3.2, 4.2 ja 5.1.)
Väitöskirja on ensimmäinen suomalaisen sarjakuvataiteilijan teoksiin tekstilähtöisesti keskittyvä tutkimusmonografia. Analysoimalla sarjakuvan kerronnallisia, rakenteellisia ja representoimiseen liittyviä ominaisuuksia tutkimus tuottaa tietoa siitä,
kuinka sarjakuva välineenä pystyy kertomaan inhimillisistä ja siten ruumiillisista kokemuksista sekä keskustelemaan ruumiiseen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liitetyistä kulttuurisista merkityksistä. Samalla tutkimus kehittää metodologisia ja teoreettisia välineitä sarjakuvakertomusten analyysiin.

ABSTRACT

Excess, inversions and transgressions – Kati Kovács’s “Green Rhapsody”, “Carousel”, and “Who Is Afraid of Namow Dlo?” as narratives of embodiment
Comics and graphic narratives often visually portray people or humanlike characters. This notion seems obvious only if we do not acknowledge its significance
to the storytelling capacities of comics. As a visual form of storytelling, comics
visualize the characters’ bodies, facial expressions and gestures, bodily postures
and other characteristics. Furthermore, the recurrence of the bodies from panel
to panel has a narrative function which helps the reader to connect the panels
and form the story.
This dissertation asks how the medium-specific qualities of comics affect the
representation of embodiment. The corpus consists of three graphic narratives
by contemporary Finnish comics artist Kati Kovács: Vihreä rapsodia [1994,
“Green Rhapsody”], Karu selli [1996, “Carousel”] and Kuka pelkää Nenian Ahnavia? [2010, “Who Is Afraid of Namow Dlo?”]. The books are intended for an
adult audience and present narratively and thematically layered stories of female
development. Kovács’s career in the Finnish comics scene began already in the
1980s. During her career, Kovács has received numerous awards, which include
Finland’s first-ever state prize for comic art in 2014. By concentrating on three
long graphic narratives, the dissertation aims to understand how the representation strategies of embodiment have developed in the works of the artist in question.
When Kovács’s first long graphic narrative, “Green Rhapsody”, was published, a newspaper critic described it as excessive and too full of details. Kovács’s
books are excessive in the sense that they are often full of characters, symbols,
metaphors and strange events. Many critics have also noted that Kovács uses
grotesque imagery where bodily functions and different kinds of metamorphoses
are common. According to Mikhail Bakhtin’s theory of carnival, grotesque aesthetics is formed in opposition to the classical aesthetics of a finished, closed
body. The carnivalistic grotesque builds upon transgression and inversion by celebrating the bodily functions that are often deemed as improper or shameful. In

that sense, the representations of embodiment in Kovács’s comics are grotesque,
since they are based on excess, inversion and transgression. However, I argue
that grotesque is only one aspect of the representations of embodiment in the
artist’s work. The dissertation shows that grotesque imagery works together with
word-and-image combinations, spatial arrangement and different representation
strategies to discuss themes of embodiment. Although Kovács’s comics are often
humorous, they also discuss serious subjects such as sexual violence, gender
roles, sexual identity, gender and body norms, and the patriarchal gender system.
Embodiment is understood in the dissertation as an umbrella term that includes the idea of the body, firstly, as a medium whereby the world is encountered
and experienced. Secondly, the body is understood as a surface where cultural
assumptions, definitions and norms about body, gender and sexuality are inscribed. To conceptualize these different aspects of embodiment, the dissertation
utilizes theories from different fields, such as phenomenology, gender studies,
and postclassical narratology. To form a comprehensive answer to the research
question, the representation of embodiment is examined methodologically on
three levels: 1) word and image relations, 2) the spatiality of comics, and 3) the
representation of the characters.
The theoretical framework combines theories and concepts from literary studies, comics studies and cultural studies. Narratology provides basic tools, concepts and models, which are applied in the dissertation by paying attention to the
medium-specific qualities of comics storytelling. The dissertation shows how
James Phelan’s ideas from rhetorical narratology can be applied in the analysis of
the communicative structure and character narration in comics. On the other
hand, natural narratology helps to focus on the narrative’s means to express and
narrate human experiences.
Narratological theories are used together with medium-specific theories from
comics studies. Especially theories of spatiality (Thierry Groensteen’s visual arthrology) offer conceptual tools for analyzing how the space of the comics effects
the representation of embodied experiences of the characters. In addition to narratology and comics studies, the dissertation utilizes theories of representation,
which include the idea of representation as a process where cultural meanings are
activated, circulated, renewed, discussed, challenged, and revised. This representation process is approached by using concepts of intertextuality, caricature, stereotype, and stock character.
The analysis reveals similarities and differences in the three research subjects.
In all three books, the narrative situation is constructed upon character narration,

but the books utilize several kinds of word-image relations that build tensions in
the narration. A recurring feature in Kovács’s comics is the usage of metaphors.
In the research subjects, sexual power relations are described by using a conceptual metaphor SEX IS EATING, which obtains different meanings depending
on the narrative’s focus. In “Green Rhapsody”, the metaphor describes the child
protagonist’s innocence in a sexualizing environment. In “Carousel”, the metaphor describes both the protagonist’s sexual confidence and her unhealthy jealousy. In “Who Is Afraid of Namow Dlo?” the metaphor is no longer used but
the book utilizes complicated word-image strategies and interwoven symbols to
depict sexual violence as a part of a larger patriarchal gender system. (See chapters
2.1, 3.3, 4.1 and 5.2.)
The books differ from each other in how they use space. “Green Rhapsody”
utilizes several spatial techniques, such as the placement of the character, panel
size and vertical composition, to convey the protagonist’s embodied experiences.
“Carousel” is filled with experimental page layouts and ornamental panel frames
that support the representation of experientiality by creating circular movement
on the pages. The movement reinforces the main metaphor of the book, carousel
as a metaphor for the mind. Both “Green Rhapsody” and “Carousel” utilize page
layouts where the usage of the vertical dimension supports the representation of
the movement of the character. In “Who is Afraid of Namow Dlo?” the protagonist’s dramatic experiences are reinforced spatially by using the page-turn as a
technique to surprise or even shock the reader. The shock effect serves in the
narrative to simulate the violence of the events on the level of reading. (See chapters 2.2, 3.1, 4.3 and 5.3.)
The dissertation shows that comics can utilize several strategies of representation that build intertextual and cultural references. Comics as a pictorial art
form can play with the proportions of the body and even create imaginative hybrid bodies. In “Green Rhapsody”, hybrid characters build references to several
traditions of representation and function as rhetorical means to discuss sexuality.
“Carousel”, on the other hand, utilizes characters that, on the first look, renew
the humoristic tradition where overweight women end up as laughing stocks.
However, the narrative questions the tradition by showing the complexity of the
protagonist and her relationship with her spouse. In “Who Is Afraid of Namow
Dlo?”, the protagonist’s father functions as a thematic representative of the patriarchy. The book does not verbally condemn or criticize misogyny or the patriarchal system, but it uses effective visual means to appeal to the reader. (See
chapters 2.3, 3.2, 4.2 and 5.1.)
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JOHDANTO

Sarjakuvat ovat täynnä ikonisiksi muodostuneita hahmoja, jotka tunnistetaan helposti ulkonäöllisin piirtein. Fingerporin Rivo-Riitan jykevään olemukseen kuuluvat
suupielessä roikkuva tupakka ja silmät peittävä lakki. Väsyneen toimistotyöläisen ruumiillistuma B. Virtanen puolestaan laahustaa selkä vääränä, ikuisesti solmukkeelliseen
työunivormuunsa pukeutuneena. Ruumiinrakenteeseen ja pukeutumiseen liittyvän
tunnistettavuuden lisäksi sarjakuvahahmojen kuvauksella on myös muita ulottuvuuksia. Nykysarjakuva sisältää paljon esimerkkejä siitä, kuinka inhimillisistä kokemuksista pyritään kertomaan sarjakuvan keinoin. Esimerkiksi Hanneriina Moisseisen jatkosota-aiheisen Kannas-teoksen (2016) kritiikissä kiinnitetään huomio siihen, että sarjakuva välittää kokemuksen sodan kauheuksista: ”Kannas-sarjakuva kertoo, miltä sota
oikeasti tuntui vuonna 1944” (Römpötti 2016a; kursivointi LR). 2000-luvulla suuren
suosion saanut omaelämäkerrallinen sarjakuva puolestaan kuvallistaa kokemuksia oli
kyse sitten (mieli)sairauksista, addiktioista tai seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyvistä kysymyksistä. Kokemusten psykofyysiset ulottuvuudet ruumiillisine tuntemuksineen ja reaktioineen ovat yhä useammin sarjakuvan kuvauskohteina, minkä
vuoksi tarvitaan tutkimusta, joka tarkastelee, millaisin keinoin sarjakuva mainittuja
asioita esittää.
Tässä väitöskirjassa sarjakuvahahmojen ruumiita tarkastellaan ensinnäkin kokemuksellisuuden kuvauksen näkökulmasta. Sarjakuvan piirroksellinen joustavuus
mahdollistaa ruumiillisten kokemusten esittämisen keinovalikoimalla, johon kuuluvat esimerkiksi ruumiin rajojen rikkoutumiset, muodonmuutokset, sivutilan innovatiivinen hyödyntäminen ja visuaaliset metaforat. Toiseksi sarjakuvahahmojen ruumiita tarkastellaan suhteessa kulttuurisiin ruumisnormeihin ja käsityksiin sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Tutkimusta motivoi yhtäältä kysymys siitä, mitkä ovat sarjakuvan keinoja ruumiillisuuden kuvaamiseen ja toisaalta kysymys siitä, mitä tuo ruumiillisuus
oikeastaan on. Kysymyksiin etsitään vastauksia tarkastelemalla suomalaisen Kati
Kovácsin (s. 1963) kolmea aikuisille suunnattua sarjakuva-albumia kertomuksen-,
sarjakuvan- ja representaatiotutkimuksen välinein.
Pääkysymykseni jakaantuu kolmeen alakysymykseen, jotka keskittyvät sarjakuvan
keinoihin kuvata ruumiillisuutta eri osa-aluilla. Kysyn:
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1) Miten kuvan ja sanan vuorovaikutus rakentaa sarjakuvan kerrontaa, ja miten jännitteet
kuvan ja sanan välillä vaikuttavat ruumiillisuuden kuvaamiseen?
2) Miten sarjakuvahahmojen ruumiit sijoittuvat sarjakuvan tilaan, ja miten sarjakuvan tilalliset ratkaisut vaikuttavat ruumiillisuuden kuvaamiseen?
3) Miten ruumiin representaatiot toimivat Kovácsin teoksissa keinoina käsitellä kulttuurisia ruumiiseen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä oletuksia, määritelmiä ja
normeja?

Vastaamalla näihin kysymyksiin pyrin muodostamaan kattavan kuvan niistä keinoista, joilla Kovácsin sarjakuvissa kuvataan ruumillisuutta. Muoto- ja rakennepiirteiden analyysin lisäksi tutkimus selvittää, millaisia ruumiita kyseisen taiteilijan sarjakuvissa kuvataan ja miten niitä voidaan tulkita.
Kovácsin teoksissa käsitellään vaikeita ja vakavia aiheita, kuten lapsen seksuaalista
hyväksikäyttöä, sotaa, väkivaltaa, mustasukkaisuutta ja identiteetin rakentumista.
Vuonna 1994 julkaistussa esikoisteoksessa Vihreä rapsodia (=VR) 10-vuotias Kitityttö kohtaa seksualisoivan ympäristön paineet allegorisessa ja karnevalistisessa kertomuksessa, jossa matkataan kesälomamatkalle kirjetoverin luo Unkariin. Kaksi
vuotta myöhemmin julkaistussa Karu selli -teoksessa (=KS) kotirouva Annabella tuomitaan mustasukkaisuuksissa tehdystä murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen, jonka aikana hän joutuu punnitsemaan niin veritekoa kuin omaa psyykeään.
Vuonna 2010 ilmestyneessä Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa (=KPNA) nimihenkilö Nenian Ahnavia koettelevat patriarkaalisen isän alistusvoima ja seksuaalinen
väkivalta.
Vihreä rapsodia, Karu selli ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia? muodostavat tutkimuksessani läpileikkauksen Suomessa ja kansainvälisesti menestyneen taiteilijan tuotantoon. Valitsin ruumiillisuuden tarkastelun kohteeksi sekä taiteilijan tuotantoon liittyvien sisällöllisten ja esteettisten syiden että käsitteen teoreettisen ja metodologisen
annin vuoksi. Kovácsin sarjakuvia on luonnehdittu groteskeiksi, sillä ne kuvaavat
usein ihmisen ruumiintoimintoja ja esittävät henkilöhahmot lihallisina, ruumiillaan
kärsivinä ja nauttivina ihmisinä. Groteskiuden piirteitä ei hänen sarjakuviaan käsittelevissä kritiikeissä välttämättä eritellä ja määritellä tai groteskius laajennetaan koskemaan sisällön lisäksi myös hänen piirrostyyliään. Esimerkiksi, kun Kovács osallistui
Kemin sarjakuvakilpailuun lyhytkertomuksellaan ”Punamekkoinen yö”, Kaleva uutisoi kertomuksessa olleen odotuksenmukaisesti groteskiutta, mutta kirjoituksessa jätettiin groteskiuden sisältö avoimeksi (ks. Pesonen 2003). Sarjakuvakriitikko Ville
Hänninen (2003) puolestaan kuvailee Kovácsin sarjakuvien olevan ”jännittävä yhdistelmä groteskiutta, roisiutta ja mielikuvituksellisuutta”. Keskisuomalaisen kriitikko Juha
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Mäkinen (2014) luonnehtii Kovácsin piirrostyylin olevan groteskin ja liioittelevan lisäksi ”täynnä hilpeitä yksityiskohtia”.
Väitän, että groteski kuvasto on Kovácsin sarjakuvissa vain yksi ruumiillisuuden
esittämisen aspekteista. Tutkimukseni osoittaa, että groteski kuvasto muodostaa yhdessä kuvan ja sanan vuorovaikutuksen, tilallisten ratkaisujen ja erilaisten representaatiostrategioiden kanssa keinojoukon, jonka avulla Kovácsin sarjakuvat käsittelevät
ruumiillisuuteen liittyviä aiheita, kuten seksuaalista väkivaltaa, ruumisnormeja ja sukupuolijärjestelmää. Tutkimukseni laajentaa käsitystä Kovácsin taiteen erityispiirteistä ja tavoista käyttää sarjakuvan kerronta- ja ilmaisukeinoja inhimillisten teemojen
käsittelyssä. Myös muunlaiset näkökulmat taiteilijan tuotantoon olisivat mahdollisia,
mutta näkemykseni mukaan ruumiillisuuteen liittyvä kysymyksenasettelu voi tuottaa
myös laajemmin nykysarjakuvaan sovellettavissa olevia oivalluksia, sillä nykysarjakuva käsittelee suuressa määrin ihmisen psykofyysisiä kokemuksia, ajatuksia, tunteita
ja tuntemuksia (ks. Groensteen 2013/2011, 129).
Kovácsin teoksia ei ole oman tutkimukseni (Romu 2014a; 2014b; 2016) lisäksi
tutkittu pro gradu -tutkielmia (Romu 2011; Jokinen 2015) laajemmin eikä kotimaisen
sarjakuvan tutkimus ylipäänsä ole vakiinnuttanut paikkaansa suomalaisessa tiedemaailmassa. Suomessa tehdyt tutkimusmonografiat ovat keskittyneet sarjakuvan pedagogiseen merkitykseen (Manninen 1995), sarjakuvan yleisiin muotokielen ominaisuuksiin (Herkman 1998), kääntämiseen liittyviin kysymyksiin (Toivonen 2001), amerikkalaiseen underground-sarjakuvaan kulttuurihistoriallisena ilmiönä (Arffman 2004),
sarjakuvan kulttuuriseen asemaan 1950-luvun Suomessa (Kauranen 2008), angloamerikkalaisen sarjakuvan kerronnan keinoihin (Kukkonen 2010), supersankarisarjakuvan geopoliittisiin merkityksiin (Miettinen 2012), angloamerikkalaisen sarjakuvan henkilöhahmojen rakentumiseen (Varis 2013), Don Rosan Disney-sarjakuviin
fantasiana (Kontturi 2014) ja sarjakuvan kerronnallisiin erityispiirteisiin (Mikkonen
2017). Yhden suomalaisen sarjakuvataiteilijan tuotantoon keskittyviä väitöskirjoja ei
ole tähän mennessä vielä tehty.1
Kotimaisen sarjakuvan niukka tutkimus on ristiriidassa sarjakuvan pitkien perinteiden kanssa. Vuonna 2011 juhlittiin suomalaisen sarjakuvan 100-vuotista historiaa,
joka lasketaan alkaneeksi Ilmari Vainion Professori Itikaisen tutkimusretki -teoksen

Lähellä sarjakuvataidetta olevaa kotimaista pilapiirrostaidetta sen sijaan on tutkittu. Vuonna 1995
valmistuneessa väitöskirjassa Marja Ylönen tarkastelee Kari Suomalaisen pilapiirrosten välittämää kuvaa suomalaisuudesta.
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(1911) ilmestymisestä.2 Ensimmäiseksi lasketun sarjakuva-albumin jälkeen suomalaisen sarjakuvan historiaan on mahtunut monipuolisesti erilaisia kertomuksia, taiteilijoita, lajeja ja formaatteja. Institutionaalisesti sarjakuva on alettu huomioida niin taiteeseen kohdistuvassa rahoituksessa kuin esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden
opetussisältönä peruskouluissa ja lukioissa. Vuonna 2013 nimettiin valtion media-,
sarjakuva- ja kuvitustaiteen toimikunta, ja ensimmäinen sarjakuvataiteen valtionpalkinto myönnettiin seuraavana vuonna Kati Kovácsille. Samoina vuosina sarjakuvan
analysointikykyjä edellytettiin äidinkielen tekstitaidon ylioppilaskokeessa, joissa materiaalina olivat Don Rosan Roope-setä-sarjakuva ja Juba Tuomolan Viivi ja Wagner.
Tutkimukseni paikkaa kotimaisen sarjakuvan tutkimuksessa olevaa aukkoa palkitun
ja pitkän uran tehneen taiteilijan teosten analyysin avulla.
Olen rajannut tutkimusaineistoni sen perusteella, minkälaisia haasteita tai avauksia ymmärrän valitsemieni teosten asettavan keskeisinä teoreettisina kehyksinä käyttämilleni kertomuksentutkimukselle eli narratologialle, sarjakuvatutkimukselle ja representaatiotutkimukselle. Tutkimuskohteitani yhdistää ensinnäkin samanlainen kerrontatilanne, jossa henkilöhahmo toimii kertojana. Suuri osa nykysarjakuvasta hyödyntää sanallista kerrontaa, joka ilmenee sarjakuvaruutujen kuvallisen aineksen yhteyteen sijoitetuissa tekstilaatikoissa (Thon 2013, 74). Monissa sarjakuvissa henkilöhahmo toimii kertojana, jolloin lukijan tehtävänä on tulkita, kuinka henkilökertojan
asenteellisuus mahdollisesti vaikuttaa siihen, mitä nähdään kuvissa. Tutkimukseni käsittelee tätä sanallisen ja kuvallisen aineksen kerronnallista vuorovaikutusta ja osoittaa, miten kuvan ja sanan vuorovaikutuksessa rakentuvat jännitteet vaikuttavat
Kovácsin kertomusten kokonaisdynamiikkaan.
Nykysarjakuvatutkimuksessa korostetaan sarjakuvien hyödyntävän tilaa monin
tavoin (Groensteen 2007/1999; Kukkonen 2013; Miodrag 2013; Baetens & Frey
2015; Mikkonen 2017). Ruutujen peräkkäisyys on vain yksi monista mahdollisista
tilan käytön tavoista. Kovácsin kolme teosta ovat tilankäytöltään kaikki erilaisia, ja
tarkoitukseni onkin tutkia, miten erilaiset tilankäyttötavat vaikuttavat henkilöhahmojen ruumiillisuuden esittämiseen. Kohdeteoksia yhdistää kehityskertomuksen rakenne, jossa tyttö- tai naispäähenkilö joutuu ratkaisemaan moninaisia, ruumiillisuutta
koskevia haasteita. Feministisessä kehityskertomusten tutkimuksessa on esitetty, että

Ennen Vainion teosta Suomessa oli ilmestynyt sarjakuvia, kuten Alexandra Frosterus-Såltin piirtämä
ja raittiusaatetta julistanut Turmiolan Tommi (1858). Esimerkiksi historiantutkija Ilpo Lagerstedt ei kuitenkaan laske Turmiolan Tommia sarjakuvaksi, sillä kuva ja sana esiintyvät siinä toisistaan irrallisina. Vainion teoksessa dialogi sen sijaan on sijoitettu puhekupliin, mitä Lagerstedt pitää yhtenä sarjakuvan
määritelmällisistä ominaisuuksista. (Lagerstedt 2011.) Tarkasteltaessa sarjakuvan historiaa pilakuvan,
kuvasarjan ja sarjakuvan erot ovat usein hyvin häilyviä, minkä vuoksi sarjakuvatutkijoiden ja harrastajien keskusteluista löytyy eriäviä mielipiteitä siitä, milloin sarjakuvan historia lasketaan alkaneeksi.
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sukupuoli voidaan ymmärtää kategoriana, joka vaikuttaa henkilöhahmon kehitykseen
esimerkiksi sosiaalisten paineiden muodossa (ks. Abel, Hirsch & Langland 1983, 5).
Vuonna 2014 Kovácsille ensimmäistä kertaa jaetun sarjakuvataiteen valtionpalkinnon jakoperusteluissa kiiteltiin hänen sarjakuviensa voimakkaita naishahmoja (ks.
luku 1.2). Tutkimukseni tarkoitukseni on selvittää, millaisia sukupuoleensa kohdistuvia sosiaalisia paineita kohdeteosten naispäähenkilöt kohtaavat. Väitöskirjan ulkopuolelle jää suuri määrä taiteilijan tuotantoa, johon pyrin tekemään viittauksia löytäessäni joko sisällöllisiä tai muodollisia yhtymäkohtia teosten välillä.

1.1

Tutkimuksen teoreettinen sijoittuminen ja keskeisimmät
käsitteet

Sarjakuvatutkimusta pidetään usein lähtökohtaisesti monitieteisenä (multidisciplinary)
kenttänä, sillä sarjakuvaa tutkitaan laajasti eri tieteenaloilla, kuten kirjallisuustieteessä,
kielitieteissä, taidehistoriassa, media- ja kulttuurintutkimuksessa, sukupuolentutkimuksessa, sosiologiassa ja filosofiassa. Monitieteisyyden lisäksi sarjakuvatutkimukselle on tyypillistä tieteidenvälisyys (interdisciplinarity). Sarjakuvatutkija Charles Hatfield (2010, 11) luonnehtii sarjakuvatutkimuksen vaativan tieteiden välisten rajojen
ylittämistä ainakin siinä määrin, että kuvan ja sanan vuorovaikutus edellyttää tutkijalta
perustietoja kummastakin merkkijärjestelmästä ja taitoja niiden analysoimiseen.
Käsillä oleva tutkimus on tieteidenvälinen, sillä hyödynnän kirjallisuudentutkimuksesta kumpuavan narratologian lisäksi sarjakuvatutkimuksen huomioita sarjakuvalle erityisiksi tai tyypillisiksi pidetyistä kerronnan ja esittämisen keinoista sekä kulttuurintutkimuksen ydinalueeksi miellettyä representaatiotutkimusta. Pidän kuitenkin
tärkeänä huomioida, että monitieteisyydestä ja tieteidenvälisyydestä huolimatta sarjakuvatutkimus kiinnittyy yleensä jonkin tieteenalan käytäntöihin ja perinteisiin, mikä
vaikuttaa niin teorioiden kuin metodien valintaan: kirjallisuudentutkimuksen parista
tuleva sarjakuvatutkimus kiinnittää esimerkiksi yleensä huomiota kertomuksen rakenteisiin (esim. Mikkonen 2017), kun taas taidehistoriallisesti virittynyt tutkimus
saattaa sijoittaa sarjakuvat osaksi kuvantekemisen vuosisataisia käytäntöjä (esim.
Chute 2016) ja kielentutkija keskittyä multimodaalisuuden asettamiin haasteisiin sarjakuvan kääntämisen kannalta (esim. Kaindl 2004).
Oma tutkimukseni lähtee liikkeelle transmediaalisesta narratologiasta. Kertomuksia eri välineissä tarkasteleva tutkimussuuntaus ymmärtää välineellä (medium, media)
olevan vaikutusta siihen, minkälaisia tarinoita kerrotaan, kuinka ne esitetään, miksi
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ne kommunikoidaan ja miten ne koetaan (Ryan 2006, 25). Ymmärrän transmediaalisen narratologian tarjoavan käyttökelpoisen näkökulman sarjakuvan erityispiirteiden
tutkimiseen monipuolisesti 1) semioottisten ominaisuuksien tasolla, 2) materiaalisella
tasolla sekä 3) kulttuurisen käytön ja vastaanoton tasolla (vrt. mts. 18–25; ks. myös
Mikkonen 2017, 18). Näkökulman hyödyntäminen edellyttää sen tunnustamista, että
sarjakuvalla on oma julkaisuhistoriansa, omat vastaanottoon liittyvät erityispiirteensä
ja monia toistuvia muodollisia konventioita, mutta se on aina ollut yhteydessä myös
muihin taiteenlajeihin ja muihin kertomuksia välittäviin välineisiin (ks. Gardner 2012;
Smolderen 2014). Transmediaaliseen narratologiaan tukeutuen ajattelen sarjakuvien
jakavan joitain tarinankerronnan ominaisuuksia muiden välineiden kanssa, mutta
ominaisuudet toteutuvat sarjakuvalle tyypillisillä tavoilla (vrt. Kukkonen 2010, 148,
154).
Narratologinen tutkimussuunta on muodostunut viimeisten kahdenkymmenen
vuoden aikana yhdeksi kansainvälisen sarjakuvatutkimuksen merkittävimmistä tekstilähtöisistä suunnista. Tekstilähtöisyys tarkoittaa sitä, että huomion kohteena ovat tarkasteltavan tekstin ominaisuudet erotuksena vaikkapa lukija- tai fanitutkimukseen,
jotka tarkastelevat pikemmin tekstien vastaanottoa, tai historialliseen tutkimukseen,
joka tarkastelee välineen kehittymistä. Tekstilähtöisen tarkastelutavan vuoksi tutkimuksessani painottuu sarjakuvan muodollisten ja rakenteellisten ominaisuuksien tarkastelu. Tämä tarkoittaa sitä, että transmediaalisen näkökulman mahdollistamat välineen historiaan tai sen vastaanottoon paneutuvat kysymykset rajautuvat suureksi
osaksi väitöskirjan ulkopuolelle.
Tekstilähtöinen tarkastelutapa tarjoaa hyvän lähtökohdan sarjakuvan kerronnallisten ominaisuuksien tutkimiseen. ’Sarjakuvakertomus’ käsitteenä esiteltiin angloamerikkalaiselle tiedeyleisölle laajasti vuonna 2006 Modern Fiction Studies -aikakauslehden sarjakuviin keskittyneessä numerossa. Numeron toimittaneet Hillary Chute ja
Marianne DeKoven (2006, 767) halusivat tehdä eron sarjakuvan (comics) ja sarjakuvakertomuksen (graphic narrative) välille määrittelemällä sarjakuvan välineeksi, jonka
avulla sarjakuvakertomus on toteutettu.3 Käsitteen lanseeraamisessa on osaltaan kyse
angloamerikkalaisen sarjakuvatutkimuksen turhautumisesta ’comics’-nimikkeeseen
ja sen koomisuuteen liitettäviin merkityksiin, mutta käsitteen käyttöön ottamisen voi
ymmärtää myös tekstilähtöisestä metodologiasta kertovana valintana, jossa painottuu
sarjakuvan kerronnallisten ominaisuuksien tarkastelu.

Myöhemmin Chute (2008, 453) tarkentaa, että sarjakuvakertomus on kirjan mittainen teos (”a booklength work”), mutta itse en pidä pituutta määrittävänä tekijänä, sillä myös lyhyt sarjakuva voi välittää
kertomuksen.
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Chuten ja DeKovenin tekemän avauksen jälkeen Jared Gardner ja David Herman
(2011) lanseerasivat sarjakuvakertomusteorian (graphic narrative theory) osana transmediaalista narratologiaa. Lanseeraus oli osa pyrkimystä esitellä sarjakuva kirjallisuudesta ja kertomuksista kiinnostuneelle tiedeyhteisölle teoreettisia ja metodologisia
haasteita asettavana kertomusmuotona. Gardner ja Herman muotoilevat sarjakuvakertomusteorian lähtökohdaksi kaksitasoisen kysymyksenasettelun: 1) kuinka kertomuksentutkimuksesta peräisin olevia ideoita voidaan soveltaa sarjakuvakertomusten
tutkimiseen? ja 2) kuinka kuvin ja sanoin kerrottujen kertomusten kompleksisuus
mahdollisesti haastaa olemassa olevat kertomuksentutkimuksen mallit? (Mts. 3.)4
Gardnerin ja Hermanin asettamat kysymykset toimivat myös omassa tutkimuksessani ohjenuorina reflektoidessani kertomusteoreettisten välineiden soveltuvuutta tutkimuskohteideni analysoimiseen.
Narratologisen lähestymistavan lisäksi tekstilähtöisenä menetelmänä sarjakuvatutkimuksessa on toiminut semiotiikka, jolla on pitkät perinteet etenkin ranskankielisen sarjakuvatutkimuksen parissa. Ranskankielisen sarjakuvan vaikutuspiirissä sarjakuvaan on suhtauduttu analyyttisesti ja akateemisesti jo 1970-luvulta asti, kun taas
angloamerikkalaisessa vaikutuspiirissä sarjakuvan erityiset muotopiirteet on otettu
tutkimuksen kohteeksi laajasti vasta 1990-luvun jälkeen. Ranskankielisen semioottisesti innoittuneen tutkimussuuntauksen tunnetuin teos on Thierry Groensteenin
Système de la bande dessinée (1999), joka esiteltiin laajemmalle yleisölle englanninkielisenä käännöksenä vuonna 2007. Teos on vaikuttanut merkittävästi siihen, miten sarjakuvat ymmärretään nykyisin tilallisesti järjestyvinä kokonaisuuksina, joissa elementit saavat merkityksensä suhteessa ympäröiviin elementteihin ja koko teoksen muodostamaan kokonaisuuteen.5
Vaikutusvaltaista Groensteenin lähestymistavassa oli se, että hän tarkasteli sarjakuvan tilaa ruutujen lineaarisia suhteita laajemmalla tasolla, mikä oli erityisesti angloamerikkalaiselle tutkimukselle uusi lähestymistapa. Angloamerikkalaisessa tutkimuksessa hallitsevana näkemyksenä toimi pitkään sarjakuvateoreetikko Scott McCloudin
teoksessaan Understanding Comics – The Invisible Art (1994/1993) esittämät painotukset
ruutujen välisistä siirtymistä, jolloin laajemmat sivu- tai aukeamakokonaisuudet jäivät

Kai Mikkonen tekee samansuuntaisen ehdotuksen teoksessaan The Narratology of Comic Art (2017),
jossa hän näkee narratologian heuristisena ongelmanratkaisun välineenä, joka yhtäältä ohjaa huomion
kerronnallisiin ominaisuuksiin ja toisaalta antaa välineitä noiden ominaisuuksien merkityksen analysoimiseen ja selventämiseen. Samalla hän muistuttaa, että narratologisilla välineillä on omat rajoituksensa,
sillä niitä ei ole alun perin kehitelty sarjakuvien tarkastelua varten. (mts. 11.)
5 Groensteenin mallia hyödyntävät monet tutkimukset (Thomas 2010; Dittmer 2010; Miodrag 2013;
Horstkotte 2013; Hescher 2016; Mikkonen 2017), mutta sitä on myös kritisoitu lukijan kognitiivisia
kykyjä vääristelevänä (ks. Cohn 2010).
4
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tämän näkemyksen varjoon. Groensteenin tilaan liittyvät oivallukset toimivat lähtökohtana myös omassa tutkimuksessani, joskin tarkoitukseni on laajentaa sarjakuvan
tilan ymmärtämistä ruumiillisuuden käsitteen avulla.
’Ruumis’ ja ’ruumiillisuus’ eivät ole käsitteinä yksiselitteisiä, vaan niiden merkitykset riippuvat valitusta näkökulmasta ja siitä, mitä painotetaan. Sana ’ruumis’ ei esiinny
tutkimuksessani tekemään eroa elävän ja kuolleen ihmiskehon välillä, vaan noudatan
käsitteen valinnalla tutkimuksessa hyödyntämieni ajatteluperinteiden vakiintunutta
tapaa. Käsitteenkäytön taustan muodostavat tutkimuksessani yhteiskunnallinen ruumiintutkimus, ruumiinfenomenologinen ajattelu ja jälkiklassisen narratologian
avaukset kertomusten ja ruumiillisuuden suhteesta. Avaan seuraavasti lyhyesti sitä,
miten nämä eri tutkimusalat ymmärtävät ruumiin ja ruumiillisuuden. Sen sijaan, että
määrittelisin ruumiillisuuden tiukasti vain yhteen näkemykseen sitoutuen, pyrin ruumiillisuustutkimuksen eri näkökulmiin tukeutuen tuottamaan kattavia vastauksia tutkimuskysymykseeni siitä, mitä ja millaista ruumiillisuus Kovácsin teoksissa on.
Yhteiskuntatieteellisesti orientoituneessa teoksessa Ruumis töihin! – Käsite ja käytäntö (Jokinen ym. 2004, 8) ruumis määritellään risteämispaikaksi, jossa kohtaavat toisensa yhteiskunta ja yksilö, luonto ja kulttuuri, instituutiot ja halut. Toisin sanoen
ruumis toimii jatkuvasti erilaisten valtarakenteiden, kulttuuristen, sosiaalisten ja historiallisten käytänteiden vaikutuspiirin alaisena. Ajatusta jatkaen voitaisiin pohtia esimerkiksi, miten ruumiin ominaisuudet vaikuttavat siihen, millainen paikka yksilölle
määrittyy sukupuolijärjestelmässä, millaisen ruumiin työpanosta pidetään tärkeänä ja
miten seksuaalisen halun odotetaan suuntautuvan. Luonnon ja kulttuurin risteyspaikkana ruumiisiin ja niiden toimintoihin kytketään paljon merkityksiä liittyen siihen,
mitä pidetään hävettävänä, piiloteltavana, vastenmielisenä, kiehtovana tai riemastuttavana. Yhteiskuntatieteellinen ruumiintutkimus kyseenalaistaa ruumiisiin liitettyjen
merkitysten, näkemysten, odotusten ja normien näennäisen luonnollisuuden ja osoittaa niiden kulttuurisen ja kielellisen rakentuneisuuden (ks. Atkinson 2005, 4–5). Tällaiseen tutkimukseen voidaan laskea feministinen tutkimus, joka on pitkään tarkastellut erityisesti naisen ruumiiseen liitettyjä merkityksiä ja käytäntöjä (Palin 1996, 225;
ks. myös Conboy ym. 1997). Kiteytetysti voidaan todeta, että yhteiskuntatieteellinen
ruumiintutkimus feministinen tutkimus mukaan lukien käsittelee kriittisesti sitä, miten ruumiisiin kohdistetaan kulttuurisesti ja sosiaalisesti erilaisia ajatuksia, uskomuksia, ideologioita ja arvoja.
Sarjakuvatutkimus on pitkään huomioinut ruumiin representoimiseen liittyvät valinnat tarkasteltaessa esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisuuden, rodun ja etnisyyden
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esityksiä sarjakuvassa.6 Tällöin aktivoituvat representaation politiikkaan liittyvät kysymykset siitä, kuinka representaatiot ovat yhteydessä muihin kulttuurissa kiertäviin
ruumiin kuvastoihin. Käsitteenä representaatio on kaksitasoinen: yhtäältä sillä tarkoitetaan niitä symbolisia merkkejä, joita käytetään viittaamaan esittämisen kohteeseen ja
edustamaan sitä (Paasonen 2010, 40). Sarjakuvassa (ihmis)ruumista edustavat ne piirrosviivat, jotka taiteilija on valinnut hahmon toteuttamiseen, ja mahdollisesti sanallinen kerronta, jolla ruumista kuvaillaan. Toisaalta representaatio viittaa merkkejä laajemmin merkityksenantoon prosessina, toimintana ja tekoina eli representaatiot osallistuvat siihen kulttuuriseen ja sosiaaliseen toimintaan, jolla ymmärrämme ja tulkitsemme maailmaa (mt.). Konstruktionistisen representaatiokäsityksen mukaan kuvat
ja sanat tuottavat merkityksiä, jolloin sukupuolen representaatiot osallistuvat sukupuolen merkityksellistämiseen ja siihen, mitä ymmärrämme sukupuolella ja miten sen
ymmärrämme rakentuvan (Rossi 2010, 268–269). Ruumiiden representaatiot rakentuvat suhteessa jo olemassa oleviin esittämisen konventioihin ja koodeihin, jotka
puolestaan ovat vaikuttaneet siihen, millaisina ymmärrämme esimerkiksi hyväksytyt
ruumiit, niiden ulkonäön ja toiminnan (ks. Dyer 2002/1993, 2). Näin ajateltuna sarjakuvahahmojen ruumiit eivät ole vain viivoja tai sanoja paperilla, vaan viivoista ja
sanoista muodostuvat ruumiit rakentuvat ja niitä tulkitaan ympäröivästä kulttuurista
ja yhteiskunnasta peräisin olevien mallien, odotusten, näkemysten ja konventioiden
varassa. Alussa mainitsemani Fingerporin Rivo-Riitta representoi naista ja keittiötyöntekijää, B. Virtanen miestä ja toimistotyöntekijää. Hahmojen tulkinta ei tietenkään pelkisty näihin kategorioihin, mutta jo nämä kategoriat herättävät merkityksiä,
jotka rakentuvat olemassa oleville käsityksillemme siitä, miten eri sukupuolet tai ammatinedustajat käyttäytyvät tai miltä he näyttävät.
Yhteiskuntatieteellisen ruumiintutkimuksen lisäksi hyödynnän tutkimuksessani
ruumiinfenomenologian käsitystä ruumiillisesta maailmassa olemisesta. Filosofisesta
ajatteluperinteestä lähtöisin oleva ruumiinfenomenologia ei niinkään kysy, mikä ruumis on, vaan miten maailmassa olemisemme ja kokemuksemme on ruumiillisesti välittynyttä (Heinämaa 1996, 15). Edmund Husserlin ja Maurice Merleau-Pontyn ajatuksille rakentunut käsitys ohjaa ymmärtämään ruumiillisuutta maailmassa olemisen

Ks. erityisesti artikkelikokoelmat Comics & Ideology (McAllister ym. 2001) ja Critical Approaches to Comics
– Theories and Methods (Smith & Duncan 2012) sekä The Routledge Companion to Comics -teoksen esseet
sarjakuvasta ja sukupuolesta (Gibson 2016), seksuaalivähemmistöjen representoimisesta (Mance 2016)
sekä rodusta ja etnisyydestä (Kunka 2016). Esimerkki kriittisestä ruumiillisuustutkimuksesta on elokuussa 2017 julkaistu tieteellisen Journal of Graphic Novels and Comics -aikakauslehden teemanumero (8:5),
joka käsittelee outoutettuja ja toiseutettuja ruumiita, joihin kuuluu yliluonnollisia, syrjittyjä, lääketieteellisesti toiseutettuja ja posthumanistisia ruumiita.
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tapana. Ruumis ei näyttäydy objektina tai pintana, vaan aistivana, tekojen ja havaintojen keskuksena, jonka välityksellä subjekti suuntautuu kohti maailmaa (ks. mts. 46;
Merleau-Ponty 1986/1962, 75, 82; Grosz 1994, 86). Näkemys poikkeaa niin sanotusta kartesiolaisesta tavasta ymmärtää ruumis mielelle alisteisena objektina. Monet
feministitutkijat ovat huomioineet, että kartesiolainen ruumiin ja mielen käsitteellinen erottaminen toisistaan on piintynyt länsimaiseen ajatteluun ja he ymmärtävät
ruumiinfenomenologian käyttökelpoisena välineenä dikotomian murtamiseen
(Grosz 1994, 8–9; Young 2005, 28). Ruumiinfenomenologia pyrkiikin eroon ruumiin
ja mielen erottelusta: ruumis ei ole mielen vastakohta tai redusoidu pakolliseksi pahaksi, mielen kulkuvälineeksi, vaan mielen ja ruumiin suhde on monimutkaisempi.
Ruumiinfenomenologian pohjalta tehdyt sovellukset kiinnittävät huomiota esimerkiksi ruumiin tiedostamattomiin tai epätoivottuihin tuntemuksiin (Babb 2002; Leder
1990), mikä Kovácsin sarjakuvien kohdalla tuottaa kiinnostavan näkökulman groteskin kuvaston ja henkilöhahmojen ruumiillisten kokemusten analysoimiseen.
Kokemuksellisuus yhdistää toisiinsa ruumiinfenomenologian ja luonnolliseksi
narratologiaksi kutsutun suuntauksen, joka ilmestyi kertomuksentutkimuksen kentälle 1990-luvulla. Vaikutusvaltaisessa teoksessaan Towards a ’Natural’ Narratology Monika Fludernik (1996, 13) esittää, että toiminta tai kausaalisuhteet eivät ole yhtä merkittävä osa kertomuksen rakentumista kuin se, että kertomuksen jollain tasolla esiintyy inhimillinen tai ihmisenkaltainen subjekti, jonka kokemuksia kertomus välittää.
Nämä kokemukset perustuvat subjektin ruumiilliselle maailmassa olemiselle. Fludernikin käsittein sanottuna kertomuksissa on tärkeää kokemuksellisuus (experientiality).
Ruumiillisuus ulotetaan luonnollisessa narratologiassa kertomusten sisäisen ominaisuuden lisäksi lukemis- ja tulkintaprosessia koskevaksi ilmiöksi. Lukijan ymmärretään
käyttävän kertomusten tulkinnassa niitä samoja ruumiillisiin havaintoihin ja kognitioprosesseihin perustuvia työvälineitä, joita hän käyttää havainnoidessaan ja ymmärtäessään ympäröivää todellisuutta (mts. 12). Näkemys perustuu kognitiiviselle kielitieteelle, jossa kielen ja ymmärryksen käsitetään rakentuvan yhteistyössä ihmisen ruumiillisen maailmassa olemisen kanssa.
Kognitiivinen kirjallisuudentutkimus on sittemmin kasvanut laajaksi keskustelukentäksi, jossa hyödynnetään kognitiotieteiden näkemyksiä ihmisten psykologisista
kyvyistä ja sovelletaan niitä kirjallisuudentutkimukseen. Kirjallisuuden kokemuksellisuutta tutkinut Marco Caracciolo (2014, 157–158) huomauttaa, että kognitiivinen
kirjallisuudentutkimus tunnustaa avoimesti velkansa ruumiinfenomenologiselle filosofialle ja sen ajatuksille ruumiillisesta maailmassa olemisesta. Olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että monipuolinen käsitys ruumiillisuudesta edellyttää erilaisten
ajatteluperinteiden yhdistämistä, minkä vuoksi ruumiinfenomenologiset näkemykset
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ja ruumiin sosio-kulttuurisia merkityksiä painottavat näkemykset eivät nähdäkseni
ole tutkimuksessani ristiriidassa keskenään vaan toisiaan täydentäviä. Yhteiskuntatieteelliset, ruumiinfenomenologiset ja luonnollisen narratologian tarjoamat näkemykset ruumiillisuudesta tarjoavat hieman toisistaan poikkeavia tulokulmia sarjakuvien
sisältämien ruumiillisuuden esitystapojen tarkasteluun. Transmediaalisen narratologian hengessä esitän, että sarjakuvan kohdalla kysymykset ruumiillisuudesta ja kokemuksellisuudesta tulee asettaa suhteessa välineen erityispiirteisiin.
Sarjakuvan tutkiminen kirjallisuudentutkimuksen parissa herättää kenties kysymyksen sarjakuvan ja kirjallisuuden suhteesta. Suomessa sarjakuvan institutionaalinen asema ja siihen liittyvä kulttuurinen arvostus ovat erottaneet sarjakuvan perinteisestä kirjallisuudesta. Vuoteen 2013 saakka sarjakuva kuului Suomen valtion taiderahoituksessa muotoilutoimikunnan alaisuuteen, kunnes sen merkitys noteerattiin
uudessa media-, sarjakuva- ja kuvitustaiteen toimikunnassa. Parannus institutionaalisella tasolla on huomattava, kun sitä vertaa tilanteeseen vuosituhannen vaihteessa.
Vuonna 2001 julkaistussa katsauksessa Heikki Jokinen huomioi, kuinka sarjakuva oli
harvinainen valtiollisen taiteen tukemisen kohde, vaikka erityistä sarjakuvatoimikunnan perustamista valtion tukijärjestelmiin oli ehdotettu jo 1990-luvulla (Jokinen
2001b, 38–47). 2000-luvulla sarjakuvan asema on parantunut ja kansainvälisen trendin mukaisesti myös Suomessa on keskusteltu sarjakuvan ja kirjallisuuden suhteesta.
Kulttuuriviennin parissa sarjakuva on 2000-luvulla sijoitettu osaksi kirjallisuutta,
vaikka sen liittämisestä myös kuvataiteiden pariin on keskusteltu (Kauranen 2016,
78).
Sarjakuvan ja kirjallisuuden suhde on herättänyt keskustelua myös kirjallisuuspalkintojen instituutiossa. Vuonna 2011 kirjakustantamo WSOY ilmoitti Ville Tietäväisen Näkymättömät kädet -sarjakuvateoksen ehdokkaaksi kirjallisuuden Finlandia-palkinnolle. Palkintoa hallinnoiva Suomen Kirjasäätiön hallitus jätti teoksen kuitenkin
kilpailun ulkopuolelle vetoamalla sarjakuvan olevan oma taiteenlajinsa. Kustantamo
puolestaan painotti teoksen olevan sarjakuvaromaani (graphic novel), joka on vakiintunut termi tarkoittamaan aikuisille suunnattua ja vakavia aihepiirejä käsittelevää pitkää sarjakuvakertomusta. Päätöksestä syntyi keskustelua sarjakuvaharrastajien keskustelufoorumeilla ja Helsingin Sanomien kulttuurisivulla.7 Tutkimuskirjallisuudessa
Tietäväisen teoksen vaiheista Finlandia-ehdokkaana uutisoitiin ja keskusteltiin seuraavissa Helsingin
Sanomien uutisissa ja kirjoituksissa: ”Sarjakuva mukaan Finlandia-kisaan” (HS 29.10.2011), ”Sarjakuvaromaanista ei Finlandia-ehdokasta” (HS 4.11.2011), ”Yleisö rakastaa pudokasta” (HS 5.11.2011), ”Kirjasäätiö rajoittaa romaanin muotoa” (HS 8.11.2011), ”Tietäväisen romaani diskattiin turhaan” (HS
14.11.2011) ja ”Sarjakuvan seikkailut Finlandiassa – Sarjakuva ei ole kuvataidetta, eikä siitä tule kirjallisuutta” (HS 16.11.2011). Ennen varsinaista ehdokkaaksi asettamista Tietäväinen itse kommentoi sarjakuvan asemaa kritisoimalla taidekriitikko Veikko Halmetojan aiempaa kirjoitusta, jossa sarjakuvat
miellettiin kuvataiteen osaksi (HS 9.8.2011).
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keskustelu sarjakuvan ja kirjallisuuden suhteesta liittyy tutkimuskohteen määrittelyn
tarpeeseen. Teoksessaan Alternative Comics – An Emerging Literature sarjakuvatutkija
Charles Hatfield nimeää sarjakuvat nousevaksi kirjallisuudeksi. Hän huomioi, että
1980-luvulla yleistyneen sarjakuvaromaanin menestys on johtanut nimenomaisen
sarjakuvaformaatin mieltämiseen osaksi nykykirjallisuutta. Sarjakuvaromaanit ovat
pitkiä ja usein kompleksisia kertomuksia, mikä on riittänyt painottamaan niitä nimenomaan kirjallisuutena.8 Hatfield huomauttaa, että sarjakuva hybridisenä kuvan ja sanan sekoituksena sopii hyvin nykykirjallisuuden kenttään, jolla riittää kaikenlaisia kokeellisia ja multimodaalisia teoksia. (Hatfield 2005, xi, xiii.) Näkemyksen jakaa Jan
Baetens, joka provosoivasti nimetyssä artikkelissaan ”Graphic Novels – Literature
without Text?” mainitsee sarjakuvan arvostuksen kohonneen ja sen aseman johtaneen sarjakuvan ja kirjallisuuden rajojen hämärtymiseen. Sarjakuvan tutkimisen
avulla voidaan hänen mukaansa tarkastella uudelleen perustavanlaatuisia käsitteitä,
kuten teksti, romaani tai kirjallisuus, joiden määritelmät ovat olleet jatkuvassa liikkeessä postmodernien tekstien kyseenalaistaessa kaikenlaiset rajat ja rajoitukset.
(Baetens 2008, 82.)
Kulttuuripoliittiset määrittelyt ovat aina haasteellisia eivätkä ne ole oman tutkimukseni kannalta olennaisia. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että valtaosa sarjakuvatutkimuksesta tehdään tällä hetkellä kirjallisuustieteiden oppiaineissa (Miodrag
2016, 390), joten sarjakuvan ja kirjallisuuden välinen suhde nousee esille myös tieteenalaan ja sen tutkimuskohteen määrittelyyn liittyvänä kysymyksenä. Kyse on tutkimuskohteen määrittelyn lisäksi siis myös tutkimuskentän identiteetin etsimisestä.
Kertomuksentutkimuksen näkökulmasta kirjallisuuden ja sarjakuvan suhteen tarkka
määrittely on osittain epärelevantti, sillä kuten aiemmin esitiin, transmediaalinen kertomuksentutkimus ottaa tutkimuskohteensa laajasti kulttuurituotteiden ja -ilmiöiden
parista. Sarjakuvat välittävät kertomuksia, ja olen ensisijaisesti kiinnostunut tutkimaan sitä, miten ne sen tekevät.
Tutkimukseni kohdeteokset sisältävät varsin voimakkaan kommunikatiivisen kertomusmallin, sillä Vihreä rapsodia ja Karu selli rakentuvat minämuotoisen kertojan varaan ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia? hyödyntää yksikön kolmannen persoonan kerrontaa. Henkilökertojien tarinointi sijoittuu teoksissa sarjakuville tyypilliseen tapaan
kuvallisesta sisällöstä erotettuihin tekstilaatikoihin henkilöhahmojen ajatusten ja repliikkien sijoittuessa ajatus- ja puhekupliin. Pitkille sarjakuvakertomuksille sanallisen
kertojan käyttö on yleistä (Thon 2013, 74), joten Kovácsin sarjakuvien kerronnan

Myös Karin Kukkonen (2008a) ottaa kompleksisuuden ominaispiirteeksi, jonka perusteella sarjakuvat
on määriteltävissä kirjallisuudeksi.
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tutkiminen voi auttaa ymmärtämään laajemmin sitä, miten kuva ja sana toimivat vuorovaikutuksessa nykysarjakuvassa.
Sovellan teosten kerrontatilanteiden tarkasteluun retorisen kertomuksentutkimuksen lähestymistapaa, jonka mukaan kertomusten kommunikaatio toimii kahdella
tasolla: 1) teoksissa on kertoja, joka kommunikoi jotain tapahtuneen, ja 2) teosten
avulla tekijät kommunikoivat lukijoille (Phelan 2005, 18). Retorisen kertomusteorian
tutkija James Phelan määrittelee tunnetusti kertomuksen juuri kommunikaation
avulla. Kertomuksessa ”joku kertoo jollekin toiselle, jossain tilanteessa ja jostain
syystä, että jotakin on tapahtunut” (mt.). Tarkoitukseni ei ole ehdottaa, että kyseinen
kertomuksen määritelmä sopisi kaikkien sarjakuvien tutkimiseen tai olisi määritelmänä kaikista onnistunein. Se ei esimerkiksi huomioi mitenkään tutkimukseni kannalta keskeistä kysymystä ruumiillisuudesta, johon aiemmin esittelemäni luonnollinen narratologia kiinnittää enemmän huomiota. Luonnollinen narratologia ja retorinen kertomuksentutkimus eroavat painotuksiltaan siinä, miten ensin mainittu hahmottaa kirjallisuutta lukemisprosessissa käytettävien kognitiivisten mallien kautta ja
toiseksi mainittu kysyy, miten kertomukset pyrkivät erilaisin tekstuaalisin ominaisuuksin vaikuttamaan ja vetoamaan lukijaan. Luonnollisen narratologian avulla pystyn kysymään kysymyksiä etenkin sarjakuvan tilankäyttöön liittyvästä ruumiillisuudesta, ja retorisen kertomuksentutkimuksen avulla pystyn tarkastelemaan teosten
kommunikaatiotilannetta: millaisia kertojat teoksissa ovat, mitä ne kertovat henkilöhahmoista, miten ne kertovat, ja miten kertomuksissa toteutuu toisen tason kommunikaatio tekijältä lukijalle?
Kuten aiemmin totesin, tutkimukseni on tekstilähtöinen, mikä rajaa ulos sellaisen
kulttuurintutkimuksellisen lähtökohdan, jossa olisin tarkastellut teosten syntyä, niiden merkityksiä, taiteilijan elämää ja asemaa esimerkiksi taiteilijaa haastattelemalla tai
sarjakuvien taustalla oleviin luonnoksiin tutustumalla. Taiteentutkimuksessa on tietääkseni tyypillistä, että tutkijan valitsema tutkimuskohde ja siihen syventymistä edellyttävä tutkimusprosessi voi olla hyvinkin henkilökohtainen ja elämää muuttava kokemus. Tutkimuseettiset kysymykset huomioivan nykykirjallisuuden tutkijan on otettava huomioon se, että tutkimus voi vaikuttaa myös tutkimuskohteiden tekijään ja
sitä kautta mahdollisesti taiteilijan tulevaan tuotantoon. Kovács on Suomen Kuvalehden
(Römpötti 2016b) haastattelussa maininnut, miten tekemäni tutkimus on vaikuttanut
hänen Kamileen labyrintti -teoksensa (2016) toteuttamiseen. Haastattelun mukaan pro
gradu -tutkielmasta alkanut syventymiseni hänen sarjakuviinsa sai taiteilijan tiedostamattaan kiinnittämään huomiota henkilöhahmojen ruumiinkieleen. Tutkimus voisi
pahimmillaan vaikuttaa taiteilijan tekoprosessiin negatiivisesti, mutta tutkimuksen ja
tutkittavan suhde on mahdollista ymmärtää myös laajemmin tutkimuksen suhteena
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ympäröivään todellisuuteen. Tutkija ei voi eristäytyä ympäröivästä maailmasta, minkä
huomioonottaminen on yksi vastuullisen tutkijan peruslähtökohdista (ks. Hirvonen
2006, 45). Vaikka tutkimukseni teoreettinen ote on tekstilähtöinen, on tarpeen esitellä, miten Kovácsin ura sarjakuvan parissa suhteutuu muuhun suomalaiseen sarjakuvaan ja laajemmin kansainväliseen sarjakuvan kenttään. Konteksti auttaa ymmärtämään taiteilijan tuotannon estetiikkaa ja erityisesti naisen ruumiillisuuteen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien teemojen sarjakuvallisen käsittelyn juuria.

1.2

Kati Kovács ’naissarjakuvan’ kontekstissa

1980-luvulta asti suomalaisella sarjakuvakentällä vaikuttaneella Kati Kovácsilla on
huomattavan kattava tuotanto, johon kuuluu yksittäisiä lyhyitä sarjakuvakertomuksia, sanomalehtisarjakuvia, pitkiä sarjakuva-albumeita ja animaatioelokuvan parissa
työskentelyä. Tuotannon pääosan muodostavat sarjakuva-albumit, joita taiteilija on
tehnyt vuodesta 1994 alkaen.9 Kovácsin ura on tunnustettu monenlaisin palkinnoin,
joista huomattavimpana voidaan pitää Suomen valtion Taiteen edistämiskeskuksen
myöntämää sarjakuvataiteen valtionpalkintoa vuonna 2014. Ensimmäistä kertaa jaetun palkinnon myöntäjät kiittelivät taiteilijan sarjakuvien voimakkaita naishahmoja,
jotka ”haastavat perinteiset sukupuoliroolit ja ovat inspiroineet jo kahta sukupolvea
nuoria sarjakuvantekijöitä kyseenalaistamaan alan totutut normit” (Taiteen edistämiskeskus 2014). Palkintoperustelut nostivat esiin Kovácsin tuotannon sisällöllisen
erityispiirteen vahvojen naishahmojen kuvaajana, mutta ne myös asettivat taiteilijan
tuotannon suomalaisen sarjakuvan kenttään ja sen kehitykseen. Pitkän uran tehneen
taiteilijan tuotanto sijoittuu ajanjaksoon, jolloin sarjakuva on siirtynyt pienlehdistä
yhä enemmän kirjamuotoon ja naiset ovat vakiinnuttaneet asemansa sarjakuvataiteilijoina. Kovácsin ura kytkeytyy suomalaisen ’naissarjakuvan’ historiaan, jonka auki
purkaminen on tarpeellista, jotta voidaan ymmärtää taiteilijan uran lähtökohtia sekä
naisten aseman kehitystä sarjakuvan kentällä.

Vuoden 2018 elokuun loppuun mennessä Kovácsilta on ilmestynyt 11 yksin tehtyä ja kolme yhteistyössä sarjakuvakäsikirjoittaja Pauli Kallion kanssa tehtyä sarjakuvateosta. Albumit ovat järjestyksessä:
Vihreä rapsodia (1994), Karu selli (1996), Pahvilapsi (=PL, 2001), Minne matka Laura Liha? (2001), Miestennielijäksi sirkukseen (=MS, 2003), Onnen lahjat (2004, käsik. Kallio), Josef Vimmatun tarina (JVT, 2004),
Silmä ulos (=SU, 2005), Väritetyt unet (2007, käsik. Kallio), Viidakkonaisena Vatikaanin varjossa (=VVV,
2008), Onnen lahjat 2: Tappele kuin mies! (2009, käsik. Kallio), Kuka pelkää Nenian Ahnavia? (2010), Deltan
kaksoset (=DK, 2014) ja Kamileen labyrintti (=KL, 2016).
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Tutkimukseni kohdeteokset sijoittuvat ajallisesti eri kohtiin taiteilijan tuotannossa. Vihreä rapsodia ja Karu selli sijoittuvat ajallisesti ja tyylillisesti 1990-lukujen vaihtoehtosarjakuvan piiriin, joka Suomessa ponnisti 1980-luvulla sarjakuviin keskittyneiden pienlehtien omaehtoisuudesta. Kulttuurin marginaaliin sijoittuvia pienlehtiä
yhdisti osittain painoteknisistä ja taloudellisista syistä johtuva mustavalkoinen estetiikka, jonka piirissä piirrokselliset ja tyylilliset kokeilut sekä valtavirtasarjakuvista
poikkeavien sisältöjen käsittely olivat yleisiä. Vihreä rapsodia ja Karu selli nostivat
Kovácsin sarjakuvaharrastajien suosioon sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Teokset saivat osakseen kiittävää kritiikkiä ja kumpikin niistä käännettiin ulkomaista yleisöä varten: Vihreä rapsodia ruotsiksi (1995) ja unkariksi (2009), Karu selli ruotsiksi
(1997), saksaksi (1998) ja unkariksi (2018). Jälkimmäinen teos voitti Ruotsissa parhaan käännössarjakuvateoksen Urhunden-palkinnon vuonna 1998.10 Vuonna 2010
ilmestynyt Kuka pelkää Nenian Ahnavia? käännettiin ruotsin (2012) lisäksi ranskaksi
(2013). Suomessa teos voitti Tampere Kuplii ry:n jakaman Sarjakuva-Finlandia-tunnustuspalkinnon yhdessä Heikki Paakkasen Amerikka-teoksen (2010) kanssa. 1990luvulla julkaistuihin teoksiin verrattuna Kuka pelkää Nenian Ahnavia? erottuu värikkyydellään: mustalla tussilla tehtyihin piirroksiin ovat ilmestyneet kirkkaasti hohtavat
vesivärit.
Ennen sarjakuva-albumeihin siirtymistä Kovács käynnisti uransa sarjakuvaan keskittyneissä pienlehdissä, jotka olivat 1980- ja 1990-luvuilla tärkeä julkaisuväylä aloitteleville sarjakuvantekijöille. Varhaisin Kovácsin sarjakuva ilmestyi Seinäjoen Sarjakuvaseura ry:n julkaisemassa Kannus-lehdessä vuonna 1984 (18, 1/1984). Yhden sivun mittainen humoristinen tarina, ”Kamelinainen”, on peräisin jo vuodelta 1978,
jolloin taiteilija oli vasta 15-vuotias. Vaikka sarjakuva on piirrostyylillisesti pelkistetympi kuin Kovácsin myöhemmät työt, siitä on jo tunnistettavissa erityisesti ruumiillisuuteen liittyvää huumoria, joka toistuu taiteilijan tuotannossa. Yhden sivun mittaisessa sarjakuvassa nainen ratsastaa kamelin läkähdyksiin, kunnes myös itse havahtuu
kurkkua kuristavaan janoon. Ratsastaja toteaa kameleilla olevan kyky varastoida vettä
kyttyröihinsä, jolloin naista kieli ulkona suusta roikkuen tuijottava kameli vastaa luulleensa myös naisilla olevan kyttyrät. Neljässä ruudussa kerrottu tapahtumaketju loppuu rintaansa pitelevän naisen tyrmistykseen. Avoimeksi jää, johtuuko naisen ihmetys kamelin yhtäkkisestä puhekyvystä vai lausuman kaksimielisestä sisällöstä.
Varhaisesta sarjakuvaesimerkistä tunnistettava seksuaalinen vihjailu toistuu läpi
Kovácsin tuotannon. Taiteilija esimerkiksi kierrättää useassa teoksessaan naisen sukuelimeen liitettyä kirkkovenesymbolia, joskin konventionaalinen symboli joustaa ja
Vuodesta 1987 saakka myönnetyn palkinnon on Kovácsin lisäksi saanut vain toinen suomalainen
sarjakuvataiteilija, Matti Hagelberg vuonna 2002 albumistaan Holmenkollen (2000).
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saa monia naisen sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä merkityksiä. Josef Vimmatun tarinassa (2004, 51) symbolilla varustettu ankkuri vajoaa meren pohjaan kuvastaen
päähenkilön toivotonta tilannetta naisystävän suhteen. Kamileen labyrintti -teoksessa
(2016) kirkkovene on muuttunut vulvaa muistuttavaksi leivonnaiseksi, jonka syömisrituaali palauttaa vanhenevan naisen mieleen muiston nuoruuden rakastajattaresta.
Huumorin avulla Kovács käsittelee seksuaalisuuden lisäksi monia muita ihmiselämän
osia, mutta huumoriin lomittuu usein myös synkempiä sävyjä väkivaltaisten tekojen,
mielenterveysongelmien tai muiden vastuksien muodossa. Varhaisen sarjakuvaesimerkin tavoin Kovácsin myöhempi tuotanto edellyttää lukijalta aktiivista tulkintaa,
sillä hänen sarjakuvilleen on tyypillistä monimerkityksisyys ja häilyvyys siitä, mihin
huumori oikein kohdistuu. Kenelle tai mille nauretaan ja kuka nauraa? Tutkimukseni
analyysikohteet Vihreä rapsodia, Karu selli ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia? sisältävät
kaikki esimerkkejä monimerkityksisyydestä ja riittävät siten kuvastamaan taiteilijan
tuotannon ominaispiirteitä.
Kovácsin uran aikana suomalaisella sarjakuvakentällä on käyty näkyvästi keskustelua naisten asemasta sarjakuvantekijöinä. Termi ’naissarjakuva’ ilmestyi kotimaiseen keskusteluun yhdysvaltalaisen underground-sarjakuvan vaikutuksesta. 1970-luvulla Yhdysvalloissa syntyi naisten sarjakuva (women’s comix11) reaktiona miesten
hallussa pitämän välineen käytäntöjä ja kuvaustapoja kohtaan. Naistaiteilijat ottivat
tehtäväkseen kuvata naisen ruumiillisen elämän eri aihepiirejä, kuten aborttia, kuukautisia ja seksuaalista väkivaltaa, ja he myös parodioivat valtakulttuurin seksistisiä
kuvia (Sabin 1993, 224–226). Kun miesten tekemän underground-sarjakuvan yhtenä
keskeisenä pontimena oli nimenomaan huumori, myös naisten tekemässä sarjakuvassa aiheita käsiteltiin usein humoristisesti. Sarjakuva tarjosi edullisen välineen feministisen sanoman levittämiseen, ja ruumiillisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyviä teemoja voitiin käsitellä huumorin lisäksi hyvin henkilökohtaisella ja vakavalla asenteella
(mt.).
Suomessa yhdysvaltalaista underground-sarjakuvaa esittelivät sarjakuvalehdet,
kuten Jymy (1973–1975) ja Huuli (1976–1977), joiden kautta sarjakuvakeskusteluun
ilmestyi myös kysymys sukupuolesta ja naisista sarjakuvantekijöinä. Lehdistä ensin
mainittu esitteli naistaiteilijoita ”naisten vuoden erikoisnumerossa”, joka lehteen normaalisti painetun ”ei lapsille” -kiellon lisäksi mainittiin miehille sopimattomaksi (Jymy

Sanalla ’comix’ haluttiin korostaa underground-sarjakuvien lapsille sopimatonta sisältöä (Sabin 1993,
36). Naissarjakuvataiteilijat ottivat x:n käyttöön myös määritellessään omaa tuotantoaan. Yksi tunnetuimmista naissarjakuvalehdistä, Wimmen’s Comix (1972–1992) poisti hieman ennen lehden lopettamista nimestään kokonaan myös miehet (=men) muuttamalla kirjoitusasun muotoon Wimmin’s Comix.
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1/1975).12 Undergroundin ilmiöitä ajantasaisesti seurannut Jymy herätteli lukijoitaan
pohtimaan naisten asemaa kysymällä lehden esipuheessa, johtuuko naisten vähäisyys
sarjakuvapiirtäjinä naisten taitojen puutteesta vai siitä, että heille ei ole annettu samanlaisia mahdollisuuksia kuin miehille. Kriittinen keskustelu ei ollut viihdyttämiseen keskittyvän lehden keskeinen tehtävä, joten kysymys jäi avoimeksi.
1980- ja 1990-luvuilla keskustelua naisten asemasta sarjakuvakentällä jatkoivat
pienlehdet, kuten Kannus (1979–1989) ja Suuri Kurpitsa (1981–1993) sekä sarjakuvan
ilmiöitä käsittelevä Sarjainfo (1972–). Kannus julkaisi Kovácsilta kuvitusta vuonna
1988 ”naispainotteiseen” numeroonsa (38, 4/1988), jonka avulla lehti pyrki jatkamaan vuonna 1983 alkanutta naissarjakuvan tukemistaan: vuoden 1983 ensimmäinen
numero oli omistettu ainoastaan naispuolisille sarjakuvataiteilijoille ja mukana olivat
muiden muassa Tove Jansson, Riitta Uusitalo ja Anne Streng (Kannus 14, 1/1983).
Tuohon numeroon Kovácsin sarjakuvat eivät vielä ehtineet. Vuonna 1990 Suuri Kurpitsa -lehti13 julkaisi oman naissarjakuvaan painottuneen numeronsa otsikolla ”Pääasiassa naisia & lapsia” (29, 2/1990), ja numero sisälsi Kovácsin lyhyitä sarjakuvia ja
haastattelut sekä häneltä että näkyvästi naisten asemaa suomalaisella sarjakuvakentällä edistäneeltä Johanna ”Roju” Rojolalta.14 Samassa numerossa ilmestyi Leena
Miettisen kirjoittama katsaus Tampereen naiskulttuuripäivistä, joiden ohjelmaan
kuului naispuolisten suomalaisten sarjakuvantekijöiden töitä esittelevä näyttely. Katsauksessa nostettiin esiin ongelma teosten niputtamisesta essentialistisesti ’naissarjakuva’-nimikkeen alle, sillä töitä ei Miettisen mukaan yhdistä muu kuin tekijöiden sukupuoli (Miettinen 1990, 22).
Samana vuonna keskusteluun osallistui Suomen sarjakuvaseuran Sarjainfo-lehti15,
joka julkaisi naissarjakuvaan keskittyneen numeron (68, 3/1990). Numeron pääkirjoituksessa Harto Hänninen kokee tarpeelliseksi huomauttaa, että kaikki naisia käsittelevä tai naisten tekemä sarjakuva ei mahdu yhteen lehteen: ”naispiirtäjiä ja naisnäkökulmaa voi/saa/täytyy esitellä missä tahansa muussakin teemanumerossa”. Kes-

Numero sisälsi sarjakuvia yhdysvaltalaisen naissarjakuvan alkuaikojen keskeisiltä tekijöiltä, kuten
Trina Robbinsilta, Sharon Rudahlilta ja Lee Marrsilta, jotka toimivat naisten tekemään sarjakuvaan
erikoistuneen Wimmen’s Comix -sarjakuvalehden (1972–1992) parissa.
13 Punk-kulttuurista innostuksensa saanut Suuri Kurpitsa (1981–1993) oli merkittävin sarjakuviin keskittynyt pienlehti 1980- ja 1990-luvuilla ja sen ympärille kasvoi yhä edelleen toiminnassa oleva sarjakuvakustantamo. Lehden tavoitteena oli julkaista suomalaisten sarjakuvataiteilijoiden töitä ulkomaalaisten,
mielenkiintoisten ja tuoreiden nimien rinnalla.
14 Suuri Kurpitsa julkaisi Kovácsin sarjakuvia ensimmäisen kerran jo edellisenä vuonna (Suuri Kurpitsa
25/1989).
15 Vuodesta 1972 alkaen ilmestynyt lehti on ainoa alan erikoislehti Suomessa ja julkaisee sarjakuvailmiöihin, -tekijöihin-, -teoksiin ja -tapahtumiin liittyviä tekstejä ja kritiikkejä.
12

31

kustelu sukupuolen merkityksestä ei kuitenkaan jäänyt tähän numeroon, vaan seuraavana vuonna lehti julkaisi jälleen naisiin keskittyneen numeron (Sarjainfo 70,
1/1991), jonka artikkeleissa käsiteltiin muun muassa naisten tekemän sarjakuvan monipuolisuutta ja naisten representaatioita miesten tekemässä sarjakuvassa. Sukupuolittavan retoriikan ongelmallisuutta kuvastaa Suuren Kurpitsan toisen päätoimittajan,
Reija Niemisen, lausahdus naisten asemaa sarjakuvassa käsittelevässä artikkelissa:
[T]untuu siltä, kuin naisihmisille olisi perustettu eräänlainen henkinen reservaatti. Siltä
ainakin minusta vaikuttaa jokahikinen [sic] nais-alkuinen teemapäivä, -numero ja -antologia. Naisidentiteetin etsinnän oli kai tarkoitus edistää, ei eristää naisasiaa. (Nieminen 1991, 11.)

Nieminen tulkitsi naissarjakuvan historian alkaneen ja päättyneen yhdysvaltalaisen
naissarjakuvaliikkeen myötä, jolloin termillä ’naissarjakuva’ ei olisi enää suomalaisessa sarjakuvakentässä käyttöarvoa, vaan se olisi pikemmin naisten toimintaa sarjakuvan kentällä rajoittava tekijä.
Naissarjakuvan on nähty sisältävän myös tyylillisiä ja sisällöllisiä yhtymäkohtia.
Vuonna 1996 julkaistussa artikkelissa ”Teräsmiehiä ja paperinaisia. Sukupuoli, seksuaalisuus ja sarjakuva” Johanna Sinisalo kytki ’naissarjakuvan’ underground-sarjakuvaan ja määritteli sillä tarkoitettavan ”subjektiivista, korostuneesta naisnäkökulmasta tehtyä sarjakuvaa, joka on usein omaelämäkerrallista ja etsii aiheensa arjen vivahteista”. Itsekin sarjakuvakäsikirjoittajana 1980-luvulta asti toiminut Sinisalo luonnehtii ’naissarjakuvan’ ominaisuuksiksi lisäksi seksin ja romantiikan demystifioimisen, henkilökohtaisista paljastuksista, sukupuoliroolien nurin kääntämisestä ja stereotyyppien hajottamisesta kumpuavan huumorin sekä tabuja rikkovan fyysisyyden representoimisen. (Sinisalo 1996, 161.) Sinisalon määritelmässä taiteilijan sukupuoli ei
ole määrittävä asia, vaan hän näkee naissarjakuvaa pitävän koossa tietynlainen näkökulma ja tietyt sisällölliset piirteet. Sisällöllisesti Kovácsin sarjakuvat sopivat tähän
määritelmään yhdessä undergroundin perillisten, kuten saksalaisen Anke Feuchtenbergerin ja kanadalaisen Julie Doucet’n kanssa. Molempien taiteilijoiden töitä esiteltiin suomalaiselle yleisölle Suuri Kurpitsa -lehdessä, joten Kovács jakoi heidän kanssaan saman yleisön. Doucet on tunnettu ruumiin toimintojen, seksin ja sukupuolen
groteskeista kuvauksista, ja Feuchtenberger puolestaan käyttää primitiivistä tyyliään
naiskuvan koettelemiseen. Yhteistä taiteilijoille on naisen ruumiillisuuteen liittyvien
asioiden käsittely surrealismin tai absurdin huumorin keinoin. Doucet ja Feuchtenberger edustavat Kovácsin kanssa sukupolvea, joka alkoi julkaista vaihtoehtosarjakuvaan keskittyneissä pienlehdissä, joissa outous, absurdius, surrealistisuus ja roisius
olivat tyypillisiä tarinoiden käsittelytapoja.
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Suomalaisesta sarjakuvakeskustelusta voidaan tunnistaa samoja piirteitä, joita
Leena-Maija Rossi on tunnistanut kotimaisesta taidekeskustelusta 1980-luvulla. Sukupuolieroa korostavan diskurssin avulla tehdään eroa mies- ja naistaiteilijoiden välillä, mikä yhtäältä tekee naiset näkyväksi taiteen kentällä, mutta toisaalta saattaa myös
eristää naiset normia edustamaan jäävistä (mies)taiteilijoista. Rossin mukaan monet
naistaiteilijat kuitenkin pyrkivät siihen lopputulokseen, että naiseuden korostamisesta
luovuttaisiin, jolloin naistaiteilijat eivät tulisi eristetyiksi taidekentällä ja -keskustelussa. (Rossi 1999, 130.) Näkyvyyden saaminen ja nähdyksi tulemisen tavoittelu näkyvät 1990-luvun kotimaisella sarjakuvakentällä erimerkiksi Naissarjakuvan yhdistyksen NASU ry:n perustamisessa Johanna ”Roju” Rojolan johdolla. Yhdistys pyrki parantamaan naissarjakuvantekijöiden asemaa järjestämällä kursseja ja tapahtumia sekä
julkaisemalla matalan kynnyksen Naarassarjat-sarjakuvalehteä, jossa ilmestyi myös
Kovácsin sarjakuvia. Lehden esikuvana voi nähdä toimineen mainitsemani yhdysvaltalainen Wimmen’s Comix -lehti. Monet taiteilijat kokivat naisten kollektiivisen järjestäytymisen voimavarana, mikä johti erilaisten naisille tarkoitettujen julkaisfoorumien
perustamiseen.16
Kun naistekijöitä alkoi ilmestyä suomalaiselle sarjakuvakentälle 1990-luvun myötä
yhä enemmän, myös tyylien, aiheiden ja käsittelytapojen kirjo kävi yhä selvemmäksi.
Keskustelu ’naissarjakuvasta’ ei kuitenkaan loppunut vielä 2000-luvulle tultaessakaan, vaan teemaa käsiteltiin antologioissa ja sarjakuvafestivaalien paneelikeskusteluissa. Naispuolisia sarjakuvataiteilijoita esiteltiin näkyvästi vuonna 2008 julkaistussa
tietoteoksessa Kotimaista naissarjakuvaa – marginaalista maailmankartalle, joka kokosi yhteen tuohon mennessä jo asemansa vakiinnuttaneet ja kiinnostavat aloittelevat sarjakuvataiteilijat. Teoksen kokoavana perustana oli tekijän sukupuoli sisällöllisten tai
muodollisten yhteneväisyyksien sijaan. Teoksen voi nähdä konkreettisena ilmentymänä tarpeesta tuoda esille naispuolisia sarjakuvantekijöitä ja siten osoittaa myös sarjakuvakentän aiempi miesvaltaisuus ja miesnormin näkymättömyys.
Myös sarjakuvaan keskittyvät tapahtumat ovat toimineet keskustelufoorumina
’naissarjakuva’-termin tarpeellisuudesta: vuonna 2011 Päivälehden museossa järjes-

Naarassarjojen lyhyen julkaisuhistorian jälkeen (1992–1993) naisille tarkoitettuja julkaisufoorumeita
olivat Sarjamanian eli Suomen Yrityslehdet Oy:n naissarjakuvaan keskittynyt ”Parrakas Nainen” -julkaisusarja (2001–2003), jonka nimi viittasi naispuolisten sarjakuvataiteilijoiden olevan yhtä huomiota
herättäviä kuin parrakkaiden naisten. Sarja julkaisi Kovácsin fantastisen seikkailukertomuksen Minne
matka Laura Liha? (2001). Matalan kynnyksen julkaisukanavana toimi vuonna 2004 perustettu Nettinarttu-niminen nettilehti, joka tarjosi julkaisutilan aloitteleville sarjakuvantekijöille, kunnes toiminta
hiipui 2010-luvulle tultaessa. Pienkustannepuolella naissarjakuvaan profiloitui Tiitu Takalon organisoima Irtoparta-julkaisu, jota ilmestyi kahdeksan numeroa Hyeena-kustannuksen kautta (2001–2007).
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tetyssä Changing the Woman Image -tapahtumassa esitettiin toive, että naisia ja sarjakuvaa käsittelevä paneelikeskustelu olisi ”viimeinen naissarjakuvapaneeli ikinä”.17
Samana vuonna sarjakuvataiteilija Solja Järvenpää piti Tampere Kuplii Goes Academic -seminaarissa esitelmän otsikolla ”Naissarjakuva kirosanako?”. Keskustelua jatkoi Helsingin sarjakuvafestivaalien paneeli vuonna 2013 otsikolla ”Suuri kansainvälinen sarjakuvafeministipaneeli”, jossa palattiin ’naissarjakuvaan’ kirosanana. Samana
vuonna julkaistiin suomalaista sarjakuvaa maailmalla esittelevä antologia La Bande
Dessinée Finlandaise 2013, joka sisälsi ainoastaan naisten tekemää sarjakuvaa. Jonkinlaista paradigman ja keskustelun muutosta edustaa 2010-luvulla perustettu Feministinen sarjakuvatoiminta -verkosto (FEMSKT), joka intersektionaalisen feminismin
hengessä pyrkii sarjakuvakentän sukupuolten moninaisuuden ja hyväksyvän tilan
edistämiseen.
Kun suomalainen sarjakuvakenttä on kolmenkymmenen vuoden ajan keskustellut
naisten asemasta sarjakuvantekijöinä, naisten kokemuksista kertomisen arvoisina aiheina ja naisruumiiden representaatioihin liittyvistä valinnoista, Kovács on vakiinnuttanut paikkansa kaikilla näillä alueilla pitkiä sarjakuvakertomuksia tekevänä taiteilijana.

1.3

Tutkimuksen eteneminen ja kuviin viittaamisen käytäntö

Tutkimukseni alkaa luvulla, jossa esittelen kertomuksentutkimuksen, sarjakuvan tilaan liittyvän tutkimuksen ja representaatiotutkimuksen pohjalta rakentamani metodin. Luku jakautuu kolmeen alalukuun, joissa keskityn tutkimukselleni keskeisiin käsitteisiin kertomus, tila ja representaatio. Metodin rakentamista ohjaa kysymys, miten kertomuksen, tilan ja representaation käsitteillä voi lähestyä sarjakuvaa ja siinä esiintyvää
ruumiillisuutta. Metodiluvussa rakentamani kolmijako toistuu tutkimukseni varsinaisissa analyysiluvuissa, joiden alaluvut puolestaan rakentuvat aina yhden metodilukua
jäsentävän käsitteen ympärille, joskaan käsiteltävät ilmiöt eivät toistu jokaisessa pääluvussa samassa järjestyksessä.
Varsinaiset analyysiluvut käsittelevät tutkimusaineistoa kronologisessa järjestyksessä. Ensimmäinen kohdeteosteni analyysiin keskittyvä luku 3 ”Vihreä rapsodia – liiallinen ja groteski ruumis” lähestyy teosta nimeen liittyvän rapsodisuuden ja liiallisuuden näkökulmasta. Luku jakautuu metodisen jäsennyksen mukaisesti 1) tilaa, 2)
representaatiota ja 3) kertomusta käsitteleviin alalukuihin. Ensimmäisessä alaluvussa
Ks. sarjakuvataiteilija Aino Sutisen sarjakuvamuotoinen reportaasi paneelista (http://aino.sarjakuvablogit.com/2011/01/14/nice-sarjakuvaseminaari/, Tarkistettu 23.8.2017).
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esittelen ajatukseni sarjakuvan tilaan liittyvien ratkaisujen merkityksestä ruumiillisten
kokemusten kuvaukselle. Tässä luvussa esittelen myös groteskiuden analysoimisessa
käyttämäni karnevalistisen groteskin teorian. Toinen alaluku käsittelee Vihreässä rapsodiassa esiintyviä henkilöhahmoja sukupuolen representoimisen näkökulmasta. Ehdotan, että teoksessa käytetään hybridisiä henkilöhahmoja temaattisina välineinä, joiden avulla käsitellään sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvää tematiikkaa. Viimeisessä alaluvussa tutkin teoksen kerronnallista rakennetta, jossa tulkintani mukaan
syntyy jännite kertovan ja kokevan minän välille. Sanallisen ja kuvallisen aineksen
suhteita tarkastelen käsitteellisen metaforan avulla, jossa seksiin viitataan syömiseen
liittyvän kuvaston kautta.
Luvussa 4 ”Karu selli – dikotomioista monitulkintaisuuteen” esitän, että Karu selli
-teos yhtäältä rakentaa illuusiota siitä, että ilmiöt ja asiat ovat käsitteellistettävissä dikotomioiden avulla, mutta samalla teoksen valinnat kerrontaan, representaatioon ja
tilankäyttöön liittyen hämmentävät ja purkavat dikotomioita. Toisen käsittelyluvun
alaluvut järjestyvät metodisen jäsennyksen mukaisesti seuraavasti: 1) kertomus, 2)
representaatio ja 3) tila. Ensimmäinen alaluku keskittyy tutkimaan kerronnallista rakennetta, josta on tulkittavissa samanaikaisesti menneen minän asemaan läheisesti
asettuva ja toisaalta menneelle minälle ironisesti naurava minäkertoja. Toisessa alaluvussa osoitan, miten Karu selli hyödyntää retorista strategiaa, jossa yhtäältä aktivoidaan kulttuuriset viittaussuhteet rääväsuiseen ja miestään dominoivaan naiseen ja tämän tyypin koomisuus, mutta toisaalta myös puretaan tyypin koomisuutta monimutkaistamalla päähenkilön ja hänen puolisonsa suhteen kuvausta. Käsittelen alaluvussa
laajemmin myös sitä, miten teoksessa kuvataan normatiivisuudesta poikkeavaa ruumiillisuutta ja seksuaalisuutta. Kolmannessa alaluvussa tarkastelen sitä, kuinka tilallisuus vaikuttaa kertomuksen rakentumiseen ja päähenkilön ruumiillisuuden kuvaukseen. Karu selli osoittaa, kuinka sarjakuva voi yhtäältä hyödyntää tilaa tukemaan henkilöhahmojen ruumiillisten kokemusten kuvausta, mutta se voi myös käyttää sitä ohjaamaan lukijaa harhaan.
Viimeinen analyysilukuni 5 ”Kuka pelkää Nenian Ahnavia? ja väkivallan jatkuva
uhka” käsittelee väkivaltaa sekä tarinan maailmassa että teoksen lukemisen prosessissa esiintyvänä ilmiönä. Alaluvut järjestyvät metodisen jäsennyksen mukaisesti seuraavasti: 1) representaatio, 2) kertomus ja 3) tila. Aloitan analysoimalla henkilöhahmoja dikotomista ja hierarkkista sukupuolijärjestelmää edustavina ja rikkovina kertomuksen retorisina välineinä. Toisessa alaluvussa tutkin teoksen kerronnallista rakennetta ja kuvallis-sanallisissa suhteissa rakentuvaa vihjaamisen, kieltämisen, näyttämisen ja näyttämättä jättämisen dynamiikkaa. Kerronnalliset ratkaisut vaikuttavat reto-
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risesti lukijan odotuksiin, mikä tuottaa kertomuksen tulkintaan epävarmuutta erityisesti päähenkilön seksuaalisiin kokemuksiin liittyen. Mainitsemani dynamiikka yhdistyy teoksen tilallisiin ratkaisuihin, joiden avulla lukija yllätetään väkivaltaisilla kuvilla.
Viimeisessä alaluvussa tutkin, miten teoksen runsas symboliikka kerryttää merkityksiä tilallisesti ja vaikuttaa siihen, miten päähenkilön mahdollisesti kokemaa seksuaalista väkivaltaa tulkitaan. Johtopäätökset-luvussa vedän yhteen tutkimukseni tuloksia
palaamalla tutkimuskysymyksiini ja hahmottelen jatkotutkimuksen mahdollisuuksia.
Tutkimukseni luettavuuden ja havainnollisuuden vuoksi olen sisällyttänyt kohdeteoksista poimimani kuvaesimerkit tutkimustekstin joukkoon. Listaus esimerkkikuvista ja niiden paikasta tutkimuksessani löytyy tutkimuksen lopusta (Liite 1). Noudatan kuvien käytössä muiden muassa sarjakuvatutkija Hillary Chuten (2010; 2016) esimerkkiä, jossa yksittäisiä sarjakuvaruutuja ei eroteta ympäröivästä kontekstistaan,
vaan kuvaesimerkit käsittävät miltei kaikissa tapauksissa koko sivun ja ne on skannattu osaksi tutkimusta mahdollisimman laadukkaasti ja mahdollisimman suuressa
koossa. Pidän valintaa alkuperäisteoksia kunnioittavana käytäntönä, mutta myös sarjakuvan tilallisuutta koskevan metodologisen otteeni sanelemana. Tämä tarkoittaa
kuitenkin sitä, että en rajallisen tilan ja tutkimukseni fokusoinnin vuoksi pysty käsittelemään kaikkia esimerkeistä löytyviä yksityiskohtia, vaan laajojen esimerkkien tarkoitus on lähinnä valaista lukijalle, minkälaisesta kontekstista olen analysoimani kohdat poiminut.
Viittaan esimerkkeihin tekstin sisällä käyttäen kohdeteosta tarkoittavaa lyhennettä
(VR, KS ja KPNA) ja sivunumeroa, jolta kyseinen esimerkki teoksesta löytyy.18
Kaikki tutkielmassa esiintyvät kuvaesimerkit on numeroitu, ja käsittelen esimerkkejä
useissa kohdissa tutkimustani, jolloin viittaan käsiteltävään kuvaesimerkkiin käyttämälläni numeroinnilla. En ole kokenut tarpeelliseksi identifioida yksittäisiä ruutuja,
vaan niihin viittaaminen tulee ilmi tekstin sisällä tekemästäni kuvailevasta analyysista.
Tekstin sisäisissä lainauksissa, joissa viittaan kohdeteoksessani esiintyvien puhekuplien tai tekstilaatikoiden sisältöön, olen yrittänyt mukailla alkuperäisen tekstin typografisia muotoiluja siinä määrin kuin on mahdollista. Lisäksi käytän vinoviivaa (/)
visuaalisena erottimena osoittamaan puhekuplien tai tekstilaatikoiden vaihtumisen ja
kahta vinoviivaa (//) erottamaan ruutujen väliset katkokset. Vinoviivojen tarkoitus
on pyrkiä mukailemaan siteerattujen tekstien osalta edes osittain sitä tilallisuuteen
perustuvaa rytmiikkaa, joka sarjakuvassa rakentuu.

Viittaan Vihreän rapsodian ja Karu sellin kohdalla ensimmäisiin, Liken julkaisemiin painoksiin, joten
sivunumerointi noudattelee näiden painosten sivunumerointia. Teokset on julkaistu myöhemmin Arktisen Banaanin kustantamina.
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2

RUUMIILLISUUS SARJAKUVAKERTOMUKSEN
ERI OSA-ALUEILLA

On olemassa abstrakteja tai poeettisia sarjakuvia, mutta suurin osa sarjakuvista välittää kertomuksia (Groensteen 2013, 9, 82), jolloin kertomuksentutkimusta voi pitää
toimivana lähtökohtana tarkasteltaessa sarjakuvia. Sarjakuvan luonne kuvaa ja sanaa
yhdistävänä välineenä asettaa kuitenkin omat haasteensa kertomuksiin liitetyn kommunikaatiomallin soveltamiseen sarjakuva-analyysissa. Tämän vuoksi tarkoitukseni
on seuraavaksi reflektoida sitä, millaisia kertomuksia sarjakuvat oikeastaan ovat ja
miten niiden kommunikaatio rakentuu. Tämän reflektoinnin tuloksena muodostuva
tieto toimii pohjana varsinaisten käsittelylukujen analyyseille siitä, miten Kovácsin
teosten kerronnalliset ominaisuudet vaikuttavat ruumiillisuuden esittämiseen. Keskityn luvussa ensisijaisesti kohdeteosteni alkuihin, sillä teosten alut esittelevät lukijalle
tarinan maailman (vrt. Horstkotte 2013, 30).
Sarjakuvatutkija Ann Miller (2007, 75) määrittelee sarjakuvat visuaaliseksi kertovaksi taiteeksi, joka tuottaa merkityksiä tilassa samanaikaisesti olevien ja peräkkäisyyttä muodostavien kuvien avulla, ilman sanallisia elementtejä tai niiden kanssa. Hillary Chuten (2008, 452) määritelmässä sarjakuva ymmärretään hybridiseksi muodoksi, jossa sarjakuvan tilassa operoi kaksi kerronnallista kanavaa – visuaalinen ja
verbaalinen. Määrittelyissä mainitut ominaisuudet, kuten visuaalisuus, kuvien peräkkäisyys ja visuaalisen ja verbaalisen vuorovaikutus ovat johdannossa esittelemäni sarjakuvakertomusteorian keskeisiä tarkastelun kohteita. Sarjakuvakertomusteorian
taustalla vaikuttaa narratologia, jonka käsitteitä ja teoreettisia malleja se pyrkii hyödyntämään ja soveltamaan sarjakuva-analyysin tarpeisiin.
Sarjakuvakertomusteoriassa hyödynnetyt käsitteet ja teoriat tulevat usein klassiseksi narratologiaksi kutsutusta perinteestä. Kertomuksentutkimus jaetaan klassiseen ja jälkiklassiseen narratologiaan, joista ensin mainittu keskittyi strukturalismin
hengessä rakentamaan täsmällisyyteen pyrkivää käsitteistöä, jota voitaisiin soveltaa
laajasti erilaisiin kertomuksiin (Hägg, Lehtimäki & Steinby 2009, 9). Klassisen narratologian kultakausi sijoitetaan 1970–1980-lukujen taitteeseen, jolloin ilmestyi suuri
joukko suuntauksen keskeisiä teoriateoksia. Teokset määrittelivät narratologian peruskäsitteet, kuten kertojan, yleisön, henkilöhahmon, sisäistekijän, sisäislukijan, äänen, näkökulman (fokalisaatio), tarinan, juonen, kerronnan ajan ja järjestyksen ja
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tekstin soveltaen käsitteitä yleensä fiktiivisten proosatekstien analyysiin. (Mts. 9–12.)
Sarjakuvatutkijoista esimerkiksi Miller (2007) ja Jan-Noël Thon (2013) soveltavat
klassisen narratologian käsitteitä pystyäkseen kategorisoimaan sarjakuvien kertojahahmoja. Niin ikään klassisen narratologian pariin kuuluvaa fokalisaation käsitettä
puolestaan kehittelevät sarjakuvan tarpeisiin muiden muassa Kai Mikkonen (2010;
2012) sekä Silke Horstkotte ja Nancy Pedri (2011). Yhdyn Kai Mikkosen näkemykseen siitä, että klassisen narratologian käsitteistö – ja narratologia laajemmin – voidaan ymmärtää heuristisena työvälineenä, joka ohjaa huomiomme tekstin kerronnallisiin ominaisuuksiin ja auttaa meitä analysoimaan ja selventämään noiden ominaisuuksien merkitystä. Samalla pitää kuitenkin pyrkiä tunnistamaan ja tunnustamaan
pääosin perinteisen kirjallisuuden analyysille perustuvan käsitteistön rajat ja rajoitukset. (Mikkonen 2017, 11.)
Narratologisia välineitä soveltava sarjakuvatutkimus asettuu luontevaksi osaksi
jälkiklassista narratologiaa, jossa narratologian käsitteitä ja työvälineitä sovelletaan
erilaisten tekstien ja ilmaisuvälineiden tutkimukseen sekä hyödynnetään muiden tieteenalojen teorioita, malleja ja käsitteitä (ks. Hägg, Lehtimäki & Steinby 2009, 12).
Jälkiklassiseksi luonnehdittava sarjakuvakertomusten tutkimus tarkentaa kertomusteoreettista näkökulmaa esimerkiksi luonnollisen (Mikkonen 2010) ja epäluonnollisen narratologian avauksilla (Fehrle 2010), kognitiotieteellä (Lefèvre 2000; Herman
2009; 2010; Zunshine 2011; Kukkonen 2013), intermediaalisuuden ja transmediaalisuuden tutkimuksella (Kukkonen 2011a; Lefèvre 2011; Rippl & Etter 2013), fiktiivisten mielten tutkimuksella (Mikkonen 2008; 2013; 2017) tai maailmojen rakentumista koskevilla teorioilla (Herman 2011; Horstkotte 2013). Kuten johdannossa esittelin, hyödynnän metodisen mallini rakentamiseen erityisesti kahta narratologian
suuntausta: retorisen kertomuksentutkimuksen ymmärrystä kertomuksista kommunikaationa ja luonnollisen narratologian näkemyksiä kertomusten ja ruumiillisuuden
suhteesta. Aloitan käsittelemällä sitä, millaisia perustavanlaatuisia haasteita sarjakuva
kuvallis-sanallisena ilmaisumuotona tuottaa erityisesti kerronnan ja kertojan käsitteiden käytölle.

2.1

Kuvan ja sanan vuorovaikutus sarjakuvakerronnan
rakentumisessa

Kuvan ja sanan vuorovaikutuksen analysoiminen on tekstilähtöisen sarjakuvatutkimuksen eräs vankimmista pohjista ja jatkuvasti uusia malleja tuottava asetelma. Sarjakuvaa luonnehditaan usein kuvan ja sanan hybridiksi (esim. Baetens 2001, 143;
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Chute & DeKoven 2006, 769), joskin suhteen tarkempi määrittely koetaan usein
hankalaksi tai hybridillä tarkoitetaan useita eri asioita (Miodrag 2013, 83). Thierry
Smolderen puhuu sarjakuvista hybridisaation muotona lähtien liikkeelle siitä, että botaniikassa hybridisaatio ymmärretään uusia muotoja tuottamaan pyrkivänä prosessina, jossa risteytetään vanhoja lajikkeita. Smolderenin mukaan sarjakuva on aina ollut esimerkki hybridisaatiosta, sillä se on yhdistänyt vanhoja taidemuotoja, jatkuvasti
kokeillut eri muodoilla ja kyseenalaistanut eri konventioita. Dialogissa ilmestymisaikansa kuvataiteeseen, teknologiaan ja kirjallisuuteen sarjakuva on jatkuvasti kehittänyt uusia tapoja kertoa tarinoita. (Smolderen 2014, 47, 55.) Tämän dynaamisen kehitysprosessin vuoksi olisikin haasteellista esittää yleisiä väitteitä siitä, miten kuva ja
sana yleisesti sarjakuvassa toimivat, sillä tavat ovat moninaisia ja muuttuvat jatkuvasti
(vrt. Miodrag 2013, 89).
Erilaisia malleja kuvan ja sanan vuorovaikutuksesta on tästä huolimatta kuitenkin
ehdotettu. Laajasti levinneessä Scott McCloudin mallissa kuvan ja sanan vuorovaikutukselle tunnistetaan seitsemän kategoriaa: 1) sanaerityiset yhdistelmät (kuvat lähinnä kuvittavat mutta ne eivät merkittävästi lisää sanallisesti ilmaistuun mitään), 2)
kuvaerityiset yhdistelmät (sanat toimivat lähinnä ääniefektien funktiossa), 3) tuplaus
(kuvat ja sanat välittävät ytimeltään saman viestin), 4) tehostavat yhdistelmät (sanat
tehostavat kuvallisesti esitettyä tai päinvastoin), 5) rinnakkaiset yhdistelmät (kuvat ja
sanat välittävät toisistaan täysin erillistä informaatiota), 6) montaasi (sanat ovat elimellinen osa kuvaa) ja 7) toisistaan riippuvaiset yhdistelmät (kuvat ja sanat välittävät
yhdessä ajatuksen, jota kumpikaan ei voisi yksin välittää). (McCloud 1994, 153–155.)
McCloudin mallia on kritisoitu kategorioiden häilyvyydestä ja päällekkäisyydestä
(Herkman 1998, 58; Mikkonen 2005, 334), mutta se on todettu myös käyttökelpoiseksi hienoisten muutosten jälkeen (Herkman 1998, 59; Rippl & Etter 2013, 205).
Kuten Mikkonen kirjoittaa, kuvan ja sanan vuorovaikutus on ajatuksena epämääräinen
eikä sellaisenaan kerro, millaisia suhteita kuvan ja sanan välillä voi muodostua. Tämän vuoksi erilaiset mallit voivat parhaimmillaan toimia lähtökohtana kuvan ja sanan
suhteiden tarkastelulle. (Mikkonen 2005, 44, 334.)
Kuvan ja sanan vuorovaikutuksen tyyppejä luokittelevat mallit eivät kuitenkaan
kerro vielä siitä, miten kuva ja sana osallistuvat sarjakuvakerronnan rakentumiseen.
Esimerkiksi McCloudin malli ei tarjoa vastauksia kysymyksiin siitä, rakennammeko
sarjakuvalle kertojan, millaisen kertojan rakennamme ja millainen on tämän kertojan
suhde kuvalliseen ja sanalliseen ainekseen. Nämä kysymykset edellyttävät sarjakuvan
tarkastelua narratologisten käsitteiden avulla.
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2.1.1

Kertojan suhde kuvaan ja sanaan

Tarkasteltaessa Karun sellin aloittavaa sivua (Kuva 1, KS, 3), voidaan tehdä muutamia
perustavanlaatuisia huomioita: näemme sivunkokoisessa ruudussa kuvallisesti esitetyn henkilöhahmon ja tekstilaatikot välittävät meille sanallista kerrontaa. Analysoitaessa sanallista kerrontaa selviää, että kyse on yksikön ensimmäisen persoonan kertojasta eli minäkertojasta, joka puhuu tarinan tapahtumista menneessä aikamuodossa.
Tulkitsemalla kuvallista ja sanallista informaatiota yhdessä voidaan päätellä, että kuvassa näkyvä henkilö on sama henkilö kuin kertova minä ja että kertovaa ja kokevaa
minää erottaa toisistaan ajallinen etäisyys. Kuvallisen ja sanallisen informaation suhdetta tulkitsemalla voidaan siis tunnistaa, että kertomisen hetken ja tarinan tapahtumien välillä vallitsee ajallinen etäisyys. Tällainen sanallisesti välittyvän kertovan minän ja kuvallisesti välittyvän kokevan minän esitystapa on sarjakuvissa yleinen (ks.
esim. Mikkonen 2008, 313).
Sarjakuvatutkimuksessa usein korostetaan, että sarjakuvassa kuvallinen ja sanallinen aines yhdessä muodostavat kerronnan (narration; esim. Miller 2007, 108;
Groensteen 2013, 82–83; Mikkonen 2017, 77), jolloin ei voida väittää, että vain sanallinen aines kertoisi ja kuvallinen aines ainoastaan näyttäisi tapahtumat. Sanalliselle
kerronnalle on miellettävissä jokin kertova taho esimerkiksi persoonapronomineja
tulkitsemalla, mutta kuvallisen esityksen kohdalla tällaisten ilmaisun lähteestä kertovien merkkien tulkitseminen on kuitenkin haasteellisempaa (vrt. Kukkonen 2010,
190, 194). Sarjakuvatutkimuksessa on viitattu klassisessa narratologiassa hyödynnettyyn käsitepariin näyttäminen–kertominen yritettäessä hahmottaa sanan ja kuvan osuutta
sarjakuvakerronnassa (Groensteen 2013, 83; Mikkonen 2017, 75). Klassisessa narratologiassa näyttämisen (showing) termiä on perinteisesti käytetty havainnollistamaan
kerrontaa, joka ei sisällä näkyviä vihjeitä kertojan läsnäolosta, vaan tapahtumat vaikuttavat aukenevan lukijan eteen ilman välittäjää (Genette 1980/1972, 163–164). Perinteisesti tällaisina kohtina on pidetty suoraa dialogia, jossa henkilöhahmojen puhe
näyttää välittyvän ilman kertojaa. Vastinparina näyttämiselle on pidetty kertomista
(telling), jossa kertoja puolestaan etualaistuu. Näyttäminen ja kertominen voidaan
ymmärtää kerronnan erilaisina moodeina, jotka kuvaavat sitä, kuinka etualaistettu
kertoja tekstissä on eli kuinka paljon tekstuaalisia vihjeitä lukija kertojan läsnäolosta
saa. Poissaolevan ja kommentoivan kertojan väliin mahtuu laaja skaala erilaisia kertojien tyyppejä. (Rimmon-Kenan 1983, 106–108; ks. myös Chatman 1978, 146–147.)
Näyttämisen moodi tarjoaa illuusion siitä, että tapahtumat välittyvät lukijalle ilman
kertojan väliintuloa, mutta kertoja näkyy edelleen valinnoissa ja kerrotun järjestyksessä.
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Kuva 1. KS, 3.
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Sarjakuvatutkijat ovat kuitenkin varovaisia käsiteparin käyttämisen kanssa
(Groensteen 2013, 83; Mikkonen 2017, 75), mikä nähdäkseni johtuu siitä, että mainittujen käsitteiden käyttämisen pelätään johtavan käsitykseen, jonka mukaan sarjakuvan kuvallisen aineksen ymmärretään tarjoavan tarinan maailmaan ikkunan kaltainen esteetön ja läpinäkyvä väylä. Groensteen (2013, 86) korostaa, että kuvissa esitetty
on aina valintaprosessin tulosta, ja Mikkonen (2017, 75) huomauttaa, että kuvat ovat
sarjakuvissa välitteisiä monella eri tasolla: ne sisältävät merkkejä tekijästä, piirroshetkestä, tyylillisistä valinnoista ja piirroskonventioista. Hän myös lisää, että sarjakuvan
kuvallisen aineksen tulkinta ei ole koskaan sarjakuvassa esiintyvästä sanallisesta aineksesta erillistä, vaan kuva ja sana toimivat vuorovaikutuksessa lukijan kerronnallistamisprosessissa (mt.). Tämän vuoksi sarjakuvakertomuksen analyysissa ei ole hedelmällistä tarkastella kuvaa ja sanaa toisistaan erillisinä.
Karun sellin alku havainnollistaa sitä, kuinka monimutkaisella tavalla kuva ja sana
voivat kietoutua toisiinsa sarjakuvan kerronnassa. Kun kuvan ja sanan vuorovaikutusta tarkastellaan lähemmin, huomataan, että tekstilaatikoiden kielellinen sisältö monimutkaistaa ajatusta kertovan ja kokevan minän ajallisesta etäisyydestä, sillä minäkertoja viittaa menneen minänsä ulkonäköön ilmaisulla ”tämännäköinen”. Deiktinen
määre sijoittaa kertovan minän yllättäen samaan paikkaan kuin kokevan henkilöhahmon. Vastaavanlaista deiktistä ilmausta hyödyntävä kuvan ja sanan vuorovaikutuksen suhde ei ole yleinen sarjakuvassa, joskaan ei täysin olematon. Marjane Satrapin
Persepolis-teos (2004/2000&2001, ei sivunumerointia) alkaa ruudulla, jossa nähdään
Karun sellin Annabellan tavoin suoraan lukijaa kohti tuijottava päähenkilö ja kerrontatilanne määritellään retrospektiiviseksi minäkerronnaksi sanallisen kertojan avulla:
”Tässä olen kymmenvuotias vuonna 1980”. Seuraavassa ruudussa kertoja ilmoittaa
katselevansa luokkakuvaa, jolloin lukija kutsutaan tulkitsemaan ensimmäistäkin ruutua päähenkilöä esittävänä valokuvana.19 Tällainen lukumahdollisuus aktivoituu
myös Karussa sellissä, jolloin voitaisiin tulkita, että minäkertoja esittelee itsensä ikään
kuin valokuvan tai muun muotokuvan avulla. Tulkintaa tukee ruudun koristeellinen
kehys, jonka merkityksiä analysoin tarkemmin luvussa 4.3.1.
Karun sellin aloittava kuvan ja sanan mutkikas suhde on tuttu Kovácsin myöhemmästä tuotannosta. Teoksen Silmä ulos (2005, ei sivunumerointia) alussa esitellään
taiteilijan sarjakuvallinen vastine seuraavasti: ”KATI KOVÁCS on tämännäköinen,
Myös Groensteen (2013, 109) käsittelee Persepoliksen alkua, mutta ei problematisoi deiktisen ilmauksen tuottamaa kertovan ja kokevan minän etäisyyden epämääräisyyttä. Tämä voi johtua Satrapin alunperin ranskankielisen teoksen ilmauksesta ”Ça, c’est moi quand j’avais dix ans”, joka on Groensteenin
teoksessa käännetty muotoon ”That’s me when I was ten”, vaikka Satrapin teoksen englanninkielisessä
käännöksessä fraasi kuuluu seuraavasti: ”This is me when I was 10 years old” (kursivointi LR).
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38-vuotias, vihainen pikkutyttö”. Teos alkaa sananmukaisesti näyttämällä päähenkilön, mikä pätee myös Karuun selliin ja Satrapin teokseen, ja sanallisin keinoin se kiinnittää huomion näyttämiseen tekona. Silmä ulos -teoksen omaelämäkerrallinen painotus
ohjaa liittämään sanallisen kerronnan taiteilijaan verrattavissa olevaan auktoriteettiin,
jonka voi mieltää vastaavan myös kuvallisesta aineksesta. Fiktiivisessä Karussa sellissä
sanallinen minäkerronta kuuluu kuitenkin fiktiiviselle henkilöhahmolle, jolloin kuvallisen aineksen liittäminen tiettyyn kertovaan tahoon problematisoituu. Deiktisen ilmaisun käyttö Karun sellin alussa herättää kysymyksen siitä, onko henkilöhahmokertoja miellettävissä myös kuvallisesta aineksesta vastuussa olevaksi. Tällöin tulkitsisimme sanallisen kerronnan lisäksi kuvallista ainesta henkilöhahmokertojan näkemystä välittävänä. Näin ollen voitaisiin ajatella, että minäkertoja haluaa näyttää menneen itsensä juuri tietynlaisena: vihaisena ja miltei uhkaavan näköisenä.
Sarjakuvatutkija Thierry Groensteen tarjoaa yhden mallin avuksi kuvallisen ja sanallisen aineksen suhteen määrittelyyn. Todetessaan klassisen narratologian välineet
liian jäykiksi perustuessaan perinteisen proosakirjallisuuden analyysille, Groensteen
lainaa välineitä elokuvatutkimuksesta. Groensteenin ratkaisu on ymmärtää kertojan
(narrator) olevan abstrakti taho, joka vastaa kaikista sarjakuvan kerronnallisista, rakenteellisista, kuvallisista ja sanallisista ratkaisuista sekä informaation valinnasta ja
järjestämisestä. Kokonaiskertojan alaisuudessa toimivat kaksi muuta kerronnan tahoa, kuvallisesta aineksesta vastaava esittäjä (monstrator)20 ja sanallisesta aineksesta
vastaava puhuja (reciter)21. (Groensteen 2013, 84–96.) Mallin mukaan kokonaiskertoja
toimii eräänlaisena näyttämömestarina, joka ohjaa tahdottomia esittäjää ja puhujaa
määrittäen sen, millaista vuorovaikutusta esittäjän ja puhujan välittämän informaation välille syntyy. Esittäjän ja puhujan suhdetta voidaan Groensteenin (mts. 90–91)
mukaan tarkastella suhteessa kummankin toimijan läsnäoloon, asenteellisuuteen ja
luotettavuuteen.
Groensteen (2013, 81) myöntää käsitteidensä voivan olla harhaanjohtavia henkilöidessään tekstin funktiot erilaisiksi toimijoiksi. Mallin onkin kritisoitu olevan turhan
monimutkainen hahmottaessaan sarjakuvakerrontaa abstraktien toimijoiden muodostamana hierarkiana (Mikkonen 2013, 112). Jan-Noël Thon ehdottaa, että kertoja
Groensteenin termi monstrator on peräisin ranskan kielen sanasta montrer, jonka voi kääntää näyttämiseksi, esittämiseksi, havainnollistamiseksi tai osoittamiseksi (MOT Ranska; verkkosanakirja).
Groensteen (2013, 84) lainaa elokuvatutkija André Gaudreault’n ehdotusta termistä monstration, jolla
Gaudreault viittaa mimeettiseen esitykseen, joka näyttää henkilöhahmot toiminnassa sen sijaan, että
diegeettisesti kertoisi tapahtumista. Käsite on levinnyt ranskankieliseen sarjakuvatutkimukseen myös
laajemmin tarkoittamaan sarjakuvan kuvallista ainesta (esim. Baetens 2001).
21 Reciter juontaa ranskan sanasta récitatif, joka on vakiintunut ranskankielisen sarjakuvantutkimuksen
piiriin tarkoittamaan sanallista kerrontaa (ks. ranskalaisten termien soveltamisesta englanninkieliseen
tutkimukseen esim. Miller 2007).
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on hyödyllinen käsite lähinnä silloin, kun sarjakuvan sanallinen kerronta kutsuu lukijaa rakentamaan tarinankertojan.22 Tällöin voidaan puhua joko kertojallisesta representaatiosta (narratorial representation) tai auktoriaalisesta representaatiosta (authorial representation) riippuen siitä, liitetäänkö sanallinen kerronta henkilöhahmoon vai tekijään
vertautuvaan auktoriteettiin. Sen sijaan kuvalliselle ainekselle eli ei-kertojalliselle representaatiolle (non-narratorial representation) ei Thonin mukaan yleensä mielletä lähdettä. (Thon 2013, 70–71.)
Groensteenin ja Thonin esitykset poikkeavat toisistaan siinä, miten ensin mainittu
henkilöi sarjakuvakerronnan funktiot ja tekee niistä jopa ihmisenkaltaisia toimijoita
siinä missä jälkimmäinen pyrkii puhumaan kertojista (toimijoista) vain, jos kerronta
on liitettävissä henkilöhahmoon tai tekijään. Thonin esitys muistuttaa Karin Kukkosen ehdotusta, jossa hän kehottaa unohtamaan kysymyksen kertovasta instanssista,
jollei se ole relevantti lukuprosessille lukijan kannalta. Kukkosen mukaan kertojan
käsite on sarjakuvakertomuksen tulkinnassa mielekäs ainoastaan silloin, kun sarjakuvassa esiintyvän kommunikaation lähteeksi voidaan osoittaa joko henkilöhahmo tai
tekijä. (Kukkonen 2010, 200.)
Kerronnan agentteihin liittyviä näkemyseroja voidaan havainnollistaa jälleen Karun sellin ensimmäisen sivun avulla. Groensteenin ehdotuksen mukaisesti voitaisiin
esittää, että tekstilaatikoiden sisältö kuuluu puhujalle ja kuvallisesta aineksesta vastaa
esittäjä. Abstraktit käsitteet tuntuvat kuitenkin peittävän alleen sen, että Karun selllin
alussa sekä sanallinen että kuvallinen aines korostavat päähenkilöä tarinansa kertojana. Sivunkokoinen ruutu on huomiotaherättävän suuri, ja sanallisen kerronnan persoonapronominit sekä deiktinen ilmaus kytkevät kertovan ja kokevan minän yhteen.
Groensteenin mallin mukaan kertojan käsite tulisi varata henkilöhahmon sijaan sille
abstraktille toimijalle, joka on vastuussa kuvallisten ja sanallisten sijoittumisesta tilaan
ja teoksen kokonaisrakenteeseen. Tämän näkemyksen valossa voitaisiin Karun sellin
ensimmäisen sivun yläreunassa olevaa ”I OSA” -tekstiä tulkita vihjeenä juuri tämänkaltaisesta kokonaiskertojasta, eräänlaisesta nukkemestarista. Teos jakaantuu kolmeen osaan, ja draaman rakenneperiaatteita noudattava ratkaisu toistuu myös muissa
Kovácsin teoksissa.23 Groensteen ei itse kuitenkaan viittaa näin itsetietoisesti rakentuviin sarjakuviin, vaan hänellä kokonaiskertoja jää aina implisiittiseksi ja ääntä vaille
(ks. Groensteen 2013, 96).
Tämä on linjassa klassisen narratologin Seymour Chatmanin (1978, 147) näkemyksen kanssa, sillä
hän käsittelee kertojaa nimenomaan lukijassa heräävänä tuntuna siitä, että kyse on kommunikaatiosta,
jossa joku kertoo.
23 Esim. Deltan kaksoset (2014) ja Kamileen labyrintti (2017), joista ensin mainittu alkaa ”alkunäytöksellä”
ja toiseksi mainittu ”alkuviserryksellä”. Vihjeenä kokonaiskertojasta voitaisiin myös tulkita monessa
Kovácsin teoksessa esiintyvä visuaalinen elementti, teatterimaailman mieleen tuova esirippu, jonka
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Thonin ja Kukkosen esitysten mukaisesti voitaisiin ehdottaa, että Karun sellin alku
kutsuu rakentamaan retrospektiivisesti tarinaansa kertovan minäkertojan, joka myöhemmin teoksessa saa nimen Annabella Draama. Se, että teoksen alussa rakentuu
niin voimakas kommunikaatiotilanne, vaikuttaa tärkeltä huomiolta alettaessa tulkita
kertomuksen jatkoa. Aiemmin huomioimani monimutkainen suhde sanallisen ja kuvallisen aineksen välillä kuitenkin vaikeuttaa kuvallisen aineksen mieltämistä Thonin
käsittein ei-kertojalliseksi representaatioksi. Tämä korostuu, kun teosta aletaan lukea
eteenpäin ja ensimmäisen sivun kerrontatilannetta pystytään vertaamaan siihen, miten kuva ja sana jatkossa toimivat teoksessa. Teoksen toisella sivulla päähenkilö nähdään esimerkiksi jättimäiseksi kovakuoriaiseksi muuttuneena, jolloin lukijan on suhteutettava kuvallisesti esitettyä ensinnäkin kertovan minän asemaan ja toiseksi kokevan minän näkökulmaan.
Karun sellin henkilöhahmokerronta vaikuttaisi asettavan haasteita sekä Groensteenin että Thonin mallille. Groensteen (2013, 97) huomioi henkilökerrontaa käyttävät
sarjakuvat ja esittää, että niiden kohdalla kertovien agenttien listaan voitaisiin lisätä
aktorialisoitu eli eksplisiittinen kertoja (actorialized/explicit narrator), mikä nähdäkseni
lisää mallin käsitteellistä monimutkaisuutta. Käsite ei esimerkiksi auta Groensteenia
tekemään selvää eroa kertovan ja kokevan minän välille (ks. Groensteen 2013, 99).
Sen sijaan, että kuvalliselle ja sanalliselle ainekselle pitäisi määrittää Groensteenin
mallin mukaiset abstraktit tahot, ehdotan Mikkosen (2017, 133) tavoin, että sarjakuvateoksen kerrontaa tarkasteltaisiin kokonaisuutena. Voimme ymmärtää kertomusta,
vaikka emme pystyisi identifioimaan kaikille kerronnan elementeille niistä vastaavia
tahoja (mts. 136). Ainoastaan kuvan ja sanan suhdetta sekä niiden vuorovaikutuksessa tapahtuvia muutoksia tarkastelemalla voidaan muodostaa käsitys siitä, miten
kerronta yksittäisessä sarjakuvakertomuksessa toimii (mts. 147).
Niinpä Karun sellin alussa esiintyvä kuvan ja sanan vuorovaikutuskaan ei ratkea
yksittäistä sivua tuijottamalla, vaan kuvan ja sanan funktioiden ymmärtäminen kertomuksen rakenteessa edellyttää kertomuksen laajempien kokonaisuuksien tutkimista. Sivua kääntämällä törmäämme uusiin kuvan ja sanan vuorovaikutuksen esiintymiin, joissa kuvan ja sanan suhde kerronnassa on tulkittava jälleen uudelleen. Käsittelen seuraavaksi sitä, millaisen pohjan retorinen kertomusteoria tarjoaa henkilökerrontaa sisältävien sarjakuvien analysoimiseen. Otan Karun sellin alun käsittelyn rinnalle alut myös Vihreästä rapsodiasta ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksesta, jolloin
konkretisoituvat kohdeteosteni erilaiset tavat esitellä kerrontatilanne teosten alussa.
merkitykset ovat kuitenkin riippuvaisia kontekstista. Esirippu esiintyy esimerkiksi Karussa sellissä (KS,
52), Josef Vimmatun tarinassa (JVT, 10), Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa (2010; ks. Luku 5.1) ja
Deltan kaksosissa (DK, 78).
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2.1.2

Retorinen kertomusteoria ja sarjakuvan henkilökerronta

Karun sellin ensimmäiselle sivulle sijoittuva päähenkilön jykevä ruumis vihaisine ilmeineen muodostaa erikoisen tulikokeen teokseen tarttuvalle lukijalle. Tiukasti suoraan
lukijaan tuijottava päähenkilö näyttäytyy eräänlaisena portinvartijana tarinan ja lukijan välillä. Ensimmäinen sivu täyttää lukijan tarpeen saada tietää, miltä kertomuksen
päähenkilö näyttää, mutta kuvallinen esitys henkilöhahmosta herättää uusia kysymyksiä siitä, miksi päähenkilö on niin vihainen, miksi hänen päivänsä täyttyvät syömisestä
ja miksi hän joutuu tekemään niin paljon kotitöitä, että hänen raajansa ovat vääntyneet mutkalle. Nämä kysymykset kannustavat kääntämään sivua ja lukemaan eteenpäin.
Retorinen kertomusteoria on kiinnostunut niistä kertomuksen ominaisuuksista,
joilla kertomus suostuttelee ja pyrkii vaikuttamaan lukijaan. Tutkimussuuntausta useassa teoksessa kehittäneen James Phelanin mukaan retorisen kertomusteorian keskiössä on viisi periaatetta. 1) Kertomus voidaan ymmärtää retorisena aktina, jossa joku
kertoo jollekin toiselle jossain tilanteessa ja jostakin syystä, että jotakin on tapahtunut.
2) Tekstit on suunniteltu vaikuttamaan lukijoihin tietyillä tavoilla kielen, tekniikoiden,
rakenteiden, muotojen, tekstin dialogisten suhteiden ja lukijan tunnistamien lajiin
sekä konventioihin liittyvien merkitysten avulla. 3) Tekijä suunnittelee tekstin hypoteettiselle yleisölle, ja yksittäinen lukija pyrkii tulemaan osaksi tätä tekijän suunnittelemaa yleisöä. 4) Kertomisen retorinen akti koostuu monikerroksisesta kommunikaatiosta, joka kattaa yleisön järkeilyn, emootiot, psyyken ja arvot. 5) Kertomus koostuu yleensä kehityksestä, jossa on alku, keskikohta ja loppu, mikä vaikuttaa yleisön
kiinnostukseen ja tulkintaan. Tulkitessaan kertomuksen erilaisia jännitteitä lukija
osallistuu monenlaiseen tulkinnalliseen toimintaan: hän arvioi henkilöhahmoja, kehittää toiveita ja odotuksia henkilöhahmoja kohtaan ja rakentaa hypoteeseja kertomuksen muodosta ja suunnasta. (Phelan 2005, 18–20; 2007, 3–6.)
Kuten todettua, tutkimukseni kohdeteokset rakentuvat kerrontatilanteelle, jossa
henkilökertoja eli kertojana toimiva henkilöhahmo ilmenee sanallisesti ruutujen yhteydessä olevissa tekstilaatikoissa. Tällöin henkilökertoja (character narrator) voidaan
ymmärtää yhdeksi tekijän käyttämäksi välineeksi teoksen retorisessa kokonaisuudessa (vrt. Phelan 2005, 7). Retorinen kertomusteoria sarjakuva-analyysin apuvälineenä ei poista kuvallisen ja sanallisen aineksen suhteiden tarkastelua, mutta se siirtää
huomion kerronnan agenttien identifioimisesta kertomuksen kokonaisdynamiikkaan
ja siihen, millaisia vuorovaikutussuhteita kuvalla ja sanalla on tuossa kokonaisdynamiikassa. Phelanin (1989, 15) retorisen kertomusmallin mukaan lukijat joutuvat rat-

46

komaan tulkintaprosessin aikana epävakauksia sekä kerronnan että tarinan tapahtumien ja juonen tasolla. Kerronnalliset jännitteet (tensions) koskevat niitä arvoja, uskomuksia, tietoja ja odotuksia koskevia epävakauksia, jotka rakentuvat nimenomaan
kerronnan tasolla. Tarinan epävakaisuudet (instabilities) tapahtumien ja juonen tasolla
liittyvät siihen, mitä henkilöhahmot tekevät tarinan maailmassa (mt.).
Phelan ehdottaa, että kertomukset etenevät yleensä jonkin ratkaisemattoman asiantilan tai henkilöhahmoihin liittyvän epävakauden esittelyllä ja tilanteen monimutkaistamisella, mikä on tarinan epävakaisuuksiin liittyvä taso. Kertomuksen edetessä
jännitteitä voi syntyä myös kerronnan tasolla, kun kertoja vaikuttaa jättävän asioita
kertomatta tai kertojan arvot tai havainnot vaikuttavat kyseenalaisilta. Kertomuksen
lopussa ainakin jotkut näistä jännitteistä ratkeavat. Kertomuksen lukemisen ja tulkinnan aikana lukija kytkeytyy Phelanin mukaan tekstin jännitteitä tulkitessaan monenlaisiin ratkaisumalleihin: henkilöhahmojen arvosteluun, niiden herättämien toiveiden, halujen ja odotusten kehittämiseen sekä kertomuksen kokonaisvaltaiseen muotoon ja kehitykseen liittyvien hypoteesien rakentamiseen. (Phelan 2005, 19–20.) Kuten toin esille, sarjakuvan kerronnan ymmärretään rakentuvan sekä kuvallisesta että
sanallisesta aineksesta, mikä tulee ottaa huomioon sovellettaessa Phelanin ajatuksia
sarjakuvien tulkintaan. Sarjakuva voi samanaikaisesti kertoa ja jättää kertomatta hyödyntäessään sekä sanallista että kuvallista ainesta. Välineen kuvallis-sanallisuudesta
johtuen sarjakuvaa vaikuttaisi luonnehtivan jatkuva jännitteisyys.
Sarjakuvan jännitteisyyteen on kiinnittänyt huomiota myös sarjakuvatutkija Charles Hatfield (2005), joka käyttää jännitettä terminä hieman Phelanista poikkeavalla
tavalla. Hatfield kutsuu sarjakuvaa jännitteiden taiteeksi (art of tensions) ja viittaa jännitteen käsitteellä yleisesti niihin suhteisiin, joita sarjakuvassa muodostuu kuvan ja
sanan, yksittäisen ruudun ja ruutujonon sekä sivu- ja teoskokonaisuuden välillä. Hatfield kiinnittää erityistä huomiota sarjakuvan tilaan, minkä vuoksi käsittelen hänen
ajatuksiaan tarkemmin vasta seuraavassa, tilaan keskittyvässä alaluvussa. Tässä kohdin pidän kuitenkin huomion arvoisena sitä, että Hatfield pyrkii ymmärtämään sarjakuvaa kokonaisuutena, jonka jännitteisten suhteiden tulkinta edellyttää lukijalta jatkuvaa dynaamista tulkintaprosessia.
Jos kuitenkin palataan Phelanin käsitykseen jännitteestä nimenomaan kerronnan
tason ilmiönä, voidaan hänen ajatustensa soveltuvuutta testata kohdeteosteni alkujen
avulla. Teosten alut poikkeavat toisistaan siinä, millaisia kysymyksiä ne aktivoivat lukijassa. Karun sellin alun kuvan ja sanan monimutkainen vuorovaikutus deiktisine
määreineen herättää kysymyksiä siitä, kuinka subjektiivisesti värittynyttä kuvallinen
aines on sanallisen aineksen lisäksi. Viittaan subjektiivisella värittyneisyydellä siihen,
missä määrin lukija saa tietoa henkilöhahmon tuntemuksista ja ajatuksista (ks.
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Groensteen 2013, 121). Sarjakuvan keinoja subjektiivisuuden välittämiseen ovat esimerkiksi erilaiset perspektiivitekniikat, sanallinen kerronta, dialogin ja ajatusten esittäminen puhe- ja ajatuskuplissa, ruutujen peräkkäisyyteen liittyvät ratkaisut, henkilöhahmojen kehonkieli, kasvonilmeet ja eleet, henkilöhahmojen sijoittelu, ruutujen sijoitteluun, kokoon ja muotoon liittyvät ratkaisut, piirrostyylilliset ratkaisut sekä kuvaa
ja sanaa yhdistävät keinot, kuten erilaiset tehosteet (efektit) ja metaforiset kuvat (Mikkonen 2013, 101; ks. myös Horstkotte & Pedri 2011; Groensteen 2013, 121–131).
Karun sellin alussa päähenkilön kehonkieli viestii tuntemuksista, kuten myös päätä
reunustava musta varjo, jonka voi tulkita pahantuulisuutta välittävänä. Sivun monimutkainen kuvan ja sanan vuorovaikutus jättää kuitenkin avoimeksi sen, missä määrin keinot kuvastavat kokevan minän tuntemuksia ja missä määrin ne kuvastavat kertovan minän asenteellisuutta mennyttä minää kohtaan. Tähän kysymykseen ei ole
mahdollista vastata kuin jatkamalla kertomuksen lukemista eteenpäin.
Karun sellin tavoin Vihreä rapsodia käyttää kertomuksen alussa sanallista kerrontaa,
jota tarkastelemalla kertojaksi muodostuu retrospektiivinen minäkertoja (VR, 3; ks.
Kuva 2). Teoksessa ei kuitenkaan ole samanlaista kertovan ja kokevan minän suhdetta hämärtävää kuvan ja sanan vuorovaikutusta kuin Karussa sellissä, vaan alku on
tässä mielessä konventionaalisempi. Lukija kohtaa ensimmäisessä ruudussa ensimmäiseksi kolme edestäpäin kuvattua hahmoa, jotka tervehtivät ruudun oikeaan reunaan selkä lukijaan päin asetettua henkilöä. Päähenkilön kasvoja ei näy ensimmäisessä ruudussa lainkaan, vaan ne näkyvät vasta sivun alareunan kolmessa pienemmässä ruudussa, joissa tyttö nähdään edestäpäin kuvattuna. Sekä Vihreässä rapsodiassa
että Karussa sellissä on käytetty vetoavan kuvan kompositiota, jossa kuvatun henkilön
katse suuntautuu suoraan ”ulos” kuvasta, kohti sarjakuvan lukijaa ja vaatii katsojaa
astumaan jonkinlaiseen kuvitteelliseen suhteeseen kuvatun henkilön kanssa (ks.
Kress & van Leeuwen 2006/1996, 116–118). Vetoavassa kuvassa katseen osapuolten
välille syntyy kontakti, sillä kuvatun hahmon silmistä lähtee suora linja kuvan katsojaan (mt.). Hymyilevällä ilmeellä kuvattu henkilö voi anoa katsojalta sympatiaa ja hyväksyntää ja tiukasti tuijottava henkilö vaatia katsojaa alistumaan ja tottelemaan
(mt.).24 Vastikään tapaamistaan ihmisistä, uuden maan tavoista ja vieraasta kielestä
hämmentynyt Vihreän rapsodian Kiti vaikuttaa etsivän lukijasta tukea oudossa tilanteessa siinä missä Karun sellin Annabella haastaa lukijan katsomaan kotitöissä vääntynyttä ruumiistaan.

Vetoavan katseen käyttäminen on sarjakuvassa usein käytetty keino, jolla voidaan puhutella lukijaa
ja korostaa lukijan aktiivista roolia tulkintaprosessissa (Mikkonen 2017, 167). Keinoa on tulkittava aina
suhteessa esiintymisympäristöönsä, ja käsittelenkin suoran katseen merkitystä useassa kohtaa tutkielmaani.
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Kuva 2. VR, 3.
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Tulkitsen molempien teosten alkujen olevan teosten kokonaistulkintaa ohjaavia
siinä, miten ne hyödyntävät kuvan ja sanan vuorovaikutusta ja henkilöhahmon asemoimista. Karu selli asettaa kuvan ja sanan monimutkaisella vuorovaikutuksella lukijan pohdittavaksi sen, kuinka paljon kuvallisesta esityksestä suodattuu minäkertojan
kautta, mikä muodostaa purkamista ja selvittämistä edellyttävän kerronnallisen jännitteen. Koska kerronnallinen jännite aktivoituu heti kertomuksen alussa, voi sen ehdottaa vaikuttavan tulkintaan myöhemmistä kuvan ja sanan vuorovaikutuskohdista,
joissa herää kysymys sanallisen ja kuvallisen aineksen subjektiivisesta värittyneisyydestä. Vihreän rapsodian alussa puolestaan käytetään henkilöhahmon selän takaa rakentuvaa kuvakulmaa, jonka avulla lukijaa ohjataan tulkitsemaan tapahtumia päähenkilön näkökulmasta (vrt. Mikkonen 2010, 321–322). Näkökulmatekniikan avulla lukijan eteen asetetaan tarinan epävakaisuus, jossa henkilöhahmo kamppailee kommunikoimisen ongelmien kanssa vieraassa ympäristössä. Tämä tarinan epävakaus sysää
kertomuksen liikkeelle ja herättää kysymyksiä siitä, miten maailman ujoimmaksi tytöksi kuvailtu päähenkilö tulee selviämään vieraassa ympäristössä.
Toisin kuin Vihreä rapsodia ja Karu selli, Kuka pelkää Nenian Ahnavia? ei ala kuvan
ja sanan vuorovaikutuksella, jossa vakiinnutettaisiin kerrontatilanne, vaan sivunkokoinen kuva esittelee tapahtumat in medias res (KPNA, 5; ks. Kuva 3). Kuva esittää
synkässä metsässä pelästyneeltä näyttävän tytön, joka katsoo suoraan kohti lukijaa.
Koska sivu ei sisällä sanallista informaatiota, lukijalle ei paljastu, mikä tytön hätä on,
vaan tarinan epävakaisuuden ratkaistakseen lukijan on käännettävä sivua. Vielä tällöinkään lukija ei saa sanallisen kerronnan apua tulkintaan, vaan lukija joutuu yhdistämään kaksi sanatonta kuvaa toisiinsa. Vasta teoksen kolmas sivu sisältää sanallista
kerrontaa aforistisen lauseen muodossa: ”Kaikki ihmiset rakastavat valoa ja värejä
enemmän kuin värittömyyttä – iästä riippumatta” (KPNA, 7). Toisin kuin Vihreässä
rapsodiassa ja Karussa sellissä sanallinen kerronta ei linkity persoonamuodoin kuvassa
esitettyyn henkilöhahmoon, vaan mietelauseelta kuulostavan lauseen lähteeksi voidaan yhtä hyvin tulkita kuvassa näkyvä henkilöhahmo kuin jokin auktoriaalisempi
kertoja. Tämä kuvan ja sanan määrittelemätön suhde aktivoi kerronnallisen jännitteen, jossa kysymykseksi nousee, kuka tarinaa kertoo. Toisaalta Kuka pelkää Nenian
Ahnavia? -teoksen alun voi tulkita häivyttävän kertojan läsnäoloa toisin kuin Vihreä
rapsodia ja Karu selli, joissa sanallisen kerronnan persoonapronomien perusteella on
selvää, että kertomus välittyy minäkertojan kautta.
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Kuva 3. KPNA, 5.
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Retorisen kertomusteorian lähtökohtana on olettamus, että teokset on suunniteltu vaikuttamaan lukijoihin tietyillä tavoilla kielen, tekniikoiden, rakenteiden, muotojen, tekstin dialogisten suhteiden ja lukijan tunnistamien lajiin sekä konventioihin
liittyvien merkitysten avulla (Phelan 2005, 19). Näiden ominaisuuksien avulla tekijä
kommunikoi lukijalle ja pyrkii vaikuttamaan hänen ajatteluunsa, mielipiteisiinsä, arvioihinsa ja arvoihinsa esimerkiksi korostamalla kerronnallisin ratkaisuin tiettyjä kertomuksen tematiikkaan liittyviä seikkoja. Vihreän rapsodian, Karun sellin ja Kuka pelkää
Nenian Ahnavia? -teoksen alut toimivat lukemisen dynamiikan näkökulmasta samanlaisissa tehtävissä: ne saattavat lukijan tulkinnan käyntiin ja herättävät kysymyksiä,
joihin lukija pyrkii vastaamaan edetessään kertomuksessa. Esiin nostamani erot kuvallisen ja sanallisen aineksen vuorovaikutuksessa kuitenkin ohjaavat lukijaa eri tavoin.
Kun Phelan (2005, 19) väittää, että tekstit on suunniteltu vaikuttamaan lukijoihin
tietyin tavoin, on huomioitava, että tätä ei tule ottaa määräävänä tosiasiana, vaan ohjeena kiinnittää huomio niihin tekstin erilaisiin keinoihin, joilla se pyrkii vaikuttamaan
lukijaan emotionaalisesti, kognitiivisesti ja eettisesti. Todellisen lukijan tulkintoihin
on mahdotonta päästä käsiksi ilman lukijatutkimusta, mutta retorinen kertomusteoria tarjoaa tekstien kerronnallisten ominaisuuksien perusteella rakennetun hypoteettisen lukumallin. Rakentuessaan klassisessa narratologiassa esitellylle kommunikaatiomallille retorinen kertomusteoria sisältää joitain olettamuksia tekijästä ja lukijasta,
joita on syytä arvioida sarjakuvan kannalta. Kommunikaatiomallissa todelliset tekijä
ja lukija jäävät tekstin ulkopuolelle, mutta tekstin sisälle voidaan rakentaa erilaisia
toimijoita, kuten kertoja ja hänen yleisönsä sekä implisiittinen tekijä ja lukija (Chatman 1978, 151). Todellisen tekijän sijaan mallissa puhutaan implisiittisestä tekijästä (implied author), joka käsitteenä perustuu pyrkimykseen välttää tekstien tulkitseminen
todellisen tekijän intentioita, asenteita tai mielipiteitä spekuloimalla. Retorinen kertomusteoria ei väitä pystyvänsä tavoittamaan tekijän intentioita, vaan korostaa merkitysten rakentuvan lukuprosessissa aina vuorovaikutuksellisessa suhteessa tekijän,
tekstin ja lukijan välillä (Phelan 2005, 59).
Implisiittisen tekijän määrittelylle on monia vaihtoehtoja. Perinteisesti implisiittisellä tekijällä on tarkoitettu lukijan tekstin pohjalta konstruoimaa näkemystä tekstiä
yhdistävästä ja koossapitävästä periaatteesta, moraalista tai asenteesta (Chatman
1978, 148–149) tai lukijan käsitystä tekstin normien lähteestä (Rimmon-Kenan 1983,
86–87).25 Toisin sanoen termi käsitteellistää yhden tavan, jolla lukija pyrkii löytämään
Phelanin (2005, 45) edustaman näkemyksen mukaan implisiittinen tekijä ei palaudu pelkästään tekstin ominaisuuksiin, vaan kyseessä on virtaviivaistettu versio tekijän taidoista, ominaisuuksista, asenteista, uskomuksista ja muista asioista. Phelanille implisiittinen tekijä on todellisen tekijän rakentama,
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kertomukselle kokonaismerkityksiä suhteuttamalla lukemaansa tekstin pohjalta rakentamaansa auktoriteettiin. Ymmärrän narratologi Susan Lanserin (2011, 154) tavoin, että implisiittisen tekijän konstruoiminen edellyttää lukijan tulkinnallista toimintaa, jossa tekstin ymmärretään olevan intentionaalinen teko. Tekstien intentionaalisuuden huomioiminen – eli sen ymmärtäminen, että ne on tarkoitettu välittämään merkityksiä ja tarkoituksia – ei tarkoita sitä, että nämä tarkoitukset käsitettäisiin
todellisen tekijän tarkoituksia vastaaviksi. (Mts. 155.) Implisiittinen tekijä muistuttaa
aiemmin esittelemääni Groensteenin (2013) käsitettä sarjakuvan kokonaiskertojasta,
sillä implisiittisen tekijän tavoin Groensteenin kertoja jää aina vaille omaa ääntä ja
manifestoituu ainoastaan välillisesti tekstin ominaisuuksien kautta. Groensteen ei itse
ota esille käsitteiden samankaltaisuutta, vaikka hän muuten vaikuttaa tietoiselta klassisen narratologian käsitteistä.
Implisiittinen tekijä on sarjakuvien kohdalla käyttökelpoinen käsite silloin, kun
halutaan pohtia sarjakuvakertomusten vaikuttavuutta ilman, että aletaan spekuloida
todellisen tekijän intentioilla. Käsite voi osoittautua hyödylliseksi esimerkiksi silloin,
kun kuvallisen ja sanallisen aineksen välilllä havaitaan ristiriitoja ja nuo ristiriidat pitää
suhteuttaa kertomuksen kommunikaatioon (Mikkonen 2017, 134). Sarjakuvan ominaisuuksiin kuuluu kuitenkin se, että usein kuvat on käsin piirretty ja teksti käsin kirjoitettu. Sarjakuvaa onkin pidetty yhtenä niistä välineistä, joissa todellisen tekijän kädenjälkeä ei voi unohtaa tai olla huomaamatta (Miller 2007, 123; Chute 2010, 10–11;
Gardner 2011, 66; Horstkotte 2013, 33; Groensteen 2013, 85). Sarjakuvataiteilijoilla
on usein omanlaisensa, tunnistettava piirrostyyli ja useat taiteilijat haluavat itse myös
tekstata teoksensa. Nämä seikat ovat johtaneet siihen, että useat sarjakuvatutkijat ymmärtävät tekijän kädenjäljen vaikuttavan sarjakuvan luku- ja tulkintaprosessiin. Hillary Chute (2010, 10–11) ehdottaa tekijän jäljen tuottavan sarjakuvaan ruumiillisuuden tason, jolloin lukija kohtaa ruudusta toiseen toistuvien henkilöhahmojen ruumiin
representaatioiden lisäksi tekijän ruumiillisuuden piirrosten ja tekstauksen kautta.
Käsintekemisen jälki tuottaa Chuten mukaan sarjakuvaan intiimiä päiväkirjamaisuutta ja muistuttaa lukijaa piirrosviivojen ja käsintekstauksen edellyttämästä taiteilijan ruumiillisesta työstä (mt.). Tekstianalyyttinen sarjakuvatutkimus ei perustu sarjakuvantekijän intentioiden arvailulle, mutta implisiittisen tekijän käsitteen käyttämisen

ei jotain sellaista, minkä lukija punoo yhteen tekstin ominaisuuksia, arvoja ja asenteita tulkiten (mt.).
Phelanin näkemys vaikuttaisi kuitenkin olevan ristiriidassa hänen lukijan aktiivisuutta korostavan teoriansa kanssa.
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ei tarvitse tarkoittaa myöskään sarjakuvan käsityöläisyyden ohittamista. Kuten seuraavaksi ehdotan, käsityöläisyydestä kertovaa piirroksellisuutta voidaan retorisen kertomusmallin käsitteiden avulla tutkia myös muista näkökulmista.
Phelan (1989, 5; 2005, 213) ehdottaa, että teoksille voidaan olettaa tekijän yleisö
(authorial audience), joka ymmärtää kertomuksen henkilöhahmojen ja tapahtumien
synteettisen eli keinotekoisen ja rakennetun luonteen.26 Kovácsin teosten kohdalla
ideaalina tekijän yleisönä voitaisiin pitää ensinnäkin sellaista sarjakuvan lukijaa, joka
pystyy suhteuttamaan toisiinsa kuvallisesti ja sanallisesti välitettyjä merkityksiä ja käsittelemään monimutkaisia sivusommitteluja ja kerronnallisia ratkaisuja. Sarjakuvatutkija Charles Hatfieldin mukaan sarjakuvan lukijat osaavat nykyisin odottaa kokeiluja muodon mahdollisuuksilla ja rajoituksilla. Monimutkaisia sarjakuvia on ollut
aiemminkin, mistä Hatfield mainitsee esimerkkinä 1900-luvussa ilmestyneen George
Herrimanin Krazy Kat -sarjakuvan (1916–1944), joka hyödynsi leikkisästi sivun tilaa.
(Hatfield 2005, 66.) Voidaan kuitenkin ehdottaa, että nykysarjakuvassa erityisesti
pitkä kertomusmuoto mahdollistaa monenlaiset kokeilut. Kompetentin lukijan tulkintakyvyt ovat seurausta kontekstuaalisen tiedon karttumisesta, jonka avulla hän
pystyy tulkitsemaan teoksissa esiintyviä karrikoituja hahmoja, symboleja, metaforia
ja kulttuurisia viittauksia (vrt. Kukkonen 2008b, 261). Todellinen lukija tulkitsee tietenkin teoksia aina omalla tavallaan, ja Phelan (2005, 19) huomauttaa, että lukijan
tulkinnallisessa toiminnassa ei ole kyse ainoastaan kerronnallisten keinojen järkeilystä, vaan yhtä lailla kertomus aktivoi lukijan emootiot, psyyken ja arvot.
Synteettisyys on Phelanin mallissa yksi kolmesta kertomuksen tulkinnan ulottuvuudesta, joita ovat lisäksi mimeettisyys ja temaattisuus. Synteettisyyden tasolla yleisö kiinnittää huomiota henkilöhahmoihin rakenteina eli keinotekoisina tekstin elementteinä, jotka ovat osa laajempaa kertomuksen kokonaisrakennetta. Mimeettisyys viittaa yleisön kiinnostukseen henkilöhahmoja kohtaan mahdollisina ihmisinä ja tarinan
maailmaa kohtaan todellisen maailman kaltaisena. Temaattisella tasolla yleisö tulkitsee, että henkilöhahmot edustavat jotain laajempaa ideaa tai ideologiaa ja että kertomuksessa tuodaan esille kulttuurisia, ideologisia, filosofisia ja eettisiä kysymyksiä.

Tämän käsityksen mukaan kirjailija kirjoittaa teoksensa yleisölle, joka oletetusti jakaa hänen kanssaan
ne tiedolliset, kulttuuriset, kielelliset ja muut ominaisuudet, jotka yleisö tarvitsee voidakseen ymmärtää
teosta. Mikkonen huomauttaa, että lukijan ei tarvitse jakaa teoksen arvoja tai olla samaa mieltä sen
kanssa. Sen sijaan tekijän yleisöllä on tietoa esimerkiksi kulttuurisesti merkittävistä symboleista, teoksen
ilmestymisajankohdan sosiaalisista ja kulttuurisista piirteistä sekä tuntemusta kirjallisuudesta ja sen keinoista ylipäänsä. Ideaaliyleisöllä on siis tiettyjä kognitiivisia, emotionaalisia, eettisiä ja kirjallisuuden vaikutuksiin liittyviä odotuksia, kokemuksia ja tietoa. (Mikkonen 2011, 39–40.)
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(Phelan 1989, 2–3; 2005, 20.) Kertomukset voivat korostaa henkilöhahmojen synteettisyyttä esimerkiksi tekemällä niistä korostetun kaksiulotteisia, liioiteltuja tai absurdeja, jolloin niiden keinotekoisuus korostuu ja lukijan on mahdollista alkaa pohtia
niiden funktiota esimerkiksi kertomuksen dynamiikkaa varten luotuina.
Phelanin ajatukset kertomuksen mimeettisestä, temaattisesta ja synteettisestä tulkinnan tasosta voivat olla hyödyllisiä myös sarjakuva-analyysissa. Esimerkiksi Karun
sellin kansikuvassa (ks. Kuva 4) nähtävät sormenjäljet voi ajatella retorisena keinona
vedota lukijaan kiinnittämällä huomio yksilön identifioinnin apuvälineenä pidettyyn
merkkiin. Synteettiseltä ulottuvuudeltaan sormenjäljet etualaistavat sen, että kyse on
taiteilijan fyysisen työn, valintojen ja ratkaisujen seurauksena syntyneestä lopputuloksesta. Tulkittaessa sormenjälkien temaattista ulottuvuutta jälkiä tarkastellaan suhteessa kertomuksen tematiikkaan. Sormenjäljet yhdistetään usein rikoskertomuksiin,
jollainen Karu sellikin osaltaan on. Koska Karu selli käsittelee päähenkilön mielenliikkeitä, murhanhimoon johtavaa mustasukkaisuutta ja mielen sisälle sijoittuvia tapahtumasarjoja, sormenjälkien voi ymmärtää korostavan aiheeseen liittyvää subjektiivisuutta. Mimeettiseltä ulottuvuudeltaan sormenjäljet muodostavat mustan pilvimäisen
muodostelman taivaalta tuijottavan auringon viereen. Sen sijaan, että sormenjäljet
tulkittaisiin ainoastaan tekijän sormenjälkinä, niitä on mahdollista tulkita useammalla
eri tavalla. Tämä pätee moniin muihinkin sarjakuvan piirroksellisiin valintoihin, mihin palaan useasti tutkielmani aikana.27
Retorinen kertomusteoria ei tarjoa varsinaisesti mallia sarjakuvakertomusten ruumiillisuuden analysoimiseen, vaan on pikemmin laajempi kehys kertomusten ja tulkinnan dynamiikan hahmottamiselle. Näkemykseni mukaan Phelanin huomiot kerronnan jännitteistä ja tarinan epävakaisuuksista tarjoavat yhden käyttökelpoisen ratkaisun haluttaessa edetä abstraktien sarjakuvakerronnan toimijoiden tunnistamisesta
sarjakuvakerronnan kokonaisdynamiikkaa koskevien ilmiöiden analysoimiseen.

Henkilöhahmojen temaattisuutta käsittelen erityisesti luvuissa 3.2. ja 5.1.1. Tekijään liittyvää synteettisyyttä käsittelen paratekstien avulla luvussa 5.2.1.
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Kuva 4. KS, kansikuva.
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2.2

Ruumiit sarjakuvan tilassa

Vihreän rapsodian, Karun sellin ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen alut hyödyntävät toisistaan poikkeavia sivusommitteluja, joiden tilallisilla valinnoilla on merkitystä
sille, miten lukija vedetään kertomuksen pariin ja tulkitsemaan henkilöhahmoja. Mainitsin jo, miten suuri vaikutus henkilöhahmon koolla on: Karun sellin Annabella muodostuu uhkaavaksi, Vihreän rapsodian alussa korostuu Kitin pienuus ja ujous, ja Kuka
pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen päähenkilö näyttäytyy alussa pienenä ja pelokkaana.
Teosten alut hyödyntävät henkilöhahmojen ruumiin kokoa välittämään lukijalle sanallistamatonta tietoa henkilöhahmojen persoonallisuudesta ja tunnetiloista.
Sarjakuvan tilaa voidaan hahmottaa jakamalla tila sarjakuvatutkija Pascal Lefèvren
(2009, 157) tavoin tarinan tilaan (diegetic space) ja tarinan ulkopuoliseen tilaan (extradiegetic space). Tarinan tila eli henkilöhahmojen toiminta ja tarinan tapahtumat sijoittuvat sarjakuvaruutujen sisälle. Ruutukehysten tai -reunojen ulkopuolelle jää tarinan ulkopuolinen tila (eli ruutujen väliin jäävä) ruutuväli (gutter) ja sivujen marginaalit
(mts. 160–161). Jako tarinan sisäiseen ja ulkoiseen tilaan ei kuitenkaan välttämättä
ole aina niin selvää, ja Lefèvre ulottaa tarinan ulkopuolisen tilan koskemaan myös
sitä todellista tilaa, johon todellinen lukija sijoittuu, mikä tekee hänen jaottelustaan
epämääräisen. Tarinan ulkopuolisen tilan sijaan on tarkempaa viitata sivun tilaan, johon sijoittuvat sekä tarinan tilaa rajaavat sarjakuvaruudut että ruutuvälit, marginaalit
ja muut sivulla nähtävät elementit. Sivun tilaan liittyvän tilallisen sommittelun merkitystä auttaa selventämään seuraavaksi esittelemäni sarjakuvan tilallis-paikallisuuden
teoria, joka ymmärtää sarjakuvan tilan kolmitasoisesti: ruutujonon, sivu- ja aukeamasommittelujen sekä koko teoksen tasolla.

2.2.1

Sarjakuvan tilallis-paikallisuus

Sarjakuvan erityispiirteenä pidetään sen tilallisuutta, jonka merkitystä on tuotu esiin
vertaamalla sarjakuvaa elokuvaan ja perinteiseen kirjallisuuteen. Erona elokuvaan
sarjakuvan kuvat asettuvat samaan tilaan niin, että lukijalla säilyy kontrolli lukemisnopeuteen (Chute 2010, 8–9). Sarjakuvan ruudut asettuvat sivuille ja aukeamille, ja
ruutujen samanaikaisuus lukijan näkökentässä tekee sarjakuvasta tilallisesti ja ajallisesti erilaisen kerrontavälineen kuin elokuvasta, jossa uusi kuva korvaa aina aiemman
kuvan (Groensteen 2013, 82). Erona perinteiseen kirjallisuuteen sarjakuvan kerronta
on riippuvainen tilasta ja formaatista siinä mielessä, että sarjakuvan elementtejä on
hyvin vaikea latoa uudelleen eri tavoin, jos esimerkiksi sivumäärää halutaan muuttaa
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mutta merkitykset pitää ennallaan (Chute 2010, 11). Sarjakuvan tilallisuudella on esitetty olevan myös huomattavia vaikutuksia sarjakuvan lukemiseen. Scott McCloud
käsitti sarjakuvat vaikutusvaltaisessa Understanding Comics -teoksessaan (1994) ensisijaisesti sekventiaalisuuteen eli ruutujen peräkkäisyyteen perustuvana kertomusmuotona. McCloudin ajattelussa sarjakuva on peräkkäisten, tyhjällä tilalla toisistaan erotettujen ruutujen ketju, jota lukija tulkitsee aktiivisesti täydentäen kuvaamatta jääneitä
tapahtumia.
Sittemmin sarjakuvatutkijat ovat kyseenalaistaneet ruutujen peräkkäisyyteen pelkistyvän käsityksen sarjakuvan tilallisuudesta ja korostavat sivu- ja aukeamakokonaisuuksien merkitystä sarjakuvan lukemisprosessissa (esim. Hatfield 2005; Thomas
2010; Fischer & Hatfield 2011; Miller 2011; Horstkotte 2013; Kukkonen 2013; Miodrag 2013; Postema 2013; Baetens & Frey 2015; Chute 2016; Mikkonen 2017).28
Käsitysten muutokseen on vaikuttanut erityisesti Thierry Groensteenin teos The System of Comics (2007), jonka ydinajatuksen mukaan sarjakuvan elementit saavat merkityksensä tilallisessa suhteessa muihin elementteihin sarjakuvan sivulla, aukeamalla ja
koko teoksen tasolla (mts. 5). Groensteenin teoria on vaikuttanut nykyiseen sarjakuvatutkimukseen niin vahvasti, että on syytä tuoda esiin sen perusperiaatteet ja katsoa,
millaisen pohjan ne voisivat tuoda sarjakuvan ruumiillisuuksien tutkimiseen.
Keskeistä Groensteenin (2007, 21) teoriassa on käsitteellinen ja analyyttinen eronteko tilan (space) ja paikan (place) välillä: ollessaan tietyn kokoisia sarjakuvan ruudut
ja elementit vievät tietyn tilan sivun tai aukeaman kokonaistilasta. Ne myös sijoittuvat
tiettyyn paikkaan, osaksi sivun tai aukeaman kokonaissommitelmaa. Yhdistettäessä
nämä kaksi aspektia muodostuu tilallis-paikallisuus (spatio-topia), joka on yksi
Groensteenin keskeisistä käsitteistä. (Mt.) Tilallis-paikallisuus on yksittäisten elementtien kiinnittymistä tilallisesti kokonaisuuteen, ja Groensteenin mallin mukaan
tilalliset kytkökset vaikuttavat myös siihen, miten merkitykset syntyvät sarjakuvassa.
Hänen mukaansa merkitykset voivat syntyä tilallisesti kolmella eri tasolla:
1) Rajattu artikulaatio: ruudun suhde edelliseen ja seuraavaan ruutuun (restricted
arthrology)
2) Tilallis-paikallinen järjestelmä: sivu- ja aukeamasommittelut (spatio-topical system)
3) Yleinen artikulaatio: teoksen kokonaisuuden taso (general arthrology). (Mts. 22;
ks. myös Miller 2007, 82.)
On huomattava, että peräkkäisyyden kyseenalaistamisella sarjakuvan kerrontaa määrittelevänä piirteenä on pitkä perinne ranskankielisessä tutkimuksessa (ks. esim. Fresnault-Deruelle 2014/1976),
mutta angloamerikkalaisessa tutkimuksessa ruutujen peräkkäisyys korostui pitkään juuri McCloudin
teoksen vuoksi.
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Artikulaatio-termillä Groensteen viittaa elementtien välisiin suhteisiin eli yhteennivellyksiin.29 Sarjakuvan tilassa artikulaatiosuhteet voivat rakentua horisontaalisesti,
vertikaalisesti, diagonaalisesti sekä elementtien etäisemmissä suhteissa. (Groensteen
2007, 21–22.) Nimensä mukaisesti Groensteenin teos pyrkii ymmärtämään sarjakuvaa järjestelmänä, jossa osilla on merkityksellinen paikkansa kokonaisuudessa, joka
taasen ei voisi toimia ilman pienempiä osia. Strukturalistisen periaatteen mukaisesti
sarjakuva on Groensteenin näkemyksen mukaan järjestelmä (system), jonka toimintalogiikkaa on mahdollista ymmärtää ja kuvata systemaattisesti.
Groensteenin teoriassa korostuu ajatus ruudun saamista merkityksistä suhteessa
sivun, aukeaman ja koko teoksen muihin ruutuihin, mutta hän tutkii myös esimerkiksi puhekuplien tilallista sijoittumista sivun tilassa (Groensteen 2007, 79–85). Ajatusta tilallisista artikulaatioista voidaankin soveltaa kaikkien sarjakuvaelementtien tilalliseen tarkasteluun. Sarjakuvatutkija Hannah Miodrag (2013, 70) on huomioinut,
että tilalliset etäisyydet sanallisten elementtien, kuten puhekuplien tai tekstilaatikoiden, välillä voivat rakentaa lukemiseen yllätyksiä ja koomista ajoitusta, kun vastakohtaisesti toisiinsa suhteutuva informaatio rakentuu eri puolella sivua olevista elementeistä. Koomisuus rakentuu, kun lukija yhdistää toisiinsa erillisten elementtien informaatiosisällön ja huomaa niistä rakentuvan nasevan tai purevan vitsin (mt.). Toisin
sanoen tilallinen etäisyys vaikuttaa siihen, miten sanallisten elementtien merkitykset
artikuloituvat toisiinsa.
Myös edellisessä alaluvussa mainitsemani Charles Hatfield (2005, 32–33) ottaa
huomioon sarjakuvan tilallisuuden, jonka hän ehdottaa vaikuttavan sarjakuvan lukemiseen etenkin yksittäisen kuvan ja ruutujonon sekä yksittäisen ruudun ja sivusommittelun välisiä jännitteitä (tension) tulkittaessa. Hatfield ehdottaa sarjakuvan lukemisessa ja tulkinnassa tarvittavan neljän jännitteen ratkaisemista:
1) Jännite merkityksenannoltaan erilaisten koodien välillä
2) Jännite yksittäisen ruudun ja stripin eli ruutujonon välillä
3) Jännite yksittäisen ruudun ja sivusommittelun välillä
4) Jännite kertomuksen ja fyysisen artefaktin välillä (Mts. 36–58.)

Ensimmäisessä kategoriassa on kyse siitä, että lukijalta odotetaan kykyä suhteuttaa
toisiinsa eri merkkijärjestelmien elementtejä. Yhteismerkitys ei rakennu ainoastaan
esimerkiksi kuvan ja sanan vertaamisesta toisiinsa, vaan myös siitä, että lukija pohtii

Artikulaatio-sana juontaa juurensa kreikan sanasta arthron, joka tarkoittaa artikulaatiota eli yhteen
liittämistä (Groensteen 2007, 21; ks. myös Fischer & Hatfield 2011, 82).
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kuvien ja sanojen merkitsemisen tapoja. (Hatfield 2005, 36–41.) Toinen kategoria
kattaa sen, miten lukija yhdistää peräkkäiset ruudut toisiinsa ja pystyy sen perusteella
kerronnallistamaan lukemaansa. Toisin sanoen, lukijalta vaaditaan kykyä ratkaista
sarjakuvan fragmentaarisuudesta johtuvat aukkokohdat niin, että ruudut vaikuttavat
muodostavan ymmärrettävän ja tarinallisesti seurattavan kokonaisuuden. Kolmas kategoria koskee sitä, miten lukija rakentaa elementtien merkityksiä sivu- ja aukeamatasoilla, ja viimeinen kategorioista kiinnittää huomion siihen, miten sarjakuvan lukukokemukseen vaikuttavat sarjakuvateoksen fyysiset ominaisuudet, kuten teoksen
koko, muoto, sidonta, paperi- ja painolaatu sekä piirrostyyli ja -tekniikka (mts. 58).
Ymmärrän Hatfieldin viimeisen kategorian tarkoittavan jännitettä sen välillä, miten
lukija pystyy yhtäältä uppoutumaan tarinan tapahtumiin ja toisaalta huomioimaan teoksen artefaktisuuteen liittyvät ominaisuudet. Viime luvussa esittelemieni Phelanin
käsitteiden avulla ilmaistuna kyse on mimeettisyyden ja synteettisyyden välisestä suhteesta.
Hatfieldin kategorioinnissa on paljon samaa kuin Groensteenin tilallis-paikallisiin
artikulaatioihin keskittyvässä teoriassa. Kumpikin teoreetikko pyrkii sarjakuvaa kerrontamuotona ymmärtävään laajaan näkemykseen, jossa sarjakuva on kokonaisuutena kuin palapeli, johon ruudut, puhekuplat, ruutujen kehykset, tekstilaatikot, efektit
ja muut elementit solahtavat omille paikoilleen. Tärkeiksi muodostuvat liitoskohdat
eli se, miten palat sopivat toisiinsa muodoltaan ja mille paikoille palat sijoittuvat,
mutta myös se, millaisen kokonaiskuvan ne yhdessä muodostavat. Yleisesityksinä
Groensteenin ja Hatfieldin mallit antavat yleisen kehikon sarjakuvan tilallisen erityisyyden ymmärtämiselle.
Esitän kuitenkin lisäystä tilallisuutta korostaviin malleihin ja ehdotan, että sarjakuvaelementtien tilallisten suhteiden tarkastelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota
henkilöhahmoihin ja siihen, miten niiden ruumiit sijoittuvat tilallisesti muihin kuvallisiin ja sanallisiin elementteihin. Monet tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen,
että henkilöhahmot ovat sarjakuvissa usein se elementti, joka toistuu ruudusta toiseen, ja jonka toimintaa ja reaktioita lukija myös seuraa (Groensteen 2007, 115;
Baetens & Frey 2015, 174; Mikkonen 2017, 90; Ernst 2017, 85). Mikkonen (2017,
90) esittää, että henkilöhahmon toistuminen antaa lukijalle selkeän kiintopisteen,
jonka avulla jatkuvuuden rakentaminen kertomukseen on helpompaa. Toistuva henkilöhahmo toimii tällöin eräänlaisena visuaalisena siltana sarjakuvaruutujen välillä,
minkä johdosta lukijan on helpompi liittää ruudut toisiinsa (mts. 92). 30 Länsimaisessa

Täysin henkilöhahmottomat sarjakuvat ovat harvinaisia, sillä yleensä sarjakuvat kertovat jossain määrin inhimillistetyistä hahmoista. Kenties tunnetuin esimerkki henkilöhahmottomasta sarjakuvasta on
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sarjakuvassa lukusuunta on yleensä vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas, mikä noudattelee tavanomaista tekstien lukemisen suuntaa. Sarjakuvan tilallisessa sommittelussa tämä otetaan huomioon tekstilaatikoiden ja puhekuplien sijoittelussa, sillä konventionaalinen lukusuunta vaikuttaa esimerkiksi henkilöhahmojen dialogin muodostavien puhekuplien järjestykseen. Kun henkilöhahmon ajatellaan olevan sarjakuvan
lukemista ohjaava kiintopiste, myös ruumiin tilallisesta asemoimisesta tulee relevantti
ja kiinnostava osa sarjakuvien tilallista rakentumista.
Koska henkilöhahmojen ruumiit asettuvat samaan sivun tilaan kuin muut sarjakuvan elementit, on tilallis-paikallisen teorian valossa luontevaa, että tarkastelun kohteeksi nostetaan eri elementtien väliset artikulaatiosuhteet. Toisin sanoen on analysoitava sitä, miten esimerkiksi sanalliset elementit vaikuttavat kuvallisesti esitetyn
henkilöhahmon ruumiin tulkitsemiseen ja toisin päin. Kun palataan tarkastelemaan
Karun sellin ensimmäistä sivua (ks. Kuva 1; Luku 2.1.1), huomataan, että sanalliset
elementit on sijoiteltu sivulle neljään eri kohtaan. Tekstilaatikot sijoittuvat eri kohtiin
suhteessa henkilöhahmon ruumiiseen, mikä tilallis-paikallisuuteen perustuvan artikulaatioteorian mukaan vaikuttaa siihen, kuinka kuvan ja sanan vuorovaikutusta tulkitaan. Kuvaa ympäröivän kehyksen yläreunaan sijoittuva ”I OSA”-tekstiä voidaan pitää kertomuksen kokonaisrakenteesta viestivänä elementtinä, joka vihjaa ensimmäisen osan jälkeen tulevan muita osia. Kuten viime alaluvussa analysoin, ruudun vasempaan yläkulmaan sijoitettu toteamus ”[o]lin tämännäköinen nainen” puolestaan
esittelee lukijalle kerrontatilanteen ja ohjaa katsomaan henkilöhahmon ruumista kokonaisuudessaan, jotta deiktinen ilmaus ”tämännäköinen” saa viittauskohdan. Seuraavaan tekstilaatikkoon sijoitettu toteamus ”[m]ussutin aamusta iltaan” sijoittuu Annabellan pään viereen, päähenkilön kasvojen ja kuvaa reunustavan kehyksen väliin.
Tekstilaatikon sijoittelu yhdessä tekstin semanttisten merkitysten kanssa ohjaavat lukijan katseen kuvaa reunustavaan mustaan kehykseen, joka on piirretty täyteen
ruoka-aineita, kuten makkaroita, hedelmiä, juustoja, leivoksia ja muita herkkuja.
Tekstilaatikko muodostaa tilallisen artikulaatiosuhteen Annabellan ja ruoista koostuvan kehyksen välille, jolloin lukijalle korostuu herkuttelun toisteisuus. Sivun viimeinen tekstilaatikko on sijoitettu sivun oikeaan alakulmaan, jonne lukijan katse päätyy
konventionaalisen lukusuunnan mukaisesti viimeisenä. Teksti ”[k]otirouvan työ oli
vääntänyt paksut raajani mutkalle” selventää lukijalle Annabellan ulkomuotoa ja sosiaalista statusta.
Martin Vaughn-Jamesin teos The Cage (1975), joka on lähes 200-sivuinen teos ilman ainuttakaan ihmishahmoa. Kokemuksellisuutta (ks. Luku 1.1) edellyttävän määritelmän mukaan Vaughn-Jamesin teoksessa ei ole varsinaisesti kyse kertomuksesta tai ainakin lukijan on ponnisteltava hyvin paljon voidakseen kerronnallistaa sivu sivulta vaihtuvia paikkoja ja tiloja.
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Karun sellin ensimmäinen sivu on tilalliselta sommittelultaan erikoinen, sillä se ohjaa lukijaa tekstilaatikoiden sommittelun kautta rakentamaan sivulle pyörteisen liikkeen. Pyörteisen liikkeen syntymistä tukee koristeelliseen kehykseen kiinnittyvät kellotaulun numerot, joiden keskelle päähenkilön pyöreä ruumis sijoittuu. Vihreän rapsodian alku on tilalliselta sommittelultaan huomattavasti konventionaalisempi, sillä teoksen alku rakentuu sivusommittelulle, jota sarjakuvateoreetikko Benoît Peeters
(2007/1998) on kutsunut retoriseksi (rhetorical). Nimityksellä ei ole tekemistä retorisen kertomusteorian kanssa, vaan retorisuus viittaa Peetersin käytössä siihen, kuinka
sivusommittelu palvelee toiminnan kuvausta. Retorisessa sivusommittelussa epäsäännöllisen kokoiset tai -muotoiset ruudut muodostavat kehikon, jossa ruutujen
määrä, koko ja muoto joustavat tarinan tapahtumien mukaan. Peeters (2007) erottaa
retorisen sivusommittelun säännöllisestä eli konventionaalisesta (conventional), koristeellisesta (decorative) ja tuottavasta (productive) sivusommittelusta, joista ensin mainittu koostuu symmetrisestä ruudukosta, toiseksi mainittu rakentuu esteettisyydelle
ja viimeksi mainitussa sivusommittelu määrittelee ruutujen lukemisjärjestystä ja tarinan ymmärtämistä. Useissa tutkimuksissa Peetersin kategorioiden on huomioitu olevan päällekkäisiä (Mikkonen 2005, 296–300; Groensteen 2007, 93–94). Kategoriat
toimivat kuitenkin välineinä, joiden avulla voidaan kiinnittää huomio ruutuja laajempiin sivukokonaisuuksiin ja tarkastella, miten sivusommitteluun liittyvät ratkaisut vaikuttavat tarinankerrontaan.
Retorinen sivusommittelu ohjaa lukijan huomion niihin elementteihin, jotka ovat
tarinan tapahtumien ymmärtämisen kannalta olennaisia. Karun sellin alussa sivun kokoisen ruudun voi tulkita venyneen koossa, jotta lukija vaikuttuisi päähenkilön ruumiin koosta. Sivunkokoisen ruudun jälkeen kertomus jatkuu pienempien ruutujen
avulla. Toisaalta Karun sellin alun tilallisen sommittelun voisi mieltää olevan myös koristeellinen, sillä ruutua kehystävä reunus ja siihen liittyvä, pyörteisyyttä rakentava
kellotaulurakenne eivät ole sarjakuvassa yleisiä. Luvussa 4.3 käsittelen pyörteisen liikkeen suhdetta teoksen keskeiseen metaforaan karuselliin ja esitän, että pyörteisellä
liikkeellä pyritään teoksessa välittämään päähenkilön mentaalista pakkomielteisyyttä
ja ajatusten kehämäisyyttä. Karun sellin ensimmäinen sivu osoittaa, että koristeellinen
sivusommittelu voi osallistua henkilöhahmojen tai tematiikan rakentamiseen.
Vihreässä rapsodiassa retorisen sivusommittelun mahdollisuus venyttää ja kutistaa
ruutujen kokoa toteutuu niin, että ensimmäinen ruutu toimii isona miljöön ja henkilöhahmot esittelevänä ruutua, kun taas sitä seuraavat kolme pienempää ruutua tarkentavat päähenkilön tuntemusten esittämiseen (ks. Kuva 2; Luku 2.1.2). Ruutujen
koossa tapahtuu radikaali muutos, mutta lisäksi ruutujen sisällössä tapahtuu siirtymi-
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nen miljöön suhteellisen yksityiskohtaisesta kuvauksesta miljöön totaaliseen poistamiseen. Kolmessa pienessä ruudussa Kitin ja hänen unkarilaisen kirjetoverinsa taustalla nähdään ainoastaan mustaa. Musta väri ensinnäkin kiinnittää lukijan huomion
henkilöhahmoihin jättämällä muut kuvalliset yksityiskohdat kuvauksen ulkopuolelle.
Huomio kiinnittyy kuvattujen henkilöhahmojen erilaisuuteen: pari vuotta Kitiä vanhempi Érika on päähenkilöä paljon pidempi ja fyysisesti kehittyneempi. Toiseksi miljöön korvautuminen mustalla taustalla korostaa Kitin hämmennystä uuden tilanteen
edessä: Kiti on vieraassa maassa eikä ymmärrä hänelle englanniksi esitettyjä kysymyksiä.
Kuten Peeters (2007, 18)31 huomauttaa, sivun kategorisoinnin ei tulisi olla itseisarvo, vaan kategorisoinnista tulisi edetä pohtimaan, mitä funktiota valittu sivusommittelu palvelee sarjakuvan kokonaisuudessa. Kuka pelkää Nenian Ahnavia? alkaa sivunkokoisilla ruuduilla (ks. Kuva 3; Luku 2.1.2), jolloin teoksen lukemiseen muodostuu erilainen rytmi kuin Vihreässä rapsodiassa ja Karussa sellissä. Ruudut eivät asetu teoksen alussa sivuille sarjakuvalle tyypilliseen tapaan, jolloin lukijan näkökentässä olisi
samanaikaisesti nähtynä useampi kuin kaksi ruutua. Sivunkokoiset ruudut pakottavat
lukijan kääntämään sivua, jolloin ruutujen fragmentaarisuus tarinan tapahtumien kuvaajina korostuu. Fragmentaarisuus yhdessä sanattomuuden kanssa tuottaa teoksen
alkuun arvoituksellisuutta: mitä tarkoittaa se, että pelästyksissä olevasta tytöstä edetään niin nopeasti levollisesti kuolinvuoteellaan makaavaan vanhaan naiseen? Yksi
mahdollinen tulkinta on, että tilankäyttö välittää kokemusta elämästä välähdyksenomaisena hetkenä syntymän ja kuoleman välillä. Tätä tulkintaa tukee ennen varsinaista kertomusta sijoitettu esipuhe, jossa todetaan elämän ja kuoleman arvaamattomuus.32
Ehdotan, että henkilöhahmon tilallista tarkastelua yhteydessä sitä ympäröiviin kuvallisiin ja sanallisiin elementteihin sekä sivusommittelussa tehtyihin ratkaisuihin voidaan käyttää rajaavana tekijänä sovellettaessa Groensteenin (2007) tilallis-paikallisuuden teoriaa ja Hatfieldin (2005) ajatusta sarjakuvan jännitteisyydestä. Groensteenin
mallin mukaisesti henkilöhahmojen ruumiiden tilallista sijoittumista voidaan tarkastella rajatun artikulaation, tilallis-paikallisuuden ja yleisen artikulaation tasoilla. Tällöin huomio kiinnittyy siihen, miten henkilöhahmon ruumis osallistuu jatkuvuuden
rakentumiseen ruutujen lineaarisissa suhteissa, ruutusommittelujen tasolla ja koko
teoksen tasolla. Hatfieldin mallia soveltaen huomio kiinnittyy mainittujen lisäksi
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Numerointi viittaa e-artikkelin numeroituihin kappaleisiin.
Analysoin esipuheen merkitystä kertomuksen tulkinnalle tarkemmin luvussa 5.2.1.
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myös ruumiin suhteisiin kuvallisiin ja sanallisiin elementteihin sekä teoksen materiaalisten ominaisuuksien, kuten koon ja muodon, vaikutukseen ruumiiden asemoinnissa.
Henkilöhahmojen tilallisen asemoinnin huomioiminen johtaa monenlaisiin kiinnostaviin kysymyksenasetteluihin. Chute ehdottaa, että etenkin omaelämäkerralliset
sarjakuvat sisältävät yhtymäkohtia feministiselle ajattelulle keskeisiin paikantumisen
(positionality), asemoinnin (location) ja ruumiillisuuden (embodiment) kysymyksiin.
Paikantumisella ymmärrän hänen tarkoittavan sitä, kuinka ihmiset suhteutuvat toisiin
ihmisiin ja maailmaan esimerkiksi kulttuurisesti, taloudellisesti, sukupuolen, seksuaalisuuden tai etnisyyden näkökulmasta (ks. Saresma 2015, 63). Asemointi puolestaan
viittaa henkilöhahmojen ruumiiden tilalliseen sijoittumiseen sarjakuvan ruuduissa ja
sivuilla. Omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa tekijä piirtää itsensä sarjakuvaan, ja kertomuksen sisällä voi muodostua monimutkaistakin vuorovaikutusta kuvallisesti ja sanallisesti esitettyjen minuuksien kesken. (Chute 2015, 200.) Chuten ehdotuksessa
kiintoisaa on se, että Groensteenin ja Hatfieldin tavoin myös hän mieltää juuri tilallisuuden tarjoavan mielekkään suunnan sarjakuvakertomusten tutkimiseen. Chute rajaa kysymyksenasettelut koskemaan sarjakuvamuodon ja feministisen ajattelun esiin
nostamia kysymyksiä esimerkiksi ruumiin materiaalisuudesta, ja tässä suhteessa Chuten tutkimus toimii tärkeänä inspiroijana omalle tutkimukselleni. Haluan kuitenkin
syventää ruumiillisuuden ja tilan suhteeseen liittyviä huomioita ottamalla mukaan
luonnollisesta narratologiasta peräisin olevan kokemuksellisuuden käsitteen.

2.2.2

Sarjakuvan kerronnallistaminen ja henkilöhahmon kokemuksellisuus

Sarjakuvan välinemääräiseksi erityispiirteeksi mainitaan usein sen fragmentaarisuus,
joka tuottaa lukemiseen rytmin, mutta myös vaikuttaa siihen, että ruuduissa nähdyt
tapahtumat edustavat vain valittuja hetkiä tarinan tapahtumista. Oppikirjamaisessa
selvityksessä sarjakuvien kerronnallisesta rakenteesta Barbara Postema esittää fragmentaarisuutta rakentavien aukkojen (gap) olevan sarjakuvaa määrittelevin piirre. Lukijan aktiivisuutta edellyttävä aukkoisuus näkyy Posteman mukaan ensinnäkin ruutujen pelkistetyssä piirrossisällössä ja toiseksi ruutuja erottavissa ruutuväleissä.
(Postema 2013, xiii–xiv.) Posteman ehdotus nojaa sarjakuvatutkimuksen perinteeseen, jossa huomio on kiinnittynyt nimenomaan sarjakuvan keinoon osoittaa kuvaamatta jättäminen tyhjällä tilalla ruutujen välissä. Scott McCloudille ruutuväli näyttäytyy arvoituksena, jonka ratkaiseminen selvittää myös sarjakuvan lukemisen mekaniikan. Hänen ehdotuksensa mukaan juuri ruutuväli on se paikka, jossa lukija yhdistää
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ruudut toisiinsa ja täydentää kuvaamatta jääneen osan tapahtumaketjusta. Väitteensä
tueksi hän esittää kahden ruudun esimerkin, jossa nähdään kauhistunutta uhriaan
kirveellä uhkaava mies, joka huutaa ”[n]yt sinä kuolet!!”. Seuraavassa ruudussa tapahtumapaikka on vaihtunut, ja lukija näkee ainoastaan öisen kaupungin yllä kiirivän
huudon ”EEYAA!!”. McCloud kuvaa ruutujen välissä tapahtuvaa kognitiivista toimintaa väittämällä, että kirvesesimerkissä murhaaja onkin itse asiassa lukija: ”[k]aikki
te otitte osaa murhaan. Kaikki te pitelitte kirvestä ja valitsitte sopivan kohdan iskeä.”
(McCloud 1994, 66, 68.)33
McCloudin esimerkkiä on pidetty ongelmallisena, sillä irrallisena esimerkkinä se
ei ota huomioon niitä moninaisia tapoja, joilla kuvan ja sanan vuorovaikutus ohjaa
lukijaa tulkitsemaan ruutujen välisiä suhteita (Hatfield 2005, 44). Esimerkki on ongelmallinen myös keskittyessään vain kahden ruudun muodostamaan kokonaisuuteen sen sijaan, että se ottaisi huomioon sarjakuvan tilallisen rakenteen monipuolisuuden. Mainitsin aiemmin, että McCloudia on kritisoitu siitä, että hän kiinnittää
huomiota vain ruutujen lineaarisiin suhteisiin. Kritiikin kohteeksi voidaan lisätä se,
että McCloud ei juurikaan pysähdy analysoimaan sitä, mitä ruuduissa kuvataan. Miltei
kaikki hänen kuvaesimerkkinsä sisältävät ihmishahmoja, mutta hän ei kiinnitä asiaan
huomiota, vaan vaikuttaa ohittavan ihmishahmojen läsnäolon itsestäänselvyytenä.
McCloudin kirvesmurhaa kuvaavassa esimerkissä itse murha jää kuvaamatta, mutta
lukija voi päätellä murhan tapahtuvan henkilöhahmojen välistä suhdetta, ilmeitä ja
eleitä tulkitsemalla.
Ruutujen väliin näkymättömiin jäävien tapahtumien täydentäminen henkilöhahmojen ruumiiden kuvausta tulkitsemalla on kuitenkin vain yksi osa sarjakuvan kerronnallistamista. Tämän lisäksi lukijalla voi olla kulttuurista tietämystä, joka auttaa
ruutuparin tulkinnassa. McCloudin esimerkissä toteutuva kuvan fokuksen siirtäminen pois väkivallan kohteesta on tyypillistä esimerkiksi kauhu- tai jännityselokuville:
väkivaltaisesta ja uhkaavasta tilanteesta siirrytään kameran liikkeen tai leikkauksen
avulla toiseen hetkeen tai tilaan, jolloin väkivallan seuraus jää katsojan/lukijan mielikuvituksen varaan. Näistä konventioista tietoinen lukija hyödyntää kulttuurista tietoaan sarjakuvan tulkinnassa ja osaa tulkita taivaalla kiirivän huudon nimenomaan kuolinhuudoksi.
McCloudin esimerkin tulkintaa voidaan avata narratologiasta peräisin olevan kerronnallistamisen (narrativization) käsitteen avulla. Käsitteellä viitataan lukijan aktiiviseen toimintaan, jossa lukija lukee tekstejä nimenomaan kertomuksina ja muodostaa
kertovuutta (narrativity) lukuprosessin aikana (Fludernik 1996, 20). Fludernik – jonka
“All of you participated in the murder. All of you held the axe and chose your spot” (McCloud 1994,
68).
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käsitystä kerronnallistamisesta hyödynnän – perustaa käsitteen Jonathan Cullerin ymmärrykselle kertomusten lukemiseen liittyvästä luonnollistamisen prosessista, jossa
lukija pyrkii ymmärtämään tekstuaalisia tai semanttisia epäjohdonmukaisuuksia hakemalla tulkinnallista tukea jo olemassa olevista tulkinnan kaavoista ja malleista. Fludernikin mukaan kerronnallistamista toimintona on mahdollista soveltaa näennäisen
lukukelvottomienkin ja epäjohdonmukaisten tekstien kohdalla, jolloin teksti ikään
kuin pakotetaan kertomuksen muottiin: teksti kerronnallistetaan. (mts. 31–34.)
McCloud ehdottaa, että ruutujen väliset siirtymät perustuvat muutoksiin 1) ajassa, 2)
toiminnassa, 3) toiminnan subjektissa, 4) tapahtumapaikassa ja 5) näkökulmassa. Lisäksi mahdollista on järjestää peräkkäin kaksi ruutua, joilla ei vaikuta olevan keskenään mitään loogista suhdetta. (McCloud 1994, 70–72.) Ehdotan, että Fludernikin
ajatukset voisivat täydentää käsitystä sarjakuvan kerronnallistamisesta etenkin silloin,
kun kiinnostuksen kohteena on sarjakuvan keinot kokemuksellisuuden välittämiseen.
Fludernik (1996, 43–45) ehdottaa, että kertomusten ymmärtämisen ja tulkinnan
kaikkein perustavimpana pohjana ovat lukijan arkipäiväisiin havaintoihin ja kokemusta määrittäviin muuttujiin liittyvät kognitiiviset skeemat, joilla tarkoitetaan uuden
tiedon ennakoimiseen ja luokittelemiseen käytössä olevia mentaalisia malleja. Mallien
avulla uuden tiedon järkeistäminen on helpompaa, sillä ne sisältävät oletuksia asioiden välisistä suhteista. (mts. 17–18.) Tällaisia skeemoja ovat esimerkiksi käsitys toimijuudesta päämäärään pyrkivänä prosessina tai reaktiona yllättäviin tilanteisiin ja
ymmärrys syy-seuraussuhteista (mts. 43).
Fludernikin ehdotus on saanut osakseen kritiikkiä siitä, että todellisen maailman
havainnoimisesta tuttujen kehysten soveltaminen kirjallisuuteen unohtaa kirjallisuuden erityispiirteet ja sen, että usein kirjallisuus vieraannuttaa ja tuo esiin inhimillisen
kokemuksen järjestämiseen liittyvät paradoksit ja ongelmat (Tammi 2009, 151). Kaunokirjallisuuden tulkinnan monimutkaisuutta peräänkuuluttavat tutkijat muistuttavat
kirjallisuuden keinoista, jotka ovat ensisijaisesti taiteellisia ja perinteisen kirjallisuuden
tapauksessa kielellisiä (ks. Mäkelä 2009, 113; 2015, 30). Fludernik ei kuitenkaan pelkistä kirjallisten tekstien tulkintaa ainoastaan automaation tavoin toimiviin skeemoihin, vaan malli ottaa huomioon myös lukijan kirjallisen kompetenssin muun muassa
kertomusten konventioista, kuten tarinatyypeistä, kerrontatilanteista, rakenteista ja
lajeista (Fludernik 1996, 44–45).
Kertomusten tulkintaprosessi rakentuu Fludernikin mukaan siten, että perusta
koostuu lukijoiden käsityksistä siitä, miten toiminta, kehityskulut ja tavoitteet yleensä
maailmassa muotoutuvat. Tämän perustason päälle sijoittuvat lukijoille arkielämästä
tutut KERTOMISEN, REFLEKTOIMISEN, TOIMINNAN, NÄKEMISEN ja
KOKEMISEN kognitiiviset kehykset, joiden avulla tulkitaan Fludernikin mukaan
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myös kertomusten välittämää kokemusta. (Fludernik 1996, 43–44, 372.) Kolmannen
tason muodostaa se lajityypillinen ja historiallinen tietämys, joka lukijalla on. Tähän
tietämykseen kuuluvat esimerkiksi kirjallisuuden lajeihin, kerronnan keinoihin ja rakenteisiin liittyvä tieto. Kaikkia näitä tasoja hyödyntämällä lukija kerronnallistaa lukemaansa. (Fludernik 1996, 43–45; 2010, 18–19.) Sovellan seuraavaksi Fludernikin
mallia Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen alkuun (ks. Kuva 3; Luku 2.1.2) ja testaan, miten sen avulla voidaan hahmottaa teoksen välittämää kokemuksellisuutta.
Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen ensimmäisellä sivulla lukijaa ei ohjaa KERTOMISEN kehys, sillä sanallista kerrontaa ei vielä käytetä. Fludernikin (2010, 20)
mukaan KERTOMISEN kehystä hyödynnetään sellaisten kertomusten tulkinnassa,
joissa korostuu tarinankertominen kommunikaationa esimerkiksi henkilöidyn kertojan muodossa. Näkemykseni mukaan kehys aktivoituu sarjakuvien lukemisessa etenkin sellaisten teosten kohdalla, joissa käytetään luvussa 2.1.1 esittelemääni henkilökerrontaa. Kuten olen tuonut esille, Kuka pelkää Nenian Ahnavia? poikkeaa Vihreästä
rapsodiasta ja Karusta sellistä juuri siinä, että sen alussa sanallista kerrontaa ei hyödynnetä, jolloin lukija joutuu turvautumaan muunlaisiin kognitiivisiin kehyksiin kerronnallistaakseen näkemänsä tapahtumat. Lukijalla ei ole myöskään mahdollista kerronnallistaa teoksen alkua REFLEKTOIMISEN kehyksen avulla, jolla Fludernik (2010,
20) viittaa ”kokemuksen mentaaliseen arviointiin” ja liittää kehyksen käyttämisen lähinnä postmodernististen ja esseististen tekstien kerrontatyyliin, jossa kertoja tapahtumien raportoimisen sijaan välittää pikemmin omia pohdintojaan (mt.; 1996, 44).
Niin ikään TOIMINNAN kehys ei auta Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen alun
tulkinnassa, sillä henkilöhahmo vaikuttaa paikalleen jähmettyneeltä eikä mikään kuvassa paljasta, onko henkilöhahmo menossa jonnekin tai tulossa jostakin. Usein sarjakuvat hyödyntävät kuvia, joissa tapahtumaketju tiivistyy niin, että lukijan on helppo
kuvan perusteella päätellä se tilanne, josta toiminta lähti liikkeelle ja tilanne, johon
toiminta todennäköisesti kehittyy (Mikkonen 2017, 55; 2005, 115). Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen aloittavaa kuvaa ei voida tällaisena pitää. Sen sijaan NÄKEMISEEN ja KOKEMISEEN liittyvät kehykset aktivoituvat teoksen ensimmäistä
kuvaa tarkasteltaessa. NÄKEMISEN kehyksen Fludernik (2010, 20) liittää kertomuksiin, joissa kertojan läsnäolo häivyttyy ja lukija pääsee ikään kuin näkemään tapahtumat todistajan roolissa.34 KOKEMISEN kehys puolestaan aktivoituu silloin,
kun kertomuksen ymmärretään välittävän henkilön kokemuksia tämän oman tajunnan kautta (mt.).
Luvussa 2.1.1 esittelemäni näyttäminen/kertominen-käsiteparin valossa ymmärrän Fludernikin tarkoittavan NÄKEMISEN kehyksen aktivoivalla kerronnalla nimenomaan näyttämiseksi ymmärrettyä
kerrontaa.
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Sarjakuvassa henkilöhahmon kokemukset voivat välittyä ensinnäkin kuvallisesti
siinä, kuinka henkilöhahmo ja ympäristö on piirretty. Kuka pelkää Nenian Ahnavia? teoksen alussa nähtävän henkilöhahmon ruumiin asento, kasvojen ilme ja apposen
auki olevat silmät paljastavat, että hän on nähnyt jotain järkyttävää. Sahalaitaisen kuvion efektiviivoineen voi tulkita välittävän henkilöhahmon järkytystä, etenkin, kun
niitä tulkitaan suhteessa sivulla värien käytön myötä rakentuviin voimakkaisiin kontrasteihin: henkilöhahmo kehystyy sahalaitaisen kuvion lisäksi myös kirkkaankeltaisella värillä, jonka ylle hänen musta varjonsa lankeaa. Myös paksuin siveltimenvedoin
toteutettu metsän synkkyys muodostaa kontrastin henkilöhahmon kasvojen ja ruumiin varjostuksessa käytetyille ohuille viivoille. Tiivistetysti voidaan esittää, että sivulla käytetyt piirrokselliset keinot ja ratkaisut ohjaavat tulkitsemaan henkilöhahmon
kokemuksen olevan kauhistuttava, pelottava ja järkyttävä.
Toiseksi henkilöhahmon kokemukset voivat välittyä sarjakuvassa sanallisesti sanallisessa kerronnassa, ajatus- ja puhekuplissa. Kuten todettu, Kuka pelkää Nenian
Ahnavia? -teoksen alku ei kuitenkaan hyödynnä näitä sanallisia keinoja. Ensimmäisen
sivun jälkeen sama henkilöhahmo nähdään yhä pimeässä ympäristössä, mutta tällä
kertaa tyttö on juoksemassa huolestuneen näköisenä kohti pimeydessä hohtavaa keltaista hohdetta. Nyt toiminta suuntautuu kohti jotain kohdetta, mutta toiminnan
merkitykset jäävät avoimiksi ilman KERTOMISEN tai REFLEKTOIMISEN kehyksiä aktivoivia elementtejä, kuten sanallista kerrontaa. Toisaalta voidaan ehdottaa,
että keltainen valo edustaa pimeydessä toivoa, jota kohti tyttö juoksee. Kuvaa on
mahdollista tulkita tällä tavoin symbolisesti, mutta edelleen jää epämääräiseksi, millä
tavoin kuva on liitettävissä sitä edeltävään ja sitä seuraavaan kuvaan.
Erona Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teokseen Vihreän rapsodian alku tarjoaa lukijalle enemmän apuja henkilöhahmon kokemuksellisuuden tulkitsemiseen ja kerronnallistamiseen. Ajatuskuplien avulla lukijalle välittyy päähenkilön ymmärtämättömyys
vieraan kielen edessä, mitä henkilöhahmon ruumiin asennot ja kasvonilmeet tukevat.
Minäkertoja on kuvaillut päähenkilön olevan ”maailman ujoin tyttö”, jolloin lukija
voi lisäksi alkaa tulkita päähenkilön kokemuksellisuutta myös KERTOMISEN kehyksen avulla. Sanallisessa kerronnassa muodostuu tarinan luvussa 2.1 esittelemieni
Phelanin termien mukainen tarinan epävakaus, kun yhteen törmäävät päähenkilön
ujouden korostus ja tilanne, jossa hänet on lähetetty vieraaseen maahan kirjetoverinsa
luokse.
Karun sellin ensimmäisellä sivulla vihjeeksi päähenkilön tuntemuksista voidaan tulkita hahmon pään ympärillä näkyvä musta väritys. Musta pilvi on sarjakuvissa usein
käytetty konventio, jolla viitataan henkilöhahmojen pahantuulisuuteen ja tämän kon-
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vention tietävä lukija osaa yhdistää sen päähenkilön ruumiin asennosta ja kasvonilmeistä huokuvan pahantuulisuuden kuvaajaksi. Samoin Karun sellin ensimmäisellä sivulla hyödynnettyä koristeellista kehystä voisi ajatella KOKEMISEN kehyksen aktivoivana, mitä analysoin tarkemmin luvussa 4.3.1. Tällöin ruutukehyksen voisi tulkita
välittävän päähenkilön pakkomielteisiä ajatuksia, joissa syöminen esiintyy toisteisena,
päiviä rytmittävänä tapahtumana. Tyypillisemmin henkilöhahmojen ajatukset välittyvät sarjakuvissa ajatuskuplien avulla, joten Karun sellin voi tässä suhteessa hyödyntävän kokeellista ja harvinaisempaa keinoa sarjakuvailmaisussa.
Karin Kukkonen esittää väitöskirjassaan, että sarjakuvan lukijalta erityistä lukutaitoa edellyttäviksi väitetyt vauhtiviivat, onomatopoeettiset ilmaisut ja puhekuplat pystytään helposti selittämään kognitiivisten prosessien avulla. Vauhtiviivat perustuvat
ruumiilliseen liikeskeemaan eikä arbitraariseen suhteeseen merkitsijän (vauhtiviiva) ja
merkityn (vauhti) välillä. Täten niiden ymmärtäminen ei edellytä varsinaista sarjakuvan ’kieliopin’ opettelua. (Kukkonen 2010, 70.) Osa lajityypilliseksi ja historialliseksi
tietämykseksi mielletyistä ominaisuuksista voidaan helposti selittää ruumiilliseen kokemustietoon perustuvilla kehyksillä, mikä on luontevaa ottaen huomioon Fludernikin (2010, 19) väitteen siitä, että kirjallisuuden tavat ja keinot kuvata kokemuksellisuutta perustuvat ihmisten kognitiivisiin kykyihin hahmottaa maailmaa. Tullakseen
ymmärretyksi sarjakuva vaatii usein kuitenkin kulttuurista tietämystä, mistä esimerkkinä toimii Vihreän rapsodian ensimmäinen sivu. Sivulla käytetään vauhtiviivoja välittämään tietoa pään pudistelusta, ja Kukkosen ehdotusta seuraten voidaan esittää, että
vauhtiviivat perustuvat lukijan ruumiilliseen liikeskeemaan ja tulevat sen kautta ymmärretyiksi. Jotta lukija voisi tulkita pään pudistelun merkitykset, hänen tulee kuitenkin olla tietoinen pudistelun merkityksestä nimenomaan kielteisen ilmauksen merkkinä.
Teoria kertomusten ymmärtämisen apuna käytettävistä kognitiivisista ja arkikokemukseen prustuvista kehyksistä on yhteydessä Fludernikin tapaan ymmärtää kertomukset kokemuksellisuuden välittäjinä. Teoreettisena lähtökohtana tämä näkemys
poikkeaa luvussa 2.1 esittelemästäni retorisen kertomusteorian käsityksestä kertomuksista kommunikaationa. Koska Fludernikin teoria pohjautuu käsitykseen ruumiilliseen maailmassa olemiseen perustuvista kognitiivisista toiminnoista, voisi mallin olettaa tarjoavan hyviä lähtökohtia ruumiillisuuden sarjakuvallisten esittämiskeinojen tarkasteluun. Fludernikin tapa soveltaa kehyksiä on kuitenkin väljä, ja myös
hänen käsitystään kokemuksellisuudesta on kritisoitu siitä, että se mieltää kokemuksellisuuden tekstin ominaisuutena eikä niinkään vuorovaikutuksena, joka tapahtuu
tekstin ja lukijan välillä (Caracciolo 2014, 47). Kertomusten ja kokemusten suhdetta
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koskevaa teoriaa eteenpäin kehitellyt Marco Caracciolo (mts. 49) mieltää kokemuksellisuuden eräänlaisena jännitteenä tekstuaalisen suunnittelun ja tekstin vastaanottajan kokemuspohjan välillä. Kertomus hyödyntää sekä tarinan sisällön että kerronnan
tasoilla keinoja, joilla se voi koskettaa lukijan ruumiillista kokemuspohjaa, josta käsin
lukijan tulkintaprosessi lähtee liikkeelle (mts. 41–43). Sarjakuvahahmojen kokemuksellisuutta ymmärtävään pyrkivälle lukijalle sarjakuvahahmojen tilaan sijoittuvat ruumiit tarjoavat kiintopisteen, josta käsin kokemuksellisuuden tulkita laajentuu ruutu
ruudulta. Tilallisuus tuo sarjakuvaan kokemuksellisuuden analysoimiseen perinteisestä kaunokirjallisuudesta poikkeavan tason, sillä tilallisuus mahdollistaa tilalliseen
hahmottamiskykyyn perustuvan ruumiillisen kokemuspohjan aktivoimisen tuottamalla sivun tilaan esimerkiksi pyörteistä tai ylösalaista liikettä, joiden voi tulkita simuloivan henkilöhahmojen ruumiillisia tuntemuksia. Tämä ehdotus on linjassa Caracciolon (2014, 126) ehdotuksen kanssa, jonka mukaan tekstit voivat hyödyntää aisteihin perustuvaa kokemuspohjaa ja jäljitellä henkilöhahmojen tuntemuksia siinä
määrin kuin välineen ilmaisukeinot antavat myöten.
Sarjakuvahahmojen tilallisen sijoittumisen merkitykseen juuri ruumiillisten kokemusten välittymisen kannalta kiinnittää huomionsa myös Kukkonen, joka Caracciolon tavoin hyödyntää enaktivistiseksi kutsuttua kertomuksentutkimusta. Enaktivistinen kertomuksentutkimus soveltaa kognitiotieteen havaintoja mielen toiminnasta kertomusten tutkimukseen ja esittää, että ruumiillinen kyky hahmottaa olemista
ja liikettä on myös kertomusten ymmärtämisen taustalla (ks. Caracciolo 2014, 8).
Kukkosen mukaan sarjakuvan lukija tulkitsee sitä, kuinka henkilöhahmot asemoituvat tilaan ja suhteessa toisiinsa. Tätä tilallista asemointia tulkitsemalla lukijan on mahdollista rakentaa ymmärrystä siitä, kuinka henkilöhahmot kokevat ympäröivän maailman eli ovat ruumiillisesti läsnä tarinan maailmassa. (Kukkonen 2013, 51.) Analysoimalla Winsor McCayn sarjakuvaa Kukkonen (mts. 52) ehdottaa, että sommitelmalliset ratkaisut vaikuttavat siihen, kuinka lukija tulkitsee henkilöhahmojen kokemuksia omaan ruumiilliseen kokemukseensa perustuen.
Verrattaessa tässä luvussa esittelemiäni, sarjakuvan rakenteellisiin ominaisuuksiin
keskittyviä teorioita (Groensteen, Hatfield, Peeters) ja kokemuksellisuuteen perustuvia kertomusteorioita (Fludernik, Caracciolo) ja niiden sovelluksia (Kukkonen) huomataan, että teorioiden lähestymistavat kertomuksiin ovat erilaiset. Teorioita yhdistää tilallisuuden ymmärtäminen tärkeänä, mutta ensin mainitut teoriat eivät kytke tilaa kokemuksellisuuteen. McCloud (1994) perustaa huomionsa kahden ruudun yhdistämisestä epämääräiseen käsitykseen lukijan kognitiivisista kyvyistä, mutta ei kuitenkaan erittele, mitä nämä kyvyt voisivat olla. Fludernikin ja hänen jälkeensä tullei-
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den kertomusteoreetikoiden ajatukset lukijan ruumiillisen kokemuspohjan tärkeydestä yhtenä osana lukemisprosessia ovat McCloudin ajatuksen ymmärtämisen kannalta hedelmällisiä. Sarjakuvan rakenteelliset ominaispiirteet huomioivat teoriat ja
kertomusten ymmärtämisen ruumiillista perustaa korostavat teoriat voivat näkemykseni mukaan täydentää toisiaan ja hyödynnänkin niitä analyyseissani rinnakkain. Syvennyn Kovácsin sarjakuvien tilallisiin erityispiirteisiin analyysiluvuissa, joissa tarkastelun kohteeksi joutuvat niin tavanomaiset sivusommittelut (luku 3.1) kuin käsittelemieni teosten alkuja monimutkaisemmat sivusommittelut (luku 4.3). Sovellan tilallispaikallisuuden ja kokemuksellisuuden ajatuksia myös tulkitessani ruutuväleissä käytettyjä kuvallisia elementtejä (luku 4.3) ja sivunkäännön vaikutuksia (luku 5.3.1). Olen
edellä ehdottanut myös, että sarjakuvahahmojen ruumiillisten kokemusten tulkinnassa apuna voi toimia kokemuksellisuuden käsitteeseen liitetty ajatus ruumiilliseen
kokemuspohjaan perustuvista skeemoista (ks. myös luku 4.3). Esitän, että koska henkilöhahmojen ruumiit toistuvat suurimmassa osassa Kovácsin teosten ruutuja, niiden
voidaan olettaa olevan merkittävässä roolissa teosten kerronnallistamisessa. Samalla,
kun ruudut näyttävät henkilöhahmojen ruumiit toiminnassa, lukijan on tulkittava tilaan sijoittuvia kuvallisia ja sanallisia elementtejä voidakseen tulkita henkilöhahmojen
ruumiillisen kokemuksen laatua.
Edellä esittämässäni ruumiillisuuden ja tilallisuuden suhteen tarkastelussa tulee
näkemykseni mukaan ottaa huomioon ensinnäkin ruumiiden tilallinen asemointi suhteessa muihin sarjakuvan elementteihin, sillä tilallis-paikallisen sarjakuvateorian mukaisesti sarjakuvan merkitykset artikuloituvat toisiinsa tilallisten suhteiden avulla.
Toiseksi on huomioitava, kuinka henkilöhahmot asemoituvat tilaan ja suhteessa toisiinsa, sillä tilalliset ratkaisut voivat vaikuttaa siihen, kuinka henkilöhahmojen kokemuksellisuutta kerronnallistetaan.

2.3

Sukupuolitetun ruumiin representaatiot

Esitellessäni kerran tutkimustani kotiyliopistoni seminaarissa kohtasin ihmettelevän
reaktion siitä, miksi tutkimuskohteeni kuvaa naisen niin rumana. Olin juuri näyttänyt
seminaarin osallistujille Karun sellin ensimmäisen sivun (ks. Kuva 1; Luku 2.1.1), jossa
päähenkilön yrmeäilmeinen ja uhkaavasti seisova ruumis valtaa suuren osan kuvan
tilasta. Kysymys, joka tuli suomalaista ja vaihtoehtoista sarjakuvaa tuntemattomalta
henkilöltä, jätti minut ensin hämmennyksen valtaan. Miksi sarjakuva ei voisi kuvata
naista rumana? Mikä tekee kuvatusta naisesta ruman? Nämä kysymykset voidaan
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hahmottaa laajemmiksi kysymyksiksi siitä, mitä kuvataan ja miten kuvataan, kun sarjakuva representoi ihmistä tai ihmisen kaltaista toimijaa. Olen edellä korostanut, että
sarjakuvissa kerronta ja merkitykset rakentuvat kuvan ja sanan vuorovaikutuksessa.
Representaatio kulttuurintutkimuksellisena käsitteenä kattaa sekä kuvallisen että sanallisen ilmaisun, mutta tässä alaluvussa painotan kuvallisen aineksen analyysia. Korostan kuitenkin, että sarjakuvan sisältämiä kuvia ei lukutilanteessa tarkastella toisista
kuvista ja sarjakuvaelementeistä erillisinä.
Sarjakuvalla on piirrettynä taidemuotona omat konventionsa ja koodinsa inhimillisten toimijoiden ja niiden ruumiiden representoimiseen. Välineellisiltä ominaisuuksiltaan ne eroavat siten esimerkiksi mainoskuvista, elokuvista ja televisiomainoksista,
jotka käyttävät valo- ja elokuvallisia keinoja. Voitaisiin ehdottaa, että sarjakuvahahmot ovat loppujen lopuksi viivoista ja muodoista rakentuvia hahmoja, joiden ulkomuotoa eivät kahlitse todellisten ihmisten mittasuhteet, kasvonpiirteet, ruumiin
muodot tai muut fyysiset ominaisuudet. Piirroksellinen joustavuus sarjakuvahahmojen toteutuksessa näkyy esimerkiksi ihmisen ja eläimen piirteitä yhdistävissä hahmoissa, joita esiintyy niin humoristisissa sarjakuvissa (esim. Disneyn sarjakuvat) kuin
historiallisia (esim. Art Spiegelmanin Maus, 1986, 1991) tai omaelämäkerrallisia tapahtumia (esim. Kaisa Lekan I am not these feet, 2003) käsittelevissä teoksissa. Sarjakuvahahmo voi olla myös vain etäisesti ihmisenkaltainen toimija (esim. Tommi Musturin Samuelin matkassa, 2009) tai mielikuvituksellinen toisen planeetan asukas (esim.
Maria Björklundin Planeetta Z, 2012). Periaatteessa sarjakuvataiteilijalla on siis kaikki
taiteellinen vapaus tehdä hahmoistaan millaisia tahansa. Käytännössä sarjakuvan representaatioita ruumiista tuotetaan ja tulkitaan suhteessa muihin kulttuurissa kiertäviin
ruumiin representaatioihin ja niiden koodeihin ja konventioihin.
Representaatio on kulttuurintutkimuksen yksi keskeisimmistä käsitteistä, jonka
avulla kuvat ja muut esittämisen tavat ymmärretään politisoivaksi tekemiseksi. Visuaalisen kulttuurin tutkija Leena-Maija Rossi selventää representaation politiikalla tarkoitettavan sitä, että representaatioiden avulla kamppaillaan merkityksistä ja saatetaan vakiintuneita merkityksiä liikkeeseen asioiden merkityksellistämiseksi uudelleen.
Kun näemme kuvan, emme nykyisten representaatioteorioiden mukaan näe ”vain
kuvaa” tai heijastusta todellisuudesta, vaan teon, joka on kulttuurissa vallalla olevien
valtasuhteiden ja saatavilla olevien konventioiden sekä koodien puitteissa rakentunut.
(Rossi 2015, 73–74, 79.) Representaatioteoriat tuovat kuvat poliittisen piiriin siinä
mielessä, että kuvien avulla neuvotellaan merkityksistä, tuetaan vallalla olevia konventioita tai rikotaan niitä. Tulkitsijalla on oma roolinsa representaatioiden rakentumisessa, sillä representaatioiden poliittisuus ei pelkisty tekijän valintoihin ja intentioihin, vaan representaatio on vuorovaikutusta ja tulkinnallinen prosessi, jossa tulkitsijat

72

osallistuvat merkityksen tuottamiseen. (Mts. 77, 83.) Representaatioilla ei ole yhtä
määrättyä merkitystä, vaan ihmiset antavat merkityksiä eri tavoin riippuen niistä kulttuurisista koodeista, jotka ovat heille tarjolla. Eli jo sillä on väliä, mihin paikkaan ja
sosiaaliseen järjestykseen tulkitsija maailmassa sijoittuu ja millaiset representaatiot
häntä ympäröivät. (Dyer 2002, 2.)
Representaatioiden kriittinen tarkastelu on ollut tärkeä osa etenkin feminististä
tutkimusta. Klassikon asemaan nousseessa representaatiokriittisessä tutkimuksessa
Unbearable Weight – Feminism, Western Culture, and the Body Susan Bordo kyseenalaisti
mediakuvien vähättelyn ”vain kuvina” ja kiinnitti huomion niihin kuvallisiin yksityiskohtiin, joilla mediassa rakennetaan hyväksyttävän ja tavoittelemisen arvoisia ruumiita. Länsimaissa on hänen mukaansa ahdistuttu pitkään ruumiin tarpeista, fyysisistä
heikkouksista, kuolevaisuudesta ja kontrollittomuudesta, ja mediakuvat ruumiista
asettuvat vasten näitä käsityksiä ja odotuksia. (Bordo 2003/1993, xxi.) Erityistä huomiota Bordo kiinnitti syömiseen liittyvien kuvien sukupuolittuneisuuteen ja eroihin
representoitujen miesten ja naisten aktiivisuuden tai passiivisuuden kuvauksessa
(mts. 14). Bordon tutkimus on esimerkki tutkimuksesta, jossa otetaan huomioon representaation politiikka eli se, miten representaatiot kietoutuvat kulttuurisiin ja sosiaalisiin merkityksellistämisen tapoihin. Hän päätyikin ehdottamaan, että kokemuksemme ja käsityksemme ruumiista ovat aina kulttuuristen rakenteiden, käsitysten ja
kuvien välittämiä (mts. 35). Tarkastelen seuraavaksi sitä, mitä representaation politiikka tarkoittaa sarjakuvien kohdalla.

2.3.1

Sukupuoli sarjakuvarepresentaation kohteena

Kun Kovács sai taiteen valtionpalkinnon vuonna 2014, palkintoperusteluista välittyi
ajatus representaatioiden poliittisesta voimasta (Taiteen edistämiskeskus 2014). Taiteilijan sarjakuvien naishahmojen tulkittiin olevan perinteiset sukupuoliroolit haastavia ja toimineen innoittajina nuoremmille sarjakuvantekijöille. Toisin sanoen palkintoperustelujen mukaan representoimisen tapa toimi muiden ihmisten toimintaan vaikuttavana asiana.35 Perustelujen mukaan Kovácsin sarjakuvien naishahmot ovat sukupuoleensa liittyviltä ominaisuuksiltaan odotuksenvastaisia suhteessa johonkin perinteiseksi miellettyyn. Perusteluissa ei listattu yksityiskohtaisesti niitä asioita, joita
perinteisiin sukupuolirooleihin kuuluu tai millä kaikin tavoin Kovácsin sarjakuvien

En ota kantaa siihen, mitä tämä toiminta yksittäisten taiteilijoiden kohdalla on ollut, vaan pitäydyn
palkintoperusteiden tulkinnassa.
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naishahmot näitä perinteitä rikkovat. Perustelu rakentuu oletukselle, että ihmiset jakavat tietoa sukupuolijärjestelmästä eli siitä, millaiset käytännöt, normit ja strategiat
tuottavat ja uusintavat sukupuolieroja ja valtahierarkioita kulttuurissa ja yhteiskunnassa (ks. Malmio 2011, 190; Liljeström 1996, 130). Palkintoperusteluissa käytettyä
sukupuoliroolin termiä on arkikeskusteluissa käytetty tarkoittamaan ihmiseen hänen
sukupuolensa perusteella kohdistuvia odotuksia ja käsityksiä siitä, minkälaisten ulkonäköpiirteiden, toiminta- ja käyttäytymistapojen, työtehtävien, kotona tehtävän työnjaon koetaan olevan sopivia naiselle ja miehelle.36 Sukupuolirooli voidaan näissä keskusteluissa käsittää kulttuuriseen stereotyyppiin vertautuvana kategorisoimisen välineenä, käsitteenä, jolla ihmiset yrittävät ymmärtää sukupuolia ja samalla rakentaa sukupuolierolle perustuvaa järjestelmää.37
Ajatus sukupuolesta roolina herättää konnotaatioita, jotka viittaavat käsikirjoituksen mukaan toimimiseen. Kirjallisuudentutkimuksessa rooli sukupuolta koskevana
metaforana esiintyy suomalaisten naiskirjailijoiden historiaa kartoittavassa klassikkotutkimuksessa ”Sain roolin johon en mahdu” – Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja (1989).
Nimessä oleva sitaatti muodostuu Arja Tiaisen runosta, jossa hän kirjoittaa: ”Minut
muokattiin väärin / sain roolin johon en mahdu. / Tukehdun, puku kiristää ja /
vetoketju ei aukea.” (sit. mts. 666). Rooli on Tiaisen runoudessa ja sitä lainaavassa
kirjallisuushistoriallisessa teoksessa termi, jolla kuvataan naisen rajattua asemaa, paikkaa ja tehtäviä yhteisössä, kuten kirjallisuuden kentällä. Teatteriroolin tavoin nainen
ei voi valita omaan rooliinsa kuuluvia ominaisuuksia, vaan ne ovat ulkoapäin määriteltyjä. Tiaisen runossa rooli vertautuu vaatteeseen, joka on liian pieni ja jota ei voi
riisua yltään. Roolittajana ja pukijana on siis joku tai jokin muu kuin nainen itse.
Metafora sukupuoliroolista vaatteena esiintyy Kovácsin teoksessa Vihreä rapsodia
(VR, 25), jossa nuori päähenkilö joutuu kokeilemaan ylleen seksuaalissävytteisiä hepeniä. Läpikuultavat ja aikuisen naisen muodoille tarkoitetut vaatteet eivät sovi tytön
ylle, mikä saa tytön surulliseksi. Lukijalle kohtaus näyttäytyy metaforisena sukupuoliroolin kokeilemisena, jossa ulkopuolelta asetettu rooli ja tytön kokemus itsestään
ovat ristiriidassa keskenään. Kohtauksen voi tulkita toimivan esimerkkinä siitä, miten

Helsingin Sanomissa puhkesi keväällä 2016 monia mielipiteitä kirvoittanut keskustelu sukupuolineutraaliudesta. Lehden keskustelupalstalla sukupuoliroolit nähtiin sekä elämää helpottavana ja luonnollisena asiana että elämää rajoittavana ja muutoksen tarpeessa olevana asiana. Kannanotot asiaan voidaan
tulkita jo mielipidekirjoitusten otsikoista: ”En halua olla sukupuolineutraali, haluan olla nainen – kotona pesen mielelläni miehen pyykit” (HS, 16.3.2016), ”Olemme ihmisiä emmekä sukupuolia”
(18.3.2016), ”Kukaan ei synny kukkamekko päällä” (18.3.2016) ja ”Rooleja voi olla useita” (18.3.2016).
37 Termiä on käytetty ja käytetään yhä edelleen myös tieteellisenä käsitteenä sosiologiassa ja psykologiassa, mutta sukupuolentutkimuksessa sitä alettiin kartella jo 1990-luvulla liian yksinkertaistavana toimiakseen analyyttisena käsitteenä (Liljeström 1996, 117).
36
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Kovácsin sarjakuvat käsittelevät sisällöllisellä tasolla sukupuolirooleja. Vihreän rapsodian päähenkilön kokeilemat vaatteet on tarkoitettu bordellin työntekijälle, jonka
puolestaan odotetaan toteuttavan miesasiakkaiden seksuaaliset toiveet.
Näkemykset sukupuolirooleista ja niihin yhteydessä olevasta sukupuolijärjestelmästä perustuvat käsitykselle sukupuolierosta eli siitä, mikä erottaa miehet ja naiset
toisistaan. Sukupuoli itsessään ei kuitenkaan ole yksinkertainen tai yksiulotteinen asia.
Sukupuolentutkimuksessa on 1970-luvulta asti keskusteltu biologisen sukupuolen (sex)
ja niin sanotun sosiaalisen sukupuolen (gender) välisestä suhteesta. Yhdysvaltalaisen antropologi Gayle Rubinin lanseeraaman termistön ensimmäinen osa viittaa yksilöiden
anatomisiin ja lisääntymiskykyyn liittyviin piirteisiin, ja toinen osa tarkoittaa mainittujen piirteiden valjastamista sosiaalisiksi suhteiksi (Liljeström 1996, 113). Myöhemmässä tutkimuksessa sukupuolen kulttuuristen ja sosiaalisten ilmenemismuotojen
suhdetta biologiseen sukupuoleen on tarkasteltu ottamalla huomioon kielen ja diskurssien todellisuutta rakentava luonne. Erityisesti Judith Butlerin 1990-luvulla esittämät argumentit ovat vaikuttaneet siihen, että sosiaalisen ja biologisen sukupuolen
välinen suhde on monimutkaistunut. Butler ehdottaa, että itsestäänselvältä näyttävää
sukupuolijakoa tuotetaan tosiasiassa jatkuvasti erilaisin kulttuurisin käytäntein, tavoin, normein ja odotuksin. Butlerin teoriaan olennaisesti kuuluvan performatiivisuuden
käsitteen mukaan sukupuoli on toistotekoja: toisteisen tekemisen avulla luodaan illuusio sukupuolta ylläpitävästä ytimestä. Vastaavasti se, että oletamme sukupuolella
olevan jonkinlainen kuvailtava olemus, ennakoi ja tuottaa käsitystä sukupuolesta ja
vaikuttaa siihen, miten sukupuolta tehdään ruumiillisesti. (Butler 2006/1990, 25, 69,
229–233.)
Butlerin ajatusta seuraten voidaan esittää, että erilaiset teot, piirteet ja ominaisuudet saavat meidät odottamaan, että ihminen on ytimeltään mies tai nainen. Tällaisia
sukupuolittavia piirrejoukkoja, kuten ruumiillisia ominaisuuksia tai käyttäytymisen tapoja, luonnehditaan joko maskuliinisiksi tai feminiinisiksi (Rossi 2003, 59). Toisaalta
taas ajatus sukupuolen ydinolemuksesta saa meidät odottamaan ihmisen käyttäytyvän
ja tekevän sukupuoltaan tietyllä tavoin. Tavat pukeutua, käyttäytyä ja toimia yhteiskunnassa ovat kulttuurisidonnaisia ja aikojen saatossa muokkautuneita. Vaikka sukupuolen tekeminen ei olisi tietoista, ympäristö ja kulttuuri vaikuttavat siihen, mitkä
asiat mielletään maskuliinisiksi ja feminiinisiksi. (Butler 2006, 25, 69, 229–233; ks.
myös Karkulehto 2007, 64–65.)
Kun sarjakuvaa tarkastellaan osana tällaista monimutkaista ja jatkuvasti käynnissä
olevaa sukupuolen rakentamis- ja määrittämisprosessia, kollegani kysymys Karun sellin Annabellan rumuudesta ei näyttäydy enää niin yllättävänä. Tai ainakin voidaan
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paremmin ymmärtää, että myös sarjakuvassa esitettyjen ruumiiden tulkinnassa olennaisessa osassa voivat olla kulttuurisidonnaiset käsitykset siitä, miten sukupuolia pitäisi representoida. Samoin ymmärrettäviksi käyvät taiteen valtionpalkinnon perustelut, joissa Kovácsin sarjakuvien nähdään purkavan tukehduttavia tai rajoittavia sukupuolirooleja. Sarjakuvan ruumisrepresentaatiot osallistuvat keskusteluun sukupuolesta oli tämä tekijöiden tarkoitus tai ei.
Vasten käsitystä representaation politiikasta ja sukupuolen performatiivisuudesta
sarjakuvan representaatiot ruumiista eivät ole vain ”kuvia”, vaan valintojen tuloksena
rakentuvia representaatioita. Omaelämäkerrallisia sarjakuvia tutkinut Elisabeth El
Refaie (2012, 73) ehdottaa omaa ruumistaan piirtävän sarjakuvataiteilijan kytkeytyvän
väistämättä sukupuolta, terveyttä ja kauneutta määritteleviin sosiokulttuurisiin malleihin. Hän pitää tällaista kuvallista ruumiillisuutta (pictorial embodiment) aina ytimeltään sosiaalisena ja poliittisena toimintana (mt.). El Refaien näkemys voidaan ulottaa
koskemaan omaelämäkerrallisen sarjakuvan lisäksi muitakin sarjakuvia, joiden tekemisessä tehdään valintoja ihmisruumiiden, sukupuolen ja seksuaalisuuden esittämisestä.
Kyse voi olla hyvinkin pienistä piirroksellisista valinnoista, joita olemme tottuneet
liittämään joko nais- tai miesruumiisiin. Sarjakuvapiirtäjänä 1970-luvulta asti toiminut
Trina Robbins (2000) on huomioinut, että sarjakuvan historiassa ovat toistuneet tietyt sukupuolen representoimisen tavat, joissa naishahmojen kuvaukseen on valittu
feminiinisiksi miellettyjä piirteitä ja mieshahmojen kuvaukseen maskuliinisiksi miellettyjä piirteitä. Piirroskulttuurissa on myös tavallista, että hahmoja sukupuolitetaan
naisiksi piirtämällä niille silmäripset siinä missä silmäripsettömät hahmot jäävät edustamaan miessukupuolta (mt.). Kärjistetyimmillään silmäripset pelkistyvät naisen representaatioksi, metonyymiseksi naissukupuolen edustajaksi. Robbins (2000) mainitsee humorististen sarjakuvien käyttäneen 1900-luvun alussa sukupuolittuneen huumorin perustana piirrostapaa, jossa nainen piirretään kauniina ja perinteisesti feminiinisiksi pidettyjä piirteitä korostaen, kun taas mieshahmot ovat isonenäisiä ja pelkistetymmin piirrettyjä. Huumorisarjakuvaa yleensä edustavassa sanomalehtisarjakuvassa tällainen perinne näkyy esimerkiksi niissä useita kymmeniä vuosia ilmestyneissä
sarjakuvissa, joissa pyöreä nenä on ensisijaisesti miesten ominaisuus, kun naisten kasvoihin nenä piirretään pienenä ja sirona, jollei naista sitten haluta esittää epäviehättävänä. Piirrokselliset yksityiskohdat, kuten nenän muoto, tulkitaan siten eri tavoin riippuen siitä, liittyykö yksityiskohta mies- vai naishahmoon. 38
Ks. esimerkiksi Mort Walkerin Masi-sarjakuva (Beetle Bailey, 1950–), jossa mieshahmoilla on yleensä
pyöreät nenät ja naishahmoilla sirommat nenät. Poikkeuksen muodostaa kenraali Arvo Kaluunan
vaimo Martta Kaluuna, jonka nenä on mieshahmojen tavoin pyöreä. Piirroksellisen valinnan voi tulkita
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Sukupuoleen liitettyjen sarjakuvallisten representaatioiden voidaan tulkita muodostavan osan siitä, mitä sarjakuvatutkija Karin Kukkonen on kutsunut populaarikulttuuriseksi muistiksi. Käsitteellä hän viittaa siihen, miten sarjakuvan lukijat ymmärtävät ja tulkitsevat lukemaansa liittämällä sen aiempaan tietämykseensä mediateksteistä. Lukijat käyttävät muistamiaan henkilöhahmotyyppejä, ikonografiaa, puhetyylejä tai tyypillisiä tilanteita kontekstuaalisena tietona tulkitessaan lukemaansa sarjakuvaa. (Kukkonen 2008b, 261.) Samoin lukijat hyödyntävät tietämystään lajeista,
kykyään tehdä intertekstuaalisia viittaussuhteita ja rakentaa moniulotteisia henkilöhahmoja (mt.) Tiettynä aikana yleisöt voivat jakaa samoja mediakokemuksia, jolloin
muodostuu myös jaettua populaarikulttuurista tietämystä esimerkiksi tietyn genren
konventioista (mts. 265). Huumorisarjakuvaa tuntevalle nenän tai ruumiin muoto sukupuolittavana piirteenä on tuttu konvention toistuessa sarjakuvasta toiseen, jolloin
se voi muuttua myös itsestäänselvältä tuntuvaksi representoimisen tavaksi.
Kuten johdannossa esittelin, Kovácsin sarjakuvaura sai alkunsa marginaalisissa,
sarjakuvaharrastajille suunnatuissa sarjakuvalehdissä. Vaihtoehtokulttuuriin sijoitetun sarjakuvan on mielletty pystyvän tarjoamaan uutta luovia ja muutosvoimaisia
ruumiin representaatioita (Køhlert 2012), sillä ne eivät ole riippuvaisia suuren yleisön
makumieltymyksistä. Vaihtoehtokulttuurista ponnistavien teosten lukija kohtaa usein
representaatioita, joita voi luonnehtia groteskeiksi, satiirisiksi, ironisiksi ja parodisiksi.39 Vaihtoehtokulttuurista ponnistavan sarjakuvan lukijalle muodostuu genrekohtaista tietämystä, jota voidaan kuvailla Kukkosen esittelemän käsitteen avulla.
Kyse ei ole kuitenkaan populaarikulttuurisesta muistista siinä mielessä, että populaari
viittaisi massakulttuuriin ja suurten yleisöjen kulttuurituotteisiin. Kyse on erityisestä
kulttuurista, jonka representoimisen tapoja tulkitaan suhteessa tuon kulttuurin tapoihin mutta myös suhteessa populaarikulttuurin representaation tapoihin.
Kovácsin sarjakuvien kohdalla vertailukohta erityisesti sukupuolen representaation puolesta on löydetty 1960-luvulla alkunsa saaneesta underground-sarjakuvasta,
joka marginaalisena sarjakuvakulttuurin muotona kokeili vapaasti mitä hätkähdyttävimmillä sukupuolen ja seksuaalisuuden representaatioilla. Sarjakuvakriitikot Ville
Hänninen ja Harri Römpötti vertaavat Kovácsin tyyliä underground-sarjakuvaa
edustavan Robert Crumbin tyyliin:

liittyvän siihen, että aviomiehelleen nalkuttavaa vaimoa ei haluta esittää viehättävänä, toisin kuin nuoria
miesten ihailun kohteena olevia naisia.
39 Esittelen käsitteet ja niiden käyttötavat tarkemmin analyysiluvuissa. Käsittelen groteskia luvussa
3.1.1, satiiria luvussa 5.1.1, ironiaa luvussa 4.1.1 ja parodiaa luvussa 5.1.2.
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Kovácsin sarjakuvien miehet ovatkin yleensä kaukana ihanteista ja kiiltokuvista: isoja,
karvaisia, rasvaisia, turhan pöyhkeitä ja kiimaisia karjuja. Kovács on melkein kuin suomalainen ja naispuolinen vastine amerikkalaisen undergroundin legendalle Robert
Crumbille. Toisaalta hänen miehensä ovat sottaisina ja öykkäreinäkin aina jotenkin
herttaisia, elleivät peräti säälittäviä. (Hänninen & Römpötti 2011, 62.)

Seksuaalisista tabuista hyvin avoimesti piirtänyttä Crumbia on kritisoitu seksismistä,
naisten alistavasta representoimisesta miesten tarpeiden täyttäjinä ja viihdyttäjinä
sekä naisiin kohdistuvan väkivallan kuvauksesta (Sabin 2014/1996, 95, 103). Vertailu
Kovácsin ja seksismistä tunnetun undergound-sarjakuvataiteilijan välillä korostaa
sitä, että Kovácsin tapa representoida sukupuolta ei vastaa suurille yleisöille siloteltua
representoimisen tapaa. Kuten käsittelylukujen analyysit osoittavat, Kovácsin teosten
mieshahmot eivät edusta vain yhtä tiettyä tyyppiä, vaan teoksista on löydettävissä
hyvin erilaisia mieshahmoja ja myös henkilöhahmoja, joiden sukupuolittaminen on
haasteellista maskuliinisten ja feminiinisten piirteiden ollessa ristiriitaisia (ks. luvut
3.2.2, 4.2.1 ja 5.1.). Sukupuolen moninaisten representaatiotapojen puolesta Kovácsin taiteen vertaus Crumbin taiteeseen näyttäytyykiin yksinkertaistavalta. Taiteilijoita
kuitenkin yhdistää vaihtoehtosarjakuvan tuottama positio, josta käsin sukupuoleen ja
seksuaalisuuteen liitetyillä merkityksillä on vapaus leikkiä esimerkiksi sanomalehtisarjakuvaa enemmän.
Sukupuolittaminen ei ole sarjakuvissa ainoastaan kuvallista, vaan välineen luonteeseen liittyen sukupuolen representaatio rakentuu kuvaa ja sanaa yhdistäen. Tutkimukseni kohdeteoksissa huomiotaherättävää on se, että kaikissa niissä päähenkilö
sukupuolitetaan sanallisesti teoksen alussa. Vihreän rapsodian ja Karun sellin päähenkilöt mainitaan naispuolisiksi heti teosten ensimmäisellä sivulla. Kiti on ”10-vuotias
maailman ujoin tyttö” (VR, 3; ks. Kuva 2), ja Annabella ”tämännäköinen nainen”
(KS, 3). Myös Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen päähenkilö sukupuolitetaan sanallisesti tytöksi, kun henkilökertoja alkaa selostaa tuon ”tyttöihmisen” elämäntarinaa (KPNA, 12). Kaikkien teoksissa vilistävien henkilöhahmojen kohdalla sukupuolittaminen ei kuitenkaan ole sanallista, vaan lukijan on tulkittava kuvallista ainesta sen
sukupuolta koskevan tiedon avulla, joka hänellä on. Kuten analyysiluvuissa osoitan,
feminiinisyyden ja maskuliinisuuden piirteet sekoittuvat useissa henkilöhahmoissa, ja
lukija joutuu tulkitsemaan myös hybridisiä, yllättäviä ominaisuuksia ja piirteitä inkongruentisti yhdistäviä ruumiita. Lukija kutsutaan pohtimaan henkilöhahmojen sukupuolta erilaisten kuvallisten ja sanallisten keinojen avulla.

78

Sarjakuvallisia ruumiin representaatioita on lähestytty sarjakuvatutkimuksessa erityisesti karikatyyrin ja stereotyypin käsitteiden avulla, minkä vuoksi on tarpeen selvittää, mitä eroa käsitteillä on ja minkälaisiin ruumiin representoimiseen liittyviin ilmiöihin niillä on viitattu.

2.3.2

Liioittelu ja pelkistäminen sarjakuvassa

Karun sellin ensimmäinen kuva näyttäytyy poikkeuksena siinä, minkälaisista kuvista
sarjakuvat yleensä koostuvat. Sarjakuvien ruudut eivät yleensä ole muotokuvia, vaan
henkilöhahmot nähdään toimimassa, liikkumassa, puhumassa ja ajattelemassa. Teoksen aloittava kuva on tyypillinen kuitenkin siinä, miten se hyödyntää liioittelua ja pelkistämistä henkilöhahmon kuvauksessa. Päähenkilöltä puuttuvat kulmakarvat ja korvat, mutta toisaalta hänen suunsa on piirretty niin suurena, että se halkoo kasvojen
alareunaa. Päähenkilön sukupuolta on piirroksellisesti korostettu pienin piirrosviivoin, joiden avulla naisen häpy kuultaa raidallisen mekon alta. Piirroksellisena valintana voidaan pitää myös sitä pikkutarkkuutta, jolla naisen pitelemästä rätistä varisevat
roskat on kuvattu. Se, mitä kuvaan on piirretty ja miten se on piirretty, on valintojen
tulosta. Samoin valinnan tulosta on se, mikä on jätetty piirtämättä.
Pelkistämistä voidaan lähestyä ensinnäkin sarjakuvan kerronnallistamisen kannalta. Groensteenin mukaan sarjakuvaruuduilla on ominaisuuksia, jotka auttavat lukijaa seuraamaan kertomusta ja muodostamaan käsityksiä henkilöhahmojen toiminnasta, persoonallisuudesta ja motiiveista. Groensteen hahmottaa viisi piirrettä, joita
hän pitää eräänlaisina mittareina siitä, kuinka hyvin sarjakuvan kuvallinen aines helpottaa lukijaa tulkintaprosessissa. Hän jakaa ominaisuudet viiteen kategoriaan, jotka
ovat 1) henkilöhahmokeskeisyys (anthropocentrism), 2) synekdoottinen yksinkertaistaminen (synecdochic simplification), 3) tyypittelevyys (typification), 4) ilmaisuvoimaisuus (expressivity) ja 5) retorinen yhtenäisyys (rhetorical convergence).
(Groensteen 2007, 161–162.)
Monet Groensteenin kategorioista liittyvät jollain tavalla sarjakuvahahmojen ruumiin representoimiseen, minkä vuoksi ruumiiden representoimista voidaan pitää
merkittävänä sarjakuvan kerronnallistamisen kannalta. Olen käsitellyt sarjakuvan kerronnallistamista jo aiemmin, mutta selvyyden vuoksi käsittelen Groensteenin mallia
kokonaisuudessaan tässä. Haluan myös tarkastella Groensteenin mallia nimenomaan
representaation poliittisuuden näkökulmasta. Groensteen ei itse sitä tee, vaan listaa
mallinsa kuvastamaan ainoastaan sitä, millaisia ominaisuuksia sarjakuvaruuduilla on
kerronnallistamisen helpottamiseksi.
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Ensimmäinen kategoria eli henkilöhahmokeskeisyys liittyy ensinnäkin siihen huomioon, että sarjakuvat yleensä toistavat henkilöhahmojen ruumiit ruudusta toiseen.
Toiseksi kategoria liittyy Groensteenin ymmärrykseen siitä, että ruutujen tila vaikuttaa usein olevan suunniteltu suhteessa henkilöhahmon ruumiiseen: ”aivan kuin ruutu
muodostaisi sen [henkilöhahmon] luonnollisen elinympäristön rajoittaen sen välittömän käyttäytymisen tilaa”.40 Ruutu siis myötäilee päähenkilön ruumista ja näyttää sen
niin, että lukijan on mahdollista muodostaa loogisia päättelyketjuja henkilöhahmon
liikkumisesta ja toiminnasta.
Ruudun rajauksen ja henkilöhahmon suhdetta voidaan sarjakuvassa tarkastella
hyödyntämällä elokuvan termistöstä peräisin olevaa 8-portaista kuvakokojärjestelmää. Kuvakoot ovat laajimmasta tarkimpaan: yleiskuva, laaja kokokuva, kokokuva,
laaja puolikuva, puolikuva, puolilähikuva, lähikuva ja erikoislähikuva (ks. esim. Bacon
2000, 54–57). Groensteenin ehdotus ruudun tilasta henkilöhahmojen ruumiin mukaan joustavana ei päde kaikkiin sarjakuviin. Esimerkiksi toiminnallisemmissa sarjakuvissa on yleistä, että henkilöhahmojen ruumiit rajautuvat lähikuviin kasvoista tai
muista ruumiinosista. Ilmeisin esimerkki ovat supersankarisarjakuvat, joissa kamppailemisen yksityiskohdat välittyvät dramaattisilla kuvakoon ja rajauksen vaihteluilla.41 Toisaalta feministisessä sarjakuvatutkimuksessa on kiinnitetty huomiota siihen, kuinka rajausta voidaan käyttää myös objektivoimaan representoitu naisruumis
katseen kohteeksi esimerkiksi rajaamalla kuvan sisälle vain osia naisen ruumiista (El
Refaie 2012, 76). Tällaisissa tapauksissa ruudun tilan ei voida sanoa joustavan henkilöhahmon toiminnan mukaan, vaan kyse on objektivoivasta rajauksesta, jossa kuvattua toimintaa tärkeämpää on kuvattu objekti katseen kohteena. Tällöinkään päätelmiä rajauksen merkityksestä ei voida kuitenkaan tehdä yksittäisen ruudun perusteella,
vaan huomioon on otettava rajauksen funktio teoksen kokonaisuudessa. Kovácsin
Karussa sellissä päähenkilön alaston ruumis nähdään muun muassa kokokuvassa, laajassa puolikuvassa ja puolilähikuvassa. Käsittelen teokseen liittyviä rajauksen merkityksiä ja katsomisen mielihyvää tarkemmin luvussa 4.2.2.

”(--) as if the panel constituted its natural habitat, its vital space, delimiting the space of its immediate
behavior (--)” (Groensteen 2007, 162).
41 Supersankarisarjakuvakaan ei ole aina ollut täynnä dynaamista dramatiikkaa, vaan sen muotokielen
kehittymisessä keskeisessä osassa oli etenkin 1940-luvulla piirtäjä Jack Kirby, joka halusi luoda sarjakuvien taistelukohtauksiin ”lyyristä väkivaltaa”, jonka intensiivisyys välittyisi tarkkaan harkitun koreografian avulla. Kirbyn sarjakuvissa henkilöhahmojen liikkeet ovat liioiteltuja ja kuvakulmat sekä koot vaihtelevat juuri siksi, että hän halusi rakentaa sarjakuviin visuaalista jännitettä ja dynamiikkaa.
(Harvey 1996, 33.)
40
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Henkilöhahmokeskeisyyden lisäksi narratiivinen piirros on Groensteenin (2007,
162) mukaan synekdoottisen yksinkertaistava eli se kuvaa vain olennaisimman, jotta kuvattu tilanne voidaan ymmärtää. Synekdokeella tarkoitetaan kirjallisuudentutkimuksessa kielikuvaa, jossa osaa käytetään vihjeenä kokonaisuudesta (Kesonen 2007, 176–
177). Tätä rakentumisperiaatetta noudattaa sarjakuvassa usein ympäristön kuvaus,
jossa yksityiskohta vihjaa miljööstä sen sijaan, että miljöö olisi tarkasti kokonaisuudessaan piirretty. Synekdoottisuus voi tässä funktiossa toimia yksittäistä ruutua laajemmassa kokonaisuudessa: miljöön samana pysyminen ruudusta toiseen ei vaadi jokaisen yksityiskohdan toistamista, vaan lukija ymmärtää tapahtumapaikan pysyvän
samana, jollei paikan muutoksesta informoida (Barbieri 1998/1991, 123). Synekdoottiseen yksinkertaistamiseen kuuluu Groensteenin (2007, 162) mukaan sen kuvaamatta jättäminen, joka ei ole kuvatun tilanteen ymmärtämisen kannalta relevanttia
informaatiota. Ajatusta voidaan soveltaa tilanteen ymmärtämisen lisäksi henkilöhahmon ymmärtämiseen. Karun sellin päähenkilön korvien kuvaamatta jättäminen ei tarkoita, etteikö henkilöllä välttämättä olisi korvia, vaan ne eivät ole päähenkilön ymmärtämisen kannalta relevanttia informaatiota. Merkittävänä yksityiskohtana päähenkilön ymmärtämisen kannalta voidaan sen sijaan pitää mekon alta kuultavaa häpyä, joka piirtää esiin henkilöhahmon sukupuolen tekemällä näkyviksi sukupuolen
biologiset piirteet. Sen lisäksi, että minäkertoja toteaa olleensa ”tämännäköinen nainen” (KS, 3; kursivointi LR), representoidaan sukupuolta teoksen ensimmäisellä sivulla myös kuvallisesti.
Groensteenin kolmas kategoria eli tyypittelevyys liittyy karikatyyrin ja stereotyypin
käsitteisiin. Lyhyesti tyypittelevyys tarkoittaa sitä, että henkilöhahmon piirteet luodaan pelkistämisen avulla niin tunnistettaviksi, että henkilöhahmot erottuvat nopeasti ja helposti myös toisistaan (Groensteen 2007, 162). Vihreän rapsodian Kiti on tunnistettavissa lyhyen olemuksensa, otsatukkansa ja raidallisen sortsiasunsa avulla. Karussa sellissä pyöreä ja isokokoinen Annabella erottuu pienestä ja hintelästä aviomiehestään, mutta myös vankilan muista asukeista ja henkilökunnasta. Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen päähenkilön silmiinpistävin ominaisuus on ylösalaisin asetetun päärynän muotoinen pää, jonka muotoon myös muut tarinan henkilöt kiinnittävät huomiota (ks. KPNA, 66).
Tyypittelevyys sarjakuvan piirroksellisena ominaisuutena on kiinnittänyt huomiota representaatiokriittisissä tutkimuksissa, jotka huomauttavat tyypittelevyyden
voivan johtaa stereotypisoimiseen. Esimerkiksi Hergén Tintti-sarjakuvat ovat joutuneet kulttuurisen debatin kohteiksi rodun ja etnisyyden representoimisen vuoksi.
Tintti Afrikassa -albumin (1978/1931) on väitetty sisältävän loukkaavia representaatioita tummaihoisista, ja pelkona on ollut, että etenkään lapsilukijat eivät välttämättä

81

osaa tulkita teosta sen ilmestymisajankohtaan ja kulttuuriseen kontekstiin suhteuttaen (ks. Rifas 2012, 224). Tintti-albumissa tummaihoiset afrikkalaiset toistavat rodullisen tyypittelyn kuvastoa, jossa Olli Löytyn (2000, 4) mukaan toistuvat ”kärjekkäimmät tuntomerkit paksuista huulista muljahteleviin silmänvalkuaisiin”. Löytty pitää kuvatunlaista piirrostapaa esimerkkinä representaation politiikasta, jossa merkitysten tuottaminen on sidoksissa siihen, kuinka olemassa olevia rodullistavia esittämisen konventioita käytetään (mt.). Hän lisää, että että etenkin valtavirran sivussa
sijaitsevalla sarjakuvalla on mahdollisuuksia haastaa stereotyyppiset kuvauskonventiot (mts. 5).
Stereotypisoivan kuvaustavan on kuitenkin ymmärretty olevan miltei väistämätöntä sarjakuvissa. Sarjakuvataiteilija Will Eisner (2008, 11) kutsuu stereotyyppejä
”viheliäiseksi välttämättömyydeksi” ja väistämättömäksi kommunikoinnin välineeksi
sarjakuvailmaisulle. Sarjakuva perustuu hänen mukaansa ihmiskäyttäytymisen tunnistettavaan kopioimiseen, mihin stereotyyppi kategorisoivana ja yksinkertaistavana välineenä sopii. (Eisner 2008, 11.) Myös sarjakuvatutkijat Randy Duncan ja Matthew J.
Smith (2009, 256) näkevät sarjakuvan pelkistetyn kuvakielen johtavan usein stereotyyppien käyttämiseen. He nostavat esiin sukupuolen symbolisen kuvaustavan esimerkkinä siitä, kuinka arkipäiväistä sukupuolen kuvallinen koodittaminen on esimerkiksi WC-tilojen merkinnöissä (mt.). Yksinkertaistettu naissymboli pukeutuu hameeseen, vaikka todellisuudessa pukeutuminen ei ole näin määrittävä tekijä sukupuolieron kannalta (mt.). Symboli on kuitenkin vakiintunut kuvaamaan naissukupuolta,
ja vastaavanlaista sukupuolittavien konventioiden rakentumista voidaan nähdä tapahtuvan myös sarjakuvissa (mt.), kuten viime alaluvussa toin esille.
On kuitenkin huomattava, että stereotyyppi ei tarkoita samaa kuin tyypittely tai
ihmishahmojen yksinkertaistettu piirtäminen, minkä vuoksi suoraviivaista syy-seuraussuhdetta sarjakuvien ja stereotypisoimisen välille ei voida tehdä. On myös tehtävä ero sen välille, puhutaanko karikatyyreistä vai stereotyypeistä ja mikä käsitteiden
välinen ero on. Karikatyyri-käsitteen käyttökelpoisuutta kirjallisten henkilöhahmojen
tutkimuksessa tarkastellut Tatu Virtanen kertoo karikatyyrin käsitteen juurien ulottuvan 1500-luvun loppuun, jolloin italialaiset Carraccin veljekset ottivat sanan käyttöön kuvaamaan ihmisen anatomisia piirteitä liioittelevia piirroksiaan. Etymologisesti
sana juontaa juurensa italian verbistä caricare, joka tarkoittaa (yli)la(s)taamista tai
(yli)kuormaamista. (Virtanen 2013, 43.) Perinteisesti karikatyyrillä on tarkoitettu referentiaalista henkilökuvausta, jonka kuvauskohteen henkilöllisyys voidaan päätellä
tunnistettavien piirteiden avulla. Tällöin karikatyyri on nimenomaan olemassa olevan
henkilön muotokuva, jossa kuvatun henkilön piirteitä on pelkistetty tai liioiteltu.
(mts. 44.)
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Referentiaalisuus ei ole kuitenkaan ollut sarjakuvatutkimuksen parissa edellytys
karikatyyreistä puhumiselle. Sarjakuvahahmojen karikatyyrimäisyydestä kirjoittava
kirjallisuudentutkija Markku Soikkeli käsittää karikatyyrit luonnehdinnoiksi kulttuurissa esiintyvistä hahmoista. Soikkelilla käsite ei siis suinkaan viittaa liioittelevaan
muotokuvapiirrokseen, vaan karikatyyri ulottuu tarkoittamaan lukijan mentaalista käsitystä pelkistetyistä ja liioitelluista piirteistä muodostuvasta henkilöstä. Tällaisia ”liioitellusti pelkistettyjä hahmoja” löytyy hänen mukaansa niin sarjakuvista, vaatemainoksista kuin horoskoopeista. (Soikkeli 1996, 126.) Eronteko käsitteiden välillä on
kuitenkin tärkeää, jotta vältyttäisiin pitämästä kaikkia pelkistettyjä sarjakuvahahmoja
karikatyyreinä ja toisaalta lipsumasta samastamaan piirroksellinen yksinkertaistaminen ja henkilöhahmojen litteys eli persoonallisuuden, motivaatioiden ja luonteenpiirteiden yksiulotteisuus. Itse ymmärrän käsitteiden eron seuraavasti: siinä missä karikatyyrillä viitataan tietynlaiseen kuvauksen tapaan, viittaa stereotyyppi yksinkertaistavaan ajattelumalliin, jonka avulla viitataan maailmaan, järjestetään informaatiota ja ilmaistaan arvoja ja uskomuksia (ks. Dyer 2002, 11). Stereotypisoivassa ajattelussa kategorisoiminen tapahtuu eronteon, hyväksymisen ja hyväksymättä jättämisen, kategorian sisään ottamisen ja sen ulkopuolelle jättämisen mekaniikalla (mts. 11–14). Kun
karikatyyrissä on kyse yksilöllisten ja tunnistettavien piirteiden liioittelevasta korostamisesta, on stereotyypissä kyse yhden ihmisryhmän tiivistämisestä tietynlaisiksi ulkonäköön ja käyttäytymiseen liittyviksi piirteiksi. Kyse on siten yksilön ja joukon välisestä suhteesta, jota voidaan käsitteellistää myös luvussa 2.1.2 esittelemieni mimeettisen ja temaattisen käsitteillä. Karikatyyrissä korostuu yksilöllisyys ja mimeettisyys,
mutta tulkittaessa hahmo stereotyypiksi tehdään temaattisen tulkinnan piiriin kuuluva yleistys, jossa henkilöhahmon tulkitaan edustavan suurempaa joukkoa.
Sarjakuvatutkija Joseph Witekin mukaan sarjakuvan visuaalinen traditio voidaan
jakaa karkeasti kahteen moodiin, joista ensimmäisen muodostaa pilapiirrosmainen representoimisen moodi (cartoon mode) ja toisen naturalistiseksi tai realistiseksi kutsuttava moodi
(naturalistic mode). Ensin mainittuun moodiin kuuluvat antropomorfiset eläinhahmot, tarinan maailman ja henkilöhahmojen selittämättömät muodonmuutokset ja
henkilöhahmojen tunteiden korostaminen erilaisin efektein. Toiseksi mainittuun
moodiin kuuluvat tarinan maailman uskottavuutta rakentavat visuaaliset keinot, kuten realistinen piirrostyyli, varjostukset, valonlähteiden loogisuudessa pitäytyminen,
viivaperspektiivi ja pikkutarkat taustat. Moodit vaikuttavat Witekin mukaan myös
henkilöhahmojen ja tilan välisen suhteen kuvaamiseen: ensin mainitussa moodissa
henkilöhahmot nähdään yleensä kokonaisuudessaan, kun taas toisessa moodissa
henkilöhahmoja kuvataan eri kuvakulmista ja etäisyyksistä. (Witek 2012, 30–32.)
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Witekin karkea jako ei ota huomioon yksittäisten sarjakuvateosten välisiä eroavaisuuksia ja on riittämätön kuvailemaan esimerkiksi klassikoksi muodostunutta Spiegelmanin Maus-teosta, jossa yksinkertaistetut eläinhahmot toimivat historiallisessa ja
realistisessa miljöössä. Jako onnistuu kuitenkin havainnollistamaan sitä, kuinka sarjakuvan lukemiseen liittyvät odotukset henkilöhahmojen ja tarinan maailman representoimisesta voivat olla kytköksissä tietynlaiseen piirrostyyliin tai Witekin kutsumaan moodiin. Kovácsin sarjakuvien voidaan mieltää kuuluvan enemmän pilapiirrosmaiseen moodiin, jossa henkilöhahmojen muodonmuutokset tulkitaan tunteiden
kuvauksen keinona eikä varsinaisina metamorfooseina tarinan maailmassa. Pilapiirrosmaisten ja jo varhaisesta animaatioperinteestä tuttujen keinojen käyttö on kuitenkin teoksissa hyvin itsetietoista ja kytkeytyy teosten rankkoihin sisällöllisiin piirteisiin.
Vihreässä rapsodiassa nähtävä hervottoman kouristuskohtauksen kouriin joutuva koira
liittyy animaatioperinteeseen, jossa eroottinen latautuneisuus kuvataan silmät päästä
tiputtavan ja himosta kärsivän susihahmon muodossa.42 Vihreän rapsodian tapauksessa eroottinen latautuneisuus kohdistuu kuitenkin 10-vuotiaaseen tyttöön, joka
joutuu pakenemaan himosta hullaantunutta koiraa (VR, 21–22).43 Myös Kuka pelkää
Nenian Ahnavia? -teos hyödyntää humoristisista sarjakuvista ja animaatioista tuttua
keinoa. Päähenkilön silmät sulavat päästä liioiteltuun tyyliin ja puberteetin myötä kasvaneet viikset singahtavat irti kohtauksessa, jossa päähenkilö näkee hallusinaation
kuolleen aviomiehensä verisestä ruumiista (KPNA, 45). Ottaessaan Witekin pilapiirrosmaiseksi luonnehtiman moodin representoimisen tavaksi Kovácsin sarjakuvat
muistuttavat 1970-luvun underground-sarjakuvaa, joka tietoisesti hyödynsi humorististen sarjakuvien ja animaation perinteitä käsitellessään ruumiiseen, sukupuoleen ja
seksuaalisuuteen liittyviä aiheita.
Edellä mainitsemani Löytyn tavoin monet muutkin sarjakuvaa tutkineet väittävät
sarjakuvassa käytetyillä piirrosvalinnoilla voivan olla poliittinen, representoimisen
muutosvoimaan tähtäävä pyrkimys. Hillary Chute (2010, 57–58) esimerkiksi tulkitsee, että underground-sarjakuvasta ponnistavan Aline Kominsky-Crumbin ”primitiiviset”, ”tuskalliset” ja ”kidutetut” ”raapustukset” ovat eittämättä poliittinen valinta.44

Tex Averyn animaatioelokuva Red Hot Riding Hood (1943) teki tunnetuksi susihahmon, jolla on vaikeuksia pysyä tuolilla katsoessaan eroottisesti esiintyvän naisen esitystä. Animaatioille liioittelevaan tapaan suden silmät irtoavat päästä ja liitelevät tuijottamaan naista lähietäisyydeltä. Susi vuoroin läähättää,
takoo pöytää, ulvoo ja vislaa hypnotisoituneena naisen esityksestä. Suosituksi muodostunutta kohtausta on sittemmin varioitu monissa muissakin animaatioissa.
43 Käsittelen kohtausta tarkemmin luvussa 3.3.2, jossa otan myös huomioon teoksen intertekstuaaliset
viittaukset Punahilkka-satuun.
44 Lainausmerkeissä olevat adjektiivit ovat Kominsky-Crumbin omia luonnehdintoja tyylistään ja estetiikkaansa liittyvistä valinnoista (Chute 2010, 57–58).
42
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Rumuutta henkivä piirrostyyli välittää Kominsky-Crumbin mukaan naisten arjen realismia ja asettuu vasten idealisoitua kuvaa naisten elämästä. Chute huomioi hyvin,
kuinka Kominsky-Crumbin tyyliä ei ole kuitenkaan nähty poliittisena valintana, vaan
piirustustaidon puutteena. Tämä siitäkin huolimatta, että Kominsky-Crumb on hankkinut taiteilijan koulutuksen. (mts. 58.) Vastaavasti Chute huomioi, että Marjane
Satrapin yksinkertaistavan piirrostyylin on väitetty johtuvan taitojen puutteesta.
Chute itse kytkee Satrapin piirrostyylin viivalla ja perspektiivillä leikkiviin modernistisen taiteen suuntauksiin, saksalaiseen ekspressionismiin ja abstraktiin ekspressionismiin. (mts. 146.) Fredrik Byrn Køhlert (2012, 21–22) puolestaan ehdottaa, että
kanadalaisen vaihtoehtosarjakuvataiteilija Julie Doucet’n pikkutarkat ja groteskit kuvat naisen ruumista, sen toiminnoista ja eritteistä voidaan tulkita naisen ruumiin representoimisen tapoihin vaikuttamaan pyrkivinä esityksinä. Kominsky-Crumbin sarjakuvien tavoin Doucet’n sarjakuvat tuovat esiin naisen ruumiin materiaalisuuden.
Groensteenin (2007, 162) kategorisoinnissa sarjakuvan kuvallisista ominaisuuksista neljäs kategoria koskee ilmaisuvoimaisuutta, joka hänen mallissaan tarkoittaa sekä
mahdollisimman tehokasta tilanteen ja toiminnan että henkilöhahmojen ruumiinkielen, eleiden ja ilmeiden kuvausta. Kuvatutkimuksessa on käytetty merkittävän hetken
(pregnant moment) käsitettä sellaisten kuvien kohdalla, joissa kiteytyy jokin toiminta
niin, että kuvan vastaanottajan on helppo kuvan perusteella päätellä se tilanne, josta
toiminta lähti liikkeelle ja tilanne, johon toiminta todennäköisesti kehittyy (Mikkonen
2005, 115). Kuvan suhde aikaan on kuitenkin monimutkainen: yksi kuva voi ilmaista
yhden merkittävän hetken lisäksi hetkien sarjaa, jolloin kuvaan jo itsessään kiteytyy
esimerkiksi toiminnan syy ja seuraus (mt.).
Ajan kuvauksen lisäksi Groensteen lukee ilmaisuvoimaisuuteen henkilöhahmojen
ruumiinkielen, ilmeet ja eleet, joiden pitäisi hänen mukaansa olla mahdollisimman
ilmaisevia sarjakuvan ymmärrettävyyden kannalta. Monet sarjakuvat käyttävät henkilöhahmojen ilmaisuvoimaisuuden korostamiseen lisäksi erilaisia ideogrammeja ja
konventionaalisia merkkejä, jotka tehostavat henkilöhahmojen tunteiden ja tuntemusten kuvausta. (Groensteen 2007, 162.) Luvussa 2.2.2 hahmotin sarjakuvan keinoja henkilöhahmojen ruumiillisen kokemuksellisuuden esittämiseen ja kiinnitin
huomioni sarjakuvahahmojen välittömässä läheisyydessä oleviin efektiviivoihin, joiden on tulkittu välittävän informaatiota muiden muassa liikkeestä ja sen nopeudesta,
aisteja edellyttävien ilmiöiden kokemisesta sekä ruumiillisista tuntemuksista ja reaktioista (ks. Forceville 2011). Efekteihin voidaan laskea myös Groensteenin yllä mainitsemat ideogrammit eli ideaa tai käsitettä representoivat graafiset symbolit sekä
efektiviivat, joiden lisäksi puhe- ja ajatuskuplat sekä erilaiset ääniefektit ja visuaaliset
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metaforat antavat lukijalle tietoa tilanteen ja toiminnan hahmottamiseksi (ks. Herkman 1998, 44–46).
Viimeisenä kertovan piirroksen ominaisuutena Groensteen (2007, 162) mainitsee
retorisen yhtenäisyyden, joka tähtää optimaaliseen luettavuuteen eli siihen, että lukijan on
mahdollisimman helppo täydentää näkemäänsä. Kuvan kaikki ominaisuudet, kuten
rajaus, sommittelun dynamiikka ja värien sijoittelu, toimivat yhdessä tietynlaisen kokonaisuuden saavuttamiseksi. (Mt.) Viimeinen kategoria kiteyttää kertovan piirroksen peruslähtökohdan retorisena aktina. Jos sarjakuvan kuvia tarkastellaan
Groensteenin mainitsemina kertovina piirroksina, oletuksena on, että kuvat pyrkivät
välittämään jonkin vaikutelman tai ”uniikin efektin”, kuten Groensteen ilmaisee
(mt.). Kuvien ominaisuuksia voidaan siten ajatella retorisina keinoina, joiden avulla
sarjakuva pyrkii jonkin tietyn viestin välittämiseen, mikä ajatuksena mukailee luvussa
2.1.2 esittelemäni retorisen kertomusteorian käsitystä kertomusten retorisesta vaikuttavuudesta.
Groensteenin malli väittää ehkä turhan yksioikoisesti, että sarjakuvan kuvallinen
aines pyrkisi aina jonkin yhtenäisyyden ja helpon luettavuuden rakentamiseen. Analysoidessaan Art Spiegelmanin Maus-teosta Jeanne Ewert (2004, 181) huomauttaa,
että Spiegelmanin teos on täynnä kuvallisia sisäkertomuksia, jotka rikastavat pääjuonta, ja joiden tunnistaminen vaatii tiiviisti pakatun kuvallisen informaation tarkkaa
lukemista. Spiegelmanin teos on tunnettu sarjakuvaruuduistaan, jotka tekijä pyrki
pakkaamaan täyteen informaatiota matkalaukkujen tavoin (Chute 2016, 194). Teos
eroaa Groensteenin esimerkeistä yksityiskohtaisuudellaan, mutta Ewertin huomio on
kuitenkin hyvä muistaa kaikkien sarjakuvien kohdalla ja pohtia, kuinka kuvallinen
aines voi sarjakuvassa hidastaa lukijaa esimerkiksi rakentamaan mikrokertomuksia
pääjuonen rinnalle.
Groensteenin tekemä kategoriointi tai Witekin robusti kahtiajako piirroksellisiin
moodeihin antavat joitain välineitä sarjakuvan ruumiin representaation piirroksellisten ominaisuuksien tarkasteluun. Groensteenin ja Witekin mallit tarkastelevat sarjakuvaruutujen kuvallista ainesta irrallisena sanallisista elementeistä, mikä tulee ottaa
huomioon sovellettaessa heidän ajatuksiaan sarjakuvan analyysissa. Sarjakuvia ja niiden henkilöhahmoja ei koskaan myöskään tulkita kulttuurisessa tyhjiössä, vaan tulkintaan kietoutuu kulttuurisia ja yhteiskunnallisia arvoja, asenteita, uskomuksia ja käsityksiä. Voidakseen tarkastella stereotyyppistä kuvastoa ja ajattelua kriittisesti lukijan
pitää pystyä suhteuttamaan representaatiot muihin kulttuurisiin representaatioihin.
Stereotyypeissä on siten kyse representaatioprosessista, jossa eronteko voi johtaa kategorisoimiseen ’meidän’ ja ’muiden’ välillä. Kriittinen lukija pystyy käyttämään stereotyyppeihin kriittisesti suhtautuvia strategioita, mikä on olennainen huomio liittyen
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mainitsemaani Tintti-sarjakuvista käytyyn polemiikkiin: lapsilukijoilta sofistikoituneita tulkintastrategioita ei voi välttämättä edellyttää, mutta aikuislukijoilla kulttuurista ja kontekstuaalista tietämystä on enemmän.
Siirryn seuraavaksi tutkimaan kohdeteoksissani esiintyviä ruumiiden ja ruumiillisuuksien esittämistapoja soveltaen tässä luvussa esittelemiäni kuvan ja sanan suhteeseen, tilallisuuteen ja representaatioon liittyviä välineitä. Ensimmäisenä analysoin
Vihreää rapsodiaa, Kovácsin esikoisteosta, jonka tulkinnassa korostuu groteskiin ruumiillisuuteen liittyvien piirteiden analysoiminen.
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3

VIHREÄ RAPSODIA – LIIALLINEN JA GROTESKI
RUUMIS

Vihreä rapsodia -teoksen ilmestyttyä kriitikko Heikki Jokinen (1994) kiinnitti huomiota teoksen monipuolisuuteen ja piirrosten yksityiskohtaisuuteen, mutta hänelle
tarinassa jatkuvasti vastaan tulevat uudet henkilöhahmot ja ruutujen täysinäisyys
näyttäytyivät negatiivisena, jolloin ”[l]ukija läkähtyy informaation paljouteen.” Albumi sisältää hänen mukaansa ”niin paljon tavaraa, että otteen saaminen siitä on vaikeaa. Siihen on ladattu nuoren tytön kokemukset elämän oppimisesta ja heitetty
kaikki samaan soppakattilaan.” Jokisen näkemyksen mukaan tarinan käänteiden paljous väsyttää lukijan.
Kirjallisuudentutkija Kaisa Kurikka käyttää sanaa eksessi tarkoittamaan yhtäältä
ylimääräistä, tarpeetonta ja vältettävää. Hän kuitenkin lisää, että eksessin voidaan ymmärtää tuovan myös lisämerkityksiä ja olevan hyvällä tavalla jotain ”enemmän”. (Kurikka 2016, 93.) Kovácsin esikoisteosta käsittelevässä arviossa on nähtävissä eksessin
ensin mainittu merkitys eli liiallisuus negatiivisena määreenä ja synonyymisenä ylimääräiselle, tarpeettomalle ja vältettävälle. Teoksen liiallisuutta voidaan kuitenkin lähestyä myös Kurikan toiseksi mainitsemasta eksessin ulottuvuudesta käsin, jolloin
liiallisuus voisi olla merkityksellistä. Tässä tulkintavaihtoehdossa avaimena toimii teoksen nimi, Vihreä rapsodia, joka määrittelee kertomuksen rapsodiaksi. Rapsodia tunnetaan nykyisin erityisesti musiikkiterminä tunnetuimpien musiikkirapsodioiden löytyessä niin klassisen kuin populaarimusiikin parista.45 Termillä on kuitenkin juurensa
antiikin Kreikan suullisen runouden perinteessä. Rapsodia-sanan etymologia kertoo,
että kreikan sana rhaptein tarkoittaa ompelemista, ja rapsodistit eli runouden esittäjät
olivat henkilöitä, jotka ’ompelivat’ ulkoa opeteltuihin tarina-aihioihin kiinni omia im-

Tunnetuimmissa musiikillisissa rapsodioissa – unkarilaisesta kansanmusiikista inspiroituneen Franz
Lisztin Unkarilaisissa rapsodioissa (1846–1885) ja rock-yhtye Queenin Bohemian Rhapsody -kappaleessa
(1975) – tunnelmat vaihtelevat herkästä raivokkaaseen, heleästä pauhaavaan, osien seuratessa toisiaan
vaihtelevasti. Lisztin rapsodioilla on mielenkiintoinen yhteys piirrostaiteeseen, sillä erityisesti rapsodiaa
nro 2 on käytetty lukuisissa animaatioissa alkaen varhaisesta Mikki Hiiri -animaatiosta (1929), jossa
Mikki pyrkii taltuttamaan temppuilevan pianon. Taituruutta vaativan sävellyksen haasteellisuuteen perustuvat muiden muassa myös Väiski Vemmelsääri -lyhytanimaatio Rhapsody Rabbit (1946) ja Tom ja
Jerry -lyhytanimaatio The Cat Concerto (1946).
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provisaatioitaan (The Oxford Dictionary of Literary Terms, 2015). Nykymerkityksessä sanalla viitataan yleensä teoksiin tai sen kohtiin, jotka ilmaisevat ekstaattista tai kontrolloimatonta tunnetta, usein löyhästi jäsennellyssä muodossa (mt.).
Niin kirjallisuudessa kuin musiikissa rapsodian voi ajatella olevan toisiinsa tikattujen osasten tilkkutäkkimäinen kokoelma. Kenties tunnetuimmissa musiikillisissa
rapsodioissa, unkarilaissäveltäjä Franz Lisztin teoksissa hyödynnetään unkarilaisen
kansanmusiikin elementtejä uuden kokonaisuuden pohjana. Kovácsin teos muodostaa yhteyden Lisztin rapsodioihin ensinnäkin, koska sen tapahtumat sijoittuvat Unkariin ja toiseksi, koska se sisältää unkarilaiseen kulttuuriin kuuluvia aineksia, kuten
unkarin kieltä ja viittauksia unkarilaiseen ruokakulttuuriin. Kertomukseen punoutuu
myös lukuisia kytköksiä muihin kuin unkarilaisiin symboleihin, myytteihin ja kulttuurisiin teksteihin. Nämä viittauskohdat muodostavat lukijalle moniaalle haarautuvia
tulkinnan polkuja ja tuottavat tulkintani mukaan eksessiä nimenomaan Kurikan mainitsemalla lisämerkityksiä rakentavalla tavalla.
Runsaus ja monimerkityksisyys voivat johtaa siihen, mitä Jokinen (2001a; ks.
myös 2004, 127) kutsuu Kovácsin tuotantoa kuvaillessaan karnevalistisen liioittelevaksi tyyliksi, jossa on mukana ”hillitöntä iloittelua” [sic]. Ville Hänninen (2004, 91)
puolestaan kuvailee Kovácsin sarjakuvien olevan ”jännittävä yhdistelmä groteskiutta,
paikoin roisiakin suorasukaisuutta ja vapaana liihottavaa mielikuvitusta”. Kriitikoiden mainitsemat karnevalistisuus ja groteski on kirjallisuudentutkimuksessa yhdistetty liiallisuuteen. Ehdotan, että kyseisten käsitteiden kautta päästään tarkemmin tutkimaan sitä, millaista ruumiillisuus Kovácsin teoksissa on ja miten sitä kuvataan, sillä
käsitteet tuovat mukanaan liiallisuuden lisäksi muitakin kuvausvoimaisia määreitä,
kuten nurinkääntämisen, kaikenlaisen rajojen rikkomisen, arvonalentamisen, epämuotoisuuden, epäharmonian ja sekamuotoisen yhdistelyn (ks. Perttula 2010, 33).
Groteskin teoriat auttavat myös selvittämään ruumiiseen liitettyä kulttuurista symboliikkaa, jossa ruumiin toiminnot ja osat arvotetaan ja niihin liitetään hyväksyttävyyden
tai torjuttavuuden diskursseja.

3.1

Ruumiillinen kokemus sarjakuvan tilassa

Vihreän rapsodian alku esittelee lukijalle tiiviissä tahdissa kaksi ruumiin materiaalisuutta korostavaa kohtausta. Kertomus alkaa, kun minäkertoja selostaa matkustaneensa vieraisille unkarilaisen kirjeenvaihtotoverinsa luo. Perillä päähenkilö Kiti ei
kuitenkaan pysty ilmaisemaan toiveitaan ja tarpeitaan sanallisesti, minkä johdosta hän
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esimerkiksi virtsaa housuihinsa keskellä katua ollessaan kykenemätön kertomaan tarpeestaan mennä vessaan. Yksi syy onnettomaan tapahtumaan on Kitin kyvyttömyys
toimia vieraassa maassa vieraalla kielellä, mistä nähdään esimerkki teoksen ensimmäisellä sivulla Kitin väärinymmärryksen muodossa: unkarilaisen kirjeystävän tiedustellessa englanniksi onko Kitillä nälkä, päähenkilö luulee tytön ensin kysyvän, onko
hän vihainen (”hungry”/”angry”, VR, 3) ja seuraavaksi, onko hän unkarilainen
(”hungry, now”/”hungarian”, mt.). Toisena syynä Kitin kommunikoinnin epäonnistumiseen on hänen luonteenlaatunsa: heti ensimmäisellä sivulla minäkertoja kertoo
olleensa 10-vuotiaana ”maailman ujoin tyttö” (mt.).
Onnettoman kadulla housuihin virtsaamisen jälkeen Kitin ruumiin kontrolli pettää toistamiseen hänen ahmiessa liikaa vadelmia ja saadessa holtittoman syömisen
seurauksena vatsanväänteitä. Vaikka päähenkilö yrittää kiirehtiä vessaan, hänen alushousunsa ehtivät tahriintua ulosteella, mikä johtaa nolostuttavaan tapahtumaketjuun
isäntäperheen luona. Isäntäperheen äiti yllättää Kitin pesemästä tahriutuneita alushousuja kylpyhuoneen lavuaarissa ja luulee tytön ryhtyneen pesupuuhiin yllättäen alkaneiden kuukautisten vuoksi (VR, 9). Kumpikin tapahtuma tuottaa päähenkilölle
suunnatonta häpeää, minkä vuoksi hän päättää karata isäntäperheen luota ja rapsodinen seikkailu alkaa. Hypoteesini mukaan teoksessa käytetään ruudun ja sivun tilaa
tukemaan päähenkilön ruumiillisia kokemuksia ja tässä alaluvussa tarkoitukseni on
tutkia, millaisia merkityksiä sarjakuvan tilan vertikaalisille suhteille voidaan Vihreässä
rapsodiassa antaa, kun tilaa tulkitaan suhteessa henkilöhahmon ruumiillisiin kokemuksiin. Luvussa 3.2 siirryn Vihreän rapsodian ruumiiden representaatioiden tutkimiseen
ja luvussa 3.3 analysoin kertovan ja kokevan minän välillä rakentuvaa jännitettä.

3.1.1

Karnevalistisen groteskin symboliruumis ja tilan vertikaalisuus

Kitin kokema ruumiinkontrollin menettäminen on ruumiin rajojen rikkoutumista,
johon groteskin teoria on kiinnittänyt erityistä huomiota. Groteskin merkittävin teoreetikko Mihail Bahtin rakensi teorian suuntaviivat keskiaikaista karnevalismikulttuuria tutkivassa teoksessaan François Rabelais – Keskiajan ja renessanssin nauru
(2002/1965), josta on muodostunut groteskin karnevalistisuutta painottavan teorian
pääteos. Viittaan groteskin käsittelyssäni nimenomaan karnevalistiseen groteskin teo-
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riaan tiedostaen, että myös muunlaiset groteskin ymmärtämisen tavat olisivat mahdollisia.46 Bahtin kuvailee, kuinka karnevalistisissa teksteissä korostuvat elämän ”materiaalis-ruumiillisen ulottuvuuden” eli ruumiin, syömisen, juomisen, ulostamisen ja
seksielämän liioittelevat kuvaukset. Keskiajan karnevaalissa muutoin halveksitut ja
piilossa pidettävät ihmisen materiaaliset ja fyysiset toiminnot korostuivat, jolloin juhlinnan kohteiksi otettiin kaikki ne ruumiin aukot, joiden kautta ihminen kytkeytyy
osaksi maailmaa. Ruumis ei tällöin näyttäydy maailmasta ja materiasta erillisenä ja
staattisena, vaan siihen materiaalisin toiminnoin kytkeytyvänä, jatkuvasti muutoksen
alaisena olevana prosessina. (Bahtin 2002, 19, 21, 25–26.)
Vihreän rapsodian Kitille ruumiin kontrollin pettäminen ei ole varsinaisesti mikään
juhlinnan kohde, vaan häpeä leimaa Kitin kokemusta, kun ruumiin kontrollin pettäminen ja kadulle virtsaaminen tapahtuu hänen kirjeystävänsä silmien edessä. Tapahtunut ei jää tyttöjen väliseksi salaisuudeksi, vaan Érika kertoo Kitille sattuneesta vahingosta myös äidilleen. Minäkertoja kommentoi, että tapaus ei onnistunut karkottamaan Kitin ujoutta eikä saanut häntä ilmaisemaan itseään ja tarpeitaan sanallisesti
yhtään aiempaa paremmin: ”[l]uulisi, että tällaisen jälkeen häpeä voisi antaa lopulliset
potkut ujoudelle, mutta niin ei käynyt minulle…” (VR, 7). Kertojan spekulaatio sijoittuu ruutuun, jonka yläreunassa nähdään narulla kuivumassa olevat alushousut ja
ruudun alareunassa housuista valuvien tippojen alapuolelle sijoitettu Kitin pää. Mustataustainen ruutu voidaan tulkita päähenkilön alakuloisen mielen esitykseksi eikä
niinkään kuvaukseksi tarinan tapahtumista: Kiti ei oikeasti istu narulla kuivuvien alushousujen alla, vaan ruudulla on funktio henkilöhahmon kokemuksen metaforisena
kuvaajana.
Ruudun metaforisuus rakentuu vertikaalisuudelle, joka voidaan ymmärtää sekä
ruumiin symbolimerkityksiä yleisesti järjestäväksi periaatteeksi että ihmisten kognitiivisia tulkintamalleja järjestäväksi periaatteeksi. Ensin mainittu liittyy groteskin teoriassakin mainittuihin symbolimerkityksiin, jotka tekevät vahvan erottelun ruumiin
ylä- ja alapuolen välille. Toiseksi mainittu perustuu kognitiivisen metaforateorian parissa esitetyille ehdotuksille siitä, että ihmiset käsitteellistävät ja arvottavat asioita sijoittamalla ne tilallisiin orientaatioihin perustuville käsitteellisille paikoille. Käsittelen
ensin ruumiiseen liitettäviä symbolimerkityksiä, minkä jälkeen palaan siihen, mikä
mainitsemassani esimerkissä liittyy kognitiivisiin orientaatiometaforiin.

Bahtinin lisäksi toinen voimakkaasti groteskin käsitteen merkityksiin ja käyttötarkoituksiin vaikuttanut teoreetikko on Wolfgang Kayser, jonka näkemykset groteskista ovat Bahtinin ilakoivalle karnevalismille vastakkaisia. Kayser edustaa groteskia koskevaa tutkimusta, joka keskittyy romantiikan kirjallisuuden ilmiöihin. Näissä teorioissa groteski on subjektiivinen ja individualistinen kauhun, inhon tai
pelon kokemus. (ks. Perttula 2010, 27.)
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Länsimaisessa kulttuurissa vertikaalinen merkitysakseli on toiminut määrittäjänä
sille, mikä arvotetaan ’korkeaksi’ ja mikä ’matalaksi’. Bahtinin karnevalismin teoriaa
tutkineiden Peter Stallybrassin ja Allon Whiten (1986, 5) mukaan Bahtinin teoria
kiinnittää huomiota niihin kulttuurissa vallitseviin vastinpareihin, joilla ruumistakin
arvotetaan. Ruumiillisuudelle annettavat merkitykset perustuvat hyvin hierarkkisiin
jakoihin symbolisella ylhäinen/alhainen-akselilla. Tässä merkityskamppailussa ’korkea’ rakentuu suhteessa ’matalaan’ siten, että ne muodostavat toisistaan riippuvaisen
ja toisiaan määrittelevän suhteen (mt.). Leikittely sillä, mikä on arvostettua ja mikä
halveksuttua, muodostaa karnevalismin ja siihen liittyvän groteskin dynaamisen liikkeen. ’Korkean’ ja ’matalan’, hyväksytyn ja halveksutun välillä menee raja, jonka ylittämiseen Stallybrass ja White viittaavat transgression termillä. Transgressiivinen teko
tarjoaa yleisille kulttuurisille koodeille, arvoille ja normeille vaihtoehdon ja siten hämmentää rajanvetoja arvostetun ja halveksitun välillä.47 Karnevalismi on Stallybrassin
ja Whiten mukaan vain yksi transgression muoto – muoto, joka perustuu naurulle ja
ilottelulle (mts. 19).
Groteski perustuu tällaiselle vertikaaliselle merkitysakselille asetettujen arvottamisten nurinkääntämiseen, ja tässä prosessissa ruumiilla on oma paikkansa. Bahtinilaisessa karnevalismissa keskeistä on ylevän alentaminen, mikä tarkoittaa sitä, että
kaikki ylevä, henkinen, ideaalinen ja abstrakti käännetään materiaalis-ruumiilliselle tasolle (Bahtin 2002, 20). Groteski hyödyntää länsimaisessa kulttuurissa vallitsevaa
symbolista hierarkiaa, jossa järki ja rationaalisuus sijoittuvat ylös ja ruumis tarpeineen
alas. Yksi groteskin konkreettinen muoto on yläpuolen korvaaminen alapuolella,
mistä Bahtin (2002, 274) käyttää nimitystä ”ylösalaisin käännetyn ruumiillisen hierarkian topografia”. Ruumiin alaosaan sijoittuvat Bahtinin groteskin kuvaston keskeisiksi paikoiksi mainitsemat takapuoli ja sukuelimet, joiden toiminnot otetaan groteskeissa teksteissä ilottelevan ja liioittelevan kuvauksen kohteiksi (mts. 281). Transgressiivistä tällaisessa groteskin kuvastossa on se, että se juhlistaa useimmiten piilotettavaksi, hävettäväksi ja vaiettavaksi asetettuja ruumiinosia ja -toimintoja.
Narulla roikkuvien alushousujen alapuolella myrtyneenä kuvatun Kitin tapauksessa ruumiin piilotetuksi ja yksityiseksi mielletty toiminto on sijoitettu ruudun tilassa
ylös, minkä voi tulkita tuottavan karnevalistisen kuvan päähenkilön ruumiillisuudesta. Rationaalinen mieli on hävinnyt kamppailun fyysisiä tarpeita omaavaa ruumista vastaan. Kognitiivisessa metaforateoriassa ehdotetaan, että länsimainen ihmi-

Stallybrass ja White (1986, 17–18) perustavat käsityksensä transgressiosta antropologi Barbara
Babcockin ajatuksiin symbolisesta inversiosta, jossa vakiintuneita malleja koetellaan esimerkiksi nurinkääntämisen, ristiriitaan asettumisen ja kiistämisen avulla.
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nen on käsitteellistänyt kontrollia eläimiin, kasveihin ja muuhun ympäristöönsä vertikaalisen merkitysakselin avulla, jossa kontrolli, ihminen ja järki sijoittuvat metaforisesti kontrolloitavan asian yläpuolelle (Lakoff & Johnson 1980, 17). Vertikaalisella
merkitysakselilla käsitteellistetään myös muita asioita, kuten tietoisuuden ja tiedostamattoman, terveyden ja sairauden, määrän (paljon–vähän), merkittävyyden ja vähäpätöisyyden, hyvän ja huonon, hyveiden ja paheiden sekä rationaalisen ja emotionaalisen suhdetta (mts. 15–17). Kognitiivisen metaforateorian mukaan ihmiset arvottavat vertikaalisen merkitysakselin yläosaan positiivisen ja hallitsevan, kun taas negatiivinen ja hallinnan kohde sijoitetaan akselin alaosaan. Teoria soveltuu käytettäväksi
rinnan Bahtinin (2002, 274) ajatusten kanssa, sillä karnevalistisen groteskin teoriassa
ruumiiseen liitetään symbolimerkityksiä, joissa pää edustaa metonymisesti järkeä ja
ruumiin alaosa vaistoja ja ruumiillisia tarpeita. Näiden teorioiden valossa ruutu, jossa
Kiti asemoidaan alushousujen alapuolelle, voidaan tulkita kuvauksena perinteisen arvohierarkian nurinkääntymisestä.
Vertikaalisuuteen liitettyjen kulttuuristen merkitysten tutkiminen vie eteenpäin
sarjakuvatutkimusta (esim. Miodrag 2013, 108–110), joka nykyisillään kritisoi erityisesti vanhempaa angloamerikkalaista traditiota ruutujen peräkkäisyyden ja lineaaristen merkityssuhteiden korostamisesta. Esittelin johdannossa ja luvussa 2.2.1
Groensteenin tilallis-paikallisuuden teoriaa, jota voidaan hyvin soveltaa pohdittaessa
syvemmin esimerkiksi juuri vertikaalisuuteen liitettyjä kulttuurisia merkityksiä.
Groensteen ei itse ota vertikaalisuuteen liitettyjä merkityksiä eksplisiittisen tarkastelun kohteeksi, mutta hän sivuaa aihetta tulkitessaan Federico Del Barrion kahden
sivun sarjakuvaa ”La Orilla” (1985), joka mahduttaa ihmisen koko elämänkaaren yhteensä kuuteen ruutuun. Groensteen huomioi, kuinka kahdella sivulla muodostuvat
vertikaaliset linjat ovat ristiriidassa sen kanssa, miten ihmisen kasvamista käsitteellistään länsimaissa ylöspäin suuntautuvana toimintana. Vastaavasti ikääntymistä käsitteellistetään alaspäin suuntautuvana toimintana. Kuitenkin Del Barrion sarjakuvasa
elämä alkaa ylhäältä ja kulkee alaspäin, kunnes taas kohoaa ylöspäin. Groensteenin
tulkinnan mukaan epäloogisuus selittyy sillä, että sivujen sommittelusta ja henkilöhahmojen asemoinnista muodostuu yhdessä v-kirjain merkitsemään elämää (la
vida=elämä). (Groensteen 2007, 38.)
Vastaavanlainen sivun vertikaalisen ulottuvuuden hyödyntäminen elämänkulun
symbolisena kuvaajana esiintyy Chris Waren Building Stories -sarjakuvateoksessa
(2012, ei sivunumerointia), jossa aukeamankokoiseksi levittyvän kerrostalon avulla
kuvataan henkilöhahmon kasvamista ja vanhenemista. Sivun yläreunasta alaspäin talon rappusia kulkeva tyttö kasvaa ja ikääntyy kulkunsa myötä, kunnes sivun alareunassa tyttö on muuttunut vanhaksi naiseksi. Groensteenin yksittäiseksi tulkinnaksi
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jäävä huomio ja esimerkki Waren teoksesta ovat linjassa omien vertikaalisuuteen liittyvien huomioideni kanssa: sarjakuvat voivat hyödyntää ihmisen vertikaaliselle akselille sijoittuvaa käsitteellistä hierarkiaa välittämään merkityksiä.
Vihreässä rapsodiassa ruumiiseen liitettävää vertikaalista arvoasteikkoa käytetään
strategiana, jolla tehdään ensinnäkin näkyväksi usein piiloon jäävä ruumiin materiaalisuus ja kontrolloimattomuus. Kertomuksen kokonaisdynamiikassa ruumiiseen liitettävä vertikaalisen arvoasteikon transgressio toimii päähenkilön kehityksen kuvaajana. Häpeä leimaa päähenkilön kokemusta kertomuksen alussa, mutta teoksen
loppu esittelee muuttuneen päähenkilön, joka on karistanut yltään häpeän ja ujouden.
Isäntäperheen luokse palaava Kiti on saanut seikkailujensa aikana itsevarmuutta,
mikä näkyy sanavalmiutena mutta myös transgressiivisena tekona: hän nousee seisomaan pianotuolille, laskee housunsa alas ja virtsaa isäntäperheen katsoessa kauhistuneena vieressä (VR, 53; ks. Kuva 5). Ruumiillisen toiminnon avulla Kiti osoittaa
kontrolloivansa omaa kehoaan, mutta hän osoittaa pystyvyytensä myös ruotimalla
suorasanaisesti perheen vanhempien seksielämää ja tiedustelemalla kirjetoverinsa
Érikan kuukautisista. Teossa on suoraviivaista karnevalistista naurua Kitin kommentoidessa perheenjäsenten vaikuttavan ”turhan jäykiltä” siinä missä hän itse pystyy
rikkomaan totuttua järjestystä (VR, 53).
Teoksen lopun transgressiivisyyden ymmärtäminen edellyttää sen suhteuttamista
kertomuksen alun kohtaukseen, jossa isäntäperheen äiti tulkitsee väärin Kitin tahriintuneita alushousuja ja luulee 10-vuotiaan tytön saaneen ensimmäiset kuukautisensa.
Äiti tekee tapahtuneesta koko perheen asian ja lähettää perheen pojan ostamaan Kitille kuukautissuojia. Kuukautissuojien virkaa tekevien vanupallojen pakkaus sijoitetaan kodissa pianon päälle olohuoneeseen, jossa ne ovat koko perheen nähtävillä.
Kiti itse ei ole asiasta innoissaan, vaan suunnittelee mielessään ”ton saatanan pianon”
murskaamista (VR, 10). Yleisesti häpeällisenä ja vaiettuna pidetystä ulosteesta tulee
väärinymmärryksen kautta juhlinnan aihe, joka ylennetään perheen kodin paraatipaikalle, korkeakulttuuria edustavan pianon päälle. Teoksen lopussa Kiti saa transgressiivisen kostonsa, kun hän karnevalistiselle groteskille ominaiseen tapaan alentaa ylevän eli virtsaa pianojakkaralle. Kitin vuotava ruumis kirjaimellisesti korotetaan, kun
hän kertomuksen lopussa nousee pianojakkaralle seisomaan ja laskee housunsa alas
paljastaen alapäänsä.
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Kuva 5. VR, 53.
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Kitin ruumista voidaan tulkita soveltamalla Bahtinin käsitystä groteskista ruumiista, joka asettuu vastakohdaksi klassisen antiikin ihanteisiin perustuvalle muutoksettomalle, pysähtyneelle ja kaikista syntymän ja kasvun ”kuonasta” puhdistetulle
ruumiille. Groteski ruumis asettuu vastakohdaksi klassisen ruumiin mittasuhteille ja
eheydelle: se on epäsuhtainen, muodoton tai jollain tavalla rikkonainen ja vuotava.
Kun klassinen ruumis edustaa ideaalia ja tavoiteltavaa, groteski ruumis on epämuodostunut, vääristynyt ja siten epätäydelliseksi mielletty. Nauru ja hauskuus liittyvät
Bahtinin mukaan karnevalistisessa ruumiissa nimenomaan erilaisten rajojen ja rajapintojen rikkomiselle: ylevä alennetaan kääntämällä huomio elämän ruumiillis-materiaaliseen puoleen. (Bahtin 2002, 25, 281.) Vihreän rapsodian lopussa pianojakkarasta
tulee jalusta, jolla ei seiso klassista, eheää ja monumentaalista ruumista, vaan ihmisen
materiaalisen elämän yhtä kaikkein perustavanlaatuisinta ruumiintoimintoa häpeilemättömästi ja itsetietoisesti suorittava pikkutyttö.
Kitin mielenilmauksen vaikutukset perheeseen jäävät arvailujen varaan eikä Kiti
itsekään näytä kertomuksen lopussa kovinkaan vakuuttuneelta toimintansa vaikuttavuudesta. Teoksen viimeisessä ruudussa Kiti kävelee kadulla ajatuskuplan paljastaessa hämmennystilan: ”[t]äytyisi löytää jonkinlainen tasapaino” (VR, 53; ks. Kuva 5).
Teoksen viimeisen ruudun voi tulkita palaavan symboliseen ’korkean’ ja ’matalan’
jakoon, sillä ruutuun on sisällytetty tähän symboliikkaan viittaavia yksityiskohtia. Ikkunasta roikkuvan kasvin toinen varsi kurottuu vaakasuoraan tanakkana ja suorana,
ja toinen varsi roikkuu alaspäin vetelämpänä tiputtaen nestettä. Molempien varsien
päissä on kaksi auki olevaa silmää muistuttavaa kukintoa. Kasvin eri suuntiin kurkottavista silmistä muodostuu epäsuhtainen silmäpari, joista toinen kääntyy katsomaan
kohti ylevää ja rationaalista ja toinen laskeutuu kohti maallista, ruumiillista ja vaistomaista. Tätä kaksinaisuutta tukee viimeiseen ruutuun mahdutetut kaksi sivuhenkilöä,
joita kohti kasvin kukinnot osoittavat. Jäntevä rationaalisuuden varsi osoittaa kohti
ikkunasta kurkistelevaa Érikaa, ja alaspäin velttona valuvan varren avulla katse kulkeutuu ruudun alareunaan, jossa kävelee Kitin seikkailuissa mukana kulkenut Kalandor-koira. Érika on kuvattu kertomuksessa hyvin pitkänä tyttönä, jonka pituuteen
myös minäkertoja kiinnittää huomiota heti kertomuksen alussa (VR, 3). Kalandorkoira on tässä suhteessa Érikan vastakohta: lyhytjalkainen koira vilistää aivan kadun
tasolla. Henkilöhahmojen sijoittaminen ruudun tilaan rakentaa vertikaalisuuteen liittyvää symbolimerkitystä: Érika sijoittuu ruudun yläosaan ja Kalandor alaosaan. Henkilöhahmojen kuvausta voi tulkita suhteessa ruumiin vertikaaliseen symboliikkaan ja
ehdottaa, että Érika edustaa järkeä siinä missä Kalandor edussa maallista ja vaistoja.
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Kitin etsimä tasapaino löytyisi näin ollen järjen ja vaistojen, mielen ja ruumiin risteyskohdasta, mutta kertomuksen loppu ei tarjoa tässä mielessä sulkeumaa, jossa Kitin
esitettäisiin oivaltaneen tämä.
Sovellettaessa Bahtinin teoriaa karnevalistisesta groteskista on oltava kriittinen
siinä, kuinka paljon teoriaa käyttämällä tulee itse uusintaneeksi ruumiisiin liitettyjä
symbolimerkityksiä. Erityisesti feministinen kritiikki on väittänyt Bahtinin sivuuttavan sukupuolen merkittävänä ihmiskulttuuria jäsentävänä järjestelmänä (Russo 1994,
63), mihin palaan analysoidessani Vihreän rapsodian hybridisiä sivuhenkilöitä (luku
3.2). Groteskin ja karnevalismin käsitteitä käytetään myös kuvaamaan hyvin laajasti
ruumiisiin liitettäviä ominaisuuksia, mikä voi hämärtää käsitteiden käyttökelpoisuutta. Usein karnevalismin käsite nostetaan tutkimuksissa esiin välineenä analysoida
kulttuurisissa teksteissä representoituja ruumiita, jotka ylittävät sopivaisuudelle asetetut rajat. Ruumis voi olla esimerkiksi kulttuurisiin ideaaleihin nähden liian suuri (ks.
Rowe 1995; Stukator 2001), se voi uhata dikotomista sukupuoli- tai seksuaalijärjestystä (Stam 1989, 93; Vänskä 2006, 77) tai olla vuotava ja kontrolloimaton eheän ja
kontrolloidun sijaan (Køhlert 2012). Kriittinen kysymys kuuluukin: ovatko groteskin
ja karnevalismin käsitteet tarpeellisia kaikkien ruumiin rajojen rikkoutumista esittävien representaatioiden kohdalla, vai voitaisiinko käyttää joitain muita käsitteitä?
Bahtinin käsitteiden rinnalla käyttämäni transgression käsite ei ole yhtä latautunut
kuin Bahtinin groteski ja karnevalismi, mutta se ei myöskään kiinnity suoranaisesti
ruumiin representaatioihin. Toisaalta myös groteski on muuttunut yleistermiksi, jolla
voidaan viitata miltei mihin tahansa, mikä asettuu vasten esteettisesti, sosiaalisesti,
poliittisesti ja kulttuurisesti hyväksytyksi koettua, ”hyvän maun” mukaista ja tavoiteltavaa, kuten groteskia suomalaisessa kirjallisuudessa tutkinut Irma Perttula luettelee.
Perttulan mukaan groteski on sellaista, mikä ei mahdu käsityksiin eheydestä, selkeydestä, harmoniasta ja rationaalisesta järjestyksestä tai niiden vaatimuksista, vaan se
jää aina ylimääräiseksi ja kategorioiden ulkopuolelle. (Perttula 2010, 32.) Bahtinin ja
muihin groteskin teoreetikoiden ajatuksiin pohjaten Perttula listaa groteskin olevan
matalaa, epävirallista, avointa, epäjärjestyksessä olevaa, järjetöntä, irrationaalista, epämuotoista, heterogeenistä, torjuttua ja luonnotonta (mt.). Se, mikä on groteskia, on
siten voimakkaasti tulkinnan ja rajauksen kysymys. Vihreän rapsodian tulkintaan bahtinilainen groteskiteoria kuitenkin sopii, sillä teos sisältää edellä kuvailemieni kohtausten lisäksi muita karnevalistiselle groteskille tyypillisiä kohtauksia, joissa ruumis
merkityksellistetään sen rajojen rikkomisella.
Koska sarjakuva visualisoi henkilöhahmot ja pystyy edellä kuvailemani tavalla
hyödyntämään tilaa ruumiillisten toimintojen ja niihin liitettyjen arvohierarkioiden
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kuvaamisessa, voidaan ehdottaa, että sarjakuva välineenä on erityisen soveltuva groteskin ruumiillisuuden kuvaamiseen. Monilla naispuolisilla sarjakuvataiteilijoilla groteskiksi luonnehdittava ruumiin kuvaus voi lisäksi liittyä feministisiin pohdintoihin
ruumiillisuudesta. Tällöin ruumiin aukkoisuuden kuvaus voi toimia karnevalisoivana
keinona kuvata ruumiillisuuden ja elämän materiaalisuutta, kuten Katja Tukiaisen
Tyttö ja mummo -teoksessa (1999). Teoksessa pienet tytöt päättävät järjestää pissaamisen pituuskilpailun keskellä katua ja testata pierun ilmatilavuutta toisen tytön asettuessa pieraisijan takapuolen eteen nappaamaan pieru suuhunsa. Toisaalta ruumiin aukkoisuuden kuvaus voi toimia feministisenä keinona kuvata sukupuolieroa, kuten
Marjane Satrapin Persepolis-teoksessa, jossa naispuolinen päähenkilö Marjane lukee
Simone de Beauvoirin feministisiä tekstejä ja päättää niistä innoittuneena emansipoitua virtsaamalla seisoaltaan. Jalkoja pitkin valuva erite muodostaa henkilöhahmon
jalkoihin lätäkön, ja minäkertoja toteaa kokemuksen olleen ”melko vastenmielistä”
(Satrapi 2007/2004–2005, 21).48 Kohtauksessa karnevalisoituu käytännön ja teorian
ristiriitainen kohtaaminen, mikä kenties rakentaa kohtaukseen huumoria. Toisaalta
kohtaus tuo myös esiin sen, kuinka ruumiin materiaalisuus kytkeytyy sukupuoleen
liitettyihin merkityksiin: miesten tavoin virtsaamalla Marjane ajattelee pystyvänsä voimautumaan ja luopumaan Beauvoirin toiseutetuksi tulkitseman naissukupuolen rajoituksista. Ruumiin rajojen rikkoutumisella on Kovácsin, Tukiaisen ja Satrapin teoksissa omat merkityksensä, jotka liittyvät kuvattujen henkilöiden ikään ja sukupuoleen.
Groteskin käsitteen hyödyntämisen lisäksi Vihreän rapsodian ruumiin rajojen rikkoutumisen kuvausta voidaan tulkita pohtimalla tarkemmin sitä, millaisia tilaan liittyviä keinoja teoksessa käytetään ruumiin symbolisten merkitysten sijaan ruumiillisen
kokemuksen kuvaamiseen. Voidaanko sivun tilassa käytettyjä sommitelmallisia ratkaisuja tulkita suhteessa Kitin kokemukseen ruumiin kontrolloimattomuudesta?

3.1.2

Sivusommittelu ruumiin kontrolloimattomuuden kuvauksen keinona

Ehdottaessaan kokemuksellisuutta kertomusten keskeisimmäksi ominaisuudeksi
kertomuksentutkija Monika Fludernik (1996) hahmottelee lukijan arkipäiväiseen kokemukseen perustuvia mentaalisia tulkintakehyksiä eli skeemoja, joiden avulla lukijat
ryhtyvät tulkitsemaan kertomuksia. Kuten luvussa 2 kerroin, Fludernik perustaa käsityksensä kokemuksellisuudesta ajatukseen ruumiillisesta maailmassa olemisesta,
Teosta ei ole sivunumeroitu, joten numerointi on laskettu manuaalisesti alkaen ensimmäisestä sarjakuvaruutuja sisältävästä sivusta.
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jossa ihmisen ajattelurakenteet muodostuvat sille, miten ihminen toimii tilassa ja
ajassa ruumiillisena olentona (mts. 29–30). Vaikka hän mainitsee ruumiillisuuden teoriansa perustaksi, hän ei kuitenkaan huomioi kaikkia ruumiillisuuteen liitettävissä olevia ominaisuuksia. Fludernikin teoria keskittyy kokemuksellisuuden ja tajunnan yhteyteen, minkä voi tulkita jättävän ulkopuolelle kaikki ruumiillisuuteen liittyvät vaistomaiset ja ruumiin sisäisiin ärsykkeisiin liittyvät aspektit. Kun Vihreä rapsodia esittää
päähenkilön ruumiin kontrollin pettämisen, huomioita kokemuksellisuudesta on tarkennettava suhteessa ruumiin materiaalisuuteen.
Ruumiin sisäiset ärsykkeet ja tiedostamattomat toiminnot ovat narratologi Genie
Babbin mukaan osa ruumiillista kokemusta siinä missä maailman havainnoiminen
aistien avulla ja maailmassa liikkuminen. Ruumiinfenomenologiaan pohjautuvassa
mallissaan hän jakaa ruumiillisuuden viiteen eri osa-alueeseen, joista ensimmäisen
muodostavat aistein saadut ärsykkeet (näkö-, kuulo-, haju- ja makuaistimukset) ja toisen osa-alueen ruumiin sisältä kumpuavat ärsykkeet (kuten nälkä, adrenaliinisyöksy
ja väsymyksen paino). Kolmanteen osa-alueeseen kuuluvat viskeraaliset eli ruumiin
tiedostamattomat toiminnot (kuten uni, verenkierto ja ruoansulatus) ja neljänteen
ruumiin liikkuminen. Viidentenä ja viimeisenä osa-alueena hän mainitsee habituksen,
jolla hän tarkoittaa sosiaalisten järjestelyjen vaikutusta yksilön ruumiilliseen käytökseen. (Babb 2002, 203–204.)
Babb hyödyntää erityisesti filosofi Drew Lederin (1990) tekemiä jatkopohdintoja
ruumiinfenomenologian klassikkoajattelijoiden, kuten Maurice Merleau-Pontyn ja
Edmund Husserlin, ajatuksista. Leder käsitteellistää mielen ja ruumiin suhdetta kiinnittämällä huomion siihen, että ihmisen jokapäiväinen toiminta perustuu yleensä ruumiin unohtamiselle siinä mielessä, että ihminen ei kiinnitä jatkuvasti ja tietoisesti huomiotaan esimerkiksi hengitykseensä. Tällainen ruumiin unohtaminen on Lederin mukaan maailmassa olemisen ja siinä toimimisen edellytys: ruumiillisuuttamme leimaa
tietynlainen poissaolo (disappearance), jotta voimme keskittyä ruumiintoimintojemme
käskyttämisen ja valvomisen sijaan muihin asioihin.49 Leder käyttää nimitystä dys-appearance kuvaamaan sitä, kuinka tavanomainen ruumiillisuuden moodi voi rikkoutua
esimerkiksi sairauden tai muun häiriötilan vuoksi. Kun ruumis muuttuu poissaolevasta häiritsevän tiedostetuksi, muutos ei useinkaan ole valinnaista eikä sitä voi estää.
Tällöin ruumiista voi voimakkaan kivun tai kontrolloimattoman sairauden vuoksi
tulla itselle vieras ja uhkaava, jokin toinen (the other) (mts. 90–91). Leder huomauttaa,

Väitöskirjan kirjoittaminenkin onnistuu vain, jos pystyy ainakin hetkittäin unohtamaan oman ruumiin tilassa ja ajassa olemisen. Ihanteellista työhön keskittymisen kannalta on, jos ruumiillinen oleminen ei nouse ensisijaiseksi esimerkiksi huonon työasennon vuoksi.
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että fyysisten rajoitusten, kuten sairauden, vamman tai kivun lisäksi ruumiin tiedostetuksi muuttumista voivat edesauttaa myös sosiaaliset, kulttuuriset ja esteettiset
säännöt ruumiillisuudesta sekä katse ja vallankäyttö (mts. 97).
Kun Kiti Vihreän rapsodian alussa menettää ruumiinsa kontrollin ja virtsaa keskelle
katua, Kitin ruumiillinen kokemus rakentuu nimenomaan ruumiin sisäisen ärsykkeen
tuomalle paineen tunteelle, ja on esimerkki Lederin kuvailemasta moodista, jossa tavanomainen ruumiillisuuden moodi rikkoutuu yhä tiedostetummaksi muodostuvan
ruumiillisen tarpeen vuoksi. Kohtaus Kitin kävelyretkestä kaupungilla unkarilaisen
kirjeystävänsä kanssa kuvataan yhdellä sivulla, jonka ruudut asettuvat retoriseksi
luonnehdittavaan sommitelmaan (VR, 6; ks. Kuva 6). Kuten luvussa 2.2 esittelin,
retorisessa ruutusommitelmassa ruutujen koko, muoto ja lukumäärä joustavat tarinan tapahtumien mukaisesti (Peeters 2007). Osoitan seuraavaksi, kuinka sivusommittelu vaikuttaa kokemuksellisuuden kuvaukseen, jossa keskeiseksi muodostuu Kitin kokemus sisäisestä paineen tunteesta ja ruumiin kontrollin menettämisestä.
Ensinnäkin sivun tilallinen sommittelu tukee Kitin sisältä kumpuavan ruumiillisen
kokemuksen kuvausta hyödyntämällä sivun tilaa ja lukijan etenemistä ruudusta toiseen. Tulkintani mukaan tilallinen sommittelu tukee tarinan tapahtumiin liittyvää
epävakaisuutta. Päähenkilön kokema virtsaamisen tarve on alkanut jo edellisellä sivulla ja jatkuu koko sivun, kunnes Kitin ruumiin kontrolli pettää. Sivun ruuduista
muodostuu tapahtumaketju, jossa tarinan henkilöt siirtyvät paikasta toiseen, tapaavat
ihmisiä ja palaavat viimein lähtöpaikkaansa. Viimeisessä ruudussa Kitin ruutu ruudulta yltynyt virtsaamisen tarve poistuu isokokoisen ruudun korostaessa tapahtuman
dramatiikkaa ja Kitin häpeää. Onnettomuus sattuu aivan Érikan kotioven edessä Kitin pystyttyä kontrolloimaan ruumistaan siihen saakka. Sivun tilassa rakentuva liike
suuntautuu lukuprosessin myötä ylhäältä alas. Kitin ruumiin kontrollin pettämistä
kuvaavan ruudun sijoittaminen sivun alareunaan voidaan tulkita sarjakuvan tilalliseksi keinoksi tukea päähenkilön ruumiillista kokemusta, johon liittyy vahvasti virtsaamisen alaspäin suuntautuva tarve.
Peeters (2007) tulkitsee ruutujen koon joustavan retorisessa sivusommittelussa
nimenomaan tarinan tapahtumien mukaan. Luvussa 2.2.1 ehdotin, että ruutujen
koon voi tulkita myös keinoksi korostaa henkilöhahmon ymmärtämisen kannalta relevanttia informaatiota. Ruudun leveydellä on tulkittu olevan vaikutusta siihen,
kuinka pitkäksi ruudun kuvaama hetki tulkitaan (McCloud 1994, 101). Toisaalta on
myös huomioitu, että ruudun leveys tai kapeus eivät ole automaattisia indikaattoreita
kuvatun hetken pituudesta tai lyhyydestä, vaan ajan tulkintaan vaikuttavat monet
muut sarjakuvan rytmiä rakentavat asiat (Herkman 1998, 123). Vihreän rapsodian sivulla (VR, 6; ks. Kuva 6) viimeisen, muita leveämmän ruudun voi tulkita kuvastavan

100

hetken pituutta, kun Kitin ruumiin kontrollointikyky vihdoin pettää. Toisaalta tällöin
on olennaista ainakin pohtia, kuvastaako ruudun leveys objektiivista ajan kuvausta
vai pikemmin Kitin kokemusta siitä, että äärimmäisen nolo tilanne jatkuu jatkumistaan. Vaikka tilanne on päähenkilölle dramaattinen, itse kuvasta kuitenkin puuttuu
kaikki vauhti. Henkilöhahmot ovat paikalleen seisahtuneita, ja seisahtanutta tai pysähtynyttä tunnelmaa korostaa rennosti katua pitkin astelevan koiran hahmo. Ruudun mittasuhteiden ja sen sisäisten elementtien sommittelun voi tulkita kuvastavan
piinallista ajan pysähtymisen kokemusta, joka voi liittyä erityisen häpeällisiin ja noloihin tilanteisiin. Ruumiin kontrollin pettäminen ikään kuin pysäyttää ajan tilanteessa.
Ruudun mittasuhteiden tulkinta henkilöhahmon kokemuksen kuvauksen välineenä on mahdollinen tulkintastrategia myös esimerkiksi Ulli Lustin omaelämäkerrallisessa Tänään on loppuelämäsi viimeinen päivä -teoksessa (2013/2009), joka kertoo
teini-ikäisen päähenkilö Ullin liftausmatkasta Itävallasta Italian eteläosiin. Kun päähenkilö jää junassa kiinni liputta matkustamisesta, päähenkilön kokeman ahdistuksen
ja alakuloisuuden voi tulkita kuvastuvan sivusommittelussa, jossa Ullin ja häntä saattavan konduktöörin kulku kertautuu neljän ruudun ajan. Kun konduktööri päättääkin päästää tytön menemään, ruudun koko venyy ja Ullin eteen avautuu suuressa
ruudussa vapaus Rooman Termini-rautatieaseman muodossa. (Lust 2013, 198–199.)
Samankaltaisuutta Kovácsin ja Lustin teosten esimerkkisivujen kohdalla luo suhteellisen samana pysyvän tilanteen toistaminen ensin usean ruudun ajan, kunnes suurempikokoinen ruutu esittää ratkaisun ja purkaa tarinan epävakaisuuden. Sivusommitteluun liittyvät valinnat ruutukokoineen ja -muotoineen ovat näkemykseni mukaan relevantti tutkimuksen kohde etenkin sellaisten sarjakuvateosten kohdalla, jotka keskittyvät päähenkilön kokemusten, ajatusten ja kehityksen kuvaamiseen.
Retorista sivusommittelua voidaan siis pitää Vihreän rapsodian esimerkkisivulla yhtenä tilaan liittyvän kokemuksen kuvauksen välineenä. Tämän lisäksi sivu hyödyntää
kuvallisten elementtien toistoa, joka ilmiönä on herättänyt monien sarjakuvatutkijoiden huomion. Esimerkiksi Spiegelmanin Maus-teoksen (1990/1986) kohdalla tutkijat
ovat esittäneet, että toistuvat kuvalliset elementit kytkevät eri aikatasoille sijoittuvat
tapahtumat yhteen. Esimerkiksi ylöspäin nouseva savu esiintyy samalla sivulla ensinnäkin isänsä holokaustitarinaa taltioivan Artin tupakan yhteydessä. Toiseksi savu kohoaa ylös keskitysleirin krematorion piipuista. Vaikka savu liittyy eri asioihin, sen kuvallinen toistuminen sivulla kytkee eri aikatasoille sijoittuvat savun ilmentymät yhteen (ks. Ewert 2004, 189; Tammi 1999, 293). Rinnastuessaan arkipäiväiseen tupakan
polttamiseen keskitysleireille vangittujen massatuhoamisen voi tulkita saavan banaaleja piirteitä.
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Kuva 6. VR, 6.
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Paraatiesimerkkinä kuvallisten elementtien toistumisesta voidaan pitää Alan Mooren käsikirjoittamaa Vartijat-teosta (2006/1986–1987), jossa etenkin pyöreät elementit, kuten hymynaama ja kellotaulu, toistuvat läpi teoksen (ks. Groensteen 2007, 155;
Kukkonen 2008a). Juuri kehämäinen muoto kytkee elementit toisiinsa ja rakentaa
teokseen merkityksiä, jotka liittyvät erityisesti ajallisuuden tematiikkaan: teokseen rakentuu uhkaava lopunajan tunnelma. Groensteenin tilallis-paikallisuuteen perustuvassa artikulaatioiden järjestelmässä tällainen teoksen kokonaisuuteen levittäytyvä
toisto saa nimen punonta (braiding).50 Punonta on ikään kuin kaiken lävistävä kaikurakenne sarjakuvan sisällä. Kuvallinen elementti, esimerkiksi väri, henkilöhahmon
asento, kompositio tai jopa kokonainen ruutu, voi toistua sarjakuvan sisällä useamman kerran. Toistuessaan elementti herättää aiemmat merkitykset, mutta se saa aina
myös uusia merkityksiä uuden esiintymiskontekstin ansiosta. (Groensteen 2007,
148–149.)
Tällaista visuaalista kaiuntaa tapahtuu myös Vihreän rapsodian sivulla, jossa kuvataan Kitin kamppailua alati yltyvää pissahätää vastaan. Kiti saa Érikalta jättimäisen
jäätelötuutin, josta valuvat pisarat kaiuttavat viimeisessä ruudussä nähtyä Kitin ruumiinkontrollin pettämistä. Sulavan jäätelön alaspäin valuvat pisarat välittävät tulkintani mukaan sitä vääjäämättömyyttä, jollaiseksi Kitin yltyvän vessahädän aiheuttama
paine kasvaa. Yhtä varmasti kuin pisarat valuvat sulavasta jäätelöstä alaspäin, Kitin
virtsaamisen tarve kasvaa. Pisarat, jotka Vihreän rapsodian sivulla toistuvat, jatkavat
toistumistaan teoksessa myös myöhemmin ja kerryttävät teokseen ihmiselämän materiaalis-ruumiilliseen ulottuvuuteen liittyviä merkityksiä. Visuaalisena kaiutuksena
voidaan tulkita myös viidennessä ruudussa nähtävien henkilöhahmojen käsien asentoja. Érikan ja hänen ystäviensä pinsettimäiseen sormien napsutteluasentoon asettuneet sormet toistavat visuaalisesti Kitin paniikinomaista puristusotetta, jolla hän yrittää estää ruumiin kontrollin menettämistä. Visuaaliset kaiutukset ovat teoksessa yleisiä, ja ne muodostavat merkitysten verkostoja ruudun, sivun, aukeaman ja koko teoksen sisällä.
Sivusommittelun ja visuaalisen kaiutuksen lisäksi sivun tilallinen rakentuminen
korostaa Kitin ruumiilliseen kokemukseen liittyvää ylhäältä alaspäin suuntautuvaa liikettä viimeisen ruudun kuvakulman avulla. Viimeiseen ruutuun saakka henkilöhahmojen toimintaa seurataan suunnilleen samalta tasolta, jolla henkilöhahmot kävele-

Groensteen käyttää ranskankielisessä alkuteoksessa sanaa ’tressage’ ja kääntäjät Bart Beaty ja Nick
Nguyen ovat valinneet englanninkieliseksi termiksi ’braiding’-sanan. Molemmat sanat viittaavat letittämiseen, palmikointiin ja punomiseen, joista viimeksi mainitun olen valinnut omaksi suomennoksekseni.
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vät. Juha Herkman (1998, 29) on nimittänyt tällaista kuvakulmaa normaaliperspektiiviksi, jossa lukija ikään kuin seisoo samalla tasolla henkilöhahmojen kanssa. Normaaliperspektiivin lisäksi sarjakuvat voivat hyödyntää Herkmanin lintu- ja sammakkoperspektiiveiksi nimeämiä kuvakulmia, jotka voivat ohjata lukijan asennoitumista kuvattuihin henkilöhahmoihin. Lintuperspektiivin eli ylhäältä alaspäin suuntautuvan kuvakulman on tulkittu voivan viitata kuvatun kohteen pienuuden tunteen korostamiseen, kun taas sammakkoperspektiivillä eli alhaalta ylöspäin suuntautuvalla kuvakulmalla voidaan tuottaa vaikutelma kuvatun kohteen suuruudesta tai uhkaavuudesta.
Herkman huomauttaa, että kyseiset kuvakulmat voivat aktivoida myös muunlaisia
tunnelmia riippuen siitä, minkälaisia muita elementtejä sarjakuvaruudussa on käytetty
ja millaisiin tulkintapositioihin lukijaa on ohjattu kertomuksen aikana. (Mt.) Vihreän
rapsodian sivulla normaaliperspektiivi vaihtuu viimeisessä ruudussa lintuperspektiiviksi, jossa kuvakulma suuntautuu päähenkilöön viistosti hänen yläpuoleltaan. Lintuperspektiivin voi tulkita korostavan kadulla seisovan Kitin häpeän ja pienuuden
tunnetta. Lisäksi kuvakulman tuottama perspektiivi ylhäältä alaspäin korostaa Kitin
ruumiissa tapahtuvaa liikettä, epätoivotun ruumiinnesteen valumista ruumiin ulkopuolelle.
Olen edellä analysoinut, kuinka ruudun asettelu sivulle, ruudun koko suhteessa muihin
sivun ruutuihin ja visuaalinen kaiunta eli punonta voivat tukea henkilöhahmon ruumiillisen
kokemuksen kuvausta. Kyseiset keinot hyödyntävät sivun tilaa sommitelmallisena
yksikkönä. Esiin nostamani kuvakulma puolestaan liittyy siihen, kuinka tarinan tapahtumat esitetään sarjakuvaruudun tasolla. Kuvakulman lisäksi yksittäisen ruudun tilaan
liittyvä ominaisuus on kuvakoko, joka viittaa siihen, kuinka ruudun sisältö rajataan.
Käsittelen seuraavaksi sitä, miten ruudun rajaus osallistuu Vihreässä rapsodiassa päähenkilön ruumiillisen kokemuksen kuvaukseen. Jatkan myös punonnan analysoimista osoittamalla, miten henkilöhahmon ruumiin asennon toistuminen voi kytkeä
yhteen eri puolilla teosta olevia sarjakuvaruutuja. Tämän ruutujen artikuloitumisen
toisiinsa voidaan väittää olevan ruumiillisuuden tematiikan kannalta merkittävää.
Eritetoimintojen lisäksi Kovácsin teoksissa korostuvat usein ruoka ja syöminen,
mikä on huomioitu myös hänen teostensa vastaanotossa (Jokinen 2001a). Vihreässä
rapsodiassa syömiseen viitataan heti teoksen ensimmäisellä sivulla, kun Érika tiedustelee Kitin nälkäisyyttä. Kertomuksen alussa Kiti joutuu myös kohtaamaan vieraan
kulttuurin oudoilta tuntuvat ruoat, kun hänelle tarjoillaan unkarilaista pelmenikeittoa.
Liemessä kelluvat taikinapallot eivät Kitille maistu, mutta hän ei tätä saa sanotuksi
ääneen, vaan istuu pöydän ääressä vaitonaisena. Kiti joutuu myös syömään valtavan
jäätelötuutin, koska ei osaa kieltäytyä ja ahmii vatsansa kipeäksi vadelmia, koska ei
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osaa kontrolloida mielitekoaan. Päättäessään karata isäntäperheen luota hän syö öisessä keittiössä salamia ja juo maitoa päälle – vain tajutakseen, että kyseessä on vuohenmaito, mikä saa hänet sylkemään nesteen valtavana suihkuna lattialle. Toisto tekee syömisestä merkityksellistä kertomuksen kokonaisuudessa, ja syömisen tai ulos
sylkemisen kohdat ovat vastaavanlaisia materiaalis-ruumiillisen aspektin etualaistavia
kohtia kuin edellä analysoimani ruumiin kontrollin pettämisen kuvaukset.
Bahtinilaiseen käsitykseen karnevalismista kuuluu suun sekä siihen liittyvien syömisen, pureskelun ja nielemisen toimintojen korostuminen. Keskiajan karnevaalien
keskeiseen kuvastoon kuuluivat yltäkylläiset pidot, joissa elämää ja nautintoa juhlistettiin mässäilemällä. (Stam 1989, 87.) Vihreässä rapsodiassa nähdään karnevalistisille
teksteille tyypillinen ruokia notkuva pitopöytä, mutta ruoat ovat herkullisen sijaan
vastenmielisen näköisiä: tarjolla on erilaisia liharuokia, jotka on valmistettu muun
muassa häränvatsasta ja ”eläinten kynsien ympärillä olevasta lihasta” (VR, 28). Kitin
kokemukset syömisen parissa eivät vaikuta sopivan karnevalistiseen kehykseen ruoalla ja siihen liittyvillä nautinnoilla juhlimisesta, vaan syöminen ja ruoka näyttävät
päähenkilön näkökulmasta vastenmielisiltä asioilta.
Vaikka ruoka ei liity teoksessa riemuun tai nautintoon, Bahtinin huomiot syömiseen liittyvistä symbolimerkityksistä auttavat avaamaan ruoan ja syömisen symboliikkaa. Bahtin (2002, 281–282) sijoittaa syömisen ja juomisen groteskin ruumiin keskeisiksi toiminnoiksi, sillä niissä ruumiin ja maailman materiaaliset rajat kohtaavat ja ensin mainittu tulee nielaisseeksi jälkimmäisen. Ruokaan ja syömiseen liittyvä karnevalistinen symboliikka vanhan kuolemasta ja uuden syntymästä eskaloituu Vihreän rapsodian loppupuolelle sijoittuvassa kohtauksessa, jossa Kiti pakotetaan mystisen sirkuksen ohjelmanumeroon. Kohtaus on merkittävä kertomuksen lopussa nähtävän
Kitin yllättävän itsevarmuuden kertymisen kannalta. Kiti saa eteensä kattilallisen keittoa, jonka liemessä kelluvat hänen seikkailunsa aikana tutuiksi käyneet ihmiset, eläimet ja esineet. Keitosta löytyvät esimerkiksi Kitin unkarilaisen isäntäperheen jäsenet,
joista perheen poika heiluttaa kädessään kuukautissidepussia. Ohjelmanumeroa johtava taikuri pakottaa tytön nielaisemaan keitossa uiskentelevat hahmot yksi kerrallaan. Kauhistunut Kiti on kuvattu hikeä valtoimenaan vuotavana, kasvot ahdistuksesta vääntyneinä (VR, 43; ks. Kuva 7). Pakon edessä Kiti nielaisee ensimmäisenä
kauhaan sattuvan isäntäperheen isän miniatyyriversion, jota seuraavat perheen poika,
äiti ja viimeisenä Érika.
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Kuva 7. VR, 43.
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Kohtauksessa käytetään kuvakokoon liittyvää ratkaisua, joka nostaa kriittiseen valoon luvussa 2.3.2 esittelemäni Groensteenin (2013, 36; 2007, 161–162) ehdotuksen
ruudun tilasta kuin henkilöhahmoa varten räätälöitynä ja henkilöhahmon ”luonnollisena elinpiirinä”. Groensteenin luonnehdinnan mukaan sarjakuvaruudut mukailevat henkilöhahmojen ruumiita, mutta Vihreän rapsodian tapauksessa päähenkilö näyttää miltei puristuvan ruutukehysten sisälle. Viimeisellä ruuturivillä olevat kaksi keskimmäistä ruutua näyttävät päähenkilön kuvakoossa, jossa henkilöhahmo rajautuu
kuvaan ainoastaan yläruumiistaan. Kuten luvussa 2.3.2 esitin, sarjakuvaan voi periaatteessa pyrkiä soveltamaan 8-portaista kuvakokojärjestelmää, jossa kuvakoko määrittyy suhteessa siihen, kuinka hyvin kuvattu henkilö mahtuu kuvaan. Sarjakuva ei
kuitenkaan ole elokuvan tavoin riippuvainen tietystä kuvan muodosta, vaan kuten
esimerkit ovat osoittaneet, sarjakuvaruudun leveys voi vaihdella. Myös sarjakuvaruudun kehysten toteutus voi vaihdella esimerkiksi jo siinä, onko ruutureuna viivasuora
vai vapaalla kädellä piirretty. Viivan ilmaisuvoimaisuus ei rajaudu siten ainoastaan
ruutujen sisälle piirrettyihin elementteihin, vaan myös ruutujen rajaamisessa käytetty
viiva osallistuu esteettisen kokonaisuuden rakentumiseen (vrt. Chute 2016, 71). Kitin
vastenmielisyyttä kuvaavassa ruutuparissa ruuturajat vaikuttavat ensin taipuvan hienoisesti sisäänpäin, mikä tukee ruudun klaustrofobista tunnelmaa: ruudun reunoista
muodostuva kuvainnollinen puristusvoima toistaa kuvatun Kitin yhteen purtujen
hampaiden puristusta. Seuraavassa ruudussa ruutureunat hellittävät, kun Kiti saa epämiellyttävän suupalan nielaistua. Valittu kuvakoko ja ruutureunojen ekspressiivisyys
tukevat Kitin kokemusta, joka välittyy myös liioitellen piirretyiltä Kitin kasvoilta,
mutkalle taipuvasta kurkusta, kasvoihin ja kurkkuun tarraavista käsistä sekä pureskelua ja nielemistä kuvaavista ääniefekteistä.
Mainitsin edellä, että sarjakuvassa merkitykset voivat rakentua visuaalisen
kaiutuksen eli punonnan avulla. Groensteenin (2007, 156–158) mukaan punonta ilmiönä voi kattaa koko teoksen, jolloin toistuvien elementtien välillä voi olla etäisyyttä
useita sivuja. Punonta ei rakennu ainostaan tismalleen samanlaisina toistuvista kuvaelementeistä, vaan merkitysyhteyttä elementtien välille voi rakentua henkilöiden toistuvista asennoista. Vihreän rapsodian esimerkkisivun alimman ruuturivin kaksi keskimmäistä ruutua kaiuttavat sommitelmallisesti kertomuksen alkuun sijoittuvia ruutuja, joissa Kiti nähdään pesemässä likaantuneita alushousujaan (VR, 9). Ruutuparissa käytetään samanlaista kuvakokoa, jossa päähenkilö rajautuu kahteen ruutuun
puolikuvassa katse lukijaan kohti suunnattuna. Siinä missä housuja pesevän Kitin ensin ylös nostetut ja seuraavassa ruudussa alas lasketut kädet tarraavat vettävaluviin
alushousuihin, ”kymmenennen kesän keittoa” vastentahtoisesti syövän Kitin ylös
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nostetut kädet tarraavat ensin kasvoihin ja laskeutuvat sitten pitelemään kiinni mutkalle vääntyneestä kurkkutorvesta. Ruutuparien toisiinsa punoutumisen voisi tulkita
viittaavan siihen, että Kitin kokemuksissa on jotain samankaltaista. Kohtauksissa korostuu ruumiin eheyden rikkoutumisesta johtuva Kitin vastenmielisyyden kokemus,
joskin jälkimmäisessä kohtauksessa on siirrytty arkisista ruumiin rajojen ylityksistä
fantastiseen ja metaforiseksi tulkittavaan ruumiin rajojen ylittämiseen.
Ruoan, syömisen ja ruumiin kuvastoja nykykirjallisuudessa tutkinut Sarah Sceats
(2000, 34) ehdottaa, että kannibalismia kuvataan kirjallisuudessa yleensä kahdella tavalla: joko kirjaimellisena ihmislihan syömisenä tai metaforana. Hän ehdottaa, että
metaforiseen kannibalismiin liittyy ajatus halusta ahmaista toinen ihminen ja sisällyttää se itseen. Siihen liittyy halu täydelliseen omistamiseen tai kiihko hävitykseen ja
valta-asemaan. Kannibalismissa kytkeytyvät toisiinsa ristiriitaiset vallan ja rakkauden
motivaatiot. (Mt.) Vihreän rapsodian kuvauksessa Kitin kannibalistisesta keiton syömisestä ei kuitenkaan ole kyse tästä. Kitillä ei ole tuhoavaa halua sisällyttää keitossa
kelluvat ihmiset osaksi itseä, vaan pikemmin Kiti on tilanteesta ensin kauhuissaan,
kunnes suorittaa tehtävän tunnollisesti ja makupaloja analysoiden. Isäntäperheen isä
maistuu ”kukolle tunkiolla, pelkurisovinistille” ja Kiti lisää, että ”aika vahvana tuntui
tuo sukupuolielinten maku, joka oli yrmeän alistava!” (VR, 43). Perheen veli taasen
maistuu ”avaimenreiästä vakoilevalle tietokoneen-nielleelle punastelevalle nahkiaiselle” ja äiti ”tekopyhälle pölyrätille” (mt.).
Vihreän rapsodian syömiskohtaus rakentaa taiteilijan tuotannon sisäisiä kytköksiä
kertomukseen ”Miestennielijäksi sirkukseen” (MS, 44–46), joka viittaa nimessään ja
tarinan tasolla Vihreän rapsodian kohtauksen miljööhön ja toimintaan. Kertomus näyttäytyy omaelämäkerrallisena tarinana siitä, kuinka taiteilija päätti ryhtyä sarjakuvapiirtäjäksi. Vaihtoehtoisena urapolkuna kertomuksessa esitetään ”miestennielijäksi” ryhtyminen, ja taiteilijan alter ego alkaakin tunkea suureen kitaansa kadulta poimimiaan
miehiä yksi kerrallaan. Karnevalistisen kertomuksen voi tulkita allegoriana seksuaalisten kokemusten kerryttämisestä, jossa miesten nappaamisesta ja valloittamisesta
tulee elämänmittainen spektaakkeli. Ahmimistematiikkaa Kovács on käsitellyt myös
Minne matka Laura Liha? -teoksessaan (2001), jossa lihansyöjäkasvi Laura lähtee tutkimaan maailmaa. Seksuaalisuuden, ahmimisen ja lihansyöjäkasvimotiivin toisiinsa
kytkee myös 1990-luvulla sarjakuvia tehnyt Maarit Kytöharju sarjakuvakertomuksessaan ”Nukkuva koira ei pure” (Sarjakuvastin 3 [1995], 23–26), jossa päähenkilön rinnasta puhkeaa aina keväisin miehiä metsästävä lihansyöjäkasvi. Mainituissa Kovácsin
ja Kytöharjun kertomuksissa syöminen saa seksuaalisia merkityksiä, mitä analysoin
luvussa 3.3 ottamalla huomioon Vihreän rapsodian tematiikan seksuaalisesta väkivallasta. Vihreän rapsodian kannibalistinen kohtaus ei kuitenkaan liity tähän tematiikkaan,
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vaan kyseessä on metaforinen kuvaus oppimisesta. Ahmaisemalla tapaamansa henkilöt itseensä Kiti oppii tunnistamaan sovinistisen, naisia alistavan sukupuolijärjestelmän ja pystyy vihdoin sanallistamaan omat ajatuksensa ja tuomaan ne julki.
Karnevalistisen groteskin tarkasteleminen suhteessa sarjakuvan tilallisiin ratkaisuihin tuottaa Vihreän rapsodian analyysissa kiinnostavia tulkintoja siitä, miten tarinan
tapahtumien taso on yhteydessä sarjakuvan tilallisiin ratkaisuihin. Tarkastelen groteskia ruumiillisuutta seuraavaksi teoksessa esiintyvien lukuisten sivuhenkilöiden kautta
ja analysoin, miten groteskiin liittyvä hybridisyys ja nurinkääntäminen liittyvät henkilöhahmojen sukupuolen ja seksuaalisuuden representoimiseen.

3.2

Hybridiset henkilöhahmot sukupuoli- ja
seksuaalisuustematiikan kiteyttäjinä

Seikkailujensa aikana Kiti tapaa parisenkymmentä hahmoa aina unkarilaisesta isäntäperheestä puhuvaan koiraan, puolialastomista identtisistä mongolisotilaista maanalaisen kylpylän androgyyniin Giulioon ja sirkuksen moniin työntekijöihin. Monet sivuhenkilöistä esiintyvät vain lyhyesti, ja niitä jää määrittämään yleensä jokin korostunut
ominaisuus, joka tulee esiin henkilöhahmojen ulkonäössä tai käyttäytymisessä. Jos
henkilöhahmojen paljous sai kriitikko Heikki Jokisen (1994) pitämään taiteilijan esikoisteosta ylenpalttisena, niin henkilöhahmoissa jo itsessään on piirteitä, jotka voidaan tulkita karnevalistisiksi ja groteskeiksi. Tässä alaluvussa analysoin teoksen sivuhenkilöiden ruumiin representaatioita keskittyen henkilöhahmojen ulkoisiin piirteisiin. Keskityn henkilöhahmojen hybridisyyteen eli siihen, miten henkilöhahmoissa
yhdistyy ja sekoittuu kahden tai useamman kategorian piirteitä. Hypoteesini on, että
hybridiset henkilöhahmot toimivat teoksessa sukupuolitematiikan kiteyttäjinä eli niiden inkongruenssi eli yhteen sopimaton kategorioiden yhdistely kutsuu lukijan pohtimaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kulttuurisesti liitettyjä merkityksiä.
Hybridisyyden ja inkongruenssin lisäksi keskeinen käsite alaluvussa on intertekstuaalisuus eli tekstienvälisyys. Laajaan intertekstuaalisuuskäsitykseen sitoutuen ymmärrän
kulttuuristen tekstien rakentuvan järjestelmistä, koodeista ja perinteistä, joita aiemmat tekstit ovat jo vakiinnuttaneet (Allen 2011/2000, 1). Lukuprosessi sysää meidät
tekstuaalisten suhteiden verkostoon, jossa tulkitsemme noita suhteita rakentaessamme merkityksiä tekstien ilmiöille (mt.). Sarjakuvatutkija Juha Herkman (1998,
181) on huomioinut, että intertekstuaalisuus voi sarjakuvassa rakentua sarjakuvailmaisun tradition, tyylin, geneeristen konventioiden, henkilöihin tai asioihin kohdis-
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tuvien viittausten tai lainaamisen avulla. Mainittujen kategorioiden avulla lukija tulkitsee sarjakuvateosta suhteessa muihin sarjakuviin, vakiintuneisiin esittämistapoihin,
todellisiin tai fiktiivisiin asioihin ja ilmiöihin.

3.2.1

Nainen halujen objektina

Kitin matka kulkee läpi kolmen keskeisen paikan, bordellin, maanalaisen kylpylän ja
sirkuksen, joissa hän tapaa joko ulkonäkönsä tai käyttäytymisensä vuoksi hämmennystä aiheuttavia henkilöitä. Bordelliin päähenkilö päätyy vahingossa paetessaan villiintynyttä koiraa, mutta Kiti luulee paikkaa hotelliksi eikä ymmärrä rakennuksen tai
siinä työskentelevän henkilökunnan tarkoitusta. Bordellia emännöi suurikokoinen
nainen, joka rehevän alastomana hallinnoi yritystään vastaanottotiskin takaa ja on
ilahtunut saadessaan yritykseensä ”neitseellistä verta” (VR, 26). Emäntä ei kysele Kitin taustoja, vaan ottaa tytön avomielisesti kattonsa alle ja pyytää muita työntekijöitä
näyttämään Kitille huoneen ja kertomaan talon tavoista.
Tarinan maailman kolmitasoisuus kytkee Kovácsin teoksen menippolaisen satiirin perinteeseen, jolle on ollut tyypillistä muun muassa koomisen elementin jatkuva
läsnäolo, fantastiset, symboliset ja kokeelliset elementit, hyvän maun rikkomukset,
terävät kontrastit ja mahdottomilta vaikuttavat yhdistelmät, matkustaminen maailman halki sekä juonen kekseliäisyys (Stam 1989, 98). Kovácsin teoksen rapsodinen
runsaus ja karnevalistisuus muistuttaa menippolaista satiiria niin ikään hyödyntävän
Angela Carterin teoksia, joista Sirkusyöt-romaanin (1986/1984) on tulkittu tekevän
karnevalismille tyypillisistä kuvista ja arvoista oman feministisen tulkintansa (Booker
1991, 220). Sirkusyöt-teosta voidaan pitää tärkeänä intertekstinä Kovácsin teokselle,
sillä siinäkin matkustetaan fantastisista paikoista toiseen, vieraillaan bordellissa ja sirkuksessa. Ruumiin representaatioiden tasolla teokset kytkee toisiinsa hybridisten
henkilöhahmojen käyttäminen.
Kovácsin teoksessa hybridisten henkilöhahmojen joukko esitellään lukijalle bordellissa, joka toimii myös Carterin teoksessa hybridisten hahmojen tyyssijana. Carterin romaanin bordellissa työskentelevät muun muassa Nelisilmä Fanny, Wiltshiren
Villi ja Albert/Albertina, joiden ruumiin kuvauksessa on paljon samaa kuin Kovácsin
teoksen bordellin työntekijöissä. Teosten henkilöhahmoja yhdistävät anatomiset inkongruentit mahdottomuudet, sukupuolen häilyvyys ja ylipäänsä jokin ruumiin kuvauksen poikkeuksellinen piirre. Vihreän rapsodian kuvaamassa bordellissa työskentelee yhteensä viisi henkilöä, jotka esittäytyvät Kitille yksi kerrallaan. Tarkastelen seu-
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raavaksi, miten henkilöhahmojen ruumiiden hybridisyys ja inkongruenssi rakentavat intertekstuaalisia viittauksia kulttuurisiin teksteihin. Yhdessä hybridisyys, inkongruenssi ja intertekstuaalisuus tekevät henkilöhahmoista sukupuolta ja seksuaalisuutta
kommentoivia välineitä, jotka sarjakuvan liioitteleva ja toisaalta laajempia ideoita visuaalisesti tiivistävä luonne mahdollistaa.
Hybridihahmot ovat tuttuja kirjallisuuden ja kuvataiteen historiasta. Muun muassa antiikin kirjallisuus sisältää ihmisen ja eläimen yhdistäviä hahmoja, joista osa on
jumalallista alkuperää, osa kirousten uhreja ja osa hirmuisia hirviöitä. Esimerkiksi ihmisen ja hevosen yhdistävä kentauri tai käärmehiuksinen Medusa ovat hahmoja,
jotka ovat kulttuurisen kierrätyksen myötä tuttuja myös nykysarjakuvan lukijalle. Medusa esimerkiksi esiintyy sarjakuvamuotoisena Lustin Tänään on loppuelämäsi viimeinen
päivä -teoksessa (2013), jossa päähenkilö toivoo itselleen Medusa-hirviön kykyä kivettää häneen himoitsevan katseen luovat miehet. Medusa on feministisissä teksteissä ymmärretty feministisen vastarinnan ja naisen voiman symbolina, missä merkityksessä sen voi tulkita esiintyvän myös Lustin teoksessa (Vuorinne 2018, 20). Feministisissä uudelleenkirjoituksissa antiikin hirviöhahmo ymmärretään vahvan ja taistelevan naiseuden ilmentymänä (mt.). Lustin teoksessa Medusa ilmentää vastarintaa,
jollaiseen päähenkilö toivoisi pystyvän, mutta jota sovinistinen ympäristö ei mahdollista.
Medusan tavoin eri kategorioita yhdistävät hybridit ovat keskeinen osa groteskin
tutkimusta ja käsitteen historiaa. Groteskille nimensä antaneen roomalaisen Domus
Aurea -palatsin seinät oli koristeltu ihmisen, eläimen, kasvin ja myyttisten olentojen
piirteitä yhdistävillä hahmoilla. Kun palatsin rauniot 1400-luvulla löydettiin, mielikuvitukselliset seinäfreskot innostivat renessanssin maalareita esimerkiksi koristelemaan Vatikaanin Pietarinkirkon. Suhtautuminen koristeellisiin hahmoihin ei kuitenkaan ollut yksioikoisen positiivista, vaan kritiikkiä sai ihmiskehon eheyden turmeleminen. (Harpham 1982, 23, 26–31.) Jo ennen varsinaisen groteski-käsitteen syntyä
hybridihahmot herättivät estetiikkaan liittyvää keskustelua ihmishahmon eheyden
turmelemisen vuoksi. Esimerkiksi antiikin esteettisiin ideaaleihin suuresti vaikuttanut
Horatius kyseenalaisti toisiinsa sopimattomien kategorioiden yhdistämisen pitäen
ihanteena selkeyttä ja kategorioiden erillisyyttä. Horatius neuvoi Runotaide-teoksessaan (1978, 61) pyrkimään esteettiseen eheyteen, eräänlaiseen orgaaniseen yhtenäisyyteen, jossa eri elementit eivät sodi toisiaan vastaan, vaan muodostavat ikään kuin
ihmiskehoon vertautuvan, harmonisen kokonaisuuden.51 Ihmishahmo toisin sanoen
toimi Horatiuksella luonnollisena ja ihanteellisena mittatikkuna.
51

Horatius (1978, 61) kyseenalaisti kategorioiden yhdistämisen mielekkyyden pyytämällä lukijaa
kuvittelemaan, että ”maalari keksisi yhdistää ihmisen päähän hevosen kaulan, sivellä vartalon verhoksi
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Kategorioita toisiin yhdistävä ruumis rikkoo klassista kuvaa ruumiista eheänä ja
rikkomattomana, minkä vuoksi myös Bahtin sijoitti groteskin vastakohdaksi eheälle
ja ideaalille, staattiseksi ja muuttumattomaksi korotetulle ruumiille. Eläimen, kasvin
tai myyttisen olennon piirteiden yhdistäminen ihmiskehoon ei kuitenkaan riko ainoastaan klassisia ihanteita ja ideaaleja, vaan se koettelee eroja kategorioiden edustajien
välillä ja kutsuu pohtimaan ihmisyyden, eläimellisyyden, subjektin, objektin, rationaalisuuden, vaistomaisuuden, tietoisuuden ja tiedostamattoman välisiä eroja ja suhteita.
Groteskia tutkineelle Geoffrey Galt Harphamille (1982, 11) groteski onkin sekaannuksen elementti, jossa kategoriat riitelevät keskenään. Harphamille jonkin tulkinta
tai kokeminen groteskina syntyy nimenomaan havainnosta, jossa huomataan, että
asiat, jotka tulisi kategorisesti pitää erillään, ovat muovautuneet yhteen (mt.).
Harpham väittää, että groteski pakottaa tulkitsijan liikkumaan kategorioiden välissä
ja etsimään syytä kategorioiden yhdistämiselle. Hän vertaakin groteskia paradoksiin,
joka älyllistä askartelua vaatiessaan voi johtaa kokemuksen uusille ja odottamattomille alueille sekä löytää merkityssuhteita, jotka yleensä jäävät näkymättömiin (mts.
20). Groteski on siten voimakkaasti sidoksissa mielikuvitukseen ja uuden luomiseen.
Vihreän rapsodian bordellissa Kitille esittäytyy ensimmäisenä Szusza, jonka alastomassa ruumiissa vaikuttaisi olevan jotain väärässä paikassa: Szusza näyttää edestäpäin
katsottuna nuorelta naiselta, mutta hänen kääntyessään selkäpuolelta paljastuu vanhan naisen riutunut ruumis lisärintapareineen. Takapuolella velton vatsanahan ylle
laskeutuvat rinnat ovat ryppyiset kuten myös tavanomaiselle paikalle sijoittuva takamus. Szusza selittää etupuolen olevan tarkoitettu ”äijänkäppyröille ja takapuoli pojannulkeille, jotka janoavat jotain ’epätavallisempaa’, kokenutta ämmää” (VR, 24).
Äimistyneenä Szuszan kehoa tuijottava Kiti selittää mielessään asiaa kulttuurien välisillä eroavaisuuksilla: ”vieras maa, vieraat tavat… eikö se niin ollut…?” (mt.). Kitin
lapsen ymmärrys ei riitä liittämään Szuszan ruumiin ominaisuuksia seksuaalisuuteen,
sillä seksuaalisuus ilmiönä on vielä tytölle tuntematon.
Szuszan etu- ja takapuolta odottamattomalla tavalla yhdistävää ruumista voidaan
pitää inkongruentisti kategorioita yhdistävänä. Huumorintutkija John Morreall selventää, että inkongruenssi on termi, jota on käytetty synonyymisesti absurdiuden,
naurettavuuden ja mielettömän kanssa. Siihen liitetään odottamattomuus, kontekstiin sopimattomuus, epäasiallisuus, kohtuuttomuus, epäloogisuus ja liioittelu. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että jokin havaitsemamme tai ajattelemamme asia rikkoo

kirjavia höyheniä ja koota ruumiinosia kaikkialta, niin että alimpana olisi musta, iljettävä kalanpyrstö,
ylimpänä viehkeä naisenpää”. Tämä johtaisi hänen mukaansa väistämättä koomiseen ja epäuskottavaan
vaikutelmaan, joka ei ollut hänen ideaaliensa mukainen.
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normaaleja ajatusmallejamme ja odotuksiamme. Morreall esittää ihmisten kognitiivisen toiminnan ja kokemuksen rakentuvan hyvin pitkälti odotuksenmukaisuudelle:
toimimme luottaen tiettyihin toiminta- ja ajatusmalleihin, ja useimmiten toimintamme noudattaakin tuttuja ratoja. Kun jokin asia poikkeaa totutusta, tämä aiheuttaa
inkongruenssin ja voi siten johtaa naurun syntymiseen. (Morreall 2009, 10–11.) Inkongruenssin ja groteskin termien välillä on samankaltaisuutta, mutta inkongruenssiin koomisuuteen liittyy käsittääkseni yleensä odottamattomuuteen liittyvä nautinto
siinä missä groteski voi olla aiemmin mainitun Harphamin (1982) näkemystä seuraten kategorioiden väliin lipsahtavaa ja siten häiritsevää.
Inkongruenssiteorian valossa Szuszan yllättävästi vanhan ja nuoren naisen kehoja
toisiinsa yhdistävä ruumis saattaa näyttäytyä huvittavalta. Szuszan ruumis liittyy huvittavuuteen myös karnevalistisen groteskin teorian valossa. Muotoillessaan groteskin ruumiillisuuden ydinajatusta Bahtin käyttää esimerkkinään vanhan ja nuoren naisen piirteitä yhdistäviä patsaita. Kertžiläiset terrakottapatsaat kuvaavat nauravia ja
raskaana olevia vanhoja naishahmoja, joissa konkretisoituu Bahtinin mukaan groteskin ydinajatus elämästä sisäisesti ristiriitaisena prosessina. Patsaissa kiteytyy karnevalistisen groteskin ydin, joka korostaa liikettä ja muutosta vastavoimana pysähtyneisyydelle, vakaudelle ja rauhallisuudelle. Patsaissa kohtaavat Bahtinin mukaan toisensa
”vanhuuttaan surkastuva, jo hajoamassa oleva ruumis ja vasta kehkeytyvä, uutta elämää versova ruumis.” (Bahtin 2002, 25.) Myös Szuszan ruumiissa kohtaavat toisensa
vanha ja nuori, mutta se yltyy hybridisyydessään sekoittamaan ja koettelemaan myös
etu- ja takapuolen kategorioita: Szuszan kasvot ovat vain yhteen suuntaan ja hänellä
on vain yksi takamus, mutta selkäpuolen ylimääräiset rinnat ja vatsa rikkovat selkeää
etu- ja takapuolen jakamista.
Bahtinin esimerkkiä nauravista, raskaana olevista vanhoista naisista on kritisoitu
erityisesti feministisen kritiikin parissa. Tutkijat huomauttavat, että Bahtin ei ota huomioon sukupuolta sosiaalisena, kulttuurisena ja merkityksen muodostamiseen vaikuttavana kategoriana (Russo 1994, 63; ks. myös Biscaia 2011, 119-120; Rowe 1995,
34). Feminististä groteskin teoriaa kehittelevä Mary Russo (1994, 63) kyseenalaistaa
Bahtinin esimerkin terrakottapatsaista ja tulkitsee patsaissa kiteytyvän feministisen
tutkijan näkökulmasta katsottuna pelko ja halveksunta naisen ikääntymistä ja lisääntymisprosesseja kohtaan.52 Szuszan ruumiin hybridisyyttä voidaankin lähestyä suku-

Robert Stam (1989, 162) puolustaa Bahtinia esittämällä, että Bahtinin teoriassa sukupuolella ei itse
asiassa ole väliä, sillä teoria keskittyy ruumiin sisäisiin toimintoihin eikä niinkään sukupuolten välisiin
eroihin. Tässä Stam kuitenkin unohtaa, että sukupuoli määrittelee hyvin paljon niitä symbolisia ja kulttuurisia merkityksiä, joita ruumiisiin liitetään. Huomaamattaan Stam tulee myös itse todenneeksi tämän, kun hän huomauttaa, että Bahtin korostaa naisvihamielisyydestä syytetyn Rabelais’n kirjoittaneen
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puolen sosiaaliset merkitykset unohtavan bahtinilaisen groteskiteorian lisäksi feministisestä näkökulmasta, jolloin otetaan huomioon, miten vanhan ja nuoren naisen
ruumiit yhdistävä henkilöhahmo kommentoi sukupuolijärjestelmää. Szusza itse mainitsee, että hänen ruumiinsa eri puolet on tarkoitettu erilaisille asiakasryhmille: vanhemmat miehet haluavat nuorta naista ja nuoremmat miehet vanhaa, kokeneempaa
naista. Szuszan omien sanojen mukaisesti ruumis vaikuttaa olevan valmis ihailtavaksi
ja – kulutettavaksi –kummastakin suunnasta. Hänen ruumiinsa pelkistyy bordellin
asiakkaiden halujen peilauspinnaksi eikä silloin ole väliä, kumpi puoli ruumiista on
”oikea”. Szuszan ruumis on silmänkääntötemppu, asiakaskunnan toiveiden täyttäjä.
Silmänkääntötemppuna Szuszan ruumis muistuttaa tunnettua optista illuusiota
hyödyntävää pilakuvaa ”My Wife and My Mother-in-Law”, jossa voidaan nähdä joko
nuori tyttö tai vanha nainen riippuen katsomisen tavasta.53 Kuvan on tarkoitus olla
hauska, sillä siinä testataan leikkisästi sitä, haluaako katsoja nähdä mieluummin nuoren naisen vai vanhan eukon. Szuszan ruumis ja humoristinen kuva eroavat kuitenkin
toisistaan siinä, että Szuszan ruumiissa vanha nainen esitetään seksuaalisesti yhtä haluttavana kuin nuoren naisen ruumis. Siinä missä pilapiirroksen on tarkoitus esittää
vanha eukko huvittavana ja ei-haluttavana anoppina, Kovácsin hybridinen Szuszahahmo esittää vanhan naisen ruumiin seksuaalisesti haluttavana. Toisaalta Szuszan
ruumis on tarkoitettu miesten seksuaalisia tarpeita tyydyttämään, jolloin henkilöhahmo herättää kysymyksen naisen ruumiin autonomisuudesta. Naisen objektivoiminen miehisen katseen alaiseksi on ollut feministisen tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä, ja visuaalisten representaatioiden on väitetty osallistuvan siihen alistusrakenteen muodostumiseen, jossa nainen alistetaan maskuliiniselle halutaloudelle (Linker
1995, 210). Kovácsin teos ei ota suorasanaisesti kantaa naisen ruumiin autonomisuuteen, vaan teos kutsuu ihmettelemään ja tarkastelemaan Szuszan ruumista naiivin
päähenkilön avulla.
Miehen kautta määrittyy myös Vihreän rapsodian kuvaamassa bordellissa työskentelevän Margitin ruumis. Kaulassa roikkuvan kyltin mukaan nainen on kuuromykkä,
joten hän ei esittäydy Kitille suullisesti eikä kerro itsestään samaan tapaan kuin Szusza
(VR, 27, ks. Kuva 8). Itse asiassa hänellä ei ole suuta kasvoissa lainkaan, vaan suun
tilalla on kasvoissa tyhjä kohta. Margit on iloinen tavatessaan Kitin, mikä paljastuu

teoksensa naiskuvaukset vain seuraten populaaria koomisen perinnettä, jossa naisen esitetään edustavan ruumiin materiaalista ja alempaa osaa, joka samanaikaisesti luo uutta ja häpäisee (mt.). Stam näyttää
unohtavan, että tuo perinne ei ole staattinen tai ylhäältä päin annettu, vaan sitä on tietoisesti ja tiedostamatta rakennettu ja toistettu.
53 Kuvan teki vuonna 1915 tunnetuksi brittiläinen pilapiirtäjä William Ely Hill (1887–1962; Prints &
Photographs Online Catalog [PPOC], Library of Congress).
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hänen raottaessaan ympärilleen kietomaansa vaatetta: kasvoilta puuttuva suu hymyileekin häpykummun kohdalla. Hämmentynyt Kiti punastuu nähdessään alastoman
ja alapäästään hymyilevän naisen ruumiin. Margitin ruumista voidaan tulkita bahtinilaisen groteskin teorian valossa ja ehdottaa, että vertikaalisella merkitysakselilla leikittelevä representaatio perustuu ylevän alentamiselle. Kuten luvussa 3.1 toin esille, karnevalistisen groteskin mukaan ihmiskeho mallintaa asioiden saamia arvoja, jolloin
ylhäällä oleva on ylevää ja alhaalla oleva maallista (Bahtin 2002, 21). Samalla kun
Margitin suun sijoittuminen ruumiin alapäähän kääntää karnevalistisesti nurin ruumiin topografian ja on siten bahtinilaisittain tulkittuna oiva esimerkki karnevalistisesta groteskista, Margitin ruumiissa toteutuu ruumiin topografian nurinkääntäminen
myös toisin päin. Naisen rinnoista, vatsasta ja hävystä muodostuvat hymyilevät kasvot, joten ruumiin representaation voi myös tulkita ylentävän alennettu.
Margitin ruumis muistuttaa Carterin Sirkusyöt-romaanin bordellissa työskentelevän Nelisilmä Fannyn ruumista, jonka anatominen erityisyys on ylimääräisen silmäparin sijoittuminen naisen nännien paikalle. Kovácsin tuotannossa silmä näkemisen
metonymiana on toistuva trooppi, joka esiintyy tuotannon varhaisista töistä lähtien.54
Hybridisyyden kannalta eräs kiinnostava esimerkki löytyy Suuri Kurpitsa -lehdessä julkaistusta kuvasta, jossa alastomana kuvatun pienen tytön hävyn tilalle on piirretty
avoimena tuijottava silmä (”Joukkoja”, Suuri Kurpitsa 25/1989). Silmän sijoittaminen
anatomisesti väärään kohtaan herättää kysymyksiä näkemisen, tietämisen ja seksuaalisen tiedon suhteista.
Margitin ruumiin merkityksiä sukupuoliproblematiikan kannalta avaa intertekstuaalinen yhteys yhteen 1900-luvun tunnetuimman surrealistitaiteilijan teokseen. Belgialaisen René Magritten piirros Le Viol kuvitti surrealistien ohjelmakirjasen kantta
vuonna 1934 ja aiheutti kuva-aiheellaan suuren kohun. Piirros oli shokeeraavaksi tarkoitettu muotokuva tuuheiden hiusten kehystämästä päästä, jonka kasvot muodostuvat alastoman naisen torsosta. Silmien paikalla ovat rinnat, nenän tilalla napa ja
suun korvaa karvainen häpy. Siinä missä Vihreän rapsodian Margitin kohdalla kasvot
projisoituvat naisen kehoon, Magritten teoksessa naisen keho projisoituu kasvoihin.
Intertekstuaalisen yhteyden Kovácsin teoksen ja Magritten piirroksen välillä aktivoi
intervisuaalisuudeksi55 kutsuttavissa oleva visuaalinen samankaltaisuus mutta myös
henkilöhahmon ja tunnetun taiteilijan nimien samankaltaisuus.
Silmän käyttö näkemisen metonymiana korostuu Kovácsin Silmä ulos -teoksessa (2005), joka perustuu taiteilijan muistiinpanoille ja luonnoksille. Katsominen ja näkeminen on edellytys maailman ja ihmisten piirtämiselle, mutta samalla katsomisen ja näkemisen kautta voi myös ymmärtää maailmaa.
55 Intervisuaalisuuden käsitettä käyttävät esimerkiksi kuvakirjatutkijat Maria Nikolajeva ja Nicole Scott
(2006, 230–235) osoittaessaan kuvakirjojen käyttävän kuvataiteesta tunnettuja kuva-aiheita osana omaa
visuaalista ilmaisuaan.
54
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Kuva 8. VR, 27.
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Kuvataiteesta tuttuun kuva-aiheeseen viittaaminen ei ole Kovácsin tuotannossa
harvinaista, ja taidehistoriaa tunteva tunnistaa teoksista kuvallisia ja sanallisia viittauksia muun muassa Pablo Picasson, Frida Kahlon, Edvard Munchin, Salvador Dalín ja
Vincent van Goghin taiteeseen. Viittaukset taiteilijoihin ovat Kovácsin tuotannossa
monipuolisia: mainitut taiteilijat esiintyvät nimettyinä henkilöhahmoina fiktiivisissä
seikkailuissa (”Gala & Dalí, totuus vai tehtävä?”, VVV, 17–20; ”Picasson polvella”,
MS, 41–43) tai kuvista on tunnistettavissa mainittujen taiteilijoiden tuotantoon viittaavia visuaalisia elementtejä, kuten Kahlon maalauksista tuttuja kuva-aiheita56, olkihattuista van Goghia muistuttavat miehet Josef Vimmatun tarinassa (2004) ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa (KPNA, 28) sekä samassa teoksessa esiintyvä kuva,
joka muistuttaa Munchin tunnettua Huuto-maalausta (1893–1910). Löytyypä mainitusta teoksesta myös Albert Edelfeltin Lapsen ruumissaatto -maalausta (1879) tai sen
Ristiäissaatto-versiota (1880) intervisuaalisesti muistuttava ruutu (KPNA, 21).
Intertekstuaalisten viittaussuhteiden tunnistaminen voi olla jo itsessään mielenkiintoista, mutta tulkinnan kannalta on olennaista, millaisia merkityksiä tekstien toisiinsa kytkeminen tuottaa. Margitin ruumiin representaation ja Magritten teoksen välistä intertekstuaalista suhdetta hahmotettaessa olennaista on siten se, millaiseen kontekstiin Magritten teos sijoittuu. Taiteentutkija Briony Fer kirjoittaa, että surrealistinen taide asetti surrealistien ihannoiman unimaailman ja alitajunnan keskipisteeksi
naisen, jolloin naisesta tuli symboli, halujen ja himojen polttopiste. Fer kuvailee naisen esiintyneen surrealistisessa ajattelussa muusan tai ’toisen’ asemassa ja muuttuneen rakkauden ruumiillistumaksi, fantasioinnin kautta nähdyksi. (Fer 1993, 176–
179.) Toisin sanoen naiseen kohdistui haluava miehinen katse, mutta nainen oli surrealisteille myös halun ruumiillistuma. Taiteentutkija Robin Adèle Greeley (1992, 48–
50) huomioi, että Le Viol -teosta on analysoitu paljon irrallaan ilmestymiskontekstista
eli surrealistisesta manifestista, minkä vuoksi sen feministinen tulkinta on korostanut
naisen representoimista halventavasti ja miehiselle katseelle asemoituna. Tähän tulkintaan asettuu näkemys siitä, että nainen pelkistyy nautintoa tarjoavaksi ruumiiksi
sen sijaan, että hänellä olisi mahdollisuus kommunikoida ja toimia subjektina (mts.
50). Nainen pelkistyy katseen mykäksi objektiksi, teoksen nimessä viitattavan seksuaalisen väkivallan kohteeksi (le viol=raiskaus).57 Surrealistiseksi, absurdiksi ja luonnottomaksikin luonnehdittava kokonaisuus syntyy myös osa-kokonaisuus-suhteiden
häilyvästä balanssista: vuoroin kuvassa näkee naisen ruumiin, vuoroin naisen kasvot.
Tulkitsen Kahlon taiteeseen viittaaviksi elementeiksi esimerkiksi Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa esiintyvät nauhamaiset tekstielementit (KPNA, 37) ja päähenkilön viiksekkyyden (ks. Luku 5.2.2).
57 Greeley huomauttaa, että Le Viol -teoksessa käytetty kuvauksen strategia oli Magrittelle tyypillinen
tapa osallistua surrealistisen taiteen pyrkimykseen tuoda esille yhtäältä viittaussuhteiden arbitraarisuus
56
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Intervisuaalinen suhde aktivoi alkuperäiseen taideteokseen liitetyt merkitykset,
mutta samalla se sijoittaa ne myös uuteen kontekstiin. Vihreän rapsodian Margit-hahmolla ei ole ääntä, sillä hän on kuuromykkä, kuten kaulassa roikkuva kyltti kertoo.
Henkilöhahmo ei kuitenkaan tulkintani mukaan pelkisty miehisen halun kohteeksi,
sillä hahmosta on tunnistettavissa intertekstuaalinen viittaus kulttuuriseen kuvastoon, jossa naisen sukuelin näyttäytyy positiivisen voiman lähteenä. Suun sijoittaminen sukuelimen paikalle liittää Margitin kreikkalaisesta mytologiasta peräisin olevaan
Baubo-myyttiin. Myytti kertoo, että Baubo-niminen nainen vapautti Demeter-jumalattaren surusta ja murheesta paljastamalla hänelle sukuelimensä (Motz 1997, 131).
Erilaisissa kuvausperinteissä toistuneessa naisen sukuelimen paljastamisessa on tulkittu olevan kyse positiivisesta, maagisesta voimasta, jolla on myös puhdistava vaikutus (mt.).58 Feministisessä taiteessa sukuelimen paljastavia hahmoja onkin käytetty
muutoksen, uudistuksen ja positiivisen ilon ja naurun välineinä (Isaak 1996, 25). Häpeilemättä sukuelintään esittelevä nainen ei suostu piilottamaan sukupuoltaan eikä
suhtaudu siihen lannistuneesti tai anteeksipyydellen, vaan ylpeänä ja voimakkaana.
Tällaisessa kuvausperinteessä naisen seksuaalisuus ei myöskään pelkisty miehisen halun kohteeksi, vaan on omaehtoista.
Margitin hahmon voi nähdä tapahtumien kannalta merkityksettömänä hahmona,
mutta toisaalta hahmolla voi tulkita olevan vaikutusta siihen, kuinka Kiti matkansa
päätteeksi päättää osoittaa tahtonsa nimenomaan alapäänsä paljastamalla ja pianotuolille virtsaamalla (ks. luku 3.1.1). Hybridisyytensä vuoksi Margitin hahmo on monimutkainen naisen seksuaalisuuteen liittyvien merkitysten lähde ja siten tärkeä Vihreän rapsodian sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevien representaatioiden tulkinnan
kannalta. Hybridisyys liittää Vihreän rapsodian Margitin hahmon vielä yhteen naisen
sukuelimeen liittyneeseen myyttiin, jossa naisen seksuaalisuus ei ole positiivinen asia,
vaan aiheuttaa pelkoa. Vagina dentata -myytti tunnetaan monilla eri kulttuurialueilla
ja myytin mukaan naisen sukuelimissä voi piillä miestä yhdynnässä vahingoittavia

ja toisaalta horjuttaa käsitystä todellisuudesta ja sen esittämisen tavoista. Alun perin Magritten kuva oli
tarkoitettu kuvalliseksi kommentiksi kysymykseen ”Qu’est-ce que le Surréalisme?” (Mitä surrealismi
on?), joka oli kuvan sisältävän julkaisun otsikko. Kuva hybridisestä naisen päästä oli siten tarkoitettu
surrealistisen ideologian määrittelijäksi ja porvarillisen moraalin tekopyhyyden horjuttajaksi. (Greeley
1992, 51–52.)
58 Naisjumalia koskevaa mytologiaa tutkineen Lotte Motzin mukaan myytti on säilynyt runojen muodossa mutta myös patsaissa, joita on löydetty muun muassa Demeterin pyhäköstä. Baubo-hahmojen
kasvot sijoittuvat alavatsan kohdalle muodostaen hybridisen jatkumon alavartalolle. Baubo-sanalla viitataan yleisesti myös naisfiguureihin, jotka eivät ole hybridisiä, mutta paljastavat sukuelimensä usein
kyykistyneessä asennossa tai jalat levitettyinä. Kelttiläisestä kulttuurista tunnetaan Sheela Na Gig -jumalattaren kuvat, joita käytettiin osana esimerkiksi rakennusten koristeluja ilmeisesti karkottamaan pahoja henkiä. (Motz 1997, 131.)
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hampaita (Miller 2012, 313).59 Myytin mukaan naisella on kyky kastroida mies seksuaalisen aktin aikana, minkä vuoksi naisen sukuelin ja seksuaalisuus näyttäytyvät vaarallisina ja miehistä hallintaa edellyttävinä (mts. 315). Myyttiin kuuluu olennaisena
osana miehen rooli sankarina, joka poistaa naisen uhkaavat ja vaaralliset hampaat, ja
feministinen kritiikki kytkeekin myytin naisen alistamiseen pyrkivään naisvihaan
(Kelly 2016, 86).
Naisen seksuaalisuuden pelottavuuteen ja negatiivisuuteen liitetty myytti voidaan
ottaa feministisesti haltuun ja tehdä seksuaalisuudella uhkaavasta naisesta voimakas
ja seksuaalisesta itsemääräysvallasta kiinni pitävä (Kelly 2016, 86, 88, 93). Tulkittaessa
vagina dentata -myytin aktivoivaa Margitin ruumista tällaisesta, feministisen myyttien
uudelleen kirjoittamisen näkökulmasta kuuromykkä Margit ei jää avuttomaksi vallankäytölle, vaan hänen sukuelimensä tilalla hymyilevät hampaat pystyvät tarvittaessa
myös puolustautumaan. Vagina dentata -myyttiin liittyvä naisen seksuaalisuuden vaarallisuuden käsittely saa Kovácsin tuotannossa erilaisia variaatioita, joista tunnistettavin on Kovácsin Miestennielijäksi sirkukseen -kokoelman (2003) kanteen ja nimeen päätynyt ”miestennielijä”-hahmo. Kokoelman eräässä tarinassa taiteilijan alter ego saparopäinen tyttö kertoo yhden toiveammattinsa olleen sirkuksessa työskentelevä
”miestennielijä”.60 Alter ego havainnollistaa toiveammattiaan alkamalla ahmia kadulla vastaan tulevia miehiä, jotka yksitellen katoavat naisen mustaan kitaan. Lopulta
hän kuitenkin toteaa miesten aiheuttavan mahanpuruja ja sivuääniä sydämeen, minkä
vuoksi hän voi toteuttaa ammatillista haavettaan ainoastaan mielikuvituksessaan, sarjakuvia piirtämällä.
Kovácsin sarjakuvissa intertekstuaalinen suhde Baubo -ja vagina dentata -myytteihin rakentuu henkilöiden ja aihepiirien samankaltaisuuden kautta, mutta sarjakuva
voi ottaa myytit myös eksplisiittisemmän tarkastelun kohteeksi. Esimerkiksi Emmi
Nieminen (2013) käsittelee vagina dentata -myyttiä sen mukaan nimetyssä sarjakuvateoksessa, jossa nuori mies kokee intiimin parisuhteen naisen kanssa vaikeaksi mie-

Myyttiä tutkinut Sarah Alison Miller (2012, 313) huomioi, että vagina dentata -myytti tunnetaan
monien eri kulttuurialueiden kansanperinteissä Mesoamerikasta Keski-Intiaan saakka.
60 Saparopäinen tyttö seikkailee monissa Kovácsin lyhyissä kertomuksissa, joista monet on koottu kokoelmiin Miestennielijäksi sirkukseen (2003) ja Viidakkonaisena Vatikaanin varjossa (2008). Suuri osa kertomuksista käsittelee saparopäisen tytön tapaamia miehiä (”Nervil”, MS, 3–5; ”Makkaramies”, MS, 8–
11; ”Muistan kun ihastuin räätäliin”, MS, 12–13; ”Naisen salaperäisestä luonteesta”, MS, 16; ”Ylistetty
olkoon mies”, MS, 17; ”Kaksi Gustavoa”, MS, 20–22; ”Kultaseppä vai juustokauppias?”, MS, 23–25;
”Signor Giulio eli radio- ja tv-korjaajan tarina”, MS, 34–37; ”Ovela, piccolo Benito”, MS, 38–40; ”Niin
mitätön muuri välissä”, VVV, 34–38; ”From man to man”, VVV, 41–45). Toinen toistuva aihe saparotytön seikkailuja kuvaavissa sarjakuvissa on taiteen tekeminen ja luova prosessi (”Pieni luomiskertomus”, VVV, 4; ”Teidän tyttö harrastaa piirtämistä”, MS, 6; ”Miestennielijäksi sirkukseen”, MS, 4446; ”Mikään EI estä meitä…”, VVV, 12–13).
59
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lessä kummittelevan pelon vuoksi. Lapsena mies on nähnyt lehdessä kuvan jättiläismäisestä naisesta, jonka terävähampainen vagina uhkaa avutonta miestä. Niemisen
teoksen voi tulkita käsittelevän sitä, miten kulttuurissa kierrättyvät representaatiot
vaikuttavat käsityksiimme seksuaalisuudesta. Sen sijaan, että Nieminen käsittelisi tavanomaisemmin pornografian vaikutusta miesten käsityksiin naisen ruumiista ja seksuaalisuudesta, hän ottaa vanhan naisvihamielisen myytin henkilöhahmon ajatuksiin
ja toimintaan vaikuttavaksi representaatioksi.
Naisen ruumiin erilaiset mytologiset kuvaus- ja tarinaperinteet eivät välttämättä
aktivoidu lukijan tulkinnassa Vihreän rapsodian henkilöhahmoista. Kuten luvussa 2.3.
toin esille, representaatioteorioiden mukaan kuvauksen tavat ja tulkinnan mahdollisuudet rakentuvat kuitenkin aina jo olemassa oleville perinteille ja konventioille, kuten myyteille. Sarjakuvissa henkilöhahmon nimi on yleinen intertekstuaalisten kytkösten muodostumisen paikka (Herkman 1998, 187), mitä Margitin ohella havainnollistavat Vihreän rapsodian kuvaamassa bordellissa työskentelevät Ilonka ja Judith.
Jo ennen päätymistään bordelliin Kiti tapaa Ilonkan syöttäessään kaupungin suihkulähteessä uiskentelevia ankkoja. Kiti pelästyy suupaloja kärkkymään sukeltavaa hahmoa, jonka huivin alta näkyvät kurttuiset kasvot ja piraijan terävähampaista kitaa
muistuttava suu kameleontin kielineen. Kitin matkakumppanina toimiva Kalandorkoira selventää kyseessä olevan Ilonka-pultsarimummo, joka ”[m]ajailee lammessa ja
odottaa suupaloja siinä kuin ankatkin” (VR, 12). Szuszan ja Margitin ruumiiden tavoin myös Ilonkan ruumis perustuu inkongruentille ja hybridiselle yhdistelylle. Siinä
missä Szuszassa kohtaavat toisensa vanha ja nuori, etu- ja takapuoli ja Margitissa
huomiota herättävää on ylä- ja alapuolen kategorioiden sekoittuminen, Ilonkassa
hybridimäisyys muodostuu ihmisyyden ja eläimellisyyden sekoittumisesta.
Kitin vastenmielisyyden tunne vaihtuu kummastukseen, kun Ilonka kertoo Kitin
ikäisenä jo ”polkeneensa jalkakäytäviä” merimiesleninkiin ja purppuran väriseen
huulipunaan sonnustautuneena. Kiti jää pohtimaan, mitä jalkakäytävien polkeminen
tarkoittaa, mihin Kalandor vastaa, että Ilonkalla oli ”puute ikäisekseen. // Puute rahasta… kova puute- puute- puute…” (VR, 13). Tämä selitys ei Kitiä paljonkaan informoi, ja tytön ymmärtämättömyys kuvataan hänen päänsä päällä leijuvan suuren
kysymysmerkin muodossa. Lukijalle Ilonkan toiminnan laatu selvennetään asteriskilla merkityn alaviitteen avulla, jossa ”jalkakäytävien polkemisen” selitetään tarkoittavan itsensä myymistä (VR, 12).
Ilonka-hahmon kautta muodostuu intertekstuaalinen viittaussuhde unkarilaiseen
satuperinteeseen. Suhteen tunnistamisessa auttaa Vihreän rapsodian sisältämät muut
unkarilaiset piirteet, kuten teoksessa toistuvat unkarinkieliset ilmaisut, ruoat ja nimet,
mutta myös sadussa ja sarjakuvassa esiintyvä lintuaihe. Unkarilaisessa ”Kaunis
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Ilonka” -sadussa prinssi tapaa satumaisen kauniin Ilonka-neidon, johon hän rakastuu. Neito joutuu kuitenkin juonittelun seurauksena heitetyksi kaivoon, jossa hän
muuttuu valkeaksi ankaksi. Ilonkan paikan prinssin rakastettuna ottaa ilkeän juonen
punoneen perheen tytär, joka pukeutuu neidon vaatteisiin ja onnistuu siten huijaamaan prinssiä. Erinäisten käänteiden seurauksena Ilonka saa takaisin ihmismuotonsa,
pestautuu prinssin linnaan töihin ja lopulta saa paljastettua huijauksen. Valemorsian
perheineen teloitetaan.61 Vihreän rapsodian Ilonka ui samassa suihkukaivossa ankkojen kanssa, mutta ei ole kaunis neito, jota prinssi etsii. Hän on pyylevä, japanilaisia
turisteja pakoileva huivipäinen vanha nainen, jonka petomaisuutta korostetaan taustalle yllättäen ilmestyvin lihansyöjäkasvein (VR, 12). Kasvien aukinaiset kidat toistavat Ilonkan terävähampaista suuta ja kytkevät Ilonkan mainitsemaani vagina dentata
-kuvausperinteeseen. Intertekstuaalisen suhteen kautta Ilonka-hahmon voi tulkita
kommentoivan kriittisesti satuperinnettä, jossa tarinan epävakaudet saavat perinteisesti sulkeuman eli onnellisen lopun hyveellisen miehen ja naisen solmiessa liiton
toistensa kanssa.
Ilonkan kautta muodostuu intertekstuaalinen viittaus myös roomalaiseen sananlaskuun ”Kaikki tiet vievät Roomaan”. Suihkulähteellä ensimmäisen kerran tavanneet Ilonka ja Kiti kohtaavat toistamiseen bordellissa, minkä vuoksi Ilonka kommentoi Kitille, että ”[k]aikki tiet vievät siis…” jättäen matkanteon kohteen kuitenkin avoimeksi (VR, 27; ks. Kuva 8). Intertekstuaalisen viittauksen myötä voi tulkita aktivoituvan käsitys prostituutiosta tai miesten seksuaalisesta palvelemisesta naisen vääjäämättömänä kohtalona yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja kulttuuristen rakenteiden eli
metaforisen tieverkoston ohjatessa loppujen lopuksi vain yhteen pisteeseen. Intertekstuaalinen viittaus jää irralliseksi, mutta tarjoaa sanonnan tunnistavalle yhden polunpään teoksen sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien aiheiden tulkintaan.
Nimen kautta intertekstuaalinen suhde rakentuu myös Judith-hahmossa, jonka
Kiti niin ikään tapaa bordellissa. Itsensä entiseksi tehdastyöläiseksi esittelevän Judithin inkongruentti epäsopivuus syntyy hänen ilmoittamansa työhistorian ja hänen ulkonäkönsä välille. Judithin hahmossa törmäävät toisiinsa kategoriat viattomasta lapsuudesta ja raskaan työn hallitsemasta aikuisuudesta. Judith on lapsiaikuinen, tyttönainen, kaiken kokenut hymytön hahmo, jonka menetettyä vapautta symboloi jalassa
roikkuva pallokahle. Myös Judithin nimellä voi tulkita olevan merkitystä. Kertomus
Judithista on Raamatun apokryfikirjoihin kuuluva teksti, jonka mukaan Judith-niminen nainen pystyy viehkeyttään hyväksi käyttäen tappamaan kotikaupunkinsa tuhoa
Englanniksi satu ilmestyi muun muassa unkarilaisia, venäläisiä, suomalaisia ja islantilaisia satuja sisältävässä The Crimson Fairy Book -kokoelmassa (1903). Suomeksi satu on julkaistu Anni Swanin (1945)
toimittamassa kokoelmassa Unkarilaisia kansansatuja.
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suunnittelevan Holofernes-kenraalin. Tarina on innoittanut niin visuaalisissa taiteissa, musiikissa kuin kirjallisuudessa, ja sen purkaminen kaikista näkökulmista on
tässä mahdotonta (ks. lisää Brine, Ciletti & Lähnemann 2010). Merkityksellistä naisen
seksuaalisuuden kannalta on kuitenkin tarinan linkittyminen italialaiseen barokkitaiteilija Artemisia Gentileschiin, jonka maalaus Judith surmaa Holoferneksen (1614–1620)
ja tuotanto nostettiin näkyviin 1970-luvulla feministisen taidehistorian kehittymisen
ansiosta. Teos inspiroi lukuisia feministisiä taiteilijoita, kuten Judy Chicagoa, joka varasi Gentileschille paikan historian kaikkien aikojen merkittävimpiä naisia kuvaavassa
installaatiossaan The Dinner Party (1974–79) (mts. 4). Judith-nimen kautta Kovácsin
sarjakuvan voi tulkita kytkeytyvän myös feministisen taiteen perinteeseen.
Vasten voimakkaaksi toimijaksi nostettua ja myyttiset mittasuhteet saanutta Judithia Vihreän rapsodian samannimisessä henkilöhahmossa korostuvat riisto ja sorto. Kitin ihmettely Judithia kohtaan ilmenee Judithiin kohdistuvana katseena, ja tämän sanattoman ihmettelyn voidaan tulkita kutsuvan lukijaa osallistumaan ihmettelyyn. Judithin kuvaustavan myötä hahmossa voi tulkita manifestoituvan lapsityövoiman ja
lapsia hyväksikäyttävien seksimarkkinoiden kysymykset naisen ruumiilliseen ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen.
Olen edellä tulkinnut Vihreässä rapsodiassa esiintyviä naishahmoja, joiden merkitys
ei ole tarinan tapahtumien tai juonen kannalta tärkeä. Hybridisinä, inkongruentisti
erilaisia kategorioita yhdistävinä ja visuaalisen samankaltaisuuden tai nimien kautta
aktivoituvien intertekstuaalisten viittaussuhteiden vuoksi tulkitsen niiden kuitenkin
olevan olennaisia teoksessa rakentuvan representaatiopolitiikan kannalta. Yhtä mielenkiintoisia teoksessa ovat myös mieshahmot, joissa kategorioiden inkongruentti
yhdistyminen on keskeistä.

3.2.2

Käärmemäiset ja taistelevat miehet

Käärme esiintyy Kovácsin alkupään tuotannon lyhyissä kertomuksissa, kuten kertomuksessa ”Luonnollista” (Suuri Kurpitsa 1990/29, 50), jossa terävähampainen käärme
yrittää hyökätä tytön kimppuun, ja kertomuksessa ”Neiti Halluusia astuu kuvaan”
(Sarjari 1992/33, 4–5), jossa baarimatkalla ollut nainen päätyy sänkyyn löytämänsä
käärmeen kanssa.62 Ensin mainitussa käärme vaikuttaa pahantahtoiselta, mutta

Jälkimmäisessä kertomuksessa vilahtaa kuvallisena yksityiskohtana muitakin Kovácsin muussa tuotannossa esiintyviä kuvaelementtejä, kuten hyvin paljon Kalandoria muistuttava, puhuva koira, Vihreän
rapsodian bordellin sisäänkäyntiä muistuttava verho-ovi ja Karun sellin Annabellaa muistuttava nainen
spiraalimaisine kasvoineen.
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toiseksi mainitussa käärme kietoutuu sängyllä makaavan päähenkilön ympärille rakastavan omistavasti ja pyytää naista kertomaan illasta, jona he tapasivat. Käärmettä
voi tulkita monenlaisista näkökulmista, mutta taiteilijan tuotannon sisäisenä viittaussuhteena ja siten merkittävänä tulkinta-avaimena toimii yksittäisiä henkilökuvia sisältävä ”Joukkoja” -piirroskokoelma (Suuri Kurpitsa 1989/25), johon viittasin jo edellä.
Sen lisäksi, että kokoelma sisältää jalat avoimeksi levittäneen tytön, jonka sukuelimen,
rintojen ja navan tilalla tuijottavat silmät, kuuluu tytön vastinpariksi kokoelmassa
kuva pojasta, jonka sukuelimen tilalla on suurisilmäinen käärme. Kuvatekstinä on
”käärmeen silmät”.
Vuonna 1989 julkaistussa piirroskokoelmassa esiintyvä hybridihahmo esiintyy
hieman varioituna myös Vihreässä rapsodiassa. Miehen sukuelimen ja käärmeen symbolinen suhde esitetään kuitenkin monimutkaisemmassa muodossa, jossa käärmeen
symbolinen merkitys paljastuu asteittain. Bordellin alakerrassa Kitille esittäytyy Tibor
II, jonka ulkomuodossa yhdistyvät maskuliininen karvoitus, jykevät kasvonpiirteet,
naisen rinnat ja feminiininen vaatetus, kuten korkokengät ja vartalonmyötäinen
mekko. Henkilöhahmon nimi on perinteinen eurooppalainen miehen nimi, ja parransänki ja aataminomena viittaavat maskuliinisuuteen. Henkilöhahmon päätä koristaa päähine, joka osaltaan sekoittaa hybridisesti eri elementtejä: päälaelta kohoaa piikikäs kaktus harsomaisen hunnun peittäessä henkilöhahmon silmät. Piikikäs kaktus
toistaa visuaalisesti maskuliinisuuteen viittaavaa karvoitusta, mutta huntu on kristillisessä perinteessä liitetty naisten hääpukeutumisen yhteydessä morsiamen seksuaaliseen koskemattomuuteen. Henkilöhahmon ulkonäössä ja pukeutumisessa törmäävät
toisiinsa inkongruenssia aiheuttaen perinteisesti feminiinisyyteen ja maskuliinisuuteen liitetyt piirteet.
Hahmon hybridisyys ulottuu sukupuolipiirteiden sekoituksen lisäksi myös muihin
dikotomisiin rajanvetoihin, sillä hahmoon yhdistyy myös eläimen piirteitä. Hahmolla
on lemmikkinään häkkiin suljettu käärme Tibor I, joka suhtautuu omistajaansa palvovan rakastavasti. Juhlien äityessä hurjemmiksi käärme alkaa kuolata ja villiintyessään kietoutuu Kitin ympärille tempaisten hänet ilmaan. Ruudun yksityiskohtainen
tarkastelu paljastaa käärmeen häntäpään johtavan häkistä omistajan lyhyen hameen
alle, josta pilkottaa jotain tummaa (VR, 28). Käärme näyttää siten kasvavan henkilöhahmosta tai olevan orgaaninen osa sitä.
Länsimaisessa kulttuurissa käärmehahmo kytkeytyy etenkin kristilliseen perinteeseen, jossa käärme esiintyy perisyntiin viekoittelevana hahmona syntiinlankeemuskertomuksessa. Raamatullisen kertomuksen myötä naisen ja käärmeen kohtaaminen
on toistunut kuva-aiheena länsimaisessa taidehistoriassa vuosisatoja käärmeen ollessa
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synnin ja seksuaalisuuden symboli.63 Populaarikulttuuri on ottanut käärmeeseen liitetyt symbolimerkitykset omakseen, ja vähäpukeisen naisen kimppuun hyökkäävä ja
naisen ruumiin ympärille kietoutuva käärme on ollut yleinen miehille suunnatun viihdelukemiston kansikuva-aihe. Vasten seksuaalisuuteen liitettyä käärmesymboliikkaa
Vihreän rapsodian hybridisen Tibor I/II -hahmon voi tulkita ahdistelevan päähenkilöä
seksuaalisesti. Käärme esiintyy useammassa ruudussa kuin isäntänsä, ja sen merkitystä korostaa myös henkilöhahmojen nimeäminen: käärme on järjestyksessä ensimmäinen Tibor ja isäntä vasta toinen. Käärmeen autonomisuutta rakentaa myös ruutujen sisäinen sommittelu, jossa käärme on kuvattu useassa ruudussa etualalla (ks.
esim. VR, 27; Kuva 8, kaksi viimeistä ruutua; VR, 28, ensimmäinen ruutu). Näissä
ruuduissa käärme työntyy kuva-alaan ruudun ulkopuolelta, jolloin sen toinen pää jää
näkymättömiin ja sen voi yhä mieltää liittyvän hybridisesti isäntäänsä. Kun käärme
esiintyy viimeisen kerran, hybridisyys kuitenkin rikotaan ruudun taka-alalla esitetyn
isännän etsiessä kadonnutta lemmikkiään ja käärmeen luikerrellessa vapaana ruudun
etualalla. Hybridisyyden katkaisevan erillisyyden voidaan tulkita kuvastavan seksuaalisen halun kontrolloimattomuutta: kieltään lipova käärme on villiintynyt siinä määrin, että se ei enää kuuntele isäntänsä ohjeita.
Kiti pääsee irti bordellin käärmeen syleilystä, mutta joutuu vastaavanlaiseen kuristusotteeseen myöhemmin sirkuksessa vieraillessaan. Sirkuksen yksi ohjelmanumeroista esittelee lavalle häkissä kuljetettavan Kaula-Gabrielin, miehen, jonka kaula venyy käärmemäisiin mittasuhteisiin.64 Sirkuksen tirehtööri varoittaa Kaula-Gabrielin
tappaneen ”100 ihmistä ja pari kanaa” ja olevan äärimmäisen vaarallinen, sillä
”Kaula-Gabriel haluaa TAPPAA teidätkin…” (VR, 40). Kaula-Gabrielin kytkee bordellissa nähtyyn hahmoon käärmemäinen olemus, mutta lisäksi molempien hahmojen liikkumista rajoittaa ainakin osittain pyöreä lintuhäkki, johon hahmot on vangittu.
Lintuhäkki on Kovácsin tuotannossa toistuva symboli, jonka merkitykset liittyvät nimenomaan vankeuteen ja vapauden rajoittamiseen.65 Kaula-Gabriel pääsee kurkot-

Käärmeellä on taidehistoriassa myös muita merkityksiä, joiden käsitteleminen tässä yhteydessä ei ole
mahdollista tai relevanttia (ks. lisää esim. Impelluso 2003, 270–275).
64 Kaula-Gabriel muistuttaa jo aiemmin mainitsemani Angela Carterin Sirkusyöt-romaanin Ihmisankerias-hahmoa, jota kuvaillaan ensin pyykkikorista esiin houkuteltavaksi käärmeeksi. Käärme kuitenkin
paljastuu nuoreksi mieheksi, joka yliluonnollisen notkeutensa ansiosta tunnetaan nimellä Ihmisankerias
(ks. Carter 1986, 58, 74).
65 Esimerkiksi kertomuksessa ”Mikään EI estä meitä…” (VVV, 12–13) häkki ilmestyy saparopäisen
tytön pään ympärille symboloimaan, kuinka oma mieli on usein loppujen lopuksi isoin este uuden
kokeilemiselle ja seikkailuun heittäytymiselle. Kamileen labyrintti -teoksessa (2016) häkit sijoittuvat tari63
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tamaan venyvän kaulansa avulla ulos häkistä ja tempaa Kitin ilmaan boamaiseen kuristukseena (VR, 41). Kohtaus muistuttaa bordellin tapahtumia, joissa Kiti joutuu
niin ikään käärmemäisen Tibor I/II:n kuristavaan otteeseen. Tällä kertaa Kiti on kauhuissaan, sillä hän pelkää Kaula-Gabrielin tappavan hänet. Tibor I/II -hahmoon tai
muihin käsittelemiini sivuhenkilöihin verrattuna Kaula-Gabrielilla on verrattaen paljon repliikkejä ja hän käy lyhyen keskustelun päähenkilön kanssa. Puristaessaan Kitiä
boamaisesti kaulansa avulla Kaula-Gabriel tiukkaa tytöltä vastauksia kysymykseen,
mitä elämä Kitille merkitsee:
Oletko koskaan ollut mitään mieltä elämästä? Mitä se sinulle merkitsee? / Jotkut nimittäin vähät välittävät, vaikka täällä voi puuhata kaikenlaista mukavaa… minä kyllä
tiedän jotain sellaisista ihmisistä… No, vastaa! / VASTAA tai puristan kovempaa!
Mikä sinut oikein pitää hengissä?!!! / Vai oletko joku ujo? (VR, 41.)

Kaula-Gabriel tarttuu juuri siihen päähenkilön ominaisuuteen, jonka minäkertoja
mainitsee kertomuksen alussa päähenkilöä määrittäväksi: Kiti on minäkertojan sanojen mukaan ”maailman ujoin tyttö” (VR, 3). Kaula-Gabrielin ja Kitin kohtaamisesta
tuleekin monimutkainen koettelemus, jossa Kiti joutuu kohtaamaan oman ujoutensa
ja pakon sanelemana pohtimaan elämän tarkoitusta. Kiti suoriutuu tehtävästä hyvin
siteeraamalla sanontoja, joiden lähteet esitetään lukijalle ruutujen alareunassa olevissa
viitteissä. Niistä käy ilmi, että sananlaskut ovat peräisin Henrik Ibseniltä, Napoleon
Bonapartelta, Raamatusta sekä kiinalaisesta, persialaisesta ja suomalaisesta sananlaskuperinteestä. Ensi silmäyksellä sananlaskuja ei näytä yhdistävän mikään. Ne ovat
kuitenkin tarkoitettu vastauksiksi Kaula-Gabrielin kysymykseen elämän tarkoituksesta, joten niiden voi ajatella kiteyttävän hyvän elämän perusteita. Kitin onnistuu
pelastaa itsensä siteeraamalla sananlaskuja, joiden kulttuuristen taustojen varieteetti
kuvastaa hyvän elämän etsimisen olevan ihmisiä yhdistävä tekijä. Kohtaus rakentaa
intertekstuaalisen viittauksen Lewis Carrollin (1906/1865) lastenkirjaklassikkoon Liisan seikkailut Ihmemaassa, jossa nimihenkilö tapaa vaikeita kysymyksiä tivaavan Kaalimadon. Sienen päällä piippua poltteleva Kaalimato pyytää Liisaa kertomaan, kuka
hän oikeastaan on ja lausumaan runoja ulkomuistista. Lastenkirjaan verrattuna Kitin
kohtaama tilanne on pelottavampi ja sisältää väkivallan uhkaa.
Kitin kohtaamiset käärmemäisten hahmojen kanssa ovat monitulkintaisia ja toisistaan poikkeavia kohtausten samankaltaisuudesta huolimatta. Hahmojen saamia
merkityksiä auttaa selventämään ruumiin topografiaan liittyvä symboliikka, jonka
Bahtin esittelee karnevalistisen groteskin teoriassaan (ks. Luku 3.1.1). Tibor I/II nan maailmaan, sillä päähenkilö työskentelee lintukaupassa. Linnut niin ikään toistuvat Kovácsin tuotannossa ja niiden voi tulkita saavan vapauteen liittyviä merkityksiä suhteessa vankeuteen symbolisesti
kytkeytyvään häkkiin.
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hahmon tapauksessa ruumiin alapuoli eli maallinen ja vaistonvarainen riistäytyy kontrollista ja Kaula-Gabrielin tapauksessa ruumiin yläpuoli eli ylevä ja rationaalisuus korostuvat muun ruumiin jäädessä vangituksi pieneen häkkiin. Toisin sanoen Tibor
I/II:n kuristusotteessa Kiti joutuu viettien ja halujen vangitsemaksi, ja Kaula-Gabrielin otteessa häntä raastavat kylmän rationaalisuuden vaatimukset. Bahtinin ruumiin topografiaan liittyvä symboliikka toistaa länsimaissa vallinnutta käsitystä mielen
ja ruumiin, hengen ja materian, järjen ja vaistojen erillisyydestä. Tätä vasten tulkittuna
Kitin kamppailu käärmemäisten olentojen kanssa on kamppailua ruumiin ja mielen
suhteesta. Tulkintaa tukee Kitin aivan teoksen viimeisessä ruudussa mielessään asettama huomio tasapainon löytämisen tarpeellisuudesta (VR, 53; ks. Kuva 5, Luku
3.1.1).
Mainitsemani Tibor I/II ja Kaula-Gabriel eivät ole ainoita Kitiä jollain tavalla uhkaavista sivuhenkilöistä, vaan Kiti joutuu seikkailujensa aikana myös mongolisotilaiden kaappaamaksi. Sotisopien sijaan sotilaat ovat kuitenkin pukeutuneet ainoastaan
pikkuruiseen liiviin, joka jättää sotilaiden pulleat vatsat ja sukuelimet paljaiksi. Hahmojen ulkonäön ja sotilaallisen statuksen välille muodostuu inkongruentti ristiriita,
joka asettaa sotilaat naurettavaan valoon ja kyseenalaistaa sotilaiden auktoriteetin ja
sotilaallisen voiman. Sotilaat kertovat tarvitsevansa Kitiä valmistamaan heille maagista ruokaa, joka palauttaisi heidän potenssinsa. Sukuelimet paljaana juoksentelevien
sotilaiden ongelmana ovat seksuaalisesti liian vaativat vaimot, joiden himoa sotilaat
eivät kykene taltuttamaan. Potenssiongelmat ovat johtaneet siihen, että sotilaat ovat
joutuneet lähtemään sotimaan, vaikka sotilaiden toiveissa olisi ”rakastella kaikkien
vaimojen kanssa tuntematta väsymystä” (VR, 19). Sotilaiden tarve impotenttiuden
selättämiseen on Kitin lapsenmielen käsittämättömissä, minkä vuoksi Kitiä häiritsee
sotilaiden käytöksessä ainoastaan se, että hänet pakotetaan tekemään jotain sellaista,
jota hän ei vielä ikäisekseen osaa eli laittamaan ruokaa.
Käärmemäisten ja sotaisten mieshahmojen vastapainona teoksessa on Kitin
maanalaisessa kylpylässä kohtaama Giulio, jonka ruumiissa kohtaavat materiaalisuus
ja käsitteiden abstraktius. Giulio hallinnoi kylpylää, jonka erilaisilla hoito-ohjelmilla
asiakkaat löytävät jälleen tasapainon mielen, kielen ja ruumiin välille. Notkeasti liikehtivä Giulio tekee kärrynpyöriä, seisoo käsillään ja muodostaa ruumiillaan jopa kubistista muotokieltä muistuttavan poseerauksen (VR, 33–34). Käsitteiden maailmasta harmonian löytäneen Giulion vastakohtana voidaan pitää sirkuksessa työskentelevää Török-taikuria, jonka olemuksessa korostuu ruumiin materiaalisuus. Török
ilmoittaa vatsansa olevan ummella ja muuttuu mystisesti WC-pöntössä kelluvaksi
ulosteeksi (VR, 35–36). Giulion ja Törökin hahmoissa kiteytyy ruumiin ja mielen
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suhteeseen liittyvää tematiikkaa, joka toistuu Kovácsin tuotannossa, ja jota analysoin
erityisesti luvussa 4.3.
Aivan luvun alussa mainitsemani Vihreän rapsodian liiallisuus toteutuu positiiviseksi tulkitsemani eksessin merkityksessä henkilöhahmokavalkadissa, joka sisältää
parisenkymmentä henkilöhahmoa. Henkilöhahmot esiintyvät kertomuksessa vain lyhyesti eikä niillä kaikilla ole funktiota tarinan tapahtumien kannalta. Tulkitsemalla
henkilöhahmoja groteskiin liitetyn hybridisyyden ja inkongruenssin sekä intertekstuaalisuuden avulla olen osoittanut henkilöhahmojen vaikuttavan merkittävästi siihen,
miten teos representoi sukupuolta ja seksuaalisuutta ja miten se kutsuu lukijan pohtimaan naisen ruumiiseen ja seksuaalisuuteen liittyviä merkityksiä. Sarjakuva piirroksellisena ja siten joustavana representoimisen välineenä mahdollistaa hybridiset hahmot, jotka todellisuudessa olisivat mahdottomia. Hybridisyys mahdollistaa muutoin
erillisten kategorioiden yhteen tuomisen ja siten kategorioiden välisen suhteen ja rajapinnan tarkastelemisen hyvin konkreettisella tavalla. Etu- ja takapuolen, ylä- ja alaosan, eläimellisyyden ja ihmisyyden, maskuliinisuuden ja feminiinisyyden yhdistäminen Vihreän rapsodian sivuhenkilöissä ei tee henkilöhahmoista ainoastaan inkongruentteja ja siten mahdollisesti koomisuutta herättäviä, vaan hybridisyys liittää hahmot
ruumiisiin, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviin merkityksiin, jotka kytkeytyvät
kulttuurissa erilaisiin representaatiojärjestelmiin, joilla puolestaan on omat kytköksensä ideologioihin, valta-asetelmiin ja sukupuolijärjestelmiin. Vihreän rapsodian henkilöhahmojen tarkastelu tässä alaluvussa hybridisyyden, inkongruenssin ja intertekstuaalisuuden käsitteiden avulla osoittaa sarjakuvahahmojen kytkeytymisen laajempiin
ruumista, sukupuolta ja seksuaalisuutta koskeviin representaatiojärjestelmiin.
Olen tähän mennessä käsitellyt Vihreää rapsodiaa tilan ja kokemuksellisen ruumiillisuuden sekä representaation ja ruumiin ulkonäköön liittyvien piirteiden näkökulmista. Seuraavaksi siirryn tutkimaan teoksen kerrontatilannetta, josta olen tähän
mennessä antanut vain pieniä vihjeitä mainitessani päähenkilön naiiviudesta seksuaalisiksi tulkittavien ilmiöiden edessä.

3.3

Kerronnallinen jännite kertovan ja kokevan minän välillä

Kuten luvussa 2.1 huomioin, Vihreä rapsodia hyödyntää kahden muun tutkimuskohteeni tavoin tekstilaatikoihin sijoittuvaa sanallista kerrontaa, joka vakiinnuttaa jo heti
teoksen alussa kerrontatilanteen. Menneessä aikamuodossa soljuva kerronta ohjaa
tulkitsemaan kertovan minän raportoivan tapahtumista ajallisen etäisyyden takaa.
Kertomisen ja kokemisen hetkien välistä ajanjaksoa ei tarkemmin määritellä, mutta
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kertovan minän iän identifioimisessa lukijaa ohjaa ajallinen määre, jolla tapahtumat
sijoitetaan vuoteen 1975. Teoksen ilmestymisvuoden (1994) ja tarinan tapahtumisvuoden (1975) väliin mahtuu siten 19 vuotta. Teoksessa on pieniä vihjeitä kertomuksen omaelämäkerrallisuudesta, joten yhdessä kertomuksen tapahtumavuosi, teoksen
ilmestymisvuosi ja yhteneväisyydet esimerkiksi henkilöhahmon (Kiti) ja taiteilijan
(Kati) etunimissä voivat ohjata tulkitsemaan kerrontatilannetta aikuisen kertojan kertomukseksi hänelle lapsena tapahtuneista asioista.66 Tarkoitukseni ei ole tutkia teoksen mahdollista omaelämäkerrallisuutta, vaan olen kiinnostunut kerrontatilanteesta,
jossa aikuiskertoja selostaa lapsipäähenkilön kokemuksia. Hypoteesini mukaan teoksessa rakentuu aikuiskertojan ja lapsikokijan välinen tiedollinen eroavaisuus sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.

3.3.1

Kokevan minän näkökulmaan rajoittuva minäkerronta ja kokemuksen
representoimisen haasteet

Kuten aiemmista analyyseistani on käynyt ilmi, Vihreän rapsodian päähenkilö joutuu
fantastisen ja käänteitä täynnä olevan seikkailunsa aikana kohtaamaan sukupuoleen
ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita, joita hän ei naiiviutensa vuoksi ymmärrä. Päähenkilön lapsekkuutta korostetaan teoksessa tytön mukana kulkevalla Pirjaana-nukella,
josta Kiti yrittää pitää huolen parhaansa mukaan. Nuken käyttäminen päähenkilön
lapsekkuuden ilmentäjänä kytkee Kovácsin teoksen yhdysvaltalaisen Phoebe
Gloecknerin sarjakuviin, joiden nuoret tyttöpäähenkilöt joutuvat seksuaalisen hyväksikäytön ja psyykkisen manipuloimisen uhreiksi.67 Sekä Kovácsin että Gloecknerin
teoksissa nukke kytkee päähenkilöt leikkien, mielikuvituksen ja viattomuuden aikaan,
joka asettuu jännitteiseen ristiriitaan aikuisten maailman kanssa. Gloecknerin tyyli

Vihreästä rapsodiasta on olemassa kaksi painosta, josta jälkimmäisessä lukijaa ohjataan esipuheen
avulla tulkitsemaan kertomusta taiteilijan omaan elämään pohjautuvana. Tällaisen teoksen sisäisen peritekstin lisäksi myös teoksen ulkoiset epitekstit, kuten taiteilijan haastattelut, voivat ohjata lukijaa tulkitsemaan teosta taiteilijan elämänvaiheisiin suhteuttaen. Peri- ja epitekstin käsitteet ovat peräisin Genetteltä (1987), joka määrittelee peritekstit tekstin sisäisiksi ja epitekstit tekstin ulkoisiksi parateksteiksi.
Paratekstit puolestaan ovat teoksen lukijaa ohjaavia kynnystekstejä. Käsittelen paratekstejä sarjakuvateoksen kommunikaation rakentumisen kannalta luvussa 5.2.1, kun analysoin Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen esipuhetta.
67 Gloeckner aloitti sarjakuvien tekemisen underground-sarjakuvapiireissä, kun naisten tekemiä sarjakuvia julkaiseva Wimmen’s Comix -lehti oli jo vakiinnuttanut paikkansa. Gloecknerin sarjakuvia julkaistiin mainitussa lehdessä ensimmäisen kerran vuonna 1983 (ks. Robbins 2016, 311–313). Myöhemmin
hänen sarjakuviaan on julkaistu kokoelmassa A Child’s Life and Other Stories (Gloeckner 2000).
66
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käsitellä lapsuuden viattomuuden ja aikuisten maailman törmäämistä hyödyntää miltei fotorealismiin verrattavissa olevaa pikkutarkkuutta, mutta Kovácsin teoksessa aihepiiriä käsitellään karnevalismiin, symboleihin ja metaforiin verhottuna.
Vihreän rapsodian päähenkilön tietämättömyys seksiin liittyvistä asioista tulee ilmi
jo kertomuksen alkupuolella, kun Kiti ei osaa yhdistää unkarilaisen perheen äidin ja
isän makuuhuoneesta kantautuvia ääniä seksiin. Makuuhuoneesta yöllä kantautuvat
äänet ja ekstaattisen lyyriset huudahdukset selittyvät Kitin mielessä kansallisrunojen
lukemiseksi. Tähän syynä on vanhempien käyttämä eufemistinen kieli, joka ei kirjaimellisesti viittaa seksiin, vaan seksi on maan puolesta taistelemista, piikiksi nimitetyllä
aseella pistämistä ja torven sekä kellojen soittamista (VR, 5). Kovácsin tuotannon
yhtenä toistuvana piirteenä voidaan pitää juuri kiertoilmauksia ja niihin liittyvien kaksoismerkitysten rakentumista. Johdannossa toin esille, kuinka taiteilijan 15-vuotiaana
piirtämä lyhyt tarina sisältää naisen rintoihin eufemistisesti viittaavan ilmauksen. Yllättäen puhumaan ryhtyvä kameli tokaisee luullensa myös naisilla olevan kyttyrät,
mistä kommentoimisen kohteena oleva nainen hämmentyy (Kannus 18, 1/1984; ks.
Johdanto). Vihreän rapsodian esimerkissä perheenisä viittaa sukuelimiinsä seuraavalla
tavalla esittäessään toiveensa vaimolleen: ”TORVEA töräytä ja kellosia kilkauta, kilkautaAAH…” (VR, 5). Torvi miehen sukuelimen eufemistisena ilmauksena esiintyy
myös Kovácsin lyhyessä kertomuksessa ”Kaksi Gustavoa” (MS), jossa torvi esitetään
visuaalisen metaforan avulla miehen ruumiiseen hybridisesti kiinnittyneenä. Vihreässä
rapsodiassa metaforinen yhteys soittimen ja miehen sukuelimen välille rakennetaan ainoastaan sanallisesti.
Aikuislukijasta Kitin tietämättömyys näyttäytyy huvittavana, sillä lukija pystyy
päättelemään, että isäntäperheen yöllisissä sessioissa ei välttämättä ole kyse kansallisrunojen lukemisesta, vaan todennäköisemmin seksistä. Väite perustuu oletukseen,
että Kovácsin teoksen kohderyhmä ja retorisen kertomusteorian käsittein ilmaistuna
tekijän yleisö koostuu aikuislukijoista (ks. Luku 2.1.2). Tekijän yleisö pystyy oman
tietämyksensä perusteella tunnistamaan metaforiseen kielenkäyttöön piilotetut seksuaaliset merkitykset. Lukijaa auttavat tulkinnassa kohtauksen yöllinen miljöö ja repliikkeihin sisältyvät tunnereaktioita kuvaavat ilmaukset ”mmmm….” ja ”OOOO”,
mutta lukija voi myös hyödyntää länsimaissa vakiintunutta käsitystä, jossa seksi ymmärretään usein heteroseksuaaliseksi, yksityiseen tilaan eli kotiin sijoittuvaksi toiminnaksi. Vihreässä rapsodiassa rakentuu jännite sen välille, mitä (aikuis)lukija, aikuinen
kertoja ja (lapsi)päähenkilö tietävät. Tämän jännitteen muotoutuminen ja kehittyminen toimivat kertomuksen kiinnostavuutta lisäävinä: lukijaa ajaa kertomuksessa
eteenpäin sen selvittäminen, miten Kitin naiiviudelle ja ”vihreydelle” kertomuksen
mittaan käy.
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Teoksen dynamiikkaa voidaan kuvailla luvussa 2.1.2 esittelemäni James Phelanin
retorisen kertomusteorian käsitteiden avulla. Phelanin mukaan kertomuksessa tapahtuva liike sijoittuu tarinan tason epävakauksiin (instabilities) ja kerronnan tason jännitteisiin (tensions). Epävakaudet rakentuvat henkilöhahmojen välillä, ovat tilanteiden aikaansaamia ja monimutkaistuvat sekä ratkeavat toiminnan kautta. Jännitteissä
on kyse tekijän, kertojan ja tekijän yleisön välillä muodostuvista arvoihin, uskomuksiin, mielipiteisiin, tietoon ja odotuksiin liittyvistä epäsuhdista. (Phelan 1989, 15.)
Vihreän rapsodian tarinan tason epävakaudet ovat niitä eksessin ilmentymiä, joista kriitikko Heikki Jokinen (1994) mainitsi kritiikissään ja joita analysoin karnevalistisen
groteskin avulla luvuissa 3.1 ja 3.2. Tarinan tason epävakaudet saa alulleen Kitin
kontrolloimaton ruumis, jonka hän tarinan epävakauksien kehittyessä saa hallintaansa. Kerronnallinen jännite puolestaan rakentuu siitä tiedollisesta epäsuhdasta,
joka aikuiskertojan, tekijän tarkoittaman aikuislukijan ja lapsipäähenkilön välillä vallitsee ja siitä, miten aikuiskertoja suhtautuu lapsipäähenkilön naiiviuteen. Kerronnallisten jännitteiden tasolla Vihreä rapsodia herättää osittain samanlaisia kysymyksiä kuin
tunnetut aikuiskertojan ja lapsikokijan näkökulmia käsittelevät sarjakuvateokset. Tällaisia ovat esimerkiksi Alison Bechdelin Hautuukoti (2009), Marjane Satrapin Persepolis
(2004), Lynda Barryn One! Hundred! Demons! (2002) ja Debbie Drechslerin Daddy’s
Girl (1996), jotka kaikki rakentavat kerronnallisen jännitteen hieman eri tavoin ja käsittelevät siten myös aikuiskertojan ja lapsikokijan tiedollista epäsuhtaisuutta toisistaan poikkeavin tavoin.68
Kerronnallisen jännitteen rakentuminen vaikuttaa siihen, miten lukijaa ohjataan
suhtautumaan lapsipäähenkilöiden kokemuksiin. Kun kyseessä on retrospektiivinen
minäkertoja, joka kertoo itselleen sattuneista tapahtumista ja kokemuksista, kysymyksiksi nousevat: kuinka emotionaalisesti kertova minä suhtautuu menneisiin tapahtumiin? Kuinka paljon kertoja paljastaa kokevan minän tunteista, ajatuksista ja
kokemuksista? Vihreässä rapsodiassa kertova minä ei ota kantaa Kitin kokemuksiin ja
väärinymmärrykseen, vaan kerronta keskittyy nimenomaan kokevan päähenkilön naiivin näkökulman esiin tuomiseen. Tässä mielessä teoksen voi ehdottaa poikkeavan
monista sellaisista (omaelämäkerrallisista) sarjakuvista, joissa hyödynnetään menneen
minän toimintaan jälkiviisauden tuomalla kriittisyydellä suhtautuvaa minäkertojaa
(ks. Hatfield 2005, 128). Vihreässä rapsodiassa kerronnallista jännitettä rakentaa lukijan
epätietoisuus siitä, missä määrin Kiti todella ymmärtää hänen ympärillään ja hänelle
tapahtuvat asiat.

Mainittuja teoksia on tutkittu paljon erityisesti omaelämäkerrallisuuden kautta (esim. Chute 2010;
Tolmie 2013), mikä näkökulmana poikkeaa tämän tutkimuksen lähtökohdista.

68
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Kitin ymmärryksen tason päätteleminen edellyttää lukijalta kuvallisen aineksen
tarkastelua, sillä sanallinen kerronta ei kommentoi seksuaalisen tiedon karttumista.
Kuten hybridisiä henkilöhahmoja analysoivassa alaluvussa toin ilmi, Kiti suhtautuu
kohtaamiinsa ilmiöihin uteliaasti, kenties hämmentyen, punastuen ja yrittäen selittää
näkemiensä ilmiöiden outoutta unkarilaisen kulttuurin vieraudella. Kitin reaktioiden
selvittämisessä kuvallinen aines on ensisijainen tiedon lähde myös, kun Kiti alkaa
tiedostamatta käsitellä isäntäperheen luona kuulemiaan yöllisiä kansanrunoustuokioita. Tapahtuma palaa Kitin mieleen myöhemmin unessa Kitin jo karattua isäntäperheen luota (VR, 13–14). Junan vaunuun nukahtanut Kiti näkee unta, jossa isäntäperheen isä seisoo uhkaavan näköisesti suvun perintömiekkaan tarttuneena ja uhoaa
parvekkeella käyttäen samoja metaforisia sanavalintoja kuin aiemmassa yöllisessä
kohtauksessa.
Aiemmin neutraalina taustahahmona nähty isä representoidaan unessa hirviömäisenä patriarkkana, jonka armeijaunivormun rintapieltä koristavat maskuliinisuuteen
viittaavat mars- ja penissymbolit antamassa oikeutusta miehiselle vallankäytölle. Terävähampainen ja aggressiivisen näköinen isä komentaa vaimonsa tottelemaan ja
soittamaan torvea ja tämän sanottuaan laskee housunsa alas. Pölyrättiä heiluttava
vaimo on silminnähden ilahtunut nähdessään miehen housuista paljastuvan ”torven”
eli sukuelimen. Uni päättyy ja Kiti herää helpottuneena siitä, että kyseessä olikin vain
uni (VR, 14; ks. Kuva 9). Kitin lammasmainen hymy ei paljasta, kuinka paljon hän
on ymmärtänyt unen sisällöstä, mutta kehonkielestä lukija voi päätellä, että unessa
on ollut jotain sellaista, joka on hämmentänyt Kitiä ja kenties saanut hänet myös
tuntemaan orastavia seksuaalisia tuntemuksia. Kitin jalkojen asento sisältää visuaalisia kaikuja edellisen ruudun sommitelmasta, jossa ruudun keskiöön asettuvat isän
jalat ja niiden väliin sijoittuva, näkymättömiin jätetty sukuelin. Kitin kädet kurottautuvat hänen omien jalkojensa väliin, ja raajat kehystävät Kitin nimeämättömäksi ja
kenties tiedostamattomaksi jäävän seksuaalisuuden.
Retrospektiivisesti kertovan minäkertojan voisi olettaa tietävän, miltä hänestä on
tuntunut ja mitä hän on ajatellut tarinan tapahtumahetkellä. Tällainen oletus on perustana klassista narratologiaa edustavan Dorrit Cohnin (1978) teoriassa, jossa hän
käsittelee minäkerronnan erilaisia mahdollisuuksia kertovan ja kokevan minän välillä
rakentuville suhteille. Cohn perustaa teoriansa olettamukselle, että myös fiktiivisten
kertomusten retrospektiivinen minäkerronta noudattaa todellista suhdetta kertovan
ja kokevan minän välillä, jolloin voidaan olettaa, että kertova minä tietää tarinan tapahtumien järjestyksen ja lopputuleman, sillä hän on ne jo kokenut (mts. 145). Tämän valossa Vihreän rapsodian minäkerronnan epämääräisyydessä ei olisi kyse kertojan puutteellisesta tiedosta, sillä retrospektiivisellä minäkertojalla on tieto siitä, mitä
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kokevalle minälle eli hänelle itselleen tapahtuu seuraavaksi ja miten hän kohtaamansa
asiat kokee. Kyse on pikemmin kerrontaan liittyvästä valinnasta, jossa kokevan minän näkökulmaan rajoittumalla tehostetaan päähenkilön kokemattomuutta. Tämä
kokemattomuus taasen rakentuu suhteessa siihen, miten lukija tulkitsee Kitin ymmärryksen ylittäviä – aikuislukijan seksuaalisiksi ymmärtämiä – tilanteita ja tapahtumia.

Kuva 9. VR, 14 (kahden ruudun katkelma).
Cohn on esittänyt, että retrospektiivistä minäkertojaa voidaan kaunokirjallisuudessa käsitteellistää asenteellisuutta, emotionaalisuutta ja kognitiota koskevalla spektrillä, jonka yhteen päähän asettuu menneen minän toimintaan analyyttisesti ja arvioivasti suhtautuva sekä kokemuksista viisastunut minäkertoja (riitasointuinen kertoja,
dissonant narrator). Toiseen päähän sijoittuu kokevan minän asemaan eläytyvä minäkertoja, joka ei tuo ilmi menneen minän toimintaan liittyviä mielipiteitään tai arviointejaan (tasasointuinen kertoja, consonant narrator). Tällaista minäkertojaa leimaa välittömyys analyyttisyyden sijaan. Ääripäiden väliin mahtuu erilaisia kertojia, joissa kertovan ja kokevan minän väliset kognitiiviset, asenteelliset ja emotionaaliset etäisyydet
voivat vaihdella. (Cohn 1978, 148–149, 155–158.)
Vihreän rapsodian minäkertoja on Cohnin spektrissä juuri jälkimmäinen, arvioinnista, selittämisestä ja tuomitsemisesta pidättäytyvä kertoja. Kuten junakohtausta
analysoimalla kävi ilmi, minäkertoja ei jaa tietoa lukijalle sanallisen kerronnan muodossa. Syventämällä analyysiä voidaan ehdottaa, että lukijan epätietoisuus Kitin kokemuksesta voi olla joko 1) tarinan tasoon liittyvää (Kiti ei itsekään tiedosta herääviä
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seksuaalisia tuntemuksiaan) tai 2) kerronnan tasoon liittyvää (minäkertoja ei paljasta Kitin tuntemuksia). Ensin mainitussa tapauksessa Kiti tiedostaa seksuaalisuuteen liittyviä asioita kenties alitajuisesti, mutta ne eivät nouse hänen tietoiseen ymmärrykseensä. Toiseksi mainitussa tapauksessa Kiti tiedostaa seksuaaliset tuntemukset ja oivaltaa isäntäperheen kodissa tapahtuneiden yöllisten äänten merkityksen, mutta minäkertoja päättää jättää paljastamatta asian lukijalle. Tekijän tarkoittaman ideaaliyleisön pitää ratkaista kerronnalliset jännitteet täydentämällä kertojan jättämät tiedolliset
aukot ruutujen välisiä suhteita ja kuvallista informaatiota tulkitsemalla.
Phelanin mukaan kerronnallisen jännitteen lähteeksi voidaan tunnistaa esimerkiksi epäluotettavaksi mielletty kertoja, jonka kertoma, asenteet tai arvot asettuvat
epäilyttävään valoon vasten muuta kertomuksen informaatiota. Henkilökerrontaa
käsittelevässä teoksessaan Living to Tell about It – A Rhetoric and Ethics of Character Narration (2005) hän nimeää kuusi epäluotettavan kerronnan tyyppiä, jotka jakautuvat
kertojan pääfunktioiden eli raportoimisen (asioista kertomisen), niiden tulkinnan ja arvioimisen mukaan:
1) väärin raportoiminen (johtuu kertojan tiedonpuutteesta)
2) väärin tulkitseminen (johtuu kertojan havainnon virheellisyydestä)
3) väärin arvioiminen (johtuu kertojan epäluotettavista arvoista)
4) puutteellinen raportoiminen (kertoja kertoo vähemmän kuin tietää)
5) puutteellinen tulkitseminen (kertojan tiedon, tarkkanäköisyyden tai oppineisuuden
puutteesta johtuvaa)
6) puutteellinen arvioiminen (kertoja on kykenevä eettiseen arviointiin, mutta arviointi
ei ole riittävää) (Phelan 2005, 51–52.)

Se, että Vihreän rapsodian sanallinen kertoja jättää kommentoimatta esimerkiksi Kitin
tuntemuksia ja ymmärryksen tasoa junassa nähdyn unen jälkeen, ei tarkoita välttämättä, että kertoja olisi epäluotettava. Sarjakuvassa on tavallista, että sanallisen kerronnan määrä ja rooli vaihtelevat kertomuksen mittaan, ja myös Vihreässä rapsodiassa
sanallinen kerronta vuoroin ilmestyy ja katoaa. Paikoitellen sanallinen kerronta on
vain informointia ajan kulumisesta (”tunnin kuluttua” VR, 4) tai tapahtumapaikasta
(”suihkulähteellä” VR, 12), paikoitellen se tiivistää sanallisesti tarinan tapahtumia
(”…kyläilimme Érikan kaksosystävättärien luona; halusivat TANSSIA kanssani!”
VR, 6) tai antaa taustainformaatiota (”Heillä oli kaupungin toisella laidalla pieni
tilkku siirtolapuutarhaa…” VR, 7). Sanallinen kerronta sisältää myös sitaatteihin laitettuja suoria lainauksia henkilöhahmoilta (”’Minä olen vaatimaton’, sanoi Dalma
avatessaan kotinsa oven. ’Asun vain tälläisessa [sic] vaunussa…’” VR, 35), kertojan
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reagointia tarinan tapahtumiin (”OOOH! Kuka kurkisti vaatekaapista?” VR, 31) ja
kertojan esittämiä hypoteeseja (”Luulisi, että tällaisen jälkeen häpeä voisi antaa lopulliset potkut ujoudelle, mutta niin ei käynyt minulle…” VR, 7) – joskin kaikenlainen
tapahtumien arviointi ja tulkinta minäkertojan taholta on teoksessa suhteellisen harvinaista. Suurimman osan teoksesta minäkertojan roolia voidaan kuvailla Phelanin
termein raportoimisfunktiota toteuttavaksi.
Kun henkilökertoja toteuttaa vain raportoinnin funktiota jättäen tapahtumien tulkinnan tai arvioimisen tekemättä, voidaan Phelanin (2005, 29) mukaan puhua rajoitetusta kerronnasta (restricted narration). Esimerkkinä hän antaa naiivin lapsikertojan,
joka lähinnä raportoi tapahtumista eikä sen esitetä osaavan arvioida kokonaistilannetta aikuisen näkökulmasta (mts. 80). Phelan nimeää myös pidätellyn kerronnan (suppressed narration), jossa kertoja jättää kertomatta tärkeää tietoa, jonka kertomus kuitenkin antaa ymmärtää olevan olennaista kuvatulle henkilöhahmolle, tilanteelle tai
tapahtumalle. Kerrontaan rakentuu pidätellyssä kerronnassa aukko, jota lukijan on
vaikea täydentää, tai epäsuhta sen välille, mitä yhdessä kohdassa kerrotaan ja toisessa
kohdassa jätetään kertomatta. (mts. 138.) Pidätellystä kerronnasta Phelan antaa esimerkkinä retrospektiivisen minäkertojan, joka kuvailee tapahtumia ulkokohtaisesti
jättäen omat tuntemuksensa, halunsa ja fyysiset reaktionsa mainitsematta tilanteessa
tai tapahtumassa, joka on kertomukselle keskeinen ja auttaisi lukijaa tulkitsemaan
henkilöhahmon emotionaalista ulottuvuutta (mts. 148).69
Epäluotettava, rajoitettu ja pidätelty kerronta käsitteellistävät sitä, miten henkilökertojan ajatellaan suhtautuvan kertomaansa, ja miten lukijan odotetaan tulkitsevan
kerrottua suhteessa henkilökertojan positioon. Kyse on retorisen kertomusmallin
keskeisestä ideasta, jonka mukaan kerronnallisilla ratkaisuilla on merkitystä kertomuksessa rakentuvalle kommunikaatiolle ja kertomuksen tulkinnalle. Sarjakuvan lukijalta odotetaan sanallisesti kerrotun vertaamista kuvalliseen ainekseen tarinan tapahtumaketjun ymmärtämiseksi, mutta myös kertovan minän ja kokevan minän suhteen ymmärtämiseksi. Mainitsemassani Vihreän rapsodian kohtauksessa, jossa Kiti näkee junassa eroottisen unen, ei ole läsnä sanallista kertojaa, joka ohjaisi lukijan tulkintaa siitä, kuinka paljon Kiti ymmärtää näkemästään unesta. Kuvallisia yksityiskohtia tulkitseva lukija voi mieltää Kitin ymmärtävän näkemänsä unen ja isäntäperheen
yölliset puuhat. Tätä tulkintaa voisi tukea Kitin vetoava katse, joka kohdistuu suoraan
lukijaan ja ikään kuin kutsuu lukijaa jakamaan salaisuuden. Toisaalta kohtaus mahdollistaa myös tulkinnan, että Kitin naiivius jatkuu. Esimerkki havainnollistaa luvussa
Phelan (2005, 148) antaa esimerkiksi pidetellystä kerronnasta insestistä suhdetta kuvaavan romaanin,
jossa pidätelty minäkerronta pidättäytyy kuvaamasta kokevaa minää kokonaisvaltaisena toimijana, vaan
rakentaa sitä toisten henkilöhahmojen katseiden ja halujen kautta.
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2.1 käsittelemääni kysymystä sarjakuvan kertojasta ja kuvallisen suhteesta sanalliseen.
Luvussa 2.1 analysoimani Karun sellin ensimmäisen sivun tavoin Vihreän rapsodian
kohtauksen kuvan ja sanan vuorovaikutus mahdollistaa monenlaiset tulkinnat kertovan ja kokevan minän suhteesta. Tämä tulkintojen moninaisuus on näkemykseni mukaan eräs sarjakuvakerronnan mielenkiintoisimmista ominaisuuksista.
Vihreän rapsodian sanallista kerrontaa ei leimaa samanlainen poissaolo koko kertomuksen ajan, vaan minäkertoja välittää sanallisesti kokevan minän tuntemuksia aika
ajoin. Näissä tapauksissa sanallisessa kerronnassa on kuitenkin epämääräisyyttä, joka
paljastuu teoksessa toistuvaksi keinoksi rakentaa erityinen vuorovaikutussuhde kuvallisen ja sanallisen aineksen välille. Esimerkiksi Kitin joutuessa mongolisotilaiden
kaappaamaksi minäkertoja sanallistaa Kitin tuntemuksia huudahtamalla epämääräisesti ”[m]iltä minusta tuntui!!!” (VR, 19). Cohnin termein tasasointuiseksi määriteltävä minäkertoja samastuu kokevan minän näkökulmaan sen sijaan, että sanallisesti
todella erittelisi miltä Kitistä tuntuu. Vaikka minäkertoja pidättäytyy sanallisesti tarkentamasta tuntemustensa laatua, kuvallinen aines välittää lukijalle puuttuvan informaation. Mainitussa kohdassa kapea ruutu esittää, kuinka mongolisotilas raahaa perässään vastentahtoista Kitiä, josta kuvaan rajautuu ainoastaan yläruumis järkyttyneine kasvoineen. Minäkertojan käyttämä epämääräinen ilmaisu kutsuu lukijaa täydentämään epämääräisyyden jättämän aukon tulkitsemalla Kitin kehonkieltä. Ruutu
mahdollistaa tulkinnan, jonka mukaan minäkertoja on kykenemätön sanallistamaan
menneen minän tunteita ja kokemuksia. Samalla kyse on sarjakuvan erityisyydestä
kuvaa ja sanaa yhdistävänä kertomusmuotona: lukija ei odota henkilöhahmon tuntemusten tarkkaa sanallista kuvailua, sillä henkilöhahmon eleet, ilmeet ja asento välittävät tuntemusten tulkinnan kannalta olennaista informaatiota (vrt. Mikkonen 2008).
Vihreän rapsodian kohtauksessa huomiota kuitenkin herättää ilman kuvallista ainesta vaikeasti avautuva ilmaus ”miltä minusta tuntui”, jonka voi tulkita korostavan
kokemusten sanallistamisen vaikeutta ylipäänsä. Marco Caracciolon (2014, 31) mukaan kokemusta ei sinänsä voida representoida, sillä kokemus ei ole selvärajainen
objekti, vaan dynaaminen vuorovaikutusten verkosto. Caracciolo väittää, että kertomukset eivät voi koskaan representoida kokemusta itsessään, vaan ne voivat vain
representoida tilanteen, jossa henkilö kokee jotakin (mts. 30). Toisin sanoen kokemusta voi olla vaikea representoida, mutta se voi myös itsessään olla epämääräinen
eri tuntemusten verkosto. Kovács käyttää Vihreässä rapsodiassa kuvan ja sanan yhdistelmiä, joiden voidaan tulkita etualaistavan kokemusten representoimisen vaikeus ja
toisaalta tuovan esiin kokemusten epämääräisyys. Kun Kiti yrittää kuvailla, miltä hänestä on tuntunut unkarilaiseen isäntäperheeseen tulon jälkeen, hän saa sanottua tun-
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teneensa itsensä ”tälläiseksi” [sic] (VR, 20). Jälleen sanallisen ilmaisun deiktisyys edellyttää lukijaa tarkastelemaan ilmaisua suhteessa kuvalliseen ainekseen, joka paljastaakin sanallista ilmaisua enemmän: Kitin sisäelimet ruokatorvineen, keuhkoineen, vatsalaukkuineen ja suolistoineen on piirretty tytön keskiruumiin paikalle ikään kuin lukija näkisi röntgenkatseella tytön vaatteiden ja ihon lävitse. Yhdessä kuvallinen ja
sanallinen aines pyrkivät vastaamaan kokemuksen representoimisen haasteeseen.
Ruudussa tapahtuva kuvan ja sanan vuorovaikutus muistuttaa aiemmin teoksessa
nähtyä kohtausta, jossa minäkertoja kuvailee julkisen housuun pissaamisen seurauksia seuraavasti: ”Luulisi, että tällaisen jälkeen häpeä voisi antaa lopulliset potkut ujoudelle (--)” (VR, 7, kursivointi LR). Deiktinen ilmaus voi viitata itse tapahtumaan
mutta myös henkilöhahmon kokemukseen siitä. Kitin sisäelimet paljastavassa ruudussa henkilöhahmon repliikki toimii deiktisen määreen lähteenä: ”[s]iitä lähtien kun
astuin Érikan kotiin, olen ollut SYÖMISEN kanssa tekemisissä… tunnen itseni tällaiseksi!” (VR, 20, kursivointi LR). Kohtaus ei sanallista henkilöhahmon kokemusta
eikä lukija saa siten tarkalleen tietää, mikä Kitin sisäelinten esittämisessä liittyy tytön
kokemukseen. Kertomuksen siihen astisten tapahtumien valossa lukija voi tulkita tytön kokemuksen liittyvän jollain tavalla syömiseen liittyvään vastenmielisyyteen ja
Kitin kokemuksiin ruumiin kontrollin pettämisestä.70 Kohtausta voi myös tulkita
aiemmin esittelemäni filosofi Drew Lederin dys-appearancen käsitteen avulla. Ruumiillista olemista luonnehtii usein moodi, jossa ruumiillisuus jää taka-alalle ja tiedostamattomaksi (disappearance). Kun jokin häiritsee tätä olotilaa, ruumis muuttuu tiedostetuksi ja se voi näyttäytyä itselle vieraana. (Leder 1990, 90–91; ks. Luku 3.1.2.)
Vihreän rapsodian minäkertoja ei tuo esille kertomishetkellä kertomista rajoittavia
asioita, kuten muistojen epämääräisyyttä. Sen sijaan kertoja kuitenkin tuo esille päähenkilön käsityskyvyn epämääräisyyden: tapahtumat ovat fantastisia ja uskomattomia

Ruumiin sisäisyyden visuaalinen esittäminen on yleinen keino etenkin omaelämäkerrallisissa sarjakuvissa, jotka kuvaavat mielen tai ruumiin häiriöitä. Viivi Rintanen käyttää debyyttialbumissaan Mielisairaalan kesätyttö (2015) ruumiin pinnan läpinäkyvyyttä ja luurangon näkyviin tuomista visuaalisena keinona kuvata päähenkilön vääristynyttä kehonkuvaa ja kamppailua syömishäiriöiden kanssa. Hanna
Koljonen visualisoi Sokerihullu-teoksessaan (2012) päähenkilön ongelmallisen suhteen sokeriin tekemällä näkyväksi päähenkilön vatsalaukun ja sinne ahdetut herkut, jotka tuottavat päähenkilölle ahdistusta ja pahoinvointia. Samanlaista tehokeinoa käyttää Katie Green syömishäiriötä kuvaavassa teoksessaan Lighter Than My Shadow (2013): päähenkilön syömä konvehti matkaa alas kurkkutorvea levittäen
mennessään mustaa sotkua. Sotku leviää ruumiin sisälle rikkoen kehon ääriviivat, kunnes päähenkilö
saa sormet kurkkuun työntämällä ja oksentamalla sen poistumaan kehonsa sisältä. David Smallin omaelämäkerrallisessa Stitches-teoksessa (2009, 147) nuoren päähenkilön kaulassa oleva syöpäkasvain muuttuu läpinäkyväksi ja paljastaa sisälle käpertyneen sikiön – päähenkilön painajaismaisen kuvitelman kasvaimen sisällöstä. Käsittelen ruumiin visualisoimiseen liittyviä metaforia enemmän luvussa 4.1.2.
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lukijalle, mutta sitä ne ovat myös kokevalle päähenkilölle. Kun mongolisotilaat kidnappaavat Kitin, minäkertoja raportoi: ”[t]unsin, että juna pysähtyi ja astuimme siitä
ulos. Mieleeni muistui uni tataareista, ja käsityskykyni alkoi sotkeutua ajatusten ja tapahtumien kummaan keitokseen…” (VR, 17). Päähenkilön ymmärrys tapahtumista
sanallistetaan myös myöhemmin, kun sirkuksen Kaula-Gabriel kaappaa tytön
boamaiseen kuristukseensa: ”[s]e mitä minulle tapahtui oli kaikkia painajaisiani hirveämpää. Mutta kaikkein hirveintä oli, etten enää ymmärtänyt oliko se MINÄ minä
vai joku muu, missä, milloin…. ja entäs sitten?” (VR, 41). Kokevan minän näkökulmaan sitoutuva tasasointuinen minäkertoja välittää kokevan minän hämmennyksen
eikä yritä selittää lukijalle, mitä tilanteissa tapahtuu.
Sanallisen kerronnan epämääräisiä ilmaisuja sisältävät kohtaukset mahdollistavat
minäkerrontaa luonnollistavan tulkinnan, jonka mukaan retrospektiivinen minäkertoja ei pysty sanallistamaan ajallisesti etäistä kokemustaan, mutta myös tulkinnan,
jossa kuvan ja sanan yhdistelmä ymmärretään retoriseksi keinoksi korostaa kokevan
minän näkökulmaa ja kehityskertomuksen läpileikkaavaa Kitin opettelua tunteidensa,
mielipiteidensä ja ruumiinsa tunnistamiseksi ja ilmaisemiseksi. Kitin voi tulkita saavuttavan jonkinlaisen käsityksen seksuaalisuudesta, mutta se edellyttää muutamaa
henkilöhahmolle pelottavaksikin osoittautuvaa tapahtumaa.

3.3.2

Henkilöhahmon kehittyvän ymmärryksen kuvaus

Kitin kokemattomuus ja ymmärtämättömyys seksuaalisuudesta saa jatkoa isäntäperheen luota karkaamisen ja junassa nähdyn eroottisen unen jälkeen. Kitin tapaama
Kalandor-koira juonii tytön kidnappauksen valloitusretkellä oleville mongoleille,
jotka Kalandor vakuuttaa tytön maagisista taidoista. Koira kertoo Kitin osaavan valmistaa yliluonnollisen rakastelukyvyn antavia taikinapalloja. Kohtauksessa rakentuu
kerronnallinen jännite, jossa lukija ymmärtää tehtävän seksuaalisen luonteen – samoin kuin muut kohtauksessa nähtävät henkilöhahmot Kitiä ja hänen nukkeaan Pirjaanaa lukuun ottamatta.71 Mongolit ilmaisevat sanallisesti toiveensa yliluonnollisen
rakastelukyvyn saavuttamisesta tytön tekemän taikaruoan avulla, mutta Kiti ei ymmärrä tätä, vaan ainoastaan sen, että häneltä vaaditaan ruoanlaittoa. Kognitiivinen
Pirjaana saa Kitin seikkailun aikana toimijuuden, ja nukke nähdään ajattelemassa ja liikkumassa itsenäisesti. Kun fantastinen matka päättyy, nukke menettää subjektiutensa ja palautuu tavanomaiseksi
leikkikaluksi. Yhtäältä tämä transformaatio korostaa fantastisen matkan päättymistä, mutta toisaalta
sen voi tulkita välittävän myös Kitin lapsuuden viattomuuden loppua. Pirjaanan elollisuus rakentaa
yhtymäkohdan tunnettuun Bill Wattersonin Lassi ja Leevi -sarjakuvaan (1985–1995), jossa Lassi-pojan
lelutiikeri muuttuu eläväksi leikkikumppaniksi pojan mielikuvituksen avulla.
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epäsuhta tuodaan esiin useilla keinoilla, joista sanallinen kertoja on yksi. Minäkertoja
toteaa, että ”[e]n ymmärtänyt muuta kuin että koira oli keksinyt jotain mädältä-haisevaa, enkä halunnut olla mikään ’Neiti Kyllä-Kiitos-Kaikki-Käy-Kunhan-KäskynKuulen’” (VR, 18).
Kitin ymmärtämättömyys selittyy sillä, että mongolit vaikuttaisivat puhuvan
kieltä, jota Kiti ei ymmärrä, ja Kalandor-koiraa tarvitaan tulkiksi. Mongolien repliikit
esitetään suomeksi, kuten valtaosa teoksen sanallisista elementeistä, mutta Kiti ei
mongoleja ymmärrä – eivätkä mongolit ymmärrä Kitiä, vaan pyytävät Kalandoria
selittämään Kitin sanomisia.72 Sanallista kaiutusta kohtaukseen tuottaa jylhässä rivissä seisovien sotilaiden kolmesti tiukkaama kysymys: ”MITÄ HÄN SANOO?!!!”,
mikä korostaa kommunikaation haasteellisuutta. Koomisuutta tilanteeseen tuo se,
että Kalandor ei käännä Kitin vastentahtoisuutta ilmaisevia repliikkejä oikein, vaan
selittää tytön vastahankaisuuden olevan maagiseen suoritukseen valmistautumista ja
sanailee tytön tuntevan kehoaan pitkin kulkevia energiavirtauksia.
Kitin hämmennyksestä ja puutteellisesta ymmärryksestä vihjataan lisäksi Kitin
pään ylle ilmestyvillä kysymysmerkeillä, joita kertomuksessa on käytetty aiemminkin
esimerkiksi Kitin kohdattua suihkulähteen Ilonkan ja jääneen vaille ymmärrystä siitä,
mitä nainen tarkoittaa ”jalkakäytävien polkemisella” (VR, 12; ks. luku 3.2.1). Taikaruoan kokkauskohtauksessa Kitin pään yllä leijuvien kysymysmerkkien jatkoksi liittyy
huutomerkkejä, ja yhdessä ne muodostavat Kitin naiiviutta symboloivan sädekehän
tytön pään ylle. Mongolien ja Kitin kielellisen kommunikaation vaikeudet peilaavat
Kitin kyvyttömyyttä ymmärtää aikuisten maailmaan liittyvää seksuaalisuutta, joka lukijalle paljastuu mongolisotilaiden repliikeistä: mongolit haluavat potenssilääkettä
pystyäkseen tyydyttämään alati himosta tihkuvat vaimonsa ja voidakseen keskittyä
sotimisen sijaan rakastelemiseen. Kiti selviää mongolien asettamasta tehtävästä,
mutta hänen ratkaisunsa korostaa tytön naiiviutta: keittotaidoton tyttö valmistaa sotilaiden kaipaamat taikinapallot puurosta, ainoasta osaamastaan ruokalajista.
Onnistuttuaan huijaamaan mongolisotilaita puurosta tekemillään palloilla Kiti
joutuu seuraavan ongelmatilanteen eteen. Kalandor-koira syö yhden tytön tekemistä
pyöryköistä, minkä seurauksena se alkaa ulvoa, kuolata ja täristä. Koska Kiti ei ymmärtänyt mongolisotilaiden tarvetta taikinapallojen saamiselle alun perinkään, hän ei
ymmärrä, että hänen tekemänsä pallot ovat antaneet koiralle seksuaalista energiaa.
Naiivi Kiti nähdään pohtimassa, että ”[e]hkä palloissa olikin jokin taikavoima… en

Teos ei ole kuitenkaan pelkästään suomenkielinen, vaan siinä esiintyy lausahduksia myös unkarin ja
englannin kielillä. Henkilöhahmojen unkarinkieliset ilmaukset on käännetty suomeksi ruutujen alareunassa oleviin tekstilaatikoihin, mutta tarinan miljööseen sijoittuvia detaljitekstejä ei ole käännetty. Kielivalinnoilla on merkitystä kerronnan rakentumiselle, kuten hieman myöhemmin tässä luvussa osoitan.
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vain ymmärrä KUKA sai sen aikaan…” (VR, 22; ks. Kuva 10). Huomiota herättävää
Kitin ajatuksessa on se, että hän ei kysy, mikä taikavoiman saa aikaan, vaan kuka.
Tätä yksityiskohtaa voi tulkita retorisena keinona korostaa lukijalle sitä, että Kiti ei
todellakaan näe itseään seksuaalisena subjektina, toimijana, joka voisi saada aikaan
koiran reaktion. Sylissään Pirjaana-nukkeaan puristava Kiti on viaton, koiran vauhkoontunutta käytöstä ihmettelevä tyttö.
Viime alaluvussa luonnehdin Vihreän rapsodian sanallista kertojaa kokevan minän
näkökulmaan asettautuvana tasasointuisena minäkertojana, joka ei juurikaan tuo ilmi
menneen minän toimintaan liittyviä mielipiteitään tai arviointejaan. Kertovan minän
osuudet on visuaalisesti helppo erottaa kokevan minän ajatuksista, sillä teoksessa on
käytetty sarjakuvalle ominaista konventiota jakaa minäkerronta tekstilaatikoihin ja
kokevan minän ajatukset kuvallisesti esitetyn henkilöhahmon läheisyydessä sijaitseviin ajatuskupliin. Tämä konventio kuitenkin rikkoutuu kohtauksessa, jossa Kiti joutuu pakenemaan vauhkoontunutta Kalandor-koiraa. Ajatuskuplaa käytetään sivulla
vain kerran, ja seuraavat Kitin ajatukset nähdään ilman konventionaalista indikaattoria siitä, pitäisikö Kitin läheisyyteen sijoittuvat sanalliset elementit tulkita kertovan
minän pohdinnoiksi vai henkilöhahmon ajatuksiksi tai puheeksi: ”Voi helvetti! This
must be crazy world! I just wrote to one girl, Érika, and suddenly I’m here in hell ja
juoksen karkuun sutta mielipuolta… // …joka janoaa mun nuorta pihkaa… // …
Mä vasta lapsi oon!” (VR, 22; ks. Kuva 10).
Preesens-aikamuoto vihjaa, että kyse on kokevan minän ajatuksista tai puheesta
eikä retrospektiivisestä positiosta kertovan minäkertojan. Repliikissä tai ajatuksessa
sekoittuvat kielet, suomi ja englanti tavalla, jota ei aikaisemmin teoksessa ole nähty.
Teoksen ensimmäisellä sivulla unkarilainen isäntäperhe kommunikoi Kitille kyllä
englanniksi, mutta sen jälkeen perheen repliikit nähdään suomeksi esitettyinä. Kiti ei
ujouttaan pysty vastaamaan perheen kommunikointiyrityksiin, mutta pohtii mielessään, miten esimerkiksi wc:n sijaintia tiedustellaan kohteliaasti englanniksi (VR, 8).
Karatessaan perheen luota hän kirjoittaa englanninkielisen kirjeen, jonka sisältö ja
syntaksi sanavalintoineen ja lauserakenteineen ovat lapsellisen yksinkertaisia (VR,
13). Ennen Kalandor-koiran hyökkäystä Kitin ei kuitenkaan nähdä puhuvan sanaakaan englantia, mikä tekee koiran hyökkäystä kuvaavasta kohtauksesta poikkeuksellisen. Englannin käyttämisen voisi tulkita viittaavan kokevaan minään, joka Unkariin
tulon ja alun hienoisten kankeuksien jälkeen on oppinut käyttämään englantia.
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Kuva 10. VR, 22.
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Repliikissä käytetään kuitenkin myös metaforiseksi tulkittavaa ilmausta ”nuoren
pihkan janoamisesta”, jonka voisi tulkita viittaavan koiran seksuaaliseen haluun tyttöä kohtaan. Aiempien tarinan tapahtumien perusteella Kitillä ei kuitenkaan pitäisi
olla käsitystä seksistä tai seksuaalisuudesta. Koska tekstin lähdettä ei suoraan kerrota
sarjakuvalle tyypillisin konventioin eli rajaamalla se joko tekstilaatikoihin tai ajatustai puhekupliin, kohtaus rikkoo aiemmin selkeältä näyttänyt eroa kertovan ja kokevan
minän seksuaalisuutta koskevassa ymmärryksessä.
Kertovan ja kokevan minän diskurssien sekoittuminen vertautuu ilmiöön, jota
perinteisessä kirjallisuudessa on kutsuttu vapaaksi epäsuoraksi esitykseksi (free indirect
discourse). Vapaassa epäsuorassa esityksessä kertojan ja henkilöhahmon diskurssit
sekoittuvat, jolloin lukijalla voi olla vaikeuksia paikantaa diskurssiin sisältyviä ajatuksia, mielipiteitä, arvoja ja tietoja kertojaan tai henkilöhahmoon (McHale 2005, 188–
189).73 Usein ilmiöllä viitataan yksikön kolmannen persoonan kerrontaan, ja prototyyppisenä esimerkkinä tällöin toimii Gustave Flaubert’n Rouva Bovaryn (1984/1857)
kerronta, joka ilmestymisajankohtanaan herätti paheksuntaa, sillä kertojahahmon ei
tulkittu tarpeeksi selvästi sanoutuvan irti päähenkilön siveettömäksi tulkitusta käyttäytymisestä. Ilmiön voi tulkita esiintyvän myös yksikön ensimmäisen persoonan kerronnassa, kun toisiinsa sekoittuvat kertovan ja kokevan minän asenteet ja ajatukset.
Vihreän rapsodian kohtaus jättää lukijan epävarmaksi siitä, onko tässä kyse Kitin
seksuaalisen ymmärryksen heräämisen kohdasta vai eläytyykö tasasointuinen minäkertoja vain niin paljon tilanteeseen, että aikamuoto muuttuu preesensiksi. Vasten
kertomuksessa rakentunutta lapsikokijan, aikuiskertojan ja aikuislukijan tiedollista
jännitettä repliikki on hyvin monitulkintainen sekoittaessaan kieliä ja kertovan minän
suhdetta kokevaan minään. Kohtauksen kerronnallisten suhteiden ratkaisematonta
sekä-että-luonnetta kuvastaa myös kolmen viimeisen ruudun tausta, joka ruutujen
konkreettisesta ja ruuduissa kuvattujen hetkien erillisyydestä huolimatta muodostaa
ruudusta toiseen jatkuvan puolikaaren.
Kitin ratkaisu Kalandorin kynsistä pakenemiseen on uhrata nukkensa Pirjaana
koiran kitaan, missä kohtaa minäkertoja ottaa ensimmäistä kertaa kokevan minän
toimintaa puolustelevan sävyn ja myös tekee näkyväksi suhteensa lukijaan. Phelanin
(1989, 5, 93) retorisessa mallissa kertojan yleisö (narrative audience) on se, joka suhtautuu tarinan tapahtumiin emotionaalisesti ja eläytyen, kun taas tekijän yleisön tehtävänä on ottaa huomioon kertomuksen mimeettisen ulottuvuuden lisäksi myös sen
rakennettu luonne eli synteettinen ulottuvuus. Minäkertojan puolusteleva kommentti
”[t]iedän, tiedän… mutta en voinut tehdä muuta.” (VR, 22) on suunnattu juuri ker-
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Cohn (1978, 111–112) käyttää ilmiöstä nimitystä kerrottu monologi (narrated monologue).
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tojan yleisölle, joka ainakin kertojan implisiittiseksi jäävän oletuksen mukaan paheksuu Kitin toimintaa. Tekijän yleisö tunnistaa kuvatun tilanteen dramaattisuuden,
mutta tulkitsee kohtausta osana suunniteltua kertomuksen kokonaisuutta (vrt. Phelan 1989, 93). Kun kertojan yleisö jää henkeä pidätellen seuraamaan, kuinka Kiti selviää eteenpäin uhrattuaan nukkensa ja parhaan ystävänsä vauhkoontuneelle koiralle,
tekijän yleisö kysyy, mikä merkitys Kitin uhrauksella on teoksessa rakentuneessa kerronnallisessa jännitteessä, jossa Kitin esitetään olevan kykenemätön ymmärtämään
ympärillä esiintyviä seksuaalisia merkityksiä. Tekijän yleisöltä on jo tähän mennessä
kertomusta edellytetty metaforisten seksuaalisuuteen viittaavien ilmaisujen tulkintakykyä, ja tätä tulkintakehystä tekijän yleisö soveltaa todennäköisesti myös Kalandorin
hyökkäystä kuvaavalla sivulla.
Nuken uhraaminen Kalandor-koiran leukoihin on tulkittavissa eräänlaisena lapsuuden viattomuuden menettämisenä. Punahilkan nuolaisemisesta puhuvan koiran
repliikki kytkee kohtauksen Punahilkka-satuun, jota on kierrätetty länsimaisessa kirjallisuudessa ja populaarikultuurissa lukemattomina versioina. Sadussa isoäitinsä
luokse matkaava tyttö joutuu suden huijaamaksi, mutta versiosta riippuen onnistuu
pakenemaan suden kynsistä. Suden on tulkittu edustavan Punahilkka-satuperinteessä
ja erityisesti Charles Perrault’n versiossa nuoria tyttöjä seksuaalisesti uhkaavaa miestä
(Samola 2016, 211). Varoitus, joka satuun sisältyy, kehottaa naisia kontrolloimaan
ruumistaan ja erityisesti seksuaalisia halujaan, sillä nainen on alituisessa vaarassa joutua miehisen seksuaalisuuden hyväksikäyttämäksi ja satuttamaksi (mt.). Vasten intertekstuaalista yhteyttä ja teoksessa rakentuvaa seksuaalisuudesta vihjailevaa retoriikkaa
Pirjaana-nuken kohtalo on joutua symbolisesti kuvatun seksuaalisen hyväksikäytön
uhriksi.
Kitin ymmärryksen kasvamisen kuvauksessa teoksessa hyödynnetään ääntä, joka
ei kuulu minäkertojalle, vaan ilmestyy kommentoimaan tytön heräävää epäilystä siitä,
että paikka, johon hän pakenee vauhkoontunutta koiraa, ei olekaan hotelli. Kun Kiti
asettautuu hotelliksi luulemaansa paikkaan, tasasointuinen minäkertoja asettuu raportoimaan kokevan minän mielen liikkeitä: ”(--) ajattelin kuinka omalaatuista ja kursailematonta oli tämän hotellin toiminta… mutta ainakin olin TURVASSA!” (VR,
25). Minäkertoja ei tulkitse tai arvioi Kitin ajatuksia, vaan tulkitsemisen ja arvioimisen
välineenä käytetään ruutuun tunkeutuvaa ulkopuolista kysymystä ”Niinkö?”, jonka
esittäjä on Kitin huoneessa oleva kasvi.74 Vihreän rapsodian bordellissa sijaitsevan kas-

Tarkemmin määriteltynä kasvi on flamingonkukka, joka muiden eksoottisten kasvien kanssa esiintyy
Kovácsin tuotannossa usein seksuaalisuuteen tai rakkauteen liittyvissä yhteyksissä. Pahvilapsi-teoksessa
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vin kysymys ei sijoitu tarinan tapahtumien tasolle eikä nähdäkseni myöskään päähenkilön naiiviin asemaan asettautuneen kertojan tasolle, vaan se edustaa sellaista tiedollista positiota, johon tekijän yleisön on helppo asettua. Uupunut Kiti nukahtaa huoneensa sängylle ja näkee painajaista hänelle kostamaan tulevasta mongolisotilaasta.
Unessa hänet imaistaan jättiläismäisen kukan syvyyksiin sotilaan nauraessa vieressä.
Minäkertoja toteaa kokevan minän emotionaaliseen tilaan eläytyen: ”[h]ikoilin, itkin
ja tärisin, mutta olin saanut aavistuksen olinpaikastani. Tämä EI ollutkaan hotelli!”
(VR, 26). Tähän kukka kysyy taas: ”Niinkö?”.
Painajainen auttaa selventämään tytölle paikan todellista luonnetta, mutta edelleenkään lukijalle ei selväsanaisesti kerrota, mikä päähenkilön oivallus oikein on.
Tässä mielessä kohtaus muistuttaa aiemmin analysoimaani kohtausta, jossa pakomatkalla oleva Kiti näkee seksuaalissävytteistä unta (ks.luku 3.3.1), mutta tulkinnanvaraiseksi jää, kokeeko Kiti minkäänlaista oivallusta unensa seksuaalisista merkityksistä
tai isäntäperheessä öisin kuuluvista äänistä. Päähenkilö ei kummassakaan tapauksessa
ilmaise suorasanaisesti tietävänsä asioiden seksiin liittyviä merkityksiä, ja tämä epämääräisyys esitetään toteutuvaksi myös Kitin ajatuksissa, joihin lukija pääsee käsiksi
Kitin päätettyä karata bordellista. Myrtynyt Kiti hautoo pakosuunnitelmaa, kun isäntäperheen äiti yllättäen ilmestyy bordelliin (VR, 29; ks. Kuva 11). Äiti kertoo, kuinka
heillä on perheessä juuri vierailemassa Kiti-niminen tyttö, joka on kaikin puolin ongelmallinen tapaus: ”…sillä KITILLÄ on varmaan ylitsepääsemättömiä traumoja…
säälittävää katseltavaa koko tyttö… kaiken lisäksi se alkoi vuotamaan juuri meillä,
raukka… Mieheni István sanoi, että kunnon MUHINA herättäisi koko likan… (--)”
(mt.). Naamioitunut Kiti raivostuu kuulemastaan, mutta ei kuitenkaan paljasta identiteettiään. Ajatuksissaan hän kuitenkin kiroaa isäntäperheen jäsenet ja alkaa pohtia,
mitä Érikan äiti paikassa oikein tekee. Hän päätyy kysymään mielessään, toimiiko
nainen paikassa keittäjättärenä vai jossain muussa roolissa.

sydämenmuotoisilla lehdillä varustetut kasvit ympäröivät kadonneena olleen tyttärensä löytävää pariskuntaa (PL, teosta ei ole sivunumeroitu). Lyhyessä kertomuksessa ”Keijon ja Raisan Harmony eli pintaa syvemmälle” (VVV, 22–28) flamingonkukat ympäröivät naimisiin mennyttä päähenkilöpariskuntaa (mts. 27). Flamingonkukat kytkee seksuaalisuuteen niiden ulkomuoto, jossa usein punaisen suojuslehden keskeltä kasvaa pitkä, fallosmainen kukinto. Suojuslehti puolestaan on sydämenmuotoinen.
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Kuva 11. VR, 29.
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Kitin ajatuskupla ei selväsanaisesti paljasta, mitä muuta hän kuvittelee Èrikan äidin voivan paikassa tehdä, vaan arvaus on korvattu kolmella pisteellä. Paljastavaa on
kuitenkin se, että ruoanlaitto on toinen kahdesta vaihtoehdosta: ”onkohan Érikan
äiti täällä keittäjättärenä vai…? Ehkä kumpanakin…” (VR, 29, kursivointi LR). Kitin
mielessä naiselle on nimetty rooli paikassa, mutta hän jättää sen sanallistamatta. Edelleenkään Kiti ei mainitse seksiä, seksuaalisuutta, prostituutiota tai bordellia, vaan
nämä mahdollisuudet peittyvät itsesensuuriin, jota isäntäperhettä koskevassa sadattelussa edustaa myös sensuurin auditiivisena merkkinä usein käytetty ”PIIP”-ilmaisu.
Luvun lopuksi haluan nostaa esiin, kuinka Vihreässä rapsodiassa seksuaalisuus yhdistetään metaforisesti syömiseen, ja minkälaisia merkityksiä tämän yhteyden avulla
rakentuu. Kautta Kovácsin tuotannon ruoka ja seksuaalisuus liitetään jollain tavalla
yhteen. Alkupuolen tuotannosta löytyy esimerkiksi kertomus ”Makkaramies”, jossa
taiteilijan alter ego saparopäinen tyttö harrastaa seksiä lihankäsittelylaitoksen liukuhihnalla (MS, 8–11). Uudempaa tuotantoa edustavassa Kamileen labyrintti -teoksessa
(2016) nuoruuden rakastajatarta muisteleva vanha rouva tilaa konditoriasta aina samanlaisen, naisen vaginaa muodoltaan muistuttavan leivoksen kokeakseen uudelleen
edes osan nuoruutensa nautinnosta. Syömisen ja seksin yhteys ei ole kuitenkaan aina
Kovácsin teoksissa positiivinen merkityksiltään. Varhaistuotannosta löytyvässä ”Signor Giulio eli radio- ja tv-korjaajan tarinassa” (MS, 34–37) nuoren tytön jäätelöbaariin vievä vanha mies johdattaa tytön käden pöydän alla jalkoväliinsä ja kysyy, mahtaako tarjoilija tehdä hänelle yhtä ison tuutin. Kotimatkalla mies kommentoi nähneensä kuinka tyttö nuoli ”sitä pienempää (oikeaa) jäätelöä”, ja kysyy mitä tyttö jäätelöstä piti. Hämmentynyt, peloissaan oleva ja vihainen tyttö kertoo maistaneensa
parempiakin.
Syömisen ja seksin metaforinen yhdistäminen on yleistä länsimaisessa kulttuurissa, ja syömisen seksuaalisilla merkityksillä leikitellään populaarikulttuurissa, mainoksissa, elokuvissa ja kirjallisuudessa. Ruoan ja syömisen merkityksiä naisten kirjoittamassa nykykirjallisuudessa tutkinut Sarah Sceats kirjoittaa, että metaforista suhdetta syömisen ja seksin välillä tuetaan jatkuvasti esimerkiksi kuvin, joissa suklaapatukoin, makkaroin ja parsoin vihjaillaan suuseksistä, ja vertaamalla naisten rintoja hedelmiin tai liittämällä afrodisiakin ominaisuuksia ruokiin, joiden ulkomuoto muistuttaa ihmisen sukuelimiä. Englanninkielessä myös sana ’ruokahalu’ (appetite) viittaa
sekä seksuaalisuuteen että ruokaan kohdistuvaan haluun. Ihmisiin liitetään seksuaalisessa mielessä myös samanlaista sanastoa kuin ruokaan (esim. herkkupala, makea).
(Sceats 2000, 22.)

145

Vihreän rapsodian Kiti on vaarassa joutua vauhkoontuneen koiran kitaan, joka
omien sanojensa mukaan haluaa ”nuolaista” tyttöä. Paettuaan bordelliksi osoittautuneeseen paikkaan Kiti saa paikan luonteen ymmärrettyään kuulla työtehtävistään, joiden luonnetta paikan kokeneempi työntekijä loiventaa toteamalla, että nuoresta iästä
johtuen Kitin ei tarvitse ”muuta kuin antaa VAIN MAISTAA…” (VR, 29; ks. Kuva
11). Kiti vastaa mielessään tietävänsä, että ”[m]aistaminen on paljon, se on hirveästi… se on KAIKKI!” (mt.). Samassa ruudussa Tibor II:n villiintynyt käärme luikertelee pakenevan tytön perään. Suusta kuolaisena kurottuva kaksihaarainen käärmeenkieli miltei koskettaa Kitin mekosta yksinäisenä roikkuvaa koristenauhaa. Ruudussa kiteytyy paljon siitä jännitteestä, jota teoksessa on siihen saakka rakennettu kokevan minän naiiviuden ja aikuiskertojan ja -lukijan välille. Ruudussa kiteytyy seksuaalisten kokemusten ehdottomuus, jossa asioiden saamat merkitykset ovat absoluuttisen seksuaalisia kokijalleen riippumatta siitä, onko kyse vain osittaisesta ruumiin
antamisesta seksuaalisten tekojen kohteeksi, kuten Szuszan kommentti antaa ymmärtää. Osan ja kokonaisuuden, maistamisen ja ahmaistuksi tulemisen jännite kiteytyy
visuaalisesti käärmeen ja koristenauhan toisistaan vain parin millimetrin päähän jäävässä kohtaamisessa. ”Nuolaiseminen” ja ”maistaminen” ovat tekoja, jotka viittaavat
osittaiseen. Nuolaista ei voi kovin paljoa kerralla, ja maistaminenkin tarkoittaa jonkin
ruoan, juoman tai maun kokeilemista pienimuotoisesti. Jos ne ymmärretään seksuaalisuuteen liittyvinä metaforisina ilmaisuina, ne ovat kuitenkin totaalisia. Viimeistään
tässä kohtauksessa Kitin ymmärryksen seksuaalisuudesta voidaan tulkita kehittyneen
niin, että hän ymmärtää ympäristön seksuaaliset merkitykset. Samalla tytön voidaan
tulkita saavuttaneen myös ymmärrys siitä, että hän on ympäristölleen seksuaalinen
objekti, halujen ja tekojen kohde, ja toisaalta myös seksuaalinen toimija.
Täynnä tarinan käänteitä, lukuisia henkilöhahmoja ja monimerkityksisyyttä Vihreä
rapsodia on nopeatahtinen ja runsas kertomus, josta on kenties vaikea saada tulkinnallista otetta, kuten aivan luvun alussa siteeraamani kriitikko Heikki Jokinen antaa
ymmärtää. Kertomus vaikuttaa siinä esiintyvältä ”kymmenennen kesän keitolta”,
jossa tarinan elementit kelluvat suloisessa sekamelskassa. Tässä mielessä lukija joutuu
keittoa syömään joutuvan Kitin tavoin pureksimaan kaikkea sitäkin, mikä ei välttämättä maistu hyvältä tai vaikuta miellyttävältä.
Tässä luvussa olen analysoinut teoksen tilaa, representaatioita ja kuvan ja sanan
suhteita tarkoituksenani käsitellä tuota runsautta luvun alussa esittelemäni eksessin
eli liiallisuuden positiivisen merkityksen kannalta. Runsaus ja rapsodisuus ovat tulkintani mukaan teoksessa keinoja tuottaa lisämerkityksiä. Teosta voidaan pitää nuoren tytön kehityskertomuksena, jossa kehittyminen ja kasvaminen ovat kivulloisia ja
satuttavia prosesseja, ei lineaarista asioiden oppimista. Esittämäni analyysit tukevat
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tämänkaltaista kokonaistulkintaa teoksesta, sillä vaikka teos sisältää karnevalistiselle
groteskille tyypillistä naurua, tuon naurun taustalla on ristiriitaisuuksia, jännitteitä ja
transgressiota. Nuo ristiriitaisuudet ilmenevät päähenkilön ruumiin groteskissa aukkoisuudessa, jonka kuvauksessa tulkitsin sarjakuvan tilallisten ratkaisujen olevan merkittävässä roolissa (luku 3.1). Samoin ristiriitaisuudet ilmenevät teoksen lukuisissa sivuhenkilöissä, joiden hybridisyys rakentuu inkongruentista kategorioiden yhdistämisestä (luku 3.2). Kuvan ja sanan muodostaman kerronnan tasolla hiertymiä aiheuttavat kognitiivisista eroavaisuuksista johtuva jännite kertojan, yleisön ja päähenkilön
välillä (luku 3.3). Seuraavaksi siirryn nuoren Kitin kehityskertomuksen tutkimisesta
aikuisen Annabellan tarinan välittävän Karun sellin analysoimiseen. Vihreän rapsodian
tavoin Karu selli on eräänlainen kehityskertomus ja runsas niin kuvallisten yksityiskohtien, henkilöhahmojen kuin kertovan ja kokevan minän suhteen osalta.
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4

KARU SELLI – DIKOTOMIOISTA
MONITULKINTAISUUTEEN

Vihreälle rapsodialle ominainen yksityiskohtien runsaus jatkuu vuonna 1996 julkaistussa Karussa sellissä. Vihreän rapsodian kohdalla huomioin teoksen nimen kynnystekstinä ja ohjeena teoksen lukemiseen poukkoilevana ja tunteiden kuvaamiseen keskittyvänä rapsodiana, joka keskittyy nuoren, ”vihreän” tytön kokemusten karttumisen
kuvaamiseen. Myös Karun sellin nimeä voi pitää tulkinnallisena ohjenuorana, joka kiteyttää kertomuksen keskeisiä piirteitä. Karuselli-sanan pilkkominen kahteen osaan
säilyttää pohjalla sanaan tyypillisesti liittyvät ilonpidon, pyörimisen ja vauhdin konnotatiiviset merkitykset mutta kiinnittää myös huomion sanojen karu ja selli konnotaatioihin ankeudesta, ankaruudesta, vankeudesta ja yksinäisyydestä. Tällä vastakkaisuudella leikittelee myös teoksen kansikuva, joka yhdistää huvipuistolaitteen ja vankisellin: akselinsa päällä lepäävä telttakattoinen karuselli muodostuu kaltereiden rajaamasta sellistä, jonka vangiksi päähenkilö on joutunut. Yksi kaltereista rajaa päähenkilön ikään kuin kahteen osaan, samalla toisissaan kiinni oleviin ja toisistaan erillisiksi puoliskoiksi (ks. Kuva 4, luku 2.1.2).
Karun sellin päähenkilö Annabella joutuu vankilaan surmattuaan aviomiehensä rakastajattareksi luulemansa tytön. Mustasukkaisuuden vallassa vellonut Annabella joutuu vankilassa ollessaan pohtimaan tekoaan, suhdettaan aviomieheensä, äitiinsä ja
muihin vankilan asukkaisiin. Suuri osa kertomusta keskittyy kuvaamaan Annabellan
vankilassa kokemia yksinäisyyden, turhautuneisuuden, vapauden- ja läheisyydenkaipuun tuntemuksia. Vankilaterapeutin avustuksella Annabella löytää viimein rauhan
itsensä kanssa, jolloin vankilan seinät murtuvat ja koko episodi murhasta vankeusrangaistukseen ja sen kärsimiseen paljastuu Annabellan mielen sisäiseksi rakennelmaksi. Lukija joutuu kertomuksen lopussa pohtimaan uudelleen toden ja epätoden
välistä suhdetta sekä tulkitsemaan teoksen nimeen liittyvän kaksinaisuuden suhdetta
päähenkilön mieleen, vapauteen ja vankeuteen.
Teoksen nimessä rakentuva jännite sanojen välillä kuvastaa teoksessa myös laajemmin rakentuvaa elementtien vastakkaisuutta rakentavaa ja purkavaa strategiaa.
Teos yhtäältä rakentaa illuusiota siitä, että ilmiöt ja asiat ovat käsitteellistettävissä vastakkaisuuksien avulla, mutta samalla teoksen valinnat kerrontaan, representaatioon
ja tilankäyttöön liittyen hämmentävät vastakkaisuuksia ja dikotomioita. Tässä luvussa
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tutkin, kuinka teoksessa koettelun kohteiksi joutuvat ensinnäkin minäkerrontaan
yleisesti liitetty jako kertovaan ja kokevaan minään, toiseksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja ruumiiseen liittyvät stereotypiat ja niiden koomisuus sekä kolmanneksi
käsitys ruumiin ja mielen erillisyydestä.
Ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen, minkälaisen kerronnallisen strategian
avulla teoksessa rakentuu kerrontatilanne, josta on tulkittavissa samanaikaisesti menneen minän asemaan läheisesti sitoutuva tasasointuinen minäkertoja ja toisaalta menneelle minälle ironisesti naurava riitasointuinen minäkertoja. Karun sellin erityispiirre
on runsas visuaalisten metaforien käyttö, jota tutkin niin ikään osana päähenkilön
ruumiillisuuden kuvausta. Multimodaalisia metaforia koskevan tutkimuksen avulla
tunnistan, minkälaisia metaforia teoksessa esiintyy ja tutkin, miten monitulkintaisia
metaforia voi tulkita suhteessa teoksen kerrontatilanteeseen.
Toisessa alaluvussa siirryn kokemuksellisesta ruumiillisuudesta ruumiin representoimisen tasoon. Esitän, että Karu selli hyödyntää retorista strategiaa, jossa yhtäältä
aktivoidaan kulttuuriset viittaussuhteet rääväsuiseen ja miestään dominoivaan naiseen ja tämän tyypin koomisuus, mutta toisaalta myös puretaan tyypin koomisuutta
monimutkaistamalla päähenkilön ja hänen puolisonsa kuvausta. Käsittelen alaluvussa
myös laajemmin sitä, miten teoksessa kuvataan normatiivisuudesta poikkeavaa ruumiillisuutta ja seksuaalisuutta. Kolmannessa alaluvussa tutkin, kuinka sarjakuvan tilallisuus vaikuttaa päähenkilön ruumiillisuuden kuvaukseen. Karussa sellissä hyödynnetään sarjakuvalle epätyypillistä keinoa kehystää ruutuja koristeellisin ruutukehyksin. Ensinnäkin ehdotan, että koristeellisten kehysten avulla Karuun selliin rakentuu
kehämäisyyttä ja pyörteisyyttä imitoiva liike, joka tukee kertomuksen keskeistä metaforaa karusellistä ja kertomuksen tematiikkaa mielen ja ruumiin erottamattomuudesta. Toiseksi huomioin, kuinka ruutukehykset ohjaavat tulkitsemaan ruutujen sisältöä, ja Fludernikin (1996) kerronnallistamisen malliin liittyvien (kognitiivisten) kehysten avulla analysoin ruutukehysten tulkintamahdollisuuksia suhteessa kertovaan
ja kokevaan minään. Karu selli osoittaa, kuinka sarjakuva voi yhtäältä hyödyntää sivun
tilaa tukemaan henkilöhahmojen ruumiillisten kokemusten kuvausta, ja toisaalta
kuinka sivusommittelut voivat myös ohjata lukijaa harhaan.
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4.1

Ironiasta empatiaan? – kertovan ja kokevan minän häilyvä
suhde75

Kuten luvussa 2 toin esille, Vihreä rapsodia ja Karu selli hyödyntävät samankaltaista
kertomuksen alkuasetelmaa: teosten ensimmäiset sivut esittelevät päähenkilön ja vakiinnuttavat kerrontatilanteeksi retrospektiivisen minäkerronnan. Teokset rakentuvat tässä mielessä minäkertojaa hyödyntäville sarjakuville tyypillisesti ja jakavat minäkerronnan kertovan minän sanalliseen diskurssiin ja kuvallisesti esitettyyn kokevaan
minään (ks. Mikkonen 2008, 313). Kertovan ja kokevan minän erottava kerrontatilanne ohjaa lukijaa seuraamaan kertomusta menneeseen minään ajallisen etäisyyden
takaa suhtautuvan minäkertojan näkökulmasta tavalla, joka on tuttu monista omaelämäkerrallisista sarjakuvista, kuten useaan otteeseen mainitsemistani Bechdelin ja
Satrapin teoksista. Luvussa 2.1 kuitenkin problematisoin jaon kertovan ja kokevan
minän erillisyyteen tuomalla ilmi Karun sellin ensimmäisen sivun sanallisen ja kuvallisen aineksen vuorovaikutuksen. Minäkertojan käyttämä deiktinen ilmaus kokevan
minän ”tämännäköisyydestä” asettui tulkinnassani ristiriitaan ajallisen etäisyyden takaa kumpuavaan sanalliseen kerrontaan tai ainakin se monimutkaisti suhdetta kertovan ja kokevan minän, sanallisen ja kuvallisen aineksen välillä. Onko Karun sellin minäkertoja siis ymmärrettävissä eräänlaista valokuva-albumia selailevaksi minäkertojaksi, joka selostaa albumissa näkyvien kuvien tapahtumia ja henkilöitä? Vai onko
”tämännäköisyydeksi” luonnehdittu ulkonäkö minäkertojan mielipiteen kautta suodattunut? Jälkimmäinen tulkintavaihtoehto tarkoittaisi sitä, että kuvallinen aines välittäisi henkilöhahmon subjektiivisen näkemyksen itsestään.
Hyvin pian kertomuksessa ilmenee, että tapahtumia ja henkilöhahmoja ei ole kuvattu neutraalin linssin läpi, sillä päähenkilön ruumis muuttaa muotoaan ja yhdistyy
hybridisesti kasveihin, eläimiin ja ruokatarvikkeisiin. Muodonmuutokset eivät tapahdu tarinan todellisuudessa, vaan ne kuvastavat subjektiivista näkemystä tai kokemusta. Sarjakuvissa on tyypillistä visualisoida henkilöhahmojen mielensisäisiä asioita
ilman, että lukijaa välttämättä informoitaisiin siitä, että kuvatut asiat eivät kuulu tarinan maailmaan, vaan ovat henkilöhahmojen mielen kuvauksen keinoja (Fehrle 2010,
238). Karun sellin lukijaa ohjaa metamorfoosien tulkinnassa teoksen kerrontatilanne,
jossa kokeneempi minä raportoi menneen minänsä toimintaa ja kuvailee persoonallisuuttaan. Vihreän rapsodian analyysissa sovelsin narratologi Dorrit Cohnin (1978)
käsitteitä minäkertojan ja kokevan minän välisestä suhteesta ja tulkitsin Vihreän rap-

Tämä alaluku perustuu osittain artikkeliini ”Tämännäköisiä naisia ja ironisia ääniä – kerronnan jännitteet Kati Kovácsin sarjakuvissa Karu selli ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia?” (Romu 2014b).
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sodian tasasointuisen kertojan myötäilevän kokevaa minää emotionaalisesti, kognitiivisesti ja arvomaailmaltaan.76 Karun sellin minäkertoja ei tuomitse rikokseen ryhtyvää
Annabellaa, mutta ei myöskään puolustele tai selittele tämän tekoja. Kertovan ja kokevan minän suhteessa on kuitenkin havaittavissa ero Vihreän rapsodian kerrontatilanteeseen nähden: sanallisen ja kuvallisen aineksen vuorovaikutuksesta rakentuu ironinen jännite, joka vaikuttaa kerrontatilanteen tulkintaan ja siihen, kuinka emotionaalisesti, kognitiivisesti ja asenteiltaan etäiseksi minäkertoja tulkitaan suhteessa kokevaan minään. Tämän alaluvun tarkoitus on tutkia, miten tuo ironia rakentuu kuvan
ja sanan vuorovaikutuksessa sekä kertovan ja kokevan minän välisessä suhteessa.

4.1.1

Kuvan ja sanan vuorovaikutus ironian rakentajana

Ironian rakentuminen on sarjakuvatutkija Charles Hatfieldin (2005, 128) mukaan
yleistä sarjakuvissa, jotka hyödyntävät retrospektiivistä minäkerrontaa. Hän ehdottaa,
että ironiaa tuottavissa sarjakuvissa henkilöhahmon naiivi maailmankuva asettuu
kontrastiin kypsemmän tai tympääntyneen tekijän näkemyksen kanssa (mt.). Sovellettaessa Cohnin (1978) proosakerronnan perusteella tekemiä huomioita sarjakuvaanalyysiin voidaan ehdottaa, että sarjakuvakerronnassakin on mahdollista hyödyntää
laajaa spektriä kertovan ja kokevan minän suhteista. Näin ollen Hatfieldin näkemys
ironisista retrospektiivisitä minäkertojista koskisi vain pientä osaa minäkerrontaa
hyödyntävistä sarjakuvista. Kertova minä voi yhtä hyvin suhtautua ymmärtäen tai
jopa eläytyen kokevan minän kokemuksiin, ajatuksiin ja mielipiteisiin. Lisäksi minäkertojan asenne voi vaihdella kertomuksen mittaan, kuten tullaan huomaamaan Karun sellin kohdalla.
Hatfield ei pidä ironiaa ainoastaan minäkerrontaa hyödyntävien sarjakuvien erityispiirteenä, vaan hän laajentaa ironisuuden koskemaan sarjakuvaa välineen tasolla.
Hänen mukaansa kuvan ja sanan yhdistelmissä piilee aina potentiaali ironian rakentumiseen, sillä kuva ja sana toimivat merkkijärjestelminä eri tavoin, mikä johtaa siihen, että niiden välille syntyy helposti ironiaa luova jännite (Hatfield 2005, 131). Hatfieldin väite muistuttaa kuvakirjatutkija Perry Nodelmanin ehdotusta kuvan ja sanan
eroavaisuuksista. Nodelmanin mukaan kuvien ja sanojen representoimiskyky on aina
jollain tavalla vaillinainen eivätkä ne siten pysty kuvaamaan kohdettaan täysin ja täydellisesti. Kun kuva ja sana kohtaavat, kuvallisesti näytetty taistelee merkityksellään

Vihreässä rapsodiassa kokeneempi kertova minä ei tulkintani mukaan suhtaudu viattomaan ja naiiviin
lapsipäähenkilöön tuomitsevasti, vaan ymmärtäen, mikä rakentaa teokseen lapsen näkökulmaa korostavaa kerrontaa (ks. Luku 3.3).
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sanallisesti kerrottua vastaan ja päinvastoin. Tämä johtaa siihen, että kuvat tuhoavat
lukijan luottamuksen sanojen selitysvoimaa kohtaan, ja vastaavasti sanat tuhoavat
luottamuksen kuvan kykyyn näyttää viittauskohteensa suoraan. (Nodelman 1988,
223.) Tämän näkemyksen mukaan kuvan ja sanan vuorovaikutuksessa on aina jotain
hankaavaa ja jännitettä aiheuttavaa.
Hatfieldin ja Nodelmanin ajatusta seuraten ironia rakentuu kuvan ja sanan välille
merkkijärjestelmien välittämien informaatioiden eroavaisuudessa. Yksinkertaisimmillaan ironia määritelläänkin eron kautta: ironia rakentuu sanotun ja tarkoitetun ristiriidassa (Hutcheon 1991, 1; Booth 1974, 34). Kuvan ja sanan suhdetta tutkinut Kai
Mikkonen muotoilee, että kuvan ja sanan suhteen hahmottamisessa on pelkistetyimmillään kysymys samuuksien ja erojen tunnistamisesta. Kuvan ja sanan välinen
suhde, jota Mikkonen nimittää puutteen alueeksi, vaatii tulkitsijalta vastaavanlaista,
kahden käsitteellisen alueen välisen suhteen tulkintaa kuin ironia. (Mikkonen 2005,
57.) Kaikkia kuvan ja sanan vuorovaikutuksen mahdollisia tapoja ei ole kuitenkaan
perinteisesti kuvan ja sanan tutkimuksessa käsitetty juuri ironiaa rakentaviksi eikä ironiaa ole hyödyllistä pelkistää kuvan ja sanan eroon tai ristiriitaisuuteen. Hedelmällinen lähtökohta on kytkeä ironisuus sarjakuvateoksen retorisiin ominaisuuksiin ja siihen, mitä ja miten teos pyrkii rakentamaan kommunikaatiosuhteen tekijän, kertojan,
tekstin ja lukijan välille. Tällaisesta lähtökohdasta käsin tunnustetaan tekstin sisäiset
ominaisuudet ironian rakentumiseen mutta myös lukijan aktiivinen tulkinnallinen panos ironian rakentamiseksi (vrt. Hutcheon 1994, 58).77 Ironia ymmärretään tällöin
monimutkaisena ja aktiivista tulkintaa vaativana peittämisen ja paljastamisen, piilottamisen ja löytämisen välisenä dynamiikkana.
Vaikka kuvan ja sanan vuorovaikutusta pidettäisiin potentiaalisesti ironisia merkityksiä mahdollistavana, on ironialle hyödyllistä määritellä joitain tunnistettavia piirteitä, joita tarkastelemalla on mahdollista välttää kaiken kuvaa ja sanaa yhdistävän
sarjakuvakerronnan leimaaminen ironiseksi – ja siten menettää käsitys ironian retorisista vaikutuksista. Keinojen nimeäminen ja määrittely johtavat tekemään tarkempia huomioita sarjakuvakerronnassa rakentuvista ironisista merkityksistä kuin Hatfieldin (2005, 128) sinänsä perusteltu huomio ironian rakentumisesta kertovan ja kokevan minän välisessä etäisyydessä tai Nodelmanin (1988, 223) esitys kuvan ja sanan
Ironian retoriikasta kirjoittanut Wayne C. Booth korostaa ironian rakentuvan aina tekijän intentionaalisuudesta. Hän jakaa ironian rakentumisen neljään eri vaiheeseen: 1) lukijan tulee hylätä kirjaimellinen merkitys, 2) testata vaihtoehtoisia merkityksiä, 3) päätellä tekijän intentio ja 4) liittää uudet merkitykset sanottuun uskoen, että se on ollut tekijän tarkoitus. (Booth 1974, 12.) Yksioikoiseksi kritisoitu
malli ei ota huomioon sitä, että ironian ymmärtäminen riippuu myös niistä diskursiivisista yhteisöistä,
joihin ironian tekijä, tulkitsija ja kohde kuuluvat (Hutcheon 1994, 18). Toisin sanoen ironian tulkinta
ei ole tekstin yksioikoista dekoodaamista, vaan ironian tunnistamiseen ja tulkintaan vaikuttavat monimutkaiset kulttuuriset ja sosiaaliset kontekstit.
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erosta. Ironian rakentumista monipuolisesti erilaisissa kulttuurituotteissa, taidemuodoissa ja välineissä tutkinut Linda Hutcheon (1994, 149–152) tiivistää yleisiksi ironian
rakentumistavoiksi 1) erilaiset muutokset rekisterissä eli kuvaustavassa, 2) liioittelun
ja vähättelyn, 3) ristiriidan, epäjohdonmukaisuuden, kontrastin ja vastakkainasettelun, 4) kirjaimellisen merkityksen korostamisen ja yksinkertaistamisen sekä 5) toiston, kaiuttavan mainitsemisen ja jäljittelyn. Hän huomauttaa, että universaaleja ja varmoja keinoja ironian tunnistamiseen ei ole, mutta tietyt tekstin piirteet voivat vihjata
lukijalle ironian mahdollisuudesta (mts. 143).
Karussa sellissä käytetään kaikkia Hutcheonin mainitsemia ironian rakentumisen
keinoja heti kertomuksen alussa. Teos noudattaa kertomukselle tyypilliseksi miellettyä rakennetta, jossa edetään ympäristön, henkilöhahmojen ja tilanteen esittelystä tapahtumaketjun liikkeelle sysäävään tapahtumaan ja tapahtumien sekä henkilöhahmojen monimutkaistumiseen ennen ainakin joidenkin tarinan jännitteiden ratkeamista
(vrt. Phelan 2005, 19–20; Branigan 1992, 14).78 Päähenkilön ruumiin esittelevän ensimmäisen sivun jälkeen Karu selli etenee esittelemällä päähenkilöä arkipäiväisissä askareissaan kotona. Kuvaamisen aloittaa muutos päähenkilön ruumiin kuvaustavassa: ruudussa nähdään kovakuoriaista muistuttava otus moppi kädessä, ja minäkertoja kuvailee näyttäneensä siivotessaan ”seonneelta kovakuoriaiselta” (KS, 4; ks. Kuva 12). Kovakuoriaishahmossa Annabellan ruumis yhdistyy hybridisesti hyönteisen ruumiiseen:
selkäpanssarin alta versoo kahden käden sijaan neljä käsiparia. Annabellan tavanomaisesta ulkonäöstä muistuttaa selkäpanssarin raitakuvio, joka toistaa päähenkilön
yllä muissa ruuduissa nähtävän mekon kuvioita. Kovakuoriaisen ja ihmisruumiin yhdistyminen tuottaa intertekstuaalisen yhteyden yhteen tunnetuimpaan metamorfoosikertomukseen, Franz Kafkan ”Muodonmuutos”-novelliin (2010/1915), jonka päähenkilö muuttuu yllättäen jättimäiseksi torakaksi.79 Karun sellin kertomuksessa muodonmuutos ei kuitenkaan ole todellinen, vaan kyse on piirretyn kuvan mahdollisuudesta konkretisoida kielikuvallisuutta esittämällä minäkertojan käyttämä luonnehdinta kuvamuodossa.

Kaikki kertomukset eivät suinkaan etene mainitulla tavalla, mutta tällaisen kertomuksen etenemisen
on ehdotettu olevan yleinen malli, joka toistuu tarinankerronnassa ja jota lukijat osaavat myös odottaa
ja hyödyntää tulkintaprosessissaan (Branigan 1992, 14–16). Tällaisen alun voi esittää toistuvan myös
monissa sarjakuvakertomuksissa, joissa aletaan keriä kertomusta auki esittelemällä ensin jokin keskushenkilö, -tapahtuma tai -paikka.
79 Kovácsin tuotannon erityispiirteenä on mainittu taiteilijan viehtymys metamorfooseihin eli muodonmuutoksiin ja piirre on yhdistetty absurdiudesta tunnetun kirjailijan Franz Kafkan tuotantoon (Hänninen 2004, 92). Mainitun kirjailijan vaikutus tunnustetaan myös taiteilijan haastattelussa (Hänninen &
Römpötti 2011, 61), ja omaelämäkerrallisessa kertomuksessa, jossa taiteilijan alter ego lähettää edesmenneen isänsä kautta terveiset ”Gogolille, Kafkalle, Van Goghille ja muille tutuille” (MS, 33).
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Kuva 12. KS, 4.
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Sivun ensimmäinen ruutu hyödyntää kuvaustavan muutosten lisäksi kuvan ja sanan vuorovaikutuksessa rakentuvaa kirjaimellisen merkityksen korostamista. Ironia rakentuu ruudussa esitysmuotojen eroista, sillä kuvan ja sanan yhtenä perustavanlaatuisena erona on pidetty kielen taipumista kuvaa paremmin tekemään ero kuvitellun
ja todellisen välille (Mikkonen 2005, 32). Mielikuvituksen voimin on mahdollista
luoda epämääräinen kuva siitä, miten kovakuoriaismaista päähenkilön siivous on,
mutta kuvassa viittaus hyönteiseen on kirjaimellisuudessaan konkreettisempi. Tosin
siivoamisen ”kovakuoriaismaisuus” on tulkintakysymys: viittaako vertaus pikemmin
kömpelyyteen vai vikkelyyteen? Kömpelyyttä tukee kuvan etualalle sijoitettu kaatunut vesisanko ja vikkelyyttä ruutukehyksen rikkova moppi. Kyseistä keinoa käytetään
teoksessa harvoin, ja kehyksen rikkoutumisella voi tulkita olevan merkitystä tarinan
maailmaan kuuluvien elementtien tunkeutuessa tai vuotaessa tarinan ulkopuoliseen,
marginaalin tilaan (vrt. Kontturi 2014, 118). Kyseisessä esimerkissä kehyksen rikkoutuminen tukee kovakuoriaisena kuvatun Annabellan liikkeen voimakkuutta (vrt. KS,
12).
Kovakuoriaista kuvaavan ruudun jälkeinen ruutu jatkaa Annabellan esittämistä
kotitöiden parissa, mutta päähenkilöä ei enää kuvata kovakuoriaisena. Ruutu kuitenkin hyödyntää yhä kuvaustavan muutosta esittäessään Annabellan monikätisenä kotirouvana, joka hallitsee samanaikaisesti ruoanlaiton monet eri vaiheet. Ruutu kytketään ruuturivin viimeiseen ruutuun sanallisen kerronnan avulla, jonka luonnehdinta
päähenkilöstä jakautuu keskeltä virkettä kahteen ruutuun. Minäkertoja toteaa olleensa luonteeltaan ”hiukan hermostunut”, mikä asettuu ristiriitaan kuvassa esitetyn
kanssa. Annabellan ruumiinkieltä tulkitsemalla sanallinen luonnehdinta näyttäytyy vähättelevänä, aliarvioivana tai jopa virheellisenä. Kuvassa nähtävä Annabella on pikemmin hyvin hermostunut: päähenkilö pälyilee sivuille, hänen sormensa naputtavat
pöydän pintaan ja hänen edessään ruudun etualalla savuaa täynnä tupakantumppeja
oleva tuhkakuppi, mikä viittaa hermostuneisuuteen liitettyyn ketjupolttamiseen. Suhteessa sanalliseen luonnehdintaan kuvallinen aines vaikuttaisi miltei liioittelevan Annabellan hermostuneisuutta etualaistamalla kuvaan ääriään myöten täynnä olevan tuhkakupin. Ristiriitaisuus kuvallisen ja sanallisen aineksen välittämässä informaatiossa
rakentaa ironisuutta ja asettaa päähenkilön naurunalaiseksi.
Pitkässä henkilökerrontaa hyödyntävässä sarjakuvakertomuksessa ironia on hedelmällistä suhteuttaa kerrontatilanteeseen ja kertomukseen kokonaisuutena. Karussa
sellissä esitellään alussa keskushenkilö, ja kuvan ja sanan vuorovaikutuksella on merkitystä sille, millaisen käsityksen henkilöhahmosta lukija saa. Narratologi Seymour
Chatman määrittelee ironisen kertojan sellaiseksi, joka kommunikoi tarinan yleisölle
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henkilöhahmon kustannuksella, jolloin henkilöhahmo näyttäytyy naurettavassa valossa. Tällöin kertomus kutsuu lukijaa samastumaan henkilöhahmolle ironisesti tirskuvan kertojan asemaan. (Chatman 1978, 229–230.) Minäkerronnan tapauksessa tällaista kerrontaa voitaisiin Cohnin (1978, 148) termein pitää riitasointuisena minäkerrontana, joka rakentuu kertovan ja kokevan minän kognitiiviselle ja asenteelliselle
etäisyydelle (ks. luku 3.3.1). Riitasointuinen minäkertoja ei eläydy menneen minän
tuntemuksiin, vaan ottaa niihin arvioivan ja kenties tuomitsevan asenteen. Kertojan
lisäksi ironia voi paikantua kertomuksen kommunikaatiorakenteessa Chatmanin mukaan myös toisella tavalla. Silloin kun kommunikaatio tapahtuu implisiittisen tekijän
ja implisiittisen lukijan välillä – ja mikä tärkeää – kertojan kustannuksella, voidaan
Chatmanin (1978, 233) mukaan puhua ironisesta implisiittisestä tekijästä ja epäluotettavasta
kertojasta, jolloin lukijan pitää tunnistaa, että kertoja antaa tapahtumista subjektiivisen
ja vääristelevän kuvan. Lukijan pitää toisin sanoen lukea ”rivien välistä” mitä tarinan
todellisuudessa tapahtui (mt.).
Kuten kuvaesimerkistä nähdään, Karun sellin kertovan minän luonnehdinta kokevan minän luonteesta asettuu ristiriitaan kuvallisen aineksen kanssa. Lukija kohtaa
kuvan ja sanan jännitteen, jota on mahdollista purkaa tulkitsemalla sanallinen kerronta epäluotettavaksi suhteessa neutraalisti ja siten luotettavasti tapahtumat esittävään kuvalliseen ainekseen. Tällöin kuvallisen esityksen tulkinta poikkeaa ruuturivin
alun tulkinnasta, jossa kovakuoriaisena esitetty Annabella näyttäytyy subjektiivisesti
värittyneenä. Kuvan ja sanan ristiriita voi rakentaa ironisen kertojan, joka ivailee
menneen minän luonteen heikkouksille, kuten neuroottiselle kodinhoitamiselle ja yltiöpäiselle ketjutupakoimiselle. Kuvan ja sanan ristiriita toisin sanoen mahdollistaa
kertovan ja kokevan minän kognitiivisen ja asenteellisen etäisyyden tulkinnan, ja minäkertojan tulkinta ironiseksi jopa edellyttää tätä. Se, missä määrin sanallinen kerronta vähättelee ja kuvallinen aines liioittelee ja ymmärretäänkö minäkertoja epäluotettavaksi vai ironiseksi, jää tulkinnanvaraiseksi. Yksiselitteinen tulkinta on vaikeaa, kun ottaa huomioon sen, kuinka monimutkaisia kuvan ja sanan vuorovaikutussuhteita heti teoksen alussa on jo rakentunut. Yhden ruuturivin aikana lukijan odotetaan pystyvän hahmottamaan erilaisia sanallisen ja kuvallisen aineksen suhteita ja
tulkitsemaan niitä suhteessa minäkertojaan ja kokevaan minään.
Luvussa 2.2 korostin sarjakuvan tilallis-paikallisuuteen liittyen, että myös kuvan ja
sanan vuorovaikutuksen tulkintaan vaikuttavat kuvallisten ja sanallisten elementtien
tilalliset suhteet. Tilallisuuden merkitys pätee myös sarjakuvassa rakentuvaan ironiaan. Karun sellin esimerkkikuvassa (KS, 4; ks. Kuva 12) tilankäyttö lisää kuvan ja sanan
vuorovaikutuksessa rakentuvaan ironiaan erityisen purevuuden. Sarjakuvatutkimuksessa on ehdotettu, että sanalliset elementit toimivat lukijan katseen pysäyttäjinä,
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eräänlaisina ankkureina, jotka merkkaavat välietappeja ruudusta toiseen siirtymiselle
(Groensteen 2007, 79–80). Sanallisesta elementistä toiseen siirtyminen tuottaa lukemiseen rytmiä, minkä vuoksi sanallisten elementtien tilallisella sijoittelulla on vaikutusta siihen, kuinka esimerkiksi huumori rakentuu sarjakuvasivulla (Miodrag 2013,
70). Virkkeen katkaiseminen ja virkkeen osien jakaminen eri ruutuihin on yleinen
sarjakuvan keino, jota käytetään eri tarkoituksiin.80 Karun sellin kovakuoriaisesimerkin
sisältävällä sivulla sanallisen luonnehdinnan jakaminen kolmeen ruutuun muodostaa
lukemiseen rytmin. Sen sijaan, että minäkertojan luettelemat luonteenpiirteet olisivat
kaikki kootusti yhdellä kertaa luettavissa, sanallisten elementtien väliin muodostuvat
tauot pakottavat lukijaa vertaamaan ripotellen saatavaa informaatiota kuvissa esitetyn
Annabellan toimintaan. Keskimmäisen ruudun sanallinen kerronta ei ole informatiivisesti merkittävää, mutta sen tehtävänä voidaan pitää ironian tehoa voimistavan rytmin rakentamista. Tällöin ironian purevin teho ajoittuu ruuturivin viimeiseen ruutuun.
Olen tähän mennessä analysoinut, kuinka Hutcheonin mainitsemat ironian merkitsijät eli muutokset kuvaustavassa, kirjaimellistaminen, liioittelu, vähättely ja ristiriitaisuus rakentavat ironiaa Karun sellin alussa. Ironiaa rakentaa myös toisto, joka kovakuoriaissivulla ilmenee mustassa varjostuksessa. Mustat varjot Annabellan hahmon lähellä rakentavat kontrastia muuten vaaleaan sivuun, mutta tulkisten mustan
varjostuksen myös ironian rakentamisen keinona. Sivun neljännessä ruudussa päähenkilön luonteenpiirteiden esittely jatkuu sanallisen kerronnan avulla, mutta tällä
kertaa myös itse kokeva minä pääsee ääneen puhekuplan avustuksella. Tekstilaatikossa siteerattu sukulaisten luonnehdinta päähenkilöstä vahvana naisena näyttäytyy
kaunistelevana suhteessa ruudussa nähtävään päähenkilön käyttäytymiseen ja puhekuplan repliikkiin. Tässä suhteessa kuvan ja sanan vuorovaikutus muistuttaa edellisellä ruuturivillä nähtyä sanallisen ja kuvallisen aineksen suhdetta. Nyt kyse on kuitenkin kertovan tekstin, kuvan välittämän informaation ja henkilöhahmon puhekuplan välisestä dynamiikasta. Päähenkilö jää kuvatilassa konkreettisesti tekstilaatikon ja
puhekuplan väliin, keskelle ristiriitaista informaatiota. Kontrastia korostaa ruudun
taustan muutos valkoisesta mustaan, mikä visuaalisesti tukee tekstilaatikon ja ruudussa nähtävän Annabellan sekä hänen repliikkinsä sisältöjä. Musta väri jatkuu kahdessa sivun viimeisessä ruudussa, jossa Annabella kuvataan vasten mustaa väriä.
Mustan värin käyttö päähenkilön yhteydessä on tuttua jo teoksen ensimmäiseltä si-

Esimerkiksi Bechdelin Hautuukoti-teoksessa (2009) virke katkeaa ruutupareissa, joissa rakentuu kontrasti ensimmäisen ja toisen ruudun esittämien tilanteiden välille. Käyttötarkoituksia on varmasti lukemattomia eikä niiden kaikkien läpikäyminen ole tässä kohdin mahdollista.
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vulta, jossa Annabellan kasvoja nähtiin reunustamassa musta varjo. Toistuva visuaalinen keino rakentaa kuvaa Annabellasta henkilönä, joka tuo negatiivisuuden tullessaan. Samalla mustan värityksen toistuminen asettuu ironiaa tuottavaan suhteeseen
erityisesti Annabellan sukulaisten luonnehdinnan kanssa.
Ironiaa rakentavat keinot kutsuvat lukijaa arvioimaan henkilöhahmon persoonallisuutta ja sitä myöten myös henkilöhahmon eettistä ulottuvuutta: minkälainen käytös on tyypillistä päähenkilölle ja mitä sen perusteella voidaan odottaa tulevalta kertomukselta? Ironian rakentumisella heti teoksen alussa voi toisin sanoen esittää olevan vaikutuksia sille, miten lukija kutsutaan tulkitsemaan päähenkilöä ja tapahtumia.
Koska kyse on sanallisen ja kuvallisen aineksen vuorovaikutuksessa rakentuvasta kerronnasta, ironian lähteen identifioiminen on haasteellista ja edellyttää lukijalta jatkuvaa jo luetun arvioimista ja tulkintaa. Narratologisin termein sanottuna lukija testaa
ironisen kertojan, ironisen implisiittisen tekijän ja epäluotettavan kertojan kategorioita jatkuvasti lukuprosessin aikana.
Karun sellin alussa eri tavoin rakentuva ironia kenties kutsuu lukijan tirskumaan
päähenkilön luonteenpiirteille, mutta kuvan ja sanan dynamiikan muutokset vaativat
teoksessa jatkuvaa tulkintaa. Vaikka minäkertoja tulkittaisiin teoksen alussa riitasointuisena kertojana, ei voida olettaa, että tällainen asenteellinen etäisyys kertovan ja kokevan minän välillä pysyisi samanlaisena kautta teoksen. Kun päähenkilö luulee saaneensa selville aviomiehensä petoksen, kertovan ja kokevan minän asenteet hetkellisesti lähenevät toisiaan niin, että kertovaa minää ei luonnehdi ironinen etäisyys, vaan
kokevan minän tuntemuksiin samastuminen. Annabella löytää psykologian opettajana työskentelevän aviomiehensä tavaroista opiskelijoiden piirtämän pilakuvan,
jossa mies kuvataan harrastamassa seksiä oppilaansa kanssa. Minäkertoja kuvailee
kuvan herättämiä tuntemuksia:
Olin kuitenkin hieman pettynyt: olin saanut kaiken selville liian helposti. Se suurenmoinen tunne minussa alkoi väistyä. Mutta mitä sitten halusin? Enkö halunnutkaan
saada varmistusta epäilyksilleni? (KS, 10).

Aikamuodot merkitsevät kerronnan retrospektiiviseksi, mutta muut kerronnan piirteet johdattavat kysymään, missä määrin minäkertoja samastuu kokevaan minän kognitiivisesti ja emotionaalisesti. Teksti sijoittuu kohtauksessa omaan erilliseen tilaansa
ruutujen väliin, mutta toisin kuin teoksessa yleensä, sitä ei ole rajattu varsinaiseen
tekstilaatikkoon, joka merkitsisi sen lähteeksi kertojan. Tekstilaatikon reunojen puuttuminen ei automaattisesti merkitse, että kyse olisi kertovan ja kokevan minän diskurssien sekoittumisesta. Vihreän rapsodian kohdalla toin kuitenkin esiin, miten tekstilaatikon reunojen puuttuminen voi viestiä kertovan ja kokevan minän diskurssien

158

sekoittumisesta (ks. Luku 3.3). Karun sellin tapauksessa vastaava tulkinta on mahdollinen. Kohtauksessa käytetään lisäksi Cohnin termein itsekerrottua monologia (self-narrated monologue), joka on hänen mukaansa ihanteellinen väline ilmaisemaan kertovan minän empatiaa mennyttä minää kohtaan. Tässä tekniikassa kertova minä asettuu
kokevan minän positioon ja tuo esiin tämän hämmennyksen ja epäröinnin esimerkiksi juuri kysymysten muodossa. (Cohn 1978, 167.) Karun sellin kohtauksessa kertova
minä samastuu kokevan minän pettymykseen, vaikka kognitiivisen ja asenteellisen
etäisyyden perusteella kertoja voisi myös tuomita kokevan minän mustasukkaiset
mielenliikkeet. Itsekerrotun monologin käyttäminen ohjaa lukijaa huomaamaan,
kuinka oikukas mustasukkaisuuden kourissa kärvistelevän kokevan minän mieli on.
Päähenkilö vaikuttaa suhtautuvan asiaan johtolankojen etsimistä edellyttävänä salapoliisityönä eikä puolison sydäntä särkevänä petoksena.
Annabella pääsee yli aviorikoksen selvittämiseen liittyvän helppouden tuottamasta pettymyksestä ja päättää murhata aviomiehensä rakastajattareksi luulemansa
Oonan. Päätös vierittää mustasukkaisuuden tunteet Annabellan mielestä, ja tilalle tulee arjen askareita vauhdittavaa energiaa (KS, 11; ks. Kuva 13). Murhapäätöksen tuottaman energian avulla Annabella tiskaa, silittää vaatteita, moppaa kotinsa lattioita ja
istuttaa huonekasveja riimitellen samalla makaabereja runoja Oonan tappamisesta.
Murhasuunnitelmat nähdään kuvallisesti esitettyinä päähenkilön ajatuskuplassa, jossa
Annabella tuikkaa veitsen alastoman naishenkilön selkään. Vain ja ainoastaan tässä
kohdin käytetty kuvallinen keino kiinnittää huomiota poikkeuksellisuudellaan, ja sen
voi tulkita välittävän kokevan minän naiivia murhanhimoa: teko näyttäytyy kokevan
minän mielessä skemaattisesti pelkistettyinä hahmoina, joista murhan kohde jää kasvottomaksi. Lisäksi ajatuskuplassa kuvatun Annabellan ruumiin kuvauksen voi tulkita kuvallisesti kaiuttavan ruudussa nähtävän Annabellan tanssillista liikettä, jossa
päähenkilön ruumiin painopiste asettuu kehon oikealle puolelle: tappaminen on kuin
tanssia vain.
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Kertova minä ei tuomitse kokevan minän murhasuunnitelmia, vaan kuvallisen ja
sanallisen vuorovaikutus maalaa esiin päätöksen tuottaman positiivisuuden päähenkilön arjessa. Minäkertoja arvioi, että päätös kiinnitti hänet elämään ennenkokemattomalla tavalla, minkä johdosta hän pystyi kokemaan jonkin tarkoituksen elämälleen
ja löytämään identiteettinsä: ”Aloin olla kiinni elämässä, ensi kertaa TODEN TEOLLA. // Minä olin MINÄ, olin olemassa. Ja minulla oli Tehtävä.” (KS, 11; ks. Kuva
13.) Päätös murhasta antaa päähenkilölle eksistentiaalisen tarkoituksen, mikä korostuu typografisten keinojen avulla.81 Sanallisessa kerronnassa esiintyvä toisto ja murhan merkityksen paisuttaminen eksistentiaalisiin mittasuhteisiin voitaisiin tulkita
merkkeinä ironiasta. Kertova minä ei kuitenkaan ilmaise asenteellista etäisyyttään kokevaan minään kuin vasta sivun viimeisessä ruudussa, jossa hän toteaa mielenliikkeidensä olleen karmeita, joskin hän lisää, että murhan suunnittelulla oli kokevan
minän elämään myös positiivisia vaikutuksia.
Karun sellin sivu kuvastaa sitä, kuinka visuaalisesti ja verbaalisesti tiheästä sarjakuvasta teoksessa on kysymys. Sen lisäksi, että sivulla käytetään sarjakuvan konventioista tuttuja tekstilaatikoita, ajatus- ja puhekuplia sekä tapahtumaympäristöön sijoittuvia detaljitekstejä, hyödynnetään sivulla myös harvinaisempaa sanallista elementtiä
nuolellisten tekstilaatikoiden muodossa. Nuolilaatikot antavat teoksessa lähinnä lisäinformaatiota tarinan maailman henkilöhahmoista ja usein toistavat jo kuvallisesti
esitetyn esimerkiksi vahvistamalla, että henkilöhahmon suusta lähtevä ääniefekti tarkoittaa hampaiden kirskuttelua (KS, 35) ja sormista lähtevä ääniefekti tarkoittaa sormien napsuttelua (KS, 35). Murhasuunnitelman riemullisuutta kuvaavalla sivulla nuolellinen tekstilaatikko osoittaa Annabellan kohtaamaan naiseen, jonka kerrotaan pukeutuneen samaan mekkoon, ”JOKA VIIKKOA AIKAISEMMIN SOPI HYVIN
PUSKAMUIJALLE” (KS, 11; ks. Kuva 13). Nuolellinen tekstilaatikko kommentoi
Annabellan ilahtunutta repliikkiä, jossa päähenkilö ihailee tapaamansa naisen tyylikkyyttä ja raikasta olemusta. Muutama sivu aikaisemmin Annabella on nähty kommentoimassa mekkoa jyrkin sanankääntein (KS, 4; ks. Kuva 12), joten nuolellisen
tekstilaatikon tarkoitus on muistuttaa tästä Annabellan jyrkkäsanaisuudesta. Nuolellinen tekstilaatikko rakentaa kerrontaan ironiaa, sillä se muistuttaa Annabellan aikaisemman ja nykyisen käyttäytymisen ristiriitaisuudesta. Tässä kohdin nuolellista tekstilaatikkoa on vaikea osoittaa minäkertojan diskurssiin kuuluvaksi, mutta teoksessa

Sarjakuvan typografisilla ratkaisuilla on vaikutusta siihen, miten sanallisten elementtien sisältämää
informaatiota tulkitaan (Herkman 1998, 42). Kirjainten paksuudella, tekstauksen tyylillä ja kirjasintyypin valinnalla voidaan välittää esimerkiksi henkilöhahmon repliikkiin liittyvää äänensävyä (mt.).
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aikaisemmin nähdyt vastaavat elementit kiinnittyvät minäkertojan diskurssiin esimerkiksi omistusmuotojen avulla. Annabellan lapsuutta kuvaavalla sivulla nuolellinen
tekstilaatikko osoittaa ruudun taustalla näkyvään mieshenkilöön, jonka tekstilaatikko
identifioi kertomalla kyseessä olevan ”ISÄNI – TAUSTAHENKILÖ” (KS, 7).
Konkreettisesti ruudun taka-alaan eli taustalle sijoitetun isän sosiaalinen asema perheessä eksplikoidaan sanallisesti, ja tämä kirjaimellisen merkityksen korostaminen
tuottaa minäkerrontaan ironiaa.
Hyödyntämäni Hutcheonin mainitsemat ironian rakentumisen piirteet ovat hyödyksi myös tunnistettaessa ironian rakentumisen sarjakuvallisia keinoja. Muutokset
kuvaustavassa, kirjaimellisen merkityksen korostaminen, liioittelu ja vähättely, ristiriitaisuus ja toisto voivat kaikki yhdessä tai erikseen rakentaa sarjakuvaan ironisuutta.
Jotta ironian lähde voitaisiin paikantaa, on kuitenkin tarkasteltava sitä, kuinka kuva
ja sana yhdessä rakentavat teoksen kerrontaa. Karu selli osoittaa, että henkilökerrontaa
hyödyntävässä sarjakuvassa erilaiset kuvalliset ja sanalliset vihjeet rakentavat dynaamista ja muutoksessa olevaa kuvaa kertojahahmon emotionaalisesta, kognitiivisesta
ja asenteellisesta etäisyydestä suhteessa kerrottuun. Sovellettaessa Chatmanin ajatusta
ironisesta implisiittisestä tekijästä ja epäluotettavasta kertojasta sarjakuva-analyysiin
voitaisiin ehdottaa, että sarjakuvan lukijan on ironian lähteen tunnistaakseen luettava
ei niinkään ”rivien välistä”, vaan kuvan ja sanan vuorovaikutussuhteita. Henkilökertojaa hyödyntävässä sarjakuvassa ironian tulkinta suhteutuu siihen, minkälaiseksi kerrontatilanne esitetään, millaiseksi se vakiintuu, minkälainen etäisyys kertovan ja kokevan minän välille muodostuu ja millaisiin vuorovaikutussuhteisiin sanallinen ja kuvallinen aines asettuvat. Ensimmäisen persoonan kerrontaa hyödyntävässä sarjakuvassa kerrontatilanteen tunnistaminen johtaa jatkokysymykseen: miten ironiaksi tulkitut kohdat vaikuttavat siihen, millaiseksi minäkertojan ja kokevan minän välinen
suhde tulkitaan? Tiivistetysti sanottuna ironian tarkastelu sarjakuvassa edellyttää välineen erityispiirteiden huomioimista, lukijan aktiivisuuden huomioimista jännitteiden tulkinnassa ja ironian tulkintaa suhteessa kertomuksen rakenteisiin. Useita merkkijärjestelmiä hyödyntävässä sarjakuvassa sanotun ja sanomatta jättämisen lisäksi
mahdollista on myös kuvaaminen ja kuvaamatta jättäminen – sekä edellä mainittujen
yhdistelmät.
Tulkintani mukaan kuvan ja sanan jännitteiden tuottama ironian kehys on yhteydessä tarinan tapahtumiin. Kun Annabella joutuu vankilaan, ironian merkitsijät vähenevät. Minäkertoja ottaa raportoivan roolin, jossa hän välittää kokevan minän ajatuksia ja kokemuksia yksinäisyydestä, lohduttomuudesta ja vapauden kaipuusta. Lukijaa toisin sanoen ohjataan ensin suhtautumaan päähenkilöön tavoiltaan ja käyttäy-
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tymiseltään kyseenalaisena henkilönä ja ironisen irvailun kohteena, mutta kertomuksen edetessä lukijaa ohjataan empaattisia sävyjä saavan sanallisen kerronnan avulla
tuomitsemisen sijaan eläytymään päähenkilön ahdinkoon. Ennen vankilaepisodia lukijaa ohjataan tulkitsemaan päähenkilön kokemusta myös visuaalisten metaforien
avulla, joita käsittelen seuraavaksi.

4.1.2

Visuaaliset metaforat kokemuksen kuvauksen välineinä

Kuten edellä olevasta kuvaesimerkistä huomataan, Annabellan murhasuunnitelman
kehittymistä kuvataan teoksessa siementen itämiseen ja kasvien kasvamiseen liittyvän
metaforan avulla. Sivusommittelussa metafora saa visuaalisen muodon koko sivua
halkovassa piikkikasvissa, jonka juuret pureutuvat tiukasti kuvallista sisältöä rajaavaan hyperkehykseen eli ruutujen ulkoreunoista muodostuvaan kehykseen (ks.
Groensteen 2007, 30). Murhasuunnitelma vertautuu orgaaniseen olentoon, ja sivu
leikittelee metaforalla asettamalla metaforisen kasvin rinnalle Annabellan konkreettiset toimet huonekasvien parissa: murhasuunnitelman makuun päässeen Annabellan
arkiset askareet sujuvat suunnitelman antaman elinvoiman tuottamalla vauhdikkuudella, ja Annabella nähdään istuttamassa huonekasveja samalla, kun hän mielessään
sommittelee makaaberia runoa murhan kohteesta (KS, 11). Karu selli hyödyntää paljon visuaalisia metaforia, jotka jaan kahteen ryhmään sen perusteella, 1) hyödyntävätkö metaforat päähenkilön ruumiin representaatiota eli yhdistävät päähenkilöön
hybridisesti jotain ihmisruumiiseen kuulumattomia piirteitä vai 2) ovatko ne murhasuunnitelmaa kuvastavan kasvin tavoin päähenkilön ruumiin ulkopuolisia. Seuraavaksi tarkastelen, miten metaforat rakentuvat sarjakuvassa ja miten niitä voidaan analysoida osana kertomuksen dynaamista kokonaisuutta ja kertovan ja kokevan minän
eriyttävää kerrontatilannetta.
Viime vuosikymmeninä on yhä enenevässä määrin kiinnitetty huomiota siihen,
että metaforat voivat rakentua kuvallisesti (El Refaie 2003, 2014a, 2014b, 2017; Forceville 1996, 2008; Kaplan 2005, 167) tai jopa äänten, musiikin, eleiden ja kosketusja hajuaistin avulla (Forceville 2008, 463). Käänne, jossa metaforaa sovelletaan laajasti
eri taidemuotoihin ja inhimillisen elämän alueisiin, on seurausta kognitiiviseksi metaforateoriaksi kutsutusta tutkimuksesta, jossa metaforan esitetään olevan kielellisen
rakenteen sijaan laajempi ajattelun ja toiminnan väline. Kognitiivisen metaforateorian avulla huomio on kiinnitetty yhä enemmän siihen, kuinka ihmiset merkityksellistävät arkiajattelussaankin abstrakteja asioita konkretisoimalla ne metaforan muo-
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toon, kuten vaikkapa mieltämällä ajatukset orgaanisesti itäviksi, kasvaviksi ja kukoistaviksi kasveiksi (Lakoff & Johnson 1980, 47).82 Kognitiivisessa metaforateoriassa
metaforien taustalla vaikuttavat käsitemetaforat merkitään isoilla kirjaimilla, ja Karun
sellin hyödyntämä kasvimetafora voitaisiin siten merkitä muodossa IDEAT OVAT
KASVEJA.
Sarjakuvakerronta voi sisältää kuvallisesti rakentuvia metaforia, jolloin molemmat
osat, kohde- ja lähdealue, ovat kuvallisesti esitettyjä. Kohde- ja lähdealueella viitataan
kognitiivisessa metaforateoriassa elementteihin, joiden välillä piirteet siirtyvät (Turunen 2010, 30, 48). Kohdealue on nimensä mukaisesti kuvauksen kohteena oleva käsite tai käsiteryhmä. Lähdealue on puolestaan se kuvaava käsite tai käsiteryhmä, jonka
avulla kohdetta kuvaillaan. (Mt.) Käyttämässäni esimerkissä kohdealue on IDEAT ja
lähdealue KASVIT. Kuvallisesti rakentuvien metaforien lisäksi sarjakuvassa voidaan
käyttää verbaalisia metaforia tekstilaatikoissa tai henkilöhahmojen dialogissa. Kuvaa
ja sanaa yhdistävänä ilmaisuvälineenä sarjakuvassa voi esiintyä myös multimodaalisia
metaforia, joissa kohde, lähde tai siirrettävät piirteet esitetään tai vihjataan vähintään
kahta eri merkkijärjestelmää käyttämällä (Forceville 2008, 463). Koska kuva ja sana
ovat usein koko ajan sarjakuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, vaikuttaisi
loogiselta kutsua kaikkia sarjakuvassa esiintyviä metaforia multimodaalisiksi. Visuaalisen metaforan termi kattaa sarjakuvassa kuitenkin myös sanalliset elementit, joiden
merkitykset rakentuvat semanttisen sisällön lisäksi myös graafisen ulkoasun kautta.
Siksi käytän jatkossa ainoastaan visuaalisen metaforan termiä.83
Metaforia omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa tutkinut Elisabeth El Refaie (2014a;
2014b) huomioi, että visuaaliset metaforat voivat toimia uutta luovina keinoina representoida kokemuksia vakavasta sairastumisesta ja masennuksesta. Hän ehdottaa,
että visuaaliset metaforat voivat koskettaa lukijoiden ruumiillista kokemuspohjaa
hyödyntäessään arkiajattelussa toistuvia käsitemetaforia. Siten visuaaliset metaforat
olisivat yksi keino vastata subjektiivisten kokemusten representoimisen haasteeseen.
(El Refaie 2014a, 151, 153.) El Refaie lähestyy sarjakuvien visuaalisia metaforia nimenomaan subjektiivisten kokemusten kuvauksen välineinä, mikä on lähtökohtana
mielekäs myös Karun sellin lukuisten visuaalisten metaforien tarkasteluun.

Laajentaessaan metaforat ajattelun ja toiminnan välineiksi kognitiivinen metaforateoria poikkeaa
aiemmista metaforateorioista, joissa metafora ymmärretään tekstistä erotettavissa olevana kielikuvana
ja sanallisena ilmauksena (Turunen 2010, 46).
83 Printtimediassa julkaistua mainoskuvastoa tarkastelevassa tutkimuksessaan Forceville (1998) käyttää
kuvallisen metaforan (pictorial metaphor) käsitettä, mutta nähdäkseni visuaalinen metafora on terminä
vakiintumassa sarjakuvatutkimukseen (esim. El Refaie 2014a; 2014b).
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Visuaaliset metaforat edellyttävät sarjakuvan lukijalta luokittelua siitä, ymmärretäänkö kuvatut elementit tarinan maailman konkreettisina esineinä tai olentoina vai
ymmärretäänkö niiden olevan metaforisia ja kuvastavan esimerkiksi konkreettisen
muodonmuutoksen sijaan vaikkapa muutosta henkilöhahmon kokemuksessa tai tuntemuksissa. Metaforiseen tulkintaan lukijaa voi ohjata ensinnäkin sanallinen kerronta,
kuten analysoimassani ruudussa, jossa minäkertoja kertoo näyttäneensä siivotessaan
kovakuoriaiselta (KS, 4; ks. Kuva 12). Sanallinen kerronta vihjaa, että kyse on kertovan minän kokevaan minään, tämän ulkonäköön ja käyttäytymiseen kohdistuvasta
näkemyksestä. Aina visuaalisen metaforan tulkintaa ei kuitenkaan ohjaa sanallinen
kerronta, jolloin lukijan on pystyttävä jollain muulla tavalla päättelemään metaforan
merkitys. Tällaisia visuaalisia metaforia on Karussa sellissä runsaasti ja ne ovat mielenkiintoisia erityisesti suhteessa teoksessa rakentuvaan kertovan ja kokevan minän väliseen suhteeseen.
Karun sellin päähenkilön ruumis muuttuu teoksessa yllättäen kovakuoriaiseksi (KS,
4, 41), kasviksi (KS, 5, 9), osteriksi (KS, 16), siaksi (KS, 21–22) ja piruksi (KS, 31).
Päähenkilön ruumiin pintaa puhkovat lukemattomat veitset (KS, 15), se kutistuu lilliputtimaiseksi (KS, 33–34) ja siihen iskostuu pyörteinen spiraalikuvio (KS, 39). Muodonmuutoksissa on Vihreän rapsodian kohdalla analysoimaani groteskiutta siinä mielessä, että muodonmuutokset eivät ole koskaan täydellisiä, vaan jopa osteriksi muuttuessaan Annabellan ihmisyydestä jäävät muistuttamaan silmät, kädet ja jalat (KS, 16;
ks. Kuva 14). Muodonmuutokset häilyvät kahden kategorian välillä ja ihmisruumiin
eheys rikkoutuu jonkin siihen kuulumattoman voimasta. Tällaisia muodonmuutosta
hyödyntäviä metaforia voidaan tulkita siten myös groteskin kehyksessä, sillä groteskille tyypilliseksi on luonnehdittu normista poikkeava ja sekamuotoinen yhdistely
sekä tutun yhdistäminen outoon (ks. Perttula 2010, 33, 42). Karussa sellissä päähenkilön muuttumista jättimäiseksi osteriksi ei selitetä sanallisesti esimerkiksi merkitsemällä muodonmuutos kertovan minän arvioksi tai mielipiteeksi kokevan minän ulkomuodosta. Tässä suhteessa esimerkki poikkeaa kertomuksen alussa nähtävästä kovakuoriaisesimerkistä.
Osteriksi muuttuminen tapahtuu tilanteessa, jossa Annabella on murhannut aviomiehensä rakastajattareksi luulemansa tytön ja saanut verityöstä itselleen yllättävää
elämänenergiaa. Energisyys purkautuu aviomiehelle suunnatussa eroottisessa esityksessä, jossa vain esiliinaan pukeutunut Annabella esittää miehelleen ”ostereiden kututanssin”. Osterit liittyvät kohtauksessa Annabellan ruuanlaittopuuhiin, sillä yksi hänen valmistamistaan ruokalajeista on nimeltään ”ostereita munakastikkeella”. Osteria
on pidetty yhtenä afrodisiakkina eli lemmenrohtona, ja tämän kulttuurisesti vakiintu-
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neen merkityksen vuoksi siitä on vakiintunut gastronomian kuvastoa lainaava eroottisuuden ja seksuaalisen halun symboli (Hospodar 2004, 85). Osteri yhdistetään yhtäältä muodon puolesta naisen sukuelimeen, mutta sen lemmennostattamiskyky liitetään myös Kreikan mytologian merestä nousevaan rakkauden jumalattareen, Afroditeen, jonka synnyinpaikan olentojen eli merenelävien syömiseen on liitetty afrodisiakkinen voima (mt.). Ensi ajattelulla tällaiset kulttuuriset merkitykset eivät mahdu
mitenkään kognitiivisen metaforateorian ehdottamaan malliin, jossa metaforien rakennusaineena on universaali ihmisten jakama ruumiillinen kokemuspohja. Yllättävän metamorfoosin tarjoavaa visuaalista metaforaa voidaan kuitenkin analysoida
pohtimalla, minkälainen käsitemetafora osterin taakse kätkeytyy.
Karua selliä ja viime käsittelyluvussa analysoimaani Vihreää rapsodiaa yhdistää toisiinsa seksuaalisuuden käsitteleminen syömismetaforan avulla. Länsimaissa syöminen ja seksuaalisuus liitetäänkin toisiinsa usein monenlaisin vertauskuvin ja metaforin. Seksistä ja ruoasta käytettävä sanasto myös jossain määrin muistuttaa toisiaan.
Ruokaan yhdistetään intohimoja, ja esimerkiksi jälkiruoista saatavia aistinautintoja
saatetaan kuvailla orgastisiksi. (Richardson 2010, 103.) Metafora esiintyy länsimaisessa taiteessa ja kulttuurissa, mutta sen on tutkittu esiintyvän myös käsitteellisellä
tasolla monissa eri kielissä ja kulttuuripiireissä (ks. Emanatian 1995). Syömisen ja
seksuaalisuuden liittävän käsitemetaforan (SEKSI ON SYÖMISTÄ) kielellisiä ilmauksia voisivat olla seksuaalisesti latautuneet ilmaukset toisen ihmisen ahmaisemisesta tai toisen ihmisen keholla herkuttelemisesta. Mahdollisia merkitysperustoja ovat
myös muut syömiseen liitetyt asiat, kuten nälkä, ruoan etsiminen ja kerääminen, syöminen, ravitseminen, syömisen tuottama tyydyttyneisyys, kylläisyys sekä ruoan maku
(mts. 169, 174).
Karun sellin osteriksi muuttunut päähenkilö ahmaisee nakiksi muuttuneen aviomiehensä, mikä tuottaa visuaalisen metaforan kompleksisuuteen yhden lisätason.
Kognitiivista metaforateoriaa testannut ja soveltanut Anne Päivärinta (2010, 9) huomauttaa, että kirjallisten metaforien yksi tehtävä on käyttää vieraannuttavia ilmaisuja
ja monimutkaisiakin kirjallisia keinoja kokemusten, tunteiden ja havaintojen esittämiseen. Vaikka taustalle rekonstruoitava käsitemetafora, kuten SEKSI ON SYÖMISTÄ, vaikuttaisi yksinkertaiselta, itse metaforiset ilmaukset eivät sitä välttämättä
ole (ks. Lakoff & Johnson 1980, 53). Osterin, nakin ja päähenkilöpariskunnan yhdistävä visuaalinen metafora toimii vieraannuttavalla tavalla, sillä siinä sekoittuvat subjektin ja objektin, syömisen ja syömisen kohteen kategoriat. Onko Annabella tulkittavissa aviomiehensä syöjäksi ja seksuaalista aktia hallitsevaksi vai itsekin syömisen
kohteeksi joutuvana? Miten kategorisesti toisiinsa liittymättömiltä vaikuttavat nakki
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ja osteri soveltuvat ajatukseen seksistä syömisenä? Mitä syömiseen liitettyjä merkityksiä seksiin tällöin liitetään?
Kyseisen visuaalisen metaforan tulkinnassa ei toteamani mukaan auta sanallisen
kertojan kehystys, sillä sellaista ei tarjota Annabellan muodonmuutosta kuvaavassa
ruudussa. Jos metamorfoosin tulkintaan sovelletaan aiemmin analysoimani kovakuoriaisesimerkin tarjoamaa tulkintakehystä, voitaisiin ehdottaa, että kuvallinen aines välittää minäkertojan lausumatta jääneen toteamuksen, kuten ”rakastellessamme näytimme jättimäiseltä osterilta ja sen sisään puikahtavalta nakilta”. Tällöin visuaalinen
metafora saisi selityksensä minäkertojan näkemyksenä fyysiseltä kooltaan epäsuhtaisen pariskunnan intiimielämästä. Sanallisen kerronnan puuttuessa on kuitenkin mahdollista tulkita metamorfoosia El Refaien (2014a) ehdottamaan tapaan subjektiivisen
kokemuksen kuvaajana, jolloin kertovan minän mielipiteitä tai näkemyksiä tärkeämmäksi nousee tulkinnassa kokevan minän eroottinen huuma. Visuaalinen metafora
on siten mahdollista tulkita sekä kertovan että kokevan minän näkökulmista.
Osterin ja nakin sisältämä metafora havainnollistaa sitä, kuinka visuaalisten metaforien tarkastelussa on yhtä tärkeää pohtia sekä taustalla olevia mahdollisia käsitemetaforia että metaforan elementtien kulttuurisia merkityksiä. El Refaie tekee mielestäni
tärkeän havainnon huomauttaessaan, että visuaaliset metaforat voivat hyödyntää vakiintuneita metaforia tavoilla, jotka paljastavat konventionaalisten merkitysten absurdiuden ja koomisuuden. Muokatessaan vakiintunutta metaforaa visuaalinen metafora
voi siten toimia paikkana, jossa kiinnitetään kriittisesti huomio kuvattujen asioiden
itsestään selvinä tai luonnollisina pidettyihin merkityksiin. (El Refaie 2014a, 156.) Eri
kategorioita sekoittaessaan Karun sellin visuaalisessa metaforassa nainen ei ole passiivinen, löytäjäänsä odottava osteri, vaan yhden mahdollisen tulkinnan mukaan seksuaalista aktia hallitseva. Tätä tulkintaa tukee miehen seksuaalisuuden kutistaminen nakin muotoon. Kun esimerkiksi renessanssin maalaustaiteessa saatettiin käyttää suurikokoista kurkkua, kurpitsaa tai makkaraa miehisen seksuaalisuuden kuvaajana (ks.
Varriano 2005), Kovácsin metaforassa sitä edustaa osterina kuvattuun naiseen suhteutettuna pienikokoinen nakki. Ruoka-aineiden käyttö seksuaalisuutta kuvaavan metaforan osina linkittyy kuvataiteen perinteeseen rakentaa merkityssuhde ruoka-aineiden ja seksuaalisuuden välille, mutta uudet versioinnit kommentoivat perinnettä
omalla kenties kriittisyyttä ja koomisuutta tuottavalla tavalla.84

Miehen joutuminen naisen ahmaisemaksi voi tuottaa yhteyden Vihreän rapsodian yhteydessä käsittelemääni vagina dentata -myyttiin, jonka mukaan naisen vaginaa reunustaa hammasrivi. Myytin mukaan
seksuaalinen kanssakäyminen naisen kanssa voi johtaa miehen loukkaantumiseen tai kastraatioon. Metaforisesti kyse on miehen vallan menettämisestä, jonka nainen kykenee myytin mukaan seksuaalisuutensa avulla toteuttamaan. Nainen ahmaisee miehen ja sisällyttää sen itseensä. (Ks. Kelly 2016; Miller
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Yhdistäessään henkilöhahmojen ruumiit yllättäviin ruoka-aineisiin Karun sellin esimerkkiä voi pitää visuaalisen metaforan tyyppinä, jota multimodaalisia metaforia tutkinut Charles Forceville kutsuu hybridiseksi metaforaksi. Forceville rakentaa käyttökelpoisen jaottelun, jonka avulla myös sarjakuvakerronnasta on mahdollista helpommin tunnistaa visuaalisen metaforan eri tyyppejä. Mallin mukaan visuaalinen metafora voi perustua 1) kontekstiin, 2) sulautumiseen, 3) rinnastumiseen tai 4) sisällytettyyn samankaltaisuuteen (Forceville 2008, 464–468).85 Ensin mainitussa tyypissä, eli
kontekstuaalisessa metaforassa, objekti saa metaforisen merkityksen visuaalisen kontekstinsa ansiosta. Objekti on siirretty ympäristöön jossa se ei normaalisti olisi, mikä saa
etsimään metaforista tulkintaa eli ympäristö toimii lähdealueena. Toisessa visuaalisen
metaforan tyypissä, eli hybridisessä metaforassa, metaforisuus rakentuu homospatiaalisuudelle: erilliset kuvalliset elementit yhdistyvät samassa tilassa (samoissa koordinaateissa) niin, että ne muodostavat rikkomattoman ”ääriviivan” sisällä yhtenäisen kokonaisuuden (Forceville 2008, 465; myös Carroll 2001, 349). Kolmannessa visuaalisen metaforan tyypissä, eli rinnastumisessa, rinnastussuhde kahden objektin välillä rakentuu niiden yhteneväisen muodon, asennon, värin, valaistuksen tai funktion samankaltaisuudessa. Viimeisessä tyypissä, eli sisällytetyssä metaforassa, objekti on kuvattu
kokonaisuudessaan niin, että se muistuttaa toista objektia. Tällöin objektien välisen
suhteen muodostamiseen ei tarvita välttämättä edes kontekstia. (Forceville 2008,
466–468.)
Karussa sellissä esiintyvät visuaaliset metaforat voivat rakentua käyttäen kaikkia
Forcevillen mainitsemia strategioita, mutta yleisimmin ruumiin representaatiota hyödyntävät metaforat rakentuvat hybridisyydelle ja ruumiin ulkoiset metaforat rakentuvat rinnastumiselle. Ruumiin representaatiota hyödyntävät metaforat lisäävät usein
päähenkilön ruumiiseen jonkin hybridisen piirteen. Sen sijaan ruumiin ulkoiset visuaaliset metaforat voivat hyödyntää esimerkiksi miljöön yksityiskohtia ja tarinan maailman esineitä metaforisen merkityksen rakentamiseen.

2012.) Kovácsin tuotannossa tällainen ahmaisemisen ja seksuaalisen aktin rinnastaminen toistuu, kuten
Vihreän rapsodian kohdalla esitin.
85 1) Contextual metaphor, 2) hybrid metaphor, 3) pictorial simile ja 4) integrated metaphor (Forceville
2008, 464–468).
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Kuva 15. KS, 8.
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Ennen Annabellan suorittamaa surmatyötä hänen kasvavaa mustasukkaisuuttaan
kuvataan sivulla, jossa päähenkilön epäily kohdistuu aviomiehen käytökseen. Valmistettuaan puolisolleen illallista Annabella tarkkailee aviomiehensä suurta ruokahalua
kasvava epäily mielessään (KS, 8; ks. Kuva 15). Forcevillen termein aviomiehen käsissään pitelemä kananpala toimii sisällytettynä metaforana, jossa ruoka-aine muistuttaa naisen sukuelintä. Aaron kädet pitelevät kananpalaa erityisellä tavalla, jossa osa
kananpalasta puristuu tiukasti miehen sormien väliin. Sisällytetty metafora aktivoi jo
aiemmin esittelemäni käsitemetaforan SEKSI ON SYÖMISTÄ, mutta tässä kohdin
on tärkeää huomioida, mistä näkökulmasta miehen toiminta esitetään. Aterioiva
Aaro on esitetty käyttäen ruudussa näkökulmaotosta, jossa lukija näkee sen, minkä
ajattelee henkilöhahmon – tässä tapauksessa – Annabellan näkevän (ks. Mikkonen
2010, 321).86 Näkökulmaotos ja ruudussa käytetty sanallinen kerronta ohjaavat tulkitsemaan ruutua Annabellan fokalisoimana, kokevan minän näkökulmasta, jolloin
aviomiehen syöminen näyttäytyy seksuaalisena tekona. Ruudun voi siten tulkita välittävän kokevan minän subjektiivisen näkemyksen, jossa käsitemetaforan lähde- ja
kohdealueet ovat vaihtaneet paikkaa ja syöminen näyttäytyy seksinä, tässä tapauksessa aviorikoksen metaforisena kuvaajana.
Myös seuraavassa ruudussa näkyvän suolasirottimen voi tulkita visuaalisena metaforana, mutta sen merkitys on monitulkintainen. Jo aktivoitunut SEKSI ON SYÖMISTÄ -käsitemetafora voi kuitenkin toimia myös sen tulkintakehyksenä, jolloin sirottimen voisi ymmärtää miehen sukuelimeen viittaavaksi sisällytetyksi metaforaksi.
Aviomiehen innokkaan ruokailun seurauksena on syntynyt kasa kaluttuja kananluita,
ja tyytyväiseltä näyttävän miehen voi tulkita saavuttaneen kulinaristisen ja metaforan
myötä aktivoituvan eroottisen nautinnon huippuhetken. Sivulla kietoutuvat toisiinsa
monimutkaisella tavalla kertovan ja kokevan minän näkökulmia kuvaavat tekniikat.
Kokevan minän näkökulmaa rakennetaan näkökulmaotoksen avulla, ja kertovan minän epäilyt esitetään sivun keskelle sijoitetussa erillisessä osiossa, jossa tasasointuinen
minäkertoja raportoi kokevan minän ajatuksia miehen käytöksestä kyseenalaistamatta kokevan minän mustasukkaisuutta. Ovaalin muotoa toistavat visuaalisesti sen
sivuille sijoittuvat rengaskuviot, jotka puolestaan toistavat visuaalisesti kertovan minän diskurssissa mainitun aviorikoksen osapuolen, Oona-tytön nimen alkukirjainta.
Tavallisesta poikkeavan sivusommittelun voi tulkita toimivan metaforisena kuvauksena siitä, kuinka mustasukkaiset ajatukset ovat vallanneet päähenkilön mielen
Karussa sellissä hyödynnetty näkökulmatekniikka muistuttaa ateriointikohtaukseltaan tunnettua filmatisointia Tom Jones (1963), jossa näkökulmaotoksia käyttäen kuvataan naisen ja miehen intohimoinen
illallinen. Kameran kuvatessa vuoroin naista ja vuoroin miestä nähdään, kuinka ahminnan ja aistillisen
leikittelyn kohteiksi päätyvät merenelävät, kana ja hedelmät. Elokuvan kohtaus hyödyntää länsimaisessa kulttuurissa laajalle levinnyttä käsitemetaforaa, jossa seksi ja syöminen liitetään toisiinsa.
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(ovaali), jossa ne jakaantuvat yhä pienemmiksi kehämäisiksi päätelmiksi. Muodon
kaikuminen sivulla voidaan siten liittää sarjakuvan perinteeseen kiinnittää ajatuskuplat henkilöhahmoihin pienten kuplien avulla.
Vaihtoehtosarjakuvalle on ollut tyypillistä leikitellä muodoilla ja sekoittaa tuttuihin muotoihin jotain hätkähdyttävää tai vaihtoehtoisesti jotain huomaamattomiin
jäävää. Visuaalinen innovatiivisuus näkyy monissa suomalaisissa nykysarjakuvissa,
jotka ponnistavat vaihtoehtosarjakuvan rakentamasta perinteestä. Kovácsin hengenheimolaisena sisällytettyjen metaforien käytössä voidaan pitää esimerkiksi Kati Närheä, jonka Agnes-sarjakuvasarjan taustamiljöisiin on piilotettuna erilaisia seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä visuaalisia metaforia. 87 Tommi Musturi puolestaan
tunnetaan sarjakuvista, joiden henkilöhahmot muuttavat muotoaan ja joissa miljöö
niin ikään voi muistuttaa muodoiltaan sukuelimiä (ks. Samuelin matkassa, 2009). Sarjakuvan piirroksellisuus mahdollistaa tällaisen visuaalisuudelle perustuvan metaforisuuden, jonka selittämiseen teokset eivät yleensä käytä sanallisia apuvälineitä, vaan
metaforien tunnistaminen ja tulkinta jäävät lukijan herkkyyden varaan.
Analysoimani visuaaliset metaforat Annabellasta osterina ja ruoka-aineista aviorikoksen kuvaajina perustuvat molemmat syömisen ja seksuaalisuuden yhdistävälle käsitemetaforalle. Kovácsin teos sisältää kuitenkin myös lukuisia visuaalisia metaforia,
joiden merkitys ei kytkeydy seksuaalisuuteen. Kovakuoriainen päähenkilöön viittaavana metaforisena elementtinä toistuu läpi teoksen. Teoksen alussa hybridisen metaforan ja samankaltaisuuteen perustuvan rinnastuksen avulla rakennettu merkityssuhde aktivoituu teoksessa, kun Annabella nähdään haaveilemassa pakoa vankilasta
seinän raosta puikahtavan kovakuoriaisen selässä ratsastavana lilliputtihahmona (KS,
32–34). Kovakuoriaiset toistuvat teoksessa luvussa 4.3.1 analysoimassani esimerkissä, jossa eristysselliin joutunutta Annabellaa esittävää ruutua kehystää kovakuoriaisten muodostama ketju (KS, 38; ks. Kuva 20; ks. Luku 4.3.1).
Teoksessa esiintyy toistuvasti myös kasveja, jotka kytketään päähenkilöön ruumiin sisäisinä ja ulkoisina metaforina. Jo teoksen ensimmäisellä sivulla nähdään kaktuskasvi, joka toistaa visuaalisesti päähenkilön ruumiin pyöreää muotoa (rinnastuminen). Pian piikikäs kasvi nähdään päähenkilön kasvoihin yhdistyneenä, groteskia ornamenttia muistuttavassa hybridissä (KS, 5, 9). Rinnastuminen visuaalisen metaforan

Agnes-sarja koostuu kolmesta sarjakuvaromaanista: Saniaislehdon salaisuudet (2010), Mustasuon mysteeri
(2012) ja Seitsemäs vieras (2015). Visuaalisten metaforien lisäksi Närhen sarjakuvat hyödyntävät monia
Kovácsin sarjakuvista tuttuja ironisuuden rakentamisen keinoja, kuten ristiriitaisuutta kuvan ja sanan
välillä.
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rakennusohjeena toistuu kohdissa, joissa kaktuskasvi myötäilee pettyneen Annabellan ruumiinkieltä (KS, 10) tai jäljittelee epäluuloisen Annabellan asentoa (KS, 17).88
Hybridisen visuaalisen metaforan ja rinnastumisen avulla Annabellan persoonallisuuteen liitetään negatiivisia piirteitä, joita arkipäivän metaforisessa kielenkäytössä on
totuttu kutsumaan piikikkäiksi.
Osassa tapauksista kasvi kuuluu tarinan miljööseen ja osassa tapauksista sen voi
nähdä miljööseen kuulumattomana, henkilöhahmon subjektiivisuuden kuvauksen
välineenä. Kasvit eivät saa metaforista merkitystä ainoastaan aiemmin mainitsemani
käsitemetaforan, IDEAT OVAT KASVEJA, pohjalta, vaan niiden toistuminen eri
yhteyksissä avaa monia tulkinnan vaihtoehtoja. Kehityskertomuksen kannalta keskeinen huomio on kasvin merkitys Annabellan kehityksen metaforisena kuvaajana.
Vankilassa käymänsä terapiaprosessin aikana ja vankilassa solmitun ystävyyssuhteen
myötä Annabellan sellissä kasvattamaan kaktukseen kasvaa nuppu (KS, 52), joka teoksen viimeisillä sivuilla puhkeaa kukoistukseen (KS, 54). Nupun ilmestymisen ja
puhkeamisen voi tulkita kuvastavan Annabellan itsereflektion seurauksena rakentuvaa itseymmärrystä ja hyväksyntää.
Soveltamani Forcevillen (2008) malli visuaalisten metaforien rakentumisperiaatteista auttaa havaitsemaan, millaisia metaforia sarjakuva voi sisältää. Paljolti mainosaineiston pohjalle rakennettu malli vaatii kuitenkin sarjakuvakertomuksen analyysissa
lisäpohdintoja siitä, minkälainen merkitys metaforilla on teoksen kerrontatilanteessa
ja kertomuksen kokonaisuudessa. Koska kuvallisen ja sanallisen aineksen suhteet
voivat olla esittämäni mukaan hyvin monimutkaisia, visuaalisten metaforien tulkinta
osana sarjakuvan kerrontaa ei ole yksioikoista, vaan edellyttää niiden tulkintaa suhteessa kertomuksen kokonaisuuteen ja kerrontatilanteeseen.
Olen edellä analysoinut Karun sellin erityispiirteitä, ironiaa ja visuaalisia metaforia,
suhteessa teoksen kerrontatilanteeseen. Seuraavaksi siirryn tutkimaan ruumiin representatiivista ulottuvuutta ja tarkastelen, millaiseen sukupuolen representaatiojärjestelmään esimerkiksi edellä analysoimani visuaalinen metafora päähenkilöstä miehensä nielaisevana osterina sijoittuu.

Kun Annabella heiluttaa nyrkkiä mustasukkaisuuden puuskassa, vieressä olevat piikikkäät huonekasvit kaiuttavat närkästyneen päähenkilön ruumiillista olemusta (KS, 10). Myös ruukkukasvi, joka kuvittaa
minäkertojan pitkähköä raportointia ruutujen välissä, toistaa viereisessä ruudussa olevan Annabellan
asentoa: harmistuneen päähenkilön kiukunpuuskaan asetetut kädet saavat kuvallista kaikua piikikkään
kaktuksen lonkeromaisista ulokkeista. Lisäksi sivun viimeisessä ruudussa Annabellan epäluuloista katsetta tehostaa hänen takaansa kurkkiva silmää muistuttava kukka.
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4.2

Normatiivisen ruumiillisuuden rikkoutumiset

Kovácsin varhaistuotannosta on löydettävissä eräänlainen esiversio Karun sellin päähenkilöstä. Naarassarjat-lehdessä vuonna 1992 julkaistu lyhyt ”Kotoisa kahvituokio”
-tarina esittelee Annabellaa ulkoisesti muistuttavan naisen, joka istuu keittiön pöydän
ääressä tupakoimassa ja juomassa kahvia. Monologisarjakuvan nainen osoittaa katseensa lukijalle ja pohtii kirpein sanankääntein tyhjältä vaikuttavaa elämäänsä:
Mä oon vasta 25, mutta miltä näytän?! Satavuotiaalta muumiolta. Voiteet ja meikit ei
tehoa, iho jotenki hylkii kaiken. // Entä mitä mun sisällä on? Ei muuta kuin tyhjänpäiväistä vikinää, samaa paskaa päivästä toiseen. (--) VAPAUS! Se on antiikkikamaa,
never again! Läskisoossii ja perunoita, tiskiä, pyykkiä, kauppaa, ämmät pihalla on niin
sieviä, pöytäliinaruudullisia palvelustyttöjä, ei edes miehet säväytä. (Kovács 1992.)

Nainen myös huutaa kurkku suorana juotavaa pyytämään tulleelle lapselleen, jonka
tarpeita hän ei itsekeskeisyydessään huomaa. Monologi päättyy naisen löydettyä elämästään sentään jotain hyvää: elannon hankkii uskollinen ja väkivallaton puoliso,
lapsi on terve ja onhan lohdutuksena aina Suomen kesä. Monologiin rakentuu ironista ambivalenssia, sillä mikään naisen mainitsemista asioista ei vaikuta loppujen lopuksi niin positiiviselta asialta kuin hänen repliikkinsä antaa ymmärtää, ja monologi
loppuukin itseironiseksi tulkittavaan repliikkiin ”…[n]yt voin syödä pullaa, juoda
kahvia ja tukehtua siihen…”.
Lyhyen tarinan naisen tavoin Karun sellin Annabella rakentuu liioittelulle, jossa kuvauksen kohteiksi päätyvät naisen negatiiviset ominaisuudet. Takauman avulla nähdään, kuinka Annabella oli jo lapsena itsekäs eikä pystynyt tuntemaan empatiaa muita
ihmisiä kohtaan. Myös aiemmassa alaluvussa analysoimallani sivulla Annabellan negatiivisia piirteitä korostetaan esittämällä hänet kanssaihmisille tiuskivana ketjupolttajana. Äkäisen ja dominoivan Annabellan vastinpari on lempeä ja vaimoaan jumaloiva Aaro, joka on vaimoaan fyysisesti huomattavasti pienikokoisempi. Aaro on vaimoaan kuunteleva ja hellivä aviomies, jonka ei nähdä menettävän hermoja vaimonsa
oikkujen edessä. Annabella henkilöhahmona rakentuu voimakkaasti pariskunnasta
muodostuvan vastakohtaisuuden varaan.
Kahden henkilöhahmon välisellä dynamiikalla leikittely on Kovácsin tuotannossa
toistuva keino käsitellä eroa ja samankaltaisuutta. Dramaattiselle kokoerolle tai persoonallisuuksien eroavaisuudelle perustuvia pariskuntia nähdään erityisesti taiteilijan
lyhyissä kertomuksissa. Vastakkaisuus perustuu esimerkiksi juuri koolle, kuten kirjaimellisesti pallomaisen lihavan naisen ja tikkumaisen laihan miehen suhteessa (”Normaaleja luonnonoikkuja”, Sarjari 34/1992) ja luonteenpiirteiden, elämäntapojen ja
käyttäytymisen täydelliselle vastakkaisuudelle (”Keijon ja Raisan Harmony eli pintaa
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syvemmälle”, VVV, 22–28). Pitkässä sarjakuvakertomuksessa Deltan kaksoset (2014)
päähenkilöpari, kaksostytöt, osoittautuu saman persoonan kahdeksi eri puoleksi.
Kahden henkilöhahmon vastakkaisuus on Kovácsin teoksissa strategia, jonka avulla
on mahdollista käsitellä inhimillisen elämän kysymyksiä sukupuolesta, parisuhteista
ja identiteetin rakentumisesta.
Humorististen tekstien perinteessä koomisuutta ovat luoneet etenkin fyysiseltä
olemukseltaan toisilleen vastakkaiset hahmot Don Quijotesta ja Sancho Panzasta
Ohukaiseen ja Paksukaiseen sekä Asterixiin ja Obelixiin. Suomalaisen sarjakuvan parissa Pekka Puupää ja hänen toverinsa Pätkä tai Pekka ja hänen vaimonsa Justiina
kuuluvat samaan kuvausperinteeseen samoin kuin Sari Luhtasen ja Tiina Pajun
luoma parivaljakko Maisa ja Kaarina. Huumoria tutkinut Arthur Asa Berger (1995,
86) esittää, että vastakkaisuudelle perustuvien henkilöhahmoparien, kuten hyvän ja
huonon pojan tai konservatiivisen isän ja modernin pojan, avulla on helppo määritellä kummankin hahmon tyypillisyys erona toiseen. Toisaalta vastakkaisuuksilla voi
tutkia myös ihmisen pimeämpiä puolia, kuten esimerkiksi Robert Louis Stevensonin
klassisessa kauhukertomuksessa Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886).
Karussa sellissä päähenkilöpariskunnan vastakkaisuuden voi tulkita käsittelevän dikotomista sukupuolijärjestelmää, jossa naisiin ja miehiin liitetään kulttuurisesti erilaisia ominaisuuksia. Esitin luvussa 2.3.1, että sukupuolentutkimuksessa feminiinisyys
ja maskuliinisuus käsitetään kulttuurisesti nimettyinä piirrejoukkoina, joilla ei ole itsestään selvää ruumiillista perustaa (Rossi 2003, 59). Maskuliinisuus ei siten automaattisesti kiinnity miehen ruumiiseen, eikä feminiinisyys naisen ruumiiseen. Käsitteet ovat kuitenkin toimineet kulttuurisen dikotomian vastapuolina, joista käsin miehen ruumiiseen on liitetty piirteitä, kuten voima, järki, teeskentelemätön luonnollisuus, rehellisyys, aktiivisuus ja viriiliys, aggressiivisuus ja väkivalta, atleettinen ja hallittu ruumis, nopeus ja fyysinen (tilan) hallitseminen (mts. 61). Karun sellin päähenkilöpariskunnassa maskuliinisuuden ja feminiinisyyden ominaisuudet liittyvät epäodotuksenmukaisiin sukupuoliin. Annabellaa luonnehtivat maskuliinisuuteen liitetyt piirteet, kuten suuri fyysinen koko, hallitsevuus, aggressiivisuus ja väkivalta sekä loukkaava suorapuheisuus. Aaron luonnehtimiseen puolestaan sopivat tyypillisesti feminiinisiksi luonnehditut ominaisuudet, kuten pienikokoisuus, hentorakenteisuus, kaunopuheisuus, kohteliaisuus ja alistuvuus.
Televisiomainosten sukupuolirepresentaatioita käsittelevässä tutkimuksessaan
Leena-Maija Rossi (2003, 84) osoittaa, että sukupuoleen liittyvässä huumorissa on
usein kyse juuri feminiinisiksi ja maskuliinisiksi miellettyjen piirteiden odotuksenvastaisesta liittämisestä nais- ja miesruumiisiin. Naishahmo tehdään koomiseksi liittä-
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mällä siihen maskuliinisuuteen perinteisesti liitettyjä piirteitä esimerkiksi ruumiinkoosta, lihaksikkuudesta ja käyttäytymisestä (mt.). Miesten ruumiiden koomiseksi tekemisessä feminiinisyys voi viitata koristeellisuuteen, passiivisuuteen, riippuvuuteen,
alistumiseen ja heikkouteen, mutta toisaalta myös hoivaavuuteen, tunteellisuuteen ja
ruumiilliseen pehmeyteen (mts. 89). Rossin väitettä seuraten voidaan rakentaa hypoteesi, jonka mukaan odotuksenvastainen piirteiden liittäminen Karun sellin päähenkilöpariskuntaan olisi humoristisuutta rakentava keino. Tarkastelen seuraavaksi, asetetaanko teoksen päähenkilöpariskunta teoksessa naurun kohteeksi tavalla, joka vahvistaa edellä kuvailtuja dikotomisen sukupuolijärjestelmän sääntöjä vai voidaanko teoksen representaatioita tulkita muilla tavoin.

4.2.1

Annabella kurittomana naisena

Vastakkaisuudelle tai epäsopivuudelle perustuvia pariskuntia löytyy sarjakuvan historiasta lukuisia. Etenkin viihteellisessä perhesarjakuvassa yksi keskeinen dynamiikan
rakentaja on ollut aviopuolisoiden yhteensopimattomuus ja feminiinisten ja maskuliinisten piirteiden odotuksenvastainen liittyminen mies- ja naishahmoihin. Tossun
alle jääneen miehen hahmo on tuttu sanomalehtisarjakuvista, kuten Vihtori ja Klaara
(Bringing Up Father, 1913–2000), joka ilmestyi miltei koko 1900-luvun ajan ympäri
maailmaa. Sarjan keskeinen huumoria rakentava keino oli miestään kaulimella uhkailevan Klaaran yritykset pitää jatkuvasti pubiin karkaava puolisonsa kurissa. Suomalainen vastine Klaaralle on Pekka Puupään vaimo Justiina, joka etenkin sarjakuvan
pohjalta tehtyjen elokuvien ansiosta muistetaan kaulinta heiluttavana, kilttiä mutta
työtä välttelevää puolisoaan kovin sanankääntein kurittavana ja uhkaavana hahmona.89 Nalkuttava ja aviomiestään nenäkkäästi nälvivä vaimo on ollut sanomalehtisarjakuvan yksi yleisistä naistyypeistä. Jack Glascock ja Catherine Preston-Schreck
(2004) tutkivat viittäkymmentä vuonna 2002 yhdysvaltalaisessa sanomalehdessä
esiintynyttä strippisarjakuvaa kuukauden ajan ja analysoivat, että naisjohtohahmot
esitettiin sarjakuvissa pääosin ”domestisen jännitteen lähteinä”, kodintekijöinä, perheenäiteinä ja puolisoina. Naishahmot esitettiin usein verbaalisesti aggressiivisina,
puolisoitaan nenäkkäästi pilkkaavina hahmoina, jotka verbaalisen vallankäytön avulla
yrittivät pitää kotiin rajoittuvan elinpiirinsä järjestyksessä. Mieshahmot puolestaan

Ola Fogelbergin luoma Pekka Puupää -sarjakuva ilmestyi 1925–1975. Sarjakuvan pohjalta tehtiin kolmetoista Pekka ja Pätkä -elokuvaa vuosina 1953–1960. Nykyisin Pekka Puupään hahmo jatkaa elämistään sarjakuvan parissa etenkin Suomen sarjakuvaseuran vuosittain jakaman Puupäähattu-palkinnon
muodossa.
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esitettiin aktiivisempina, kodin ulkopuolelle elinpiirinsä laajentavina toimijoina. (Mts.
428–429.)90
Vuosikymmeniä ilmestymistään jatkaneiden sanomalehtisarjakuvien voi tulkita
osaltaan olleen vahvistamassa nalkuttavan vaimohahmon rakentumista populaarikulttuurissa, mutta heiveröisen ja tossun alla olevan aviomiehen tyypillä on sinänsä
pitkät perinteet länsimaisten humorististen tekstien perinteessä. Hahmo esiintyy jo
keskiaikaisissa komedioissa, joissa heikot aviomiehet joutuvat pilkan, nöyryytyksen
ja rangaistuksen kohteiksi, kun taas voimakkaita aviomiehiä ylistetään (Sidhu 2008,
438). Aviopuolisoiden vallankäyttöön liittyvä huumori on siis sanomalehtisarjakuvien ilmestymistä vanhempi ilmiö.
Sarjakuvan lukijat tukeutuvat aiempaan kokemukseensa mediateksteistä ja käyttävät muistamiaan henkilöhahmotyyppejä, ikonografiaa, puhetyylejä tai tyypillisiä tilanteita kontekstuaalisena tietona tulkitessaan lukemaansa sarjakuvaa (Kukkonen
2008b, 261). Myös sarjakuvantekijät rakentavat henkilöhahmonsa suhteessa jo olemassa oleviin henkilöhahmoihin tietoisesti tai tiedostamatta rakennettuja viittaussuhteita luoden. Sarjakuvan historian aikana vanhojen sarjakuvien sukupuoliasetelmat
ovat saaneet uusia tulkintoja, jotka parodioivat hahmoja tai purkavat alkuperäisten
sarjakuvien komiikan rakenteita. Satiiriin ja parodiaan mieltynyt 1960-ja 1970-luvun
underground-sarjakuva otti valtavirtasarjakuvasta tunnistettavat ja usein puhtoisuudestaan sekä viattomasta maailmankuvastaan tunnetut sarjakuvahahmot pääasiassa
väkivaltaisten ja seksuaalisten uudelleenversiointien kohteeksi (Arffman 2004, 171).
Näin underground-sarjakuva kommentoi aiempaa kuvastoa ja rakensi omaa sopivaisuussääntöjä koettelevaa kuvastoaan. Useimmiten parodian kohteina olivat supersankarit ja eläinhahmot (mt.), mutta myös huumorisarjakuvan perinne sukupuolten
välisestä vallanjaosta pääsi parodiseen käsittelyyn. Esimerkiksi jo 1950-luvulla Madlehdessä julkaistussa parodisessa versiossa Vihtori ja Klaara -sarjakuvasta asetelma dominoivasta vaimosta ja tossun alla olevasta aviomiehestä viedään liioittelun myötä
asteelle, jossa kyseenalaistuu perheväkivallan koomisuus.91 Feministinen sarjakuva
Glascockin ja Preston-Schreckin tarkoituksena oli tutkia, millaisia sukupuolen ja rodun stereotypioita
sarjakuvat sisältävät. Tutkijat vertasivat tutkimustuloksiaan aiempiin määrällisiin tutkimuksiin ja väittivät, että sukupuolistereotypiat pitivät edelleen pintansa sanomalehtisarjakuvassa. He esittivät, että naiset ovat sarjakuvissa aliedustettuina, naiset kuvataan miehiä useammin naimisissa olevina, naisilla ei
kuvata olevan yhtä usein työtä kuin miehillä, naisten ulkonäköön kiinnitetään enemmän huomiota,
naiset esitetään alemmissa työtehtävissä kuin miehet, naiset tekevät enemmän kotitöitä kuin miehet ja
naishahmot ovat verbaalisesti aggressiivisempia kuin miehet. (Glascock & Preston-Schreck 2004, 428–
429.) On huomattava, että Glascockin ja Preston-Schreckin tuloksia ei voida yleistää kaikkeen sarjakuvaan, vaan tutkimus kertoo nimenomaan sanomalehtisarjakuvan sukupuolittavista representaatioperinteistä.
91 Kurtzman, Harvey & Bill Elder & Bernie Krigstein 1954: ”Bringing Back Father!”. Mad Magazine
17/1954.
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puolestaan otti 1970-luvulla tunnetut sarjakuvahahmot, kuten Wonder Womanin ja
Kippari-Kallesta tutun Olgan, oman ideologisen ja naisten oikeuksia ajavan agendansa käyttöön (ks. Chute 2010, 21).
Tunnistettavien hahmojen uudelleenversioinnit on helppo kytkeä alkuperäisiin
esikuviin, jolloin voidaan puhua interfiguraalisuudesta intertekstuaalisuuden muotona
(ks. Müller 1991). Tunnettuja sarjakuvaesimerkkejä interfiguraalisuudesta ovat Bill
Willinghamin käsikirjoittama Fables-sarja (2002–2015) ja Neil Gaimanin käsikirjoittama The Sandman (1989–), jotka lainaavat henkilöhahmoja lukuisista lähteistä, kuten
saduista, kaunokirjallisuuden klassikoista ja eri kulttuuripiirien mytologioista (ks. Varis 2013, 77, 137). Representaatiojärjestelmässä rakentuvissa suhteissa ei ole kyse ainoastaan tämänkaltaisesta tunnistettavasta interfiguraalisuudesta, vaan abstraktimmasta representaatioiden välisestä liikkeestä, johon kytkeytyy ideologisia merkityksiä
esimerkiksi sukupuoleen liittyen (ks. Paasonen 2010). Toisin sanoen sarjakuvarepresentaatioiden tuotanto ja tulkinta perustuvat muiden representaatioiden tavoin aiemmille kuvastoille, mutta ne voivat myös rakentaa etäisyyttä niihin tai luoda monimutkaisia ja epämääräisiä suhteita erilaisten kuvastojen välille (mts. 42, 45–46).
Karun sellin Annabella ei ole väkivaltainen tai aviomiestään millään tavoin uhkaileva, vaan verbaalinen hyökkäävyys suuntautuu kodin ulkopuolella tavattuihin ihmisiin ja häntä kuulusteleviin poliisiviranomaisiin. Näkyvimmin Annabellan kytkee dominoivan vaimon kuvausperinteeseen suuri fyysinen koko ja lihavuus, jotka huumoria rakentavissa sarjakuvissa ovat olleet visuaalinen keino naisen valta-asetelman esittämiseen. Jo 1900-luvun alun suffragettiliikkeistä pilaa tekevissä pilapiirroksissa oli
tyypillistä esittää aktiivinen ja oikeuksiaan ajava nainen suurikokoisena matroonamaisena naisena suhteessa pienikokoiseen ja heiveröiseen aviomieheen (Goodman 2001,
55). Niinkin yksinkertaista piirroksellista keinoa kuin mittasuhteilla leikittelyä käytettiin vihjaamaan siitä, että naisliike johtaa sosiaalisen järjestyksen murenemiseen ja
vakiintuneiden sukupuoliroolien syrjäyttämiseen (mt.).
Feministisen tutkimuksen myötä lisääntynyt tutkimus lihavuuden representaatioista esittää, että lihava nainen koetaan usein maskuliiniseksi, sillä fyysisen tilan viemisen lisäksi sen koetaan ottavan myös yhteiskunnallista ja sosiaalista tilaa (Harjunen
2006, 193). Tämä puolestaan rikkoo perinteisiä sukupuolirooleja, joissa miehen on
katsottu olevan hallitsevampi fyysisesti, yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti (mts. 194).
Humoristisissa teksteissä naisen ison fyysisen tilan vieminen kuvastaa usein tällaista
toimivan roolin ottamista ja aktiivisuutta. Karun sellin Annabellan tilan ottaminen liitetään teoksessa etenkin seksuaalisuuteen. Aviomies Aaro jumaloi vaimonsa runsasta
vartaloa, ja pariskunta esitetään harrastamassa seksiä kolmeen otteeseen teoksen ai-
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kana. Viime alaluvussa analysoimassani kohtauksessa pariskunnan rakastelu oli esitetty hybridistä visuaalista metaforaa hyödyntäen, mutta pariskunnan intiimit hetket
on kuvattu kahdesti myös pitäytyen henkilöhahmojen ruumiiden tavanomaisessa kuvauksessa. Teoksen alkupuolella nähdään kahden ruudun kohtaus, jossa Annabella
nauttii aviomiehensä tuottamasta seksuaalisesta mielihyvästä (KS, 5; ks. Kuva 16).
Tyynyjen keskellä makaavan Annabellan ruumis vie miltei koko ruudun tilan Aaron
näkyessä kuvatilassa ainoastaan vaimonsa reisiä puristavien käsien ja päälaen muodossa. Myös seuraavassa ruudussa kuvatila rajautuu hekumansa huipulla olevan Annabellan ruumiiseen Aaron näkyessä ruudussa ainoastaan vaimonsa rintaa kohti kurottuneen jalan muodossa.
Ruutujen rajauksen voisi tulkita korostavan Annabellan seksuaalisesti hallitsevaa
asemaa parisuhteessa. Lihavuustutkija Hannele Harjunen ehdottaa, että länsimainen
kulttuuri suhtautuu lihavan naisen seksuaalisuuteen lähinnä kolmella tavalla. Ensinnäkin lihavien naisten seksuaalisuus saatetaan kieltää kokonaan ja suhtautua heihin
aseksuaaleina ja miltei sukupuolettomina olentoina. Toiseksi lihavan naisen seksuaalisuus saatetaan kokea hyväksyttävät naisen rajat ylittävänä hedonistisena kyltymättömyytenä. Kolmanneksi lihavan naisen seksuaalisuus liitetään hedelmällisyyteen ja
alkukantaisuuteen, hoivaavaan äidillisyyteen ja eräänlaiseen ”äiti Maa” -ajatteluun.
Nämä ajattelutavat vaikuttavat siihen, minkälaisia representaatioita lihavista naisista
tuotetaan, miten representaatioita tulkitaan ja miten lihaviin naisiin suhtaudutaan arjessa. (Harjunen 2006, 185.) Harjusen mainitsemista tulkintavaihtoehdoista toisena
mainittu hedonistisuus voisi olla strategia Annabellan seksuaalisuuden representoimisen analysoimiseen, sillä Annabella esitetään heti teoksen alussa ruokahalultaan
kyltymättömänä. Populaarikulttuurissa esiintyviä lihavan naisen representaatioita tutkineen Angela Stukatorin (2001, 199) mukaan nälkä on vakiintunut kulttuurinen metafora naisen seksuaalisuudelle, halulle ja vallalle. Kulttuurinen metafora koodaa lihavan naisen ruokahalun lisäksi myös hänen seksuaalisen halunsa kyltymättömäksi
(mt.). Karun sellin alussa nähtävä takauma lapsuuteen paljastaa, kuinka Annabella ei
tyydy saamiinsa herkkuihin, vaan vaatii aina lisää. Käsittelen ensin hedonistisuutta
painottavaa tulkintavaihtoehtoa, minkä jälkeen tarjoan toisenlaisen tulkinnan.
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Kuva 16. KS, 5.
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Karun sellin Annabellan ruumis rajautuu pariskunnan seksiä kuvaavassa ruudussa
miltei koko ruudun tilan täyttäväksi (KS, 5; ks. Kuva 16). Annabellan suurikokoinen
ruumis rinnastuu häntä ympäröivien tyynyjen pehmeyteen, mikä korostuu ruudussa
toistuvan puristavan otteen avulla: Annabellan jalkojen väliin sijoittuvan Aaron kädet
puristavat ja ääniefektien perusteella jopa raapivat Annabellan ihoa samalla, kun Annabellan omat kädet puristavat ympäröiviä tyynyjä. Rajaus nostaa Annabellan seksuaalisen kokemuksen kuvauksen kohteeksi jättäen miehen seksuaalisen kokemuksen
kuvauksen ulkopuolelle. Annabellan kasvoilta paistava ja sisäänpäinkääntyneisyyttä
viestivä ilme linkittää ruudun seuraavalla sivulla nähtyyn lapsuustakaumaan, jossa
lapsi-Annabella nähdään lelukasan päällä konkreettisesti tavoittelemassa kuuta taivaalla. Tekstilaatikko ruudussa kertoo, että Annabella sai lapsena kaiken, mitä hän
halusi – ja jos hän ei saanut, hän otti sen väkisin (KS, 6). Sivuilla rakentuva yhteys
kyltymättömyyden ja seksuaalisen halun välillä rakentaa kuvaa Annabellan haluista
kontrolloimattomina ja pohjattomina oli kyse lapsuuden leluista ja herkuista tai aikuisuuden seksielämästä.
Kulttuurintutkimuksessa vakiintui 1990-luvulla termi kuriton nainen (unruly woman), jolla tarkoitetaan kirjallisuudessa ja erilaisissa populaarikulttuurisissa tuotteissa
esiintyvää, hyväksyttävyyden rajat ylittävää naishahmoa.92 Katherine Rowe (2002, 11)
selvittää kurittoman naisen topoksen esiintyneen kautta historian aina, kun naisten
ruumiita on pidetty ”konventionaalisten sukupuoli-representaatioiden kannalta ylettöminä – liian lihavina, suulaina, vanhoina, likaisina, raskaina, seksuaalisina (tai ei tarpeeksi seksuaalisina)”.93 Rowen mukaan kuriton nainen vahingoittaa sekä ruumiillaan
että puheellaan ääneen lausumatonta lakia siitä, että nainen ei saisi tehdä itsestään
spektaakkelia eli ylittää tiettyjä sopivaisuuden rajoja (mt.). Vaara spektaakkelin kohteeksi joutumisesta on ajatus, jonka Mary Russo (1994, 53) esitteli teoksessaan The
Female Grotesque – Risk, Excess, and Modernity (1994). Russo nostaa esiin, kuinka naisen
ruumis on mielletty miehen ruumista lähtökohtaisesti groteskimpana erityisesti lisääntymiskykyyn liittyvien materiaalisten ominaisuuksiensa vuoksi (ks. Luku 3.2.1).
Russo nostaa kuitenkin myös esiin, kuinka naisen ruumiillista olemista ja tekemistä

Käsitettä käytettiin erityisesti 1990-luvun ja 2000-luvun mediatutkimuksessa (Rowe 2002, 1995; Stukator 2001) ja kirjallisuudentutkimuksessa (Niebylski 2004), ja se on kulkeutunut myös sarjakuvatutkimukseen kuvastamaan perinteisiä sukupuolirooleja rikkovia naishenkilöhahmoja (Sugawa-Shimada
2011; Køhlert 2012).
93 Dianna C. Niebylski (2004, 16–17) löytää kurittoman naisen topoksia keskiajan kirjallisuudesta, jossa
äänekkäitä ja irstaiksi miellettyjä hahmoja olivat muun muassa Geoffrey Chaucerin Canterburyn tarinoiden
Bathin vaimo, Francois Rabelais’n Gargantua ja Pantagruelin Gargamelle, Ben Jonsonin Bartholomew Fair
-näytelmän Ursula Sikanainen ja Fernando de Rojasin La Celestinan nimihahmo.
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kontrolloidaan sosiaalisesti ja yhteisesti tarkkailemalla kohtuullisuuden rajoissa pysymistä. Kun kohtuullisiksi määritellyt rajat ylitetään esimerkiksi ruumiinkoossa tai
käyttäytymisessä, nainen joutuu sosiaalisen paheksunnan ja spektaakkelin kohteeksi.
(Mt.)
Kurittoman naisen kuvastoa tutkineet korostavat kurittoman naisen ambivalenssia siinä, miten kuriton nainen asettuu yhtäältä vitsin kohteeksi rikkoessaan feminiinisyyden ja maskuliinisuuden normeja. Toisaalta näin tehdessään se voidaan ymmärtää myös hierarkioita uhkaavana ja siten kumouksellisena, transgressiivisena hahmona. (Stukator 2001, 199.) Kurittoman naisen kiteytymänä pidettiin 1990-luvun
tutkimuksessa yhdysvaltalaisen koomikon, Roseanne Barrin luomaa Roseanne-hahmoa, joka kutsui itseään kotijumalattareksi (Domestic Goddess). Barrin hahmo oli ylipainoinen, kotoaan koskaan poistumaton rouva, jonka päivät täyttyivät saippuaoopperoiden katsomisesta ja herkuttelusta. Barrin komiikkaa tutkineet ovat esittäneet,
että koomikon omima kotijumalattaren titteli hyödynsi sentimentaalista ja ihannoivaa
kuvastoa naisesta ”kodin hengettärenä”, mutta kääntämällä ihannekuvan nurin se otti
hahmon itsemäärittelyn ja kapinan työvälineeksi. (Rowe 1995, 68, 72; 2002, 13.) Kotijumalatar ei ollut enää enkelimäinen ja kodilleen omistautuva nainen, vaan hedonistinen, ulkonäköönsä välinpitämättömästi suhtautuva ja mielistelyyn taipumaton.
Karun sellin Annabella vertautuu Roseannen tapaiseen kurittomaan naiseen erityisesti ruudussa, jossa tiskien taakse hautautuneen Annabellan myrtyneestä ilmeestä
huolimatta minäkertoja kuvailee tunteneensa itsensä avioliitossaan ”j u m a l a t t a r
e k s i” (KS, 5). Minäkertojan sanavalinta rakentaa intertekstuaalisen yhteyden 1990luvun tunnetuimpaan ”kotijumalattareen”, mutta luonnehdinnan yhdistyminen kuvalliseen ainekseen tuottaa myös lisämerkityksiä. Aiemmassa ruudussa nähdään kaksi
alastonta naishahmoa, jotka rakentavat intervisuaalisen suhteen kivikautisiin jumalatarpatsaisiin, joille tyypillisiä piirteitä ovat pyöreät ruumiinmuodot, kuten suuri vatsa,
rinnat, takamus ja reidet (ks. esim. Honour & Fleming 2006/1992, 35–36). Sivulla
siis rakentuu kuvan ja sanan vuorovaikutuksen avulla viittauksia erilaisiin lihavan naisen representaatioihin.
Monenlaisten representaatioperinteiden aktivoimisen voi tulkita olevan yksi Karun
sellin kuvallis-sanallisista strategioista, jolla naisen ruumiiseen ja feminiinisyyteen liittyviä myyttejä ja käsityksiä tehdään näkyviksi. Ehdotin aiemmin, että samalla sivulla
nähtävä intiimi rakastelukohtaus voidaan tulkita suhteessa Harjusen mainitsemaan
representaatioperinteeseen lihavan naisen seksuaalisuudesta kyltymättömänä ja rajat
ylittävänä. Teoksen välittämä representaatio lihavan naisen seksuaalisuudesta ei kuitenkaan yksioikoisesti toista kuvausperinnettä, jossa nainen nähdään dominoivana ja
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mies tossun alle jääneenä rukkana. Annabellan seksuaalista nautintoa esittävien ruutujen jälkeen sijoittuva ruutu selventää asiaa. Sanallinen kerronta sijoittuu pelkistetysti
piirretyn hahmon sisään, ja minäkertoja kuvailee suhdettaan aviomieheensä: ”Meillä
ei ollut lapsia, hän ei voinut saada niitä. Minulle mieheni oli kaikki kaikessa: KAVERI
AVIOMIES RAKASTAJA LAPSI ISÄ ja usein myös jonkinlainen OBJE-KTI” (KS,
5, ks. Kuva 16). Miehen rooli määrittyy suhteessa kertovaan naiseen ja hänen tarpeisiinsa, jotka kirjaimellisesti kirjoittautuvat valkoisena hahmona kuvatun aviomiehen
pintaan.
Minäkertojan listaamat roolit paljastavat, kuinka moniulotteinen pariskunnan
suhde on. Samalla, kun minäkertoja luonnehtii oman näkemyksensä aviomiehen tehtävistä ja rooleista, miehen roolien kautta peilautuu Annabellan käsitys itsestään. Annabella on vastinpari miestä kuvaaville määreille: hän on yhtä lailla kaveri ja rakastaja,
mutta myös aviovaimo, äiti, tytär ja subjekti puolisolleen. Roolien listaus aktivoi Harjusen (2006, 185) mainitseman lihavan naisen representoimisperinteen, jossa korostuu hoivaava äidillisyys. Tätä aspektia rakentavat kohtauksessa nähtävät pienet naishahmot, joiden muoto ja kuvaustapa rakentavat yhtymäkohdan Willendorfin Venus
-patsaaseen (n. 30 000–25 000 eaa.), joka on yksi taidehistorian tunnetuimpia kivikautisia esineitä. Harjunen (2006, 183–184, 185) huomauttaa, että naisen ruumiin
representaatiojärjestelmässä kyseinen figuuri on saanut edustaa juuri kuvausperinnettä, jossa lihavan naisen ruumiillisuus liitetään alkukantaiseen Äiti Maa -tyyppiseen
hedelmällisyyteen. Myös Aaroa pelkistetysti esittävän hahmon voi tulkita vasten arkaaisten hedelmällisyysfiguurien perinnettä, mutta ruudun sanallinen informaatio
kertoo Aaron kyvyttömyydestä saada lapsia, mitä tukee kuva hahmon ylöspäin nostetuista ja savuavista peukaloista. Kuva visualisoi miehen suvunjatkamiskykyyn liittyvän arkikielisen ilmauksen, jossa mies ”ampuu tyhjiä kuteja”.
Karun sellin tapa representoida lihava nainen eroaa esihistoriallisesta viittauskohdastaan, sillä Willendorfin Venus -figuurista poiketen Karun sellin pienillä naishahmoilla on suu, jolla he hymyilevät tai irvistävät koko hammasrivistönsä voimalla. Suut
toistavat edellisessä ruudussa nähdyn Annabellan ilmettä, joka on seksuaalisen hekuman hetkellä vääntynyt niin ikään hampaat paljastavaan irvistykseen. Irvistys tuottaa
hahmoihin monitulkintaisuutta, joka on mahdollista tulkita taidehistorian feministisenä uudelleen kirjoittamisena, kuten Vihreän rapsodian kohdalla analysoimani intervisuaalinen viittaus Magritten taiteeseen (ks. luku 3.2). Tällaiset intertekstuaaliset suhteet kutsuvat lukijan vertaamaan henkilöhahmoja toisista teksteistä tuttuihin henkilöhahmoihin, jotka usein voivat olla toisesta ajallisesta tai kulttuurisesta kontekstista
peräisin, ja kiinnittämään lukijan huomion sukupuolinormien kulttuuriseen ja histo-
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rialliseen muuttuvuuteen sekä maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä koskevien käsitysten liikkuvuuteen (Gymnich 2010, 518). Karun sellin lukija kutsutaan pohtimaan päähenkilöä suhteessa naisiin vuosituhansia liitettyihin hedelmällisyyden merkityksiin.
Esimerkissä nähtävä sanojen tilallinen sijoittuminen vaikuttaa siihen, miten pariskunnan välisen dynamiikan tulkitaan rakentuvan. Erityisesti viimeinen aviomiestä
määrittävä sana on tässä mielessä kiinnostava, sillä objektius määrittää miehen kohteeksi, ja kohde edellyttää toimijaa eli subjektia. Annabellan määrittyminen toimijaksi
rikkoo sukupuolistereotypioita, joissa nainen on passiivinen objekti suhteessa aktiiviseen mieheen. Objekti-sanan väärintavuttaminen kiinnittää lukijan huomion mieshahmon sukuelimeen, sillä sukuelin rikkoo sanan yhtenäisyyden.94 Yhtäältä voidaan
tulkita, että sanan sijoittuminen miehen sukuelimen yhteyteen luo kuvan ja sanan
yhteistyönä merkityksen aviomiehestä nimenomaan seksiobjektina. Toisaalta tulkintaa voidaan viedä pidemmälle ja väittää, että sanallinen ilmaus ei esimerkin tapauksessa riitä kuvaamaan päähenkilön monimutkaista suhdetta aviomieheen, vaan siihen
tarvitaan kielen rakenteiden rikkomista. Tarkemmin sanottuna esimerkki osoittaa,
miten sarjakuvassa on mahdollista kuvaa ja sanaa yhdistämällä kuvata kielelle kääntymätöntä tai ainakin osoittaa kielen riittämättömyys. 95
Ruutuun kiteytetty vastinparien moneus ja samanaikaisuus kyseenalaistavat yksinkertaiset käsitykset, joiden mukaan dominoivana naisena esitetty Annabella olisi yksioikoisesti hallitseva ja pienenä esitetty aviomies alistuva. Ruutu toimii perustana
sille, miten teoksessa aletaan rakentaa päähenkilöiden välistä subjekti-objekti-suhdetta esimerkiksi äiti-lapsi-suhteena, mutta samalla se toimii myös muistutuksena
roolien moninaisuudesta. Kertomuksen edetessä nähdään, kuinka syvästi vankilaan
joutunut Annabella kaipaa aviomiestään ja muistelee heidän yhteistä elämäänsä vanhaa hääkuvaa katsellen (KS, 25). Hääkuvassa Annabella heijaa käsivarsillaan pienikokoista Aaroa, mikä aktivoi merkitykset parisuhteesta äidin ja lapsen välisenä suhteena.

Koska monet sarjakuvat ovat käsin tekstattuja, myös sanojen visuaalisuudella, kuten esimerkiksi kokoa muuttamalla tai tässä tapauksessa sanojen väärin tavuttamisella, voidaan vaikuttaa merkitysten syntymiseen (vrt. Chute 2010, 110–111).
95 Esimerkki on mielenkiintoinen osoitus myös siitä, miten sarjakuvan käännöksissä sanallisten elementtien sijoittaminen alkuperäisteosta eroavalla tavalla vaikuttaa merkitysten syntymiseen. Karun sellin
saksankielisessä painoksessa ei ole otettu huomioon sanallisten elementtien visuaalisuutta. Saksalaisessa painoksessa ilmaus ”jonkinlainen objekti” on ensinnäkin käännetty muotoon ”Sexualobjekt”,
mikä lukitsee objekti-sanan merkityksen koskemaan ainoastaan seksuaalisuutta (Karussell, 5). Lisäksi
sanaa ei ole sijoitettu alkuperäisteoksen tavoin mieshahmon jalkoihin, vaan hahmon vatsan seudulle.
Sekä sanan käännös että sen uudelleensijoittaminen sabotoivat alkuperäisen idean kuvan ja sanan yhteistyöstä, joka vaatii lukijan aktiivista merkityksen muodostamista. Esimerkki havainnollistaa myös
sarjakuvien kääntämisen haasteellisuutta, mikä toisaalta tulee esille jo teoksen nimen sanaleikissä, joka
ei käänny saksaksi (Karussell) eikä myöskään ruotsiksi (Karu cell) ilman kaksoismerkityksen katoamista.
94
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Kuvaa katsovalle Annabellalle kuva herättää muistoja siitä, kuinka hääkuvaaja ei halunnut määrätä silminnähden rakastuneelle pariskunnalle ”mitään jäykkiä asentoja”,
vaan pariskunnan osapuolet saivat olla omia itsejään. Annabellan kaipauksen ja rakkauden esittäminen muistelun muodossa tuo esiin pariskunnan suhteen hellyyden ja
onnellisuuden.
Teoksen päähenkilöpariskunnan tasolla analysoimassani sukupuolten representaatiossa keskeistä näyttäisi olevan roolien moneus ja päällekkäisyys: Annabella ja
Aaro ovat toisilleen tärkeitä monin eri tavoin, mikä estää teoksen sukupuolirepresentaatioiden tulkinnan stereotypisoivia kuvausperinteitä toistavina. Kehityskertomuksena Karu selli syventää päähenkilön kuvausta tarinan edetessä ja hyödyntää strategioita, joissa Annabellan ja Aaron välistä valtasuhdetta käsitellään suhteessa seksuaalisuuteen ja lapsettomuuteen. Yksittäisten ruutujen saamat merkitykset kumuloituvat,
muuttuvat ja kenties kyseenalaistuvat, kun lukija seuraa kertomusta tehden hypoteeseja tapahtumista, henkilöhahmoista ja tarinan maailmasta. Kurittoman naisen
hahmo on tulkittu feministisesti positiivisena hahmona sen vuoksi, että se representoi naisen kurittomana suhteessa sukupuoliin liitettyihin normatiiviisin odotuksiin
(ks. Stukator 2001, 198). Kurittomaan naiseen liitetäänkin adjektiiveja, kuten uhmakas, villi, kapinallinen, huonosti käyttäytyvä ja ongelmallinen (mt.). Karun sellin representaatiostrategiat tuovat kuitenkin monipuolisesti esiin myös herkkyyden, jota kurittoman naisen tyyppihahmoon ei yleensä liitetä.
Vaikka teoksen alku esittää Annabellan dominoivana hahmona, kertomuksen kehittyessä päähenkilöstä paljastuu uusia piirteitä, jotka ovat osittain vastakkaisia teoksen alussa nähdylle huonolle käytökselle ja hedonistiselle ahneudelle. Kun identiteetin heijastuspintana toiminut Aaro on Annabellan vankilaan jouduttua poissa, tarvitsee Annabella itselleen toisen ihmisen, jonka avulla hän voi rakentaa identiteettiään.
Annabella käy vankilan terapeutin vastaanotolla, mutta terapeuttia tärkeämmäksi
muodostuu hänen salaa tekemänsä käsinukke, jonka kanssa hän keskustelee sellissään ja kuvittelee muodostavansa nuken kanssa uuden parivaljakon, joka on kuin
”…taivas ja maa… // …yö ja päivä… // …elämä ja kuolema… // …vankeus ja
vapaus…” (KS, 44). Sen lisäksi, että minäkertoja nimeää vastinparit, ne nähdään
myös kuvallisesti esitettyinä: maa, yö ja kuolema personifioituvat Annabellan ruumiin
kautta ja taivas, päivä sekä elämä nuken kautta. Dikotomioiden käyttämisen voi tulkita kuvastavan sitä, kuinka vahvasti Annabella haluaa muodostaa sidoksen toiseen
ihmiseen.
Annabella tekee nuken Aarolle suunnittelemansa paidan valmistuksessa ylimääräiseksi jääneestä kangaskaistaleesta, mikä ohjaa tulkitsemaan nuken Aaron korvikkeeksi. Nukessa aktivoituu Aaroon aiemmin liitetyt merkitykset lapsimaisuudesta,
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mutta nukke saa myös konkreettisesti lapsen paikan, kun sellinsä yksinäisyyteen kyllästynyt Annabella päättää imettää nukkea ja siten helpottaa kosketuksen kaipuutaan
(KS, 46). Nukkehahmon avulla teos nostaa esiin naisen roolin äitinä ja päähenkilön
lapsettomuudesta johtuvan surun. Imettäminen on kohtauksessa ravinnon tarjoamisen sijaan henkilökohtaisen ikävän lievityksen keino, mikä voi johtaa pohtimaan
imettämisen vastavuoroisuutta: lapsen tarpeista huolehtiminen saattaa tuottaa myös
äidille kokemuksen oman olemassaolon tarpeellisuudesta ja kosketuksen tuottamasta
mielihyvästä.
Annabellan suhdetta hellyyden kohteena toimivaan nukkeen kuvataan käyttämällä
universaaleina pidettyjä dikotomioita maasta ja taivaasta, yöstä ja päivästä, elämästä
ja kuolemasta sekä vankeudesta ja vapaudesta. Annabellalle nukke on ’toinen’, johon
hän voi kohdistaa tunteensa, mutta teoksen loppupuolella paljastuu, että nukke on
itse asiassa Annabellan omakuva. Nukke ei siten rinnastu täysin alussa muun muassa
’objektina’ esiteltyyn aviomieheen, vaan kyse on Annabellan sisäisestä toiseudesta,
johon hän nuken avulla yrittää muodostaa suhdetta. Nuken vähittäinen valmistuminen mittaa Annabellan sisäisen tasapainoisuuden ja hyväksynnän kehittymistä, sillä
nuken valmistuttua Annabella voi saavuttaa sisäisen eheyden.
Sisäisen dialogin esittäminen jakamalla henkilöhahmo tavalla tai toisella kahtia on
sarjakuvassa yleinen henkilöhahmon itsereflektion kuvaamisen keino. Sisäisen dialogin esittämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi tuttuja symboleja, kuten peiliä, varjoa tai hirviöhahmoa (Romu 2017; ks. myös Ernst 2017, 102–114; El Refaie 2014a).
Tunnettujen symbolien avulla sisäinen dialogi on helpompi esittää, kun persoonan
synkkä puoli tai negatiiviset ajatukset voidaan konkretisoida itsestä erilliseksi esineeksi tai asiaksi. Esimerkiksi Hanna Koljosen Sokerihullu-teoksessa (2012) addiktio
on visualisoitu sarvipäiseksi piruksi. Mari Ahokoivun Löydä minut tästä kaupungista teoksessa (2009) ja Anne Muhosen Ystäväni varjo -teoksessa (2009) minä käy dialogia
varjon kanssa. (ks. lisää Romu 2017.) Sisäisen dialogikumppanin visualisoimisen voi
ymmärtää olevan sarjakuvan keino, jolla monologi saadaan muutetuksi dialogiksi ja
jolla sarjakuva voi osallistua laajaan keskusteluun minuuden eheydestä ja jakautuneisuudesta.
Suhde minän ja toisen, subjektin ja objektin välillä rakentuu Kovácsin teoksessa
myös tavalla, joka kyseenalaistaa heteronormatiivisen järjestyksen, eli vallitsevan so-
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siaalisen järjestyksen, jossa kaikki muut kuin heteroseksuaaliset tavat tehdä seksuaalisuutta näyttäytyvät poikkeuksina suhteessa normiin (ks. Rossi 2003, 120).96 Annabellan vankitoverin, Teijan, kerrotaan joutuneen vankilaan tapettuaan vahingossa
poikaystävänsä, joka löysi hänet ”erään tytön” kanssa sängystä (KS, 31 kursivointi alkuperäinen). Teija kertoo Annabellan muistuttavan tyttöystäväänsä ja kaappaa hänet
syleilyynsä. Annabella reagoi aluksi perääntyen, mutta tarve antaa ja kokea läheisyyttä
voittaa lopulta epäröinnin. Annabella perustelee intiimin hetken toteamalla, että
”HÄN [Teija] tarvitsee läheisyyttä”, vaikka tosiasiassa myös hän itse on kaivannut
ihmisen kosketusta niin paljon, että on askarrellut ihmistä muistuttavan nuken.
Annabellan ja Teijan välille syntyy suhde, jonka seksuaalista sävyä ei suoraan ilmoiteta, mutta lukija voi täydentää suhteen tällaiseksi erilaisia vihjeitä tulkiten. Naisten syleily kuvataan sivun viimeisessä ruudussa, joten lukijan on käännettävä sivua,
jotta hän saa tietää, miten naisten kohtaaminen etenee. Seuraavalla sivulla naiset nähdään itkemässä sylikkäin, kunnes kaksi muuta vankia tyrmistyvät heidät nähdessään
(KS, 52, ks. Kuva 17). Annabellan ja Teijan syleily on muiden vankien mielestä niin
järkyttävä asia, että heidän kantamansa kahvitarjotin putoaa maahan, ja astiat lentelevät jopa ruutuja erottavan palkin yli. Ruudun reunojen rikkoutumista on sarjakuvatutkimuksessa tulkittu metalepsisenä kerronnan ontologisten tasojen rikkoutumisena
(Kukkonen 2011b, 214; ks. myös Kontturi 2014, 118). Ruudun ulkopuolisen tilan,
kuten ruutuvälin ja marginaalien, ei yleensä ymmärretä kuuluvan tarinan tilaan, vaan
edustavan tarinan ulkopuolista tilaa. Tarinamaailman sisälleen rajaavien ruutureunojen ylitys on sarjakuvan itsetietoinen keino kiinnittää lukijan huomio sarjakuvan konventioihin. (Mt.)
Karun sellin sivulla ruutureunojen ylitys kiinnittää ensinnäkin lukijan huomion sarjakuvan konventioon rajata tarinan tila ruutureunojen sisälle. Keino voi saada lukijan
pohtimaan rajaamista myös laajemmassa, kulttuurisessa, sosiaalisessa ja poliittisessa
merkityksessä. Ruutuvälin erikoinen käyttäminen sivulla mahdollistaa tulkinnan,
jossa tyrmistyneet naiset edustavat heteronormatiivisen järjestyksen sisälle kirjaimellisesti rajautunutta näkemystä. Järjestyksen rajaa symbolisesti edustava ruutuväli rikkoutuu hetkellisesti, kun naiset näkevät heteronormatiivista järjestystä rikkovat Annabellan ja Teijan. Lukijan huomio kiinnitetään ruutuväliin rajaavana ja rikkoutuvana
elementtinä naisten tarjottimesta lentävien astioiden ja heidän järkyttyneen repliikkinsä sisältävän puhekuplan ylittäessä ja alittaessa ruutuvälin.

Heteronormatiivisuus on eri asia kuin normatiivinen heteroseksuaalisuus, jossa on selkeät rajat sille,
miten heteroseksuaalisuuden sisällä pitää käyttäytyä. Esimerkkeinä normatiivisen heteroseksuaalisuuden rikkomisesta voidaan pitää vanhan naisen ja nuoren miehen välistä seksiä ja tietoista kieltäytymistä
lisääntymisestä (Rossi 2003, 120).
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Kuva 17. KS, 52.
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Toisiaan syleileviä Annabellaa ja Teijaa kuvaava sivu on monimerkityksinen sisältäessään paljon naisen väliseen kohtaamiseen liittyvää kuvallista symboliikkaa. Huomiota herättävimpiä elementtejä ovat sivua reunustavat kankaat, jotka naiset ovat
valinneet työstettäviksi käsityöterapian aikana. Naisten on tarkoitus ommella kankaista mekot itselleen, mutta kankaiden työstämisen voi tulkita kuvastavan myös
identiteetin käsittelemistä. Annabellan kangasvalinta on asiallinen ruutukuosi, ja Teijan valitsemaa kangasta koristavat naisen sukuelimeen viittaavat symbolikuviot. Symboli viittaa etenkin Teijan seksuaaliseen haluun toista naista kohtaan, mutta kuvio
rinnastuu visuaalisesti teoksessa usein esiintyvään kovakuoriaisen hahmoon, mikä
monimutkaistaa tulkintoja. Annabella rinnastetaan teoksessa useaan otteeseen kovakuoriaiseen, josta tulee vankeusaikana jopa vapauden symboli kovakuoriaisen pystyessä liikkumaan vankilan seinistä välittämättä. Kovakuoriaisen voi tulkita vapauden
symboliksi myös Annabellan ja Teijan syleilyä kuvaavalla sivulla. Naiset pyristelevät
toisiaan kohti kuin sivun yläreunassa toisiaan kohti lentävät hyönteiset. Mustan sellin
yksinäisyydestä naiset pyrkivät kohti toistensa tuomaa läheisyyttä ja turvaa. Annabella
ja Teija kohtaavat toisensa fyysisesti mutta myös symbolisesti erillisten kankaiden
yhdistyessä toisiinsa ruudun yläreunassa ja miljööseen sijoittuvassa taulussa. Toisaalta
kankaita pitelevät aloillaan paksut kettingit, joiden voi tulkita symboloivan heteronormatiivisuuden asettamia rajoituksia.
Sivun kolmessa alimmassa ruudussa minäkertoja selostaa, että Teijan ja hänen välille syntyy läheinen ja voimaannuttava ihmissuhde: ”[v]älikohtaus unohtui, mutta
minä olin löytänyt ihmisen… // …ystävän… // … ja uuden dimension…” (KS,
52). Oudolta kalskahtava dimensio-sana viittaa Annabellan ja hänen terapeuttinsa
aiempaan keskusteluun, jossa Annabella on kertonut nähneensä eroottista painajaista
vanginvartijastaan. Terapeutti rauhoittelee Annabellaa todeten: ”[r]auhoitu Annabella! Etsit vain uutta dimensiota ja objektia tunteillesi. Uroksesi on niin etäällä…
Olet malliesimerkki terveestä naisesta.” (KS, 41). Objektit ja dimensiot viittaavat
freudilaiseen psykoanalyysiin, johon Kovácsin teos tekee myös tunnistettavan viittauksen: vankilaterapeutin seinällä roikkuu juliste, joka julistaa tunnetun psykoanalyytikon vähäpätöisyyttä (”Freud is nothing”, KS, 41, 47). Vaikka detaljiteksti väheksyy Freudia, mainitun psykoanalyytikon ajatukset ovat vaikuttaneet suuresti siihen,
miten 1900-luvulta eteenpäin on ajateltu ihmisen tietoisuudesta, alitajunnasta, seksuaalisuudesta ja haluista. Freudin käsitykset seksuaalisuudesta korostavat monimuotoisuutta: seksuaalisuus kehittyy koko elämän ajan ja seksuaalinen vietti muodostaa
keskeisen osan siitä, miten ihminen suuntaa toiveitaan ja halujaan kohti erilaisia objekteja, ihmisiä, asioita ja fantasioita (ks. Mitchell 1974, 17). Tämän ajatuksen pohjalta
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Karun sellin voi tulkita kertomuksena halujen verkoston vaikutuksesta yksilön kehitykseen.
Tässä alaluvussa lähdin liikkeelle siitä, että Karun sellin alku voi aktivoida tulkinnassa kulttuuriset representaatiot, joissa lihava nainen esitetään feminiinisyyden ja
maskuliinisuuden normeja rikkovana ja siten huumorin kohteena. Kurittoman naisen
tyyppihahmon avulla nostin esille, kuinka normeja rikkova hahmo voidaan ymmärtää
myös transgressiivisena hahmona, jonka myötä kategorisoinnit ja normien rikkoutumisen humoristisuus kyseenalaistuvat. Transgressiivisuuteen liittyvä poliittinen
voima on kuitenkin sidoksissa siihen, millaisia representaatiostrategioita käytetään ja
miten monipuolisena hahmo esitetään. Kuten osoitin, Karun sellin päähenkilöön liitetään kuvallis-sanallisen vuorovaikutuksen avulla piirteitä ja ominaisuuksia, jotka kyseenalaistavat teoksen alussa muotoutuvan representaation yksiulotteisuuden. Haluan vielä nostaa esiin, kuinka teoksen voi tulkita etualaistavan katsomiseen liittyvää
vallankäyttöä.

4.2.2

Katsomisen mielihyvä ja ulkonäkönormit

Suurikokoisena, rääväsuisena ja asiat omiin käsiinsä ottavana naisena Karun sellin Annabella poikkeaa huomattavasti siitä sarjakuvan kuvausperinteestä, jossa naishahmot
on suunniteltu ulkonäöltään, asennoiltaan ja toiminnaltaan palvelemaan mieslukijoiden katsetta. Naiset seksualisoiva ja objektisoiva representoimisen tapa liitetään varsinkin supersankari-, jännitys- ja toimintasarjakuviin, joiden kehityskulku on etenkin
angloamerikkalaisessa kulttuurissa vaikuttanut paljon siihen, miten sarjakuviin suhtaudutaan ja minkälaisia ilmaisutapoja niihin ymmärretään liittyvän. Mainituissa genreissä on esiintynyt pin up -kuvastoon vertautuva naisten representoimisen tapa,
jossa vähäpukeiset, kurvikkaat ja seksikkäät naiset esitetään helposti lukijan katseen
alaiseksi tarjoutuvina (Sabin 1993, 223). 1940-luvulla yhdysvaltalaisessa sarjakuvassa
syntyi ”Good girl” -taiteeksi kutsuttu perinne, johon kuului naishahmojen representoiminen usein kirjaimellisesti paikoilleen sidottuina, katseen objekteiksi jähmetettyinä. Kuvaustapa toistui seikkailu- ja sotasarjakuvissa, ja yhteistä sarjakuvien naisrepresentaatioille oli se, että naishahmot jäivät sivuhenkilöiksi, yleensä passiivisiksi ja
miespäähenkilöihin liittyviä juonia tukeviksi. (Mt.)
Supersankari-, jännitys- ja toimintasarjakuvat muodostavat sarjakuvan historiassa
yhden perustan, jota vasten myös vaihtoehtoisemmat sarjakuvan tekemisen ja representoimisen käytännöt ovat syntyneet 1900-luvulla. Sarjakuvakentällä käydään nykyisin laajaa keskustelua naisten representoimisen tavoista ja siitä, millaisten lukijoiden
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tarpeita varten representaatiot on suunniteltu. Globaalia sarjakuvayhteisöä on puhuttanut sarjakuvakäsikirjoittaja Gail Simonen vuonna 1999 esiin nostama ”Women in
refrigerators” -ilmiö. Lukuisten esimerkkien tukemana Simone väitti, että naishahmoja käytetään supersankarisarjakuvissa lähinnä tukemaan mieshahmojen toimijuutta. Nimen ilmiölle Simone otti eräästä Green Lantern -sarjakuvan tarinasta, jossa
miespäähenkilö löytää tyttöystävänsä tapettuna ja jääkaappiin sullottuna. Simone
kiinnitti huomiota siihen, että naishahmot päätyivät usein tarinoissa menettämään
voimansa, identiteettinsä ja jopa henkensä ilman, että heidän henkilöhahmoihinsa
päästäisiin syventymään. Naishahmot ja heidän ruumiinsa palvelivat lähinnä mieslukijan katsetta. (Duncan & Smith 2009, 255, 257.) Monipuolisesti eri ihmisryhmiä
edustavassa nykylukijakunnassa konventio miehistä katsetta varten räätälöidystä naishahmosta herättää ristiriitaisia reaktioita, ja konventio on otettu monissa faniyhteisöissä feministisen parodioinnin kohteeksi (ks. Cocca 2014, 421). Selkä mutkalla, takapuoli ja rinnat pystyssä poseeraavasta naishahmosta on tullut itseään vastaan kääntyvä klisee, samoin kuin ainoastaan miespäähenkilöön liittyvien juonenkäänteiden
vuoksi tarinaan sisällytetyistä naishahmoista.
Myös valtavirtasarjakuvan ulkopuolelle sijoittuvia ja feministisiksi luonnehdittuja
sarjakuvia on lähestytty tutkimuksessa pohtien naisvartaloiden katsomiseen liittyvää
mielihyvää. Tällöin tutkijat nojaavat usein feministisessä representaatiotutkimuksessa
klassikon asemaan nousseeseen Laura Mulveyn tutkimukseen 1970-luvulta. Klassisia
Hollywood-elokuvia tutkinut Mulvey (1989/1975, 19–21) ehdotti, että Hollywoodelokuvien perinne oli rakentunut aktiivista miestoimijaa ja passiivista naisobjektia
toistavalle asetelmalle. Mulveyn ideaa seksualisoivasta mieskatseesta (male gaze) on sovellettu laajasti, mutta sen on myös kritisoitu hahmottavan miehet ja naiset monoliittisina ryhminä ja jättävän huomioimatta katsojan mahdollisuudet valita oma katsomisen strategiansa (ks. El Refaie 2012, 74; Karkulehto 2011, 115; Vänskä 2006, 40).
Käsite on laajan käyttönsä myötä alkanut rinnastua länsimaissa hallinneeseen kulttuuriseen käytäntöön, jossa mies voi osoittaa valta-asetelmansa suuntaamalla seksualisoivan katseensa naisiin, jolloin käsitteen alkuperäinen kytkös psykoanalyyttiseen
teoriaan on jäänyt taka-alalle. Tällaisessa löyhässä merkityksessä käsitettä soveltaa
sarjakuvan analysoimiseen Elisabeth El Refaie, joka esittää käsitteen sopivan sarjakuva-analyysissa esimerkiksi sen tarkasteluun, kuinka naishahmojen ruumiit rajautuvat kuvatilaan. Esimerkkinä naista objektivoivasta ja mieskatsetta rakentavasta naisen
ruumiin representoimisesta El Refaie pitää rajausta, jossa naisen ruumis pilkotaan
osiin sen sijaan, että nainen esitettäisiin aktiivisena toimijana. Osiin pilkkominen tekee naisen ruumiista passiivisen katsomisen kohteen. (El Refaie 2012, 75–76.) Hillary
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Chute puolestaan nostaa esiin sarjakuvallisia keinoja, joilla sarjakuva voi taistella vastaan mieskatseen rakentumista. Analysoidessaan Phoebe Gloecknerin sarjakuvia hän
ehdottaa, että naisen objektivoimista passiiviseksi katseen kohteeksi puretaan
Gloecknerin sarjakuvissa henkilöhahmon ja minäkertojan kommenttien lisäksi henkilöhahmojen kuvaustavan, piirrostyylin variaatioiden ja etenkin kuvan sommitteluun liittyvien valintojen avulla. Vaikka Gloecknerin teokset esittävät naisen usein
alastomana ja siten lukijan katseelle alistuvana, ne kuitenkin neuvottelevat katsomiseen liittyvistä valta-asetelmista. (Chute 2010, 81–83.)
Anna Vuorinne (2018, 16) summaa sarjakuvan ja katsomiseen liittyvän vallankäytön suhdetta mielestäni onnistuneella tavalla kirjoittaessaan, että visuaalisina esityksinä sarjakuvat kiinnittyvät väistämättä katsomiseen, minkä vuoksi feministiset sarjakuvat ovat hyödyntäneet katsetta strategiana sukupuolen ja seksuaalisuuden tarkasteluun sekä niihin liittyvien valtarakenteiden purkamiseen. Vuorinne ottaa esimerkiksi feministisestä sarjakuvasta Ulli Lustin teoksen Tänään on loppuelämäsi viimeinen
päivä (2013), jossa päähenkilö kokee miesten katseet tungettelevina ja ruumiillista
koskemattomuutta rikkovina. Miesten naisiin suuntautuva katse on päähenkilön kokemuksen mukaan naisen ruumiin seksualisoimisen ja alistamisen muoto. Teoksessa
käytetään visuaalista metaforaa, jossa miesten Ulliin kohdistama seksuaalinen katse
esitetään miesten silmistä kasvavien käsivarsien muodossa. Kädet kurkottavat kohti
Ullia, joka toivoisi voivansa kävellä kaduilla rauhassa sen sijaan, että hän joutuisi katseeseen liittyvän vallankäytön uhriksi (ks. Vuorinne 2018, 16).97
Kuten El Refaien, Chuten ja Vuorinteen käsittelytavoista voidaan huomata, katsomiseen liittyvä vallankäyttö tapahtuu sarjakuvissa eri tasoilla. Mulveyn (1989) teoria
miehisestä katseesta eritteli katseen tasoja elokuvakerronnassa, ja samaa jakoa voidaan soveltaa El Refaien mukaan myös sarjakuviin. Ensinnäkin katse rakentuu kameran ja kuvattujen henkilöiden välillä, toiseksi katsojan ja elokuvan välillä ja kolmanneksi elokuvan henkilöhahmojen välillä (El Refaie 2012, 73). Ensimmäinen taso
on sarjakuvassa representaation taso: ne sarjakuvalliset keinot, kuten rajaus, piirrokselliset keinot ja sommittelu, joita sarjakuva käyttää ihmisruumiiden representoimiseen. El Refaien mainitsema esimerkki naisruumiin osiin pilkkomisesta ruuturajauksen avulla edustaa tätä katseen rakentumisen tasoa. Kolmas taso kuvaa henkilöhahmojen välistä kanssakäymistä, josta esimerkkinä toimii Vuorinteen analyysi Lustin

Lustin teoksessa esiintyvä visuaalinen metafora voidaan liittää käsitteelliseen metaforaan, jossa näkemistä käsitteellistetään koskemisen avulla. Tämä käsitteellinen metafora on perustana esimerkiksi
ilmauksille, joissa silmiä ei saada irti katsomisen kohteesta, katse liimautuu johonkin tai ihmisten katseet
kohtaavat (Lakoff & Johnson 1980, 50).
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teoksesta, jossa miehet eivät kirjaimellisesti saa katsettaan irti päähenkilöstä. Ensimmäisen ja kolmannen tason välille sijoittuu Mulveyn mallia mukaillen katsojan rooli.
Osana Mulveyn teorian kritiikkiä feministisessä tutkimuksessa on korostettu, että
katsoja voi valita kriittisen katsomistavan, vaikka elokuva (tms. visuaalinen esitys)
pyrkisi representoivilla valinnoillaan ohjaamaan katsojaa kohdetta alistavaan katsomisen tapaan (esim. hooks 1995). Toisin sanoen, kyse on itsereflektiosta, jossa tarkastellaan kriittisesti sitä katsojapositiota, jota visuaalinen esitys tarjoaa, ja kenties
päätetään katsoa toisin. Otan huomioon katseen rakentumisen kolme tasoa seuraavassa Karun sellin analyysissa.
Henkilöhahmojen ruumiit visualisoivana taidemuotona sarjakuvalla on keino herätellä lukija huomioimaan katseeseen liittyvä vallankäyttö suuntaamalla henkilöhahmon katse suoraan lukijaan. Luvussa 2 toi esille, miten Karun sellin Annabella haastaa
lukijan katseen heti teoksen alussa katsomalla suoraan kohti. Tulkitsin vetoavan katseen liittyvän kertomuksessa rakentuvaan kerrontatilanteeseen, jossa lukija kutsutaan
lähestymään kertomusta keskushenkilön kautta. Katseella voi tulkita olevan myös
representoimisen politiikkaan ja katsomiseen liittyvään valta-asetelmaan liittyviä merkityksiä. Uhmakas Annabella haastaa näkemään ja katsomaan kulttuurisista ruumisnormeista poikkeavaa ruumistaan. Ruumisnormeilla tarkoitetaan terveyteen, kauneuteen ja toimijuuteen liittyviä odotuksia ja rajoituksia, jotka vaihtelevat kulttuurista ja
ajasta riippuen (Kyrölä & Harjunen 2007, 22). Naisvartalo on useissa kulttuureissa
yhdistetty hedelmällisyyteen ja kasvuun, mutta länsimaisessa yltäkylläisyyden kulttuurissa ihanteeksi on noussut kontrolloitu ja treenattu fitness-ruumis (mt.). Ruumisnormit koskevat siis hyvin paljon sitä, miltä ihminen näyttää, joten voidaan puhua myös
ulkonäkönormeista. Kuten on jo aiemmin tullut esille, Karun sellin päähenkilö ei täytä
ulkonäkönormeja.
Suoraan lukijaan kohdistuvaan katseeseen liittyvä vetoava voima tulee hyvin esiin
feministisen nykysarjakuvan ilmiöksi nousseessa Bitch Planet -sarjakuvassa. Dystooppisesta naisten vankilaplaneetasta kertova sarjakuva esittelee yhden päähenkilöistä sivunkokoisessa ruudussa, jolloin lukija näkee suurikokoisen naisvangin vihaisena, kädet nyrkkeihin puristettuina. Kuvaustapa muistuttaa Karun sellin aloittavaa kuvaa vihaisesta Annabellasta. Sekä Karussa sellissä että Bitch Planet -sarjakuvassa lukija pyritään
tulkintani mukaan saamaan tietoiseksi katsomiseen liittyvästä vallankäytöstä ja arvioinnista. Annabella esitetään ”tämännäköisenä”, Bitch Planet -sarjakuvassa tekstilaatikot välittävät henkilöhahmon ajatukset arvostelun kohteeksi joutumisesta: ”I can’t
see you, but I feel you… / … judging me.” (DeConnick ym. 2015, ei sivunumerointia;
kursivointi LR). Henkilöhahmo puhuttelee katseellaan ja ajatuksellaan lukijaa, mutta
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puhuttelun voi tulkita kohdistuvan myös laajemmin siihen representaatiopolitiikkaan, jossa lihavat tai muuten ruumisnormeista poikkeavat ruumiit toiseutetaan ottamalla ne arvioivan tai tuomitsevan katseen kohteiksi.
Karun sellin lukija kutsutaan tarkastelemaan päähenkilön ruumista ensimmäistä sivua vielä tarkemmin myöhemmin teoksessa, kun sivunkokoinen ruutu esittää alastomana nukkuvan Annabellan (KS, 15; ks. Kuva 18). Murharetkeltä palannut Annabella
nukkuu sängyssään ja ylhäältä alaspäin suuntautuva kuvakulma paljastaa päähenkilön
alastoman kehon kokonaisuudessaan. Runsaudessaan Annabella tuo mieleen barokkimaalari Peter Paul Rubensin naishahmot, joiden runsaiden vartaloiden poimut antautuvat ihailtaviksi esimerkiksi monissa antiikin Kreikan taruista inspiroituneissa
maalauksissa. Vaikka sivunkokoinen kuva kutsuu lukijan ottamaan Annabellan alaston vartalo katsomisen kohteeksi ja tutkailemaan vapaasti ja rauhassa ruumiin jokaista poimua ja kaarta, kuva vaikeuttaa tällaista voyeuristista katsojapositiota. Annabellan rubensmaisesta hehkusta nauttimista estävät lukuisat ruumista puhkovat veitset, jotka tuottavat intervisuaalisen yhteyden Rubensin sijaan uskonnollisiin marttyyrikuvastoihin. Marttyyrikuvastoissa kuolema ja kipu yhdistyvät usein nautintoon ja
ylevöitymiseen: vaikka marttyyri kohtaa kuoleman, hän on ihailtavien ja moraalisten
tekojensa ansiosta saava iänkaikkisen elämän. Esimerkiksi monissa versioissa Pyhän
Sebastianuksen kärsimyksistä nuolilla lävistetty ja puuhun sidottu pyhimys hymyilee
rauhallisesti kohti taivasta katsoen. 98 Tällaisen marttyyrikuvan tavoin Annabellan kuvauksessa yhdistyvät kipu ja nautinto: veitsistä huolimatta Annabellan kasvoilla on
autuas hymy.

Useissa pyhimyksen koettelemusta kuvaavissa maalauksissa nuolia on vain muutama ja pyhimys on
suunnannut katseensa kohti taivasta (ks. esim. Guido Renin Saint Sebastian, 1617–1619). Toisissa versioissa nuolet ovat lävistäneet pyhimyksen kehon useasta kohtaa ja hänen ilmeensä on kärsivämpi
(esim. Andrea Mantegnan St. Sebastian, 1480). Pyhän ja maallisen yhdistäviä intervisuaalisia kaikuja voi
tunnistaa myös analysoimistani Annabellan nuken imettämistä ja Annabellan ja Teijan syleilyä kuvaavista kohtauksista. Ensin mainittu rakentaa asetelmaltaan pyhän äidin ja lapsen ikonisen kuvan kuten
myös jälkimmäinen, jossa henkilöhahmojen asennot muistuttavat Neitsyt Mariaa ja hänen käsivarsillaan lepäävää kuollutta Kristusta pietà-asetelmaksi kutsutussa kuvatyypissä. Vaikka mainitut intervisuaaliset viittauskohdat eivät lukijan tulkinnassa aktivoituisikaan, ne kuvastavat sitä, kuinka kuva-aiheet
ja sommitelmat kantavat muassaan kulttuurisesti rakentuneita merkityksiä.
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Kuva 18. KS, 15.
195

Ristiriitaiselta vaikuttava kivun ja nautinnon toisiinsa yhdistyminen välittyy Karun
sellin sivulla kuvan ja sanan vuorovaikutuksen kautta, mutta kyse ei ole moraalisen
teon takaamasta nautinnosta, vaan päinvastoin: Annabellan unissaan kokema hekuma on tulosta hänen suorittamastaan murhateosta. Minäkertoja kuvailee painajaista, jossa pienet veitset iskeytyvät hänen ihoonsa ja aiheuttavat sanoinkuvaamattomaan nautinnon huipentuman. Päähenkilön autuaan ilmeen ja kouristuneiden raajojen lisäksi nautinnon seksuaalista luonnetta rakentavat muut kuvan yksityiskohdat,
kuten yhden veitsen sijoittuminen Annabellan hävyn kohdalle. Annabellan pään
taakse sijoittuvien tyynyjen muoto toistaa visuaalisesti häpyyn painautuvan veitsen
penetratiivista liikettä. Tyynyt voidaan tulkita sisällytettynä metaforana (ks. Luku
4.1.2), jolloin tyynyt kuvastavat seksuaaliseen aktiin ryhtyneitä ruumiinosia. Sivunkokoinen ruutu tekee Annabellasta lukijan katseen objektin, mutta samalla kyse on hyvin monitulkintaisesta ruumiillisen ja seksuaalisen kokemuksen kuvauksesta, jossa
kohtaavat toisensa erilaiset representaatioperinteet ja visuaalisen metaforan keinot.
Representaation ja lukijan katsomisen tason lisäksi Karuun selliin sisältyvää katsomisen problematiikkaa voidaan tarkastella tarinan tasolla, jossa Annabellan alastomaan vartaloon suuntaavat katseitaan ensinnäkin aviomies ja toiseksi vankilan henkilökunta. Visuaalisia metaforia käsittelevässä alaluvussa kiinnitin huomiota teoksen
sivuun, jossa Annabella nähdään esittämässä aviomiehelleen eroottista ”ostereiden
kututanssia” (KS, 16; ks. Kuva 14; Luku 4.1.2). Katsominen tekemisenä etualaistuu
sivulla aviomiehen katseen suuntaamisen avulla, sillä Aaro kääntyy katsomaan kohti
lukijaa ikään kuin jakaakseen katselukokemuksen lukijan kanssa. Tämän katsomisen
representoimiskeinon voi tulkita korostavan Annabellan alastoman kehon asettumista katsomisen kohteeksi. Tehoa Aaron katseelta vie kuitenkin piirroksellinen yksityiskohta, joka toistuu miltei koko teoksen ajan: taiteilija on päättänyt jättää piirtämättä miehen silmien pupillit. Silmäterät on piirretty miehen silmiin teoksessa vain
kolmessa ruudussa, jotka kuvaavat Aaron vierailuja vankilassa (KS, 35: toinen ja neljäs ruutu, 48: viides ruutu). Äkillinen silmäterien ilmestyminen kiinnittää huomiota
erityisesti jälkimmäisessä kohtauksessa, jossa aviomies väittää tietävänsä millainen
Annabella todellisuudessa on.
Piirroksellinen yksityiskohta on merkityksellinen pohdittaessa niitä monia merkityksiä, joita näkemiseen ja katsomiseen yleisesti liitetään. Näkökykyä on länsimaissa
arvotettu antiikista lähtien ihmisen tärkeimpänä aistina ja näkeminen on metaforisesti
yhdistetty tietoon ja tietämiseen (Grosz 1994, 97). Silmät on myös käsitetty metaforisesti sielun kuvastimina, minkä vuoksi sarjakuvatutkija Aaron Taylor (2007, 357)
esimerkiksi tulkitsee supersankari Batmanin silmäterien puuttumista merkkinä hah-
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mon epäinhimillisyydestä ja sieluttomuudesta. Tämän tulkinnan valossa Aaron silmien pupillittomuuden voisi tulkita merkkinä epäinhimillisyydestä. Yhtä mahdollista
on tulkita yksityiskohtaa mainitsemani näkemisen ja tietämisen metaforisen yhteyden
kautta. Kohtaus, jossa Aaro saa silmäterät vaimonsa luona vieraillessaan, yhdistää
toisiinsa näkemisen merkityksen tietämisenä ja Annabellan määrittymisen miehen
katseen kautta.
Toinen henkilöhahmo, jonka kautta katsominen merkityksellistyy, on Annabellan
vanginvartija, jonka tehtävänä on vankien tarkkailu. Tehtävänkuva huomioon ottaen
on ristiriitaista, että vartijan silmäluomet näyttävät tiukasti yhteen puristuneilta eikä
hänen pupillejaan näytetä kuin kohdissa, joissa Annabellan toiminta vaatii tavallista
tarkempaa valvomista (KS, 33–35, 45). Vanginvartijan katseen kuvaus aktivoi näkemiseen ja katsomiseen liittyvät kontrolloimisen merkitykset. Vartijan tehtävä on pitää
vankeja silmällä, mutta lisäksi hän kokee oikeudekseen kritisoida Annabellan ruumista sen liiallisuudesta. Vartija esimerkiksi katkaisee veden suihkusta liian aikaisin ja
tokaisee Annabellalle: ”[p]esette tissinne sellissä! Siinä on teille puuhaa koko illaksi!”
(KS, 23). Annabellan vitkutellessa sellissään vartija ihmettelee ääneen, miksei ruokaaika saa vankia liikkeelle: ”[e]i ole nälkä vai?! Vaikka teillähän tuota varastoa näyttää
olevan…” (KS, 28).
Vankila on yksi äärimmäisistä ruumiiseen kohdistuvista vallankäytön paikoista,
joissa rajoitetaan ihmisen oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen. Karussa sellissä
vankilaan liittyviä kontrolloimisen ja vallankäytön merkityksiä käytetään välineenä,
jonka avulla teoksessa käsitellään päähenkilön ruumisnormeista poikkeavaa ruumista. Vartijan kommentointi koskee nimenomaan Annabellan ruumiin kokoa, koostumusta ja hänen ruokahaluaan. Vartijan kommenteissa Annabellan ruumis näyttäytyy liiallisen rehevänä: rinnat ovat niin suuret, että niitä ei ehdi pestä, ja ruumis on
liiallisen syömisen tuloksena syntynyt ”varasto”, jonka rajat ovat ylittäneet normatiivisen ruumiin mittasuhteet. Hannele Harjusen (2004, 243) mukaan lihavasta naisruumiista on tullut yhä selvemmin sosiaalisesti ei-hyväksyttävä ruumis kulttuurissa, jossa
ruumiinkoko ja -paino toimivat keskeisinä naisruumiin hyväksyttävyyden määrittelijöinä. Lihava nainen ei noudata länsimaisessa kulttuurikuvastossa hallitsevaa kontrollin vaatimusta, jossa ruoasta kieltäytyminen rinnastuu itsekuriin ja kykyyn kontrolloida seksuaalisia ja ruumiillisia viettejä ja haluja (ks. Bordo 2003, 99–134; ks. myös
Stukator 2001, 199). Vanginvartijan voi tulkita edustavan sitä kulttuurista ja kontrolloivaa katsetta, joka naisen ruumiiseen kohdistuu laihuutta ihannoivassa kulttuurissa.
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Kuva 19. KS, 24 (kahden ruudun otos).
Ruumiin kontrollointi näkyy Karussa sellissä myös kategorisoimisen paineena, joka
kohdistuu Annabellan ruumiiseen, kun hänelle etsitään sopivankokoista vanginasua
(KS, 24, ks. Kuva 19). Henkilökunnalla on vaikeuksia löytää tarpeeksi suurta vaatekertaa hyllyköstä, jossa vaatteet on järjestetty koon mukaan kategorioihin ”riuku”,
”keppi”, ”laiha”, ”normaali”, ”lihoissa”, ”tukki”, ”silava” ja ”erikoistapaukset”. Ainoastaan ”normaali”-kokoisten hylly on täynnä asuja muiden hyllyvälien ollessa joko
täysin tai miltei tyhjiä. Kokotaulukon voi tulkita parodioivan länsimaissa yleisesti käytettyä vaatteiden kokotaulukkoa. Erityisen purevan parodiasta tekee se, että ”normaali” vaikuttaa saavuttamattomalta ihanteelta. Täpötäyttä ”normaali”-koon hyllyväliä vartioi varastonhoitajan pöydälle asetettu karhunrauta, jonka terävähampainen
kita näyttää irvistävän vieressä seisovalle Annabellalle. Karhunrauta kiteyttää kuvallisesti feministisen tutkimuksen esittämät ajatukset normaaliuden saavuttamattomuudesta. Normaalius ruumiinkoon kuvaajana on määrittelykysymys ja riippuvainen
siitä, mihin esimerkiksi koko milloinkin suhteutetaan (vrt. Kyrölä & Harjunen 2007,
34). Samalla tavoin kuin ideaali, normaali on tavoittamaton: kenelläkään ei ole ideaaliruumista eikä kukaan täytä ruumiillista ideaalia (Rossi 2007, 133).
Vanginvartijan katseessa konkretisoituva kontrolloiva ja valtaa käyttävä institutionaalinen katse yltää henkilökohtaisimmillekin alueille, kuten suihkuun ja Annabellan
selliin. Kaikkialle ylettyvä katse tunkeutuu myös Annabellan uniin, kun hän uneksii
paosta lilliputtimaiseksi muuttuneena (KS, 33–34). Kutistuneesta olomuodostaan
huolimatta Annabella joutuu unessa vanginvartijan valvovan katseen alaiseksi. Valtaasetelma saa Annabellan unissa myös eroottisia sävyjä, kun hän uneksii alastomasta
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painista vanginvartijan kanssa (KS, 41). Eroottinen uni saa eräänlaisen täyttymyksen
myöhemmin teoksessa, kun vartija todella hyökkää alusvaatteisillaan olevan Annabellan kimppuun sysäten heidät lattialle syleilevään asentoon. Annabellaa toisesta rinnasta puristava vartija kutsuu vankiaan ”munkkipossuksi”, mikä viittaa Kovácsin
tuotannossa usein toistuvaan syömisen ja seksin yhdistävään metaforaan. Vartijan
sanavalinta kytkee Annabellan ruumiin myös tuotantoeläimiin eli sikoihin.
Sika esiintyy hybridisen metaforan hahmossa teoksen alkupuolella, kun vankilaan
joutunut Annabella kuvittelee itsensä pieneen häkkiin sullotuksi sikahahmoksi, jota
Aaro joutuu vetämään perässään (KS, 21–22). Hybridisen sika-nainen-hahmon avulla
Annabellan ruumis rinnastuu tuotantoeläimenä pidetyn sian lihaan, mitä tukee
unessa tapahtuva Annabellan sorkkien irti leikkaaminen. Vanginvartijan suorittama
brutaali toimenpide on vastaus aviomiehen ahdingolle perässä vedettävän Annabellan ruhon painavuudesta. Sorkkien eli jalkojen menetys symboloi vapauden menetystä, mutta sika hahmona liittää Annabellan ruumiin representaation kuvausperinteeseen, joka rinnastaa toisiinsa naisen ja sian. Sika edustaa kontrolloimattomuutta ja
vieteille alistumista, minkä vuoksi naisen rinnastaminen sikahahmoon on ollut yleistä
juuri kurittoman naisen tyyppihahmon yhteydessä (Rowe 1995, 39–40; Stukator
2001, 197).99 Vanginvartijan näkökulmasta Annabellan suuri koko viestii kontrolloimattomasta nälästä, joka yhdessä hillittömien impulssien ja estottoman intohimon
kanssa liitetään yleensä järjestystä uhkaaviksi tulkittujen lihavien naisten representoimisen perinteeseen (ks. Stukator 2001, 199).
Unikohtauksessa toistuu sana ’liha’, jota Annabellan aviomies käyttää vaimonsa
ruumiista valittaen ensin Annabellan lihan olevan ”niin raskas” ja sitten lohduttaen
sorkkansa menettänyttä vaimoaan sanomalla, ettei liha ole ”minkään arvoista” (KS,
21–22). Annabella käyttää sanaa myös itse aiemmin teoksessa, kun hänet nähdään
murharetkellä uhrinsa nuorta ruumista arvioimassa: ”[e]päilemättä kaunis.. ja ennenkaikkea kiinteätä lihaa…” (KS, 14). Liha-sana rinnastaa sekä Annabellan että hänen
uhrinsa Oonan ruumiit tuotantoeläinten ruumiisiin merkityksessä, jossa naisen ruumista voidaan arvioida, punnita ja kuluttaa. Annabellan ei esitetä tavoittelevan itselleen kiinteää tai hoikkaa olemusta, vaan lapsuuteen sijoittuva takauma paljastaa suorastaan vastenmielisyyden hoikkia naisruumiita kohtaan. Barbien lahjaksi saanut
lapsi-Annabella repii nuken osiin ja lavastaa ketsupin avulla rikospaikan, jossa nuken
ruumiin jäsenet makaavat torso, pää ja raajat toisistaan irrotettuina (KS, 7). Aikuisen

Kurittoman naisen tyyppiä tutkinut Rowe (1995, 39–40) huomioi, että länsimainen kirjallisuus ja
kansanrunous ovat pullollaan esimerkkejä, joissa naiset vertautuvat sikoihin. Sikaa pidetään kansanperinteessä eläimenä, joka sijoittuu ihmisen ja eläimen väliin ja se on usein saanut toimia symbolina ylettömyydelle ja hurjastelulle (mt.).
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minäkertojan selostus ohjaa tulkitsemaan Barbie-nuken tuhoamista ulkonäköön ja
naiseuteen liittyvässä tulkintakehyksessä, sillä minäkertoja kysyy, mitä tapahtui Barbille, ”täydelliselle naiselle” (mt.). Vastaukseksi asettuu lapsi-Annabellan repliikki,
jossa kirjaimellisesti siunataan nuken kohtalo: ”…ja niin hän pääsi kärsimyksistään,
Tuo Kevytkenkäinen. Aamen.” (mt.). Nuken tuhoaminen ennakoi aikuisen Annabellan toteuttamaa surmatyötä, mutta se myös kommentoi naisruumiin ihanteita.
Katsomiseen liittyvät valta-asetelmat ja sikasymboliikan monimutkaisuus mahdollistavat monenlaisia tulkintoja siitä, mitä Karu selli kertoo ruumiisiin liittyvästä vallankäytöstä ja kontrolloimisen käytännöistä. Kovácsin tuotannolle on tyypillistä, että
teokset sisältävät symboleista, metaforista ja irrallisista kohtauksista muodostuvia
langanpäitä, joita lukija voi seurata päätyen ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden
problemaattisten kysymysten äärelle. Teokset eivät anna vastauksia, vaan pikemmin
juuri herättelevät kysymyksin. Joissain tapauksissa kysymykset ovat konkreettisesti
kysymysten muodossa, kuten Vihreässä rapsodiassa, jossa lukijaa kohti kääntynyt päähenkilö pohtii ruoan sukupuolittuneisuutta. Linjojaan pohtivan naisen ruoanlaittoa
ihmetyksellä seuraava lapsipäähenkilö esittää kysymykset: ”Onko ruoka naisellista vai
miehekästä? Entä syöminen?” (VR, 35).100 Karussa sellissä laihtuminen eli ruumiin
muuttaminen normeihin sopivammaksi ei ole avain onneen, vaan teoksen lopussakin
päähenkilöpariskuntaa määrittelee ulkoisesti yhä sama kokoero: Annabella on isokokoinen nainen ja Aaro pienikokoinen mies, joka edelleen jumaloi ”rakas[ta], pehmeä[ä]” naistaan (KS, 59). Viittaukset ruumisnormeihin ja lihavuuteen yhtäältä liiallisuutena ja toisaalta seksualisoidun halun kohteena rakentavat monimerkityksisen kuvan naisen ruumiillisuudesta. Kulttuurisesti opittu käsitys siitä, että ainoastaan tietyn
kokoinen nainen ansaitsee seksuaalisen subjektiuden (ks. Harjunen 2006, 196), rikkoutuu Karussa sellissä.
Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan sukupuolen ja seksuaalisuuden representoimisen tapojen sijaan ruumiillista kokemusta, jonka välittämisessä Karussa sellissä toimivat
teoksen erikoiset kehystämisen ja sivusommittelun rakenteet.
Kitin tapaama Dalma omistaa laitteen, jonka avulla ravinto voidaan puristaa pieneksi kiinteäksi palloksi, jossa on naisen mukaan kaikki tarvittava. ”Vihannespupun” puristavassa laitteessa hahmoton
massa saa muodon, ”kiinteän pallon”, jonka kiinteys on ilmeisesti myös Dalman tavoitteena ruumiinsa
suhteen, sillä hän muistuttaa Kitiä siitä, että ”[n]aisen on oltava tarkkana, mitä syö” (mt.). Kiti tapaa
seikkailunsa lomassa myös sirkukseen värvätyn Amanda-tytön, joka työskentelee trapetsitaiteilijana.
Liian pieneen vekkihameeseen puettu pyöreärakenteinen Amanda on omien sanojensa mukaan kidnapattu sirkukseen, jossa hänet on lihotettu ”muodottomaksi” (VR, 40). Amandan hahmo muodostaa
intertekstuaalisen suhteen Angela Carterin Sirkusyöt-romaanin (1984) Fevvers-päähenkilöön, joka on
trapetsitaiteilijana työskentelevä suurikokoinen nainen. Kovaäänisenä ja nautinnonhaluisena naisena
Fevvers on yksi esimerkki kurittoman naisen hahmosta, jossa yhdistyvät toisiinsa sopimattomat kategoriat.
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4.3

Mielen ja ruumiin pyörteissä

Karun sellin nimessä esiintyvä sana karuselli tuottaa konnotaation toisteiseen liikkeeseen, pyörivään ja aina samaan suuntaan menevään. Tämä mielleyhtymä ei rakennu
teoksessa ainoastaan nimen herättämien konnotaatioiden avulla, vaan teoksessa hyödynnetään sarjakuvan tilallista ulottuvuutta tavalla, joka tuottaa pyörteisen liikkeen
myös sivusommittelujen tasolla. Käsittelen ensin pyörteisyyttä rakentavia sivusommitteluja suhteessa teoksen tematiikkaan mielen ja ruumiin suhteesta. Esitän, että
koristeelliset ruutukehykset ovat yksi teoksen epäkonventionaalisista keinoista välittää henkilöhahmojen näkökulmaa. Alaluvun jälkimmäisessä osassa tarkastelen sitä,
miten kokeelliset sivu- ja aukeamasommittelut saavat lukijan täydentämään henkilöhahmon liikettä ja ruumiillista kokemusta oman ruumiillisen kokemuksen pohjalta.
Länsimaisessa kulttuurisessa järjestyksessä mieli ja ruumis on totuttu erottamaan
toisistaan naisen ja miehen, luonnon ja kulttuurin tavoin. Mieli-ruumis-dikotomiaan
on ketjutettu myös muita vastinpareja, kuten järki/intohimo, äly/herkkämielisyys,
ulkopuoli/sisäpuoli ja syvyys/pinnallisuus, joiden osapuolet vastavuoroisesti määrittelevät toisensa poissulkemisen avulla. (Grosz 1994, 3–4.) Ruumiin ja mielen dikotomian vahvistajana pidetään usein niin sanottua kartesiolaista ajatteluperinnettä, jonka
yhtenä juonteena ruumis mielletään työvälineeksi, instrumentiksi tai koneeksi, jota
mieli hallitsee. Mielen ja ruumiin suhdetta on käsitteellistetty länsimaisen ajattelun
historiassa kuitenkin kartesiolaisuudelle nimensä antanutta filosofi René Descartesia
kauemmin. Antiikin Kreikasta peräisin oleva sanonta ”soma sema” viittaa ruumiin
(soma) olevan sananmukaisesti hauta tai tyrmä, johon sielu (sema) on vangittu. Platonin mukaan ruumis on aina mielen, järjen tai sielun petturi, minkä vuoksi järjen
tulisi hallita oikuttelevaa ruumista. Kristillinen traditio puolestaan on nähnyt mieliruumis-dikotomiassa jaon kuolemattomaan/kuolevaiseen sekä liittänyt ruumiin syntisyyteen. (mts. 6–10.) Metafora ruumiista mielen tyrmänä on tutkimuskohteeni kannalta erittäin osuva, sillä suuri osa teoksen tapahtumista sijoittuu vankilaan, mutta
myös päähenkilön mieleen. Voitaisiinko siis ajatella, että päähenkilön ruumis on vanhan sanonnan mukaisesti mieltä vankinaan pitävä tyrmä?

4.3.1

Karu( )selli säiliömetaforana ja ruutukehykset

Teoksen nimessä esiintyvä karuselli esitellään jo teoksen kansikuvassa, jossa Annabella nähdään istumassa vankisellin ja karusellin hybridisesti yhdistävän laitteen sisällä. Teoksen nimen tavoin kansikuva rakentaa samanaikaisesti kahta tilaa, karusellin
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iloista ja vankisellin ankeaa tilaa, mutta tilat myös limittyvät toisiinsa – ja tätä limittymistä tapahtuu koko teoksen ajan kuvallisesti, sanallisesti ja kuvallis-sanallisessa vuorovaikutuksessa. Kaksoismerkitykseen palataan eksplisiittisesti Annabellan äidiltään
saamissa runoissa, joita hän lukee jouduttuaan vankilaan. Ensimmäisen runon Annabella lukee, kun hän on juuri saapunut vankilaan ja tarkistaa, mitä henkilökohtaisia
tavaroita hän saa pitää. Käsilaukustaan hän löytää kalenterin, jonka kansikuva muistuttaa teoksen kannessa kuvattua karusellin ja sellin yhdistävää laitetta. Kalenterin
sisäsivulla on runomuotoinen omistuskirjoitus Annabellan äidiltä: ”Pyörii, pyörii karuselli värikkäiden valojen huumassa. Pyörii, pyörii pääsi harmaissa seinissä. Karu on
sun sellisi.” (KS, 25). Runo leikittelee karuselli-sanan osilla ja niistä yhdessä ja erikseen
muodostettavilla merkityksillä. Sanan pilkkominen jatkuu vielä toisessa runossa,
jonka Annabella saa äidiltään huoneentauluksi teetettynä: ”Karuselliin kaikki pääsee,
kova on vauhti ja päätä huimaa. Karuun selliin joku joutuu, ei kiirettä vaikka sielua
kuivaa.” (KS, 36). Runoissa kiteytyvät karusellin loppumaton liike ja päättymätön
matkanteko, mutta niissä asettuvat vastakkain myös värikkyys ja harmaus, kiire ja
kiireettömyys sekä liikkumisen vapaus ja rajoittuminen, jotka rakentavat teoksen kahtalaisuudelle perustuvaa kuvastoa.101
Kovácsin teoksessa rakentuu metafora, jossa mieli ymmärretään karusellin tavoin
toimivana. Karuselli mielen metaforana esiintyy myös Ellen Forneyn omaelämäkerrallisessa Marbles-sarjakuvassa (2012), joka kertoo taiteilijan maanisdepressiivisyydestä ja sairauden yhteydestä luomisvimmaan ja taiteentekemiseen. Metaforan avulla
Forney havainnollistaa, miten eri mielenterveyshäiriöt vaikuttavat mielialaan eri tavoin: mania saa karusellin ratsun nousemaan kohti kattoa, ja depressiossa karusellin
matkustaja ei pääse edes ratsun selkään, vaan puristuu ratsun ja lattian väliin (Forney
2012, 59). Karusellin toisteisen liikkeen avulla Forney tuo Elisabeth El Refaien (2017,
156–157) tulkinnan mukaan esille monien mielialahäiriöiden syklisen luonteen, mutta
vertikaalista merkitysakselia hyödyntämällä taiteilija myös kuvaa manian vaikutusta
mielialaa ylöspäin eli onnelliseen, riehakkaaseen ja itsevarmaan suuntaan vievänä suhteessa depressioon mielialaa alaspäin eli surulliseen, masentuneeseen ja passiiviseen
suuntaan vievänä.

Runojen voi tulkita rakentavan intertekstuaalisen viittauksen Rainer Maria Rilken (2016/1907) ”Karuselli”-runoon, jossa toisteisesti akselinsa ympäri pyörivässä karusellissa matkustavat värikkäät ratsut
iloisine lapsiratsastajineen. Riemuun kietoutuu kuitenkin pahaenteinen tuhon ilmapiiri ja karuselli alkaa
pyöriä yhä nopeammin, sokkona ja vimmaisesti. Rilken runoja suomentanut Liisa Enwald kuvailee
Rilken runoissa muodostuvan näennäisen staattisen liikkeen, jossa jokin yllätyksellinen tai ristiriitainen
elementti suistaa liikkeen uuteen asentoon (mts. 8). Annabellan saamissa runoissa karusellin liike saa
Rilken runossa kuvatun laitteen tavoin liian kovan vauhdin, joka voi johtaa kyydistä putoamiseen.
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Karusellin pyörivä liike – ja Forneyn tapauksessa myös ratsujen vertikaalinen liike
– kuvastavat mielen toimintaa. Mielen tilallisia metaforia tutkinut Antonina Harbus
(2004, 12) huomauttaa, että mieltä on länsimaisessa kirjallisuudessa ja ajattelussa käsitteellistetty säiliöön tai rakennukseen vertautuvana tilana keskiajalta lähtien (Harbus
2004, 12). Mielen tilaksi käsitteellistävässä metaforassa mieli voidaan ymmärtää esimerkiksi varastointipaikkana tai tilana, jossa ajatukset liikkuvat erilaisia liikeratoja saaden (mts. 12–13). Pyörteisen liikkeen voi tulkita olevan taustalla esimerkiksi hämmennystä kuvastavassa metaforassa ”pää pyörällä”, jossa liiallinen informaatio vertautuu liian kovaan pyörteiseen liikkeeseen. ”Pää pyörällä” -metaforassa hyödynnetään myös synekdoottisesti päätä mielen asuinsijana (vrt. Harbus 2004, 13), ja sama
rakenne esiintyy myös Annabellan äidiltään saamissa runoissa: mielen karuselli sijoittuu pään sisään. MIELI SÄILIÖNÄ -metafora on yksi laajasta joukosta kognitiivisia
metaforia, joissa käsitteellistetään asioita asettamalla niille sisä- ja ulkopuolen osoittavat rajat (ks. Lakoff & Johnson 1980, 29). Säiliö tai tila metaforan rakennusaineena
tarjoaa mielekkään lähtökohdan myös Karun sellin keskeisen metaforan analysoimiseen.
Sarjakuva visuaalisena esitysmuotona pystyy huomioimaan kognitiivisiin metaforiin liittyvän tilallisuuden ja sijoittamaan henkilöhahmot kirjaimellisesti metaforisen
rakenteen sisälle. Tilallinen metafora voi laajentua tilaksi, jossa henkilöhahmo toimii
ja liikkuu yhtä kuvaa tai sarjakuvaruutua laajemmassa kokonaisuudessa. Esimerkiksi
David Smallin omaelämäkerrallisessa Stitches-teoksessa (2009) päähenkilön tutkailee
näkemässään unessa valtavaa kartanoa. Kartanon sopukoista paljastuu piilo-ovien ja
ahtaiden käytävien takaa löytyvä, rojua ja roskaa täynnä oleva sali, jonka voi tulkita
olevan säiliömetafora hänen vakavasta sairaudesta ja vaikeista perhesuhteista johtuvalle ahdistukselleen (Small 2009, 220–223). Unessa Smallin teoksen päähenkilö tekee matkan mieleensä, jota unessa kuvataan rakennusmetaforan avulla.102
Forneyn ja Smallin teoksissa metaforat mielestä karusellina tai rakennelmana saavat selityksensä kontekstista, mutta Kovácsin teoksessa karuselli-metaforan merkitykset aukenevat lukijalle laajemmin vasta teoksen lopussa, jossa päähenkilön vankilassaoloaika paljastuu koomaan joutuneen Annabellan mielen tuotokseksi. Vankila,
karu selli, on mielensisäinen konstruktio, mutta niin on myös karuselli, joka kasvaa

Smallin teoksen päähenkilö myös kuvittelee kutistuvansa ja elävänsä oman suunsa sisällä, kuumassa
ja kosteassa luolassa, jossa jokainen hänen ajattelemansa ajatus kimpoaa huutona seinämistä takaisin
(Small 2009, 216–217). Syövän vuoksi puhekykynsä menettänyt päähenkilö kokee olevansa oman kehonsa ja ajatustensa vanki, mikä osoitetaan lukijalle näyttämällä päähenkilö yhdessä ruudussa suunsa
sisällä korvia pitelevänä ja toisessa ruudussa identtisessä asennossa mutta oman kotinsa sohvalla istuvana. Metaforan ymmärtämistä helpotetaan sanallisella kerronnalla ja näyttämällä subjektiivisen kokemuksen ja todellisuuden esittävät ruudut rinnakkain.
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sellin paikalle Annabellan herätessä koomasta. Sivunkokoinen kuva esittää, kuinka
sellin seinät lakoavat pahvilaatikon tavoin ja keskeltä nousee karuselli, jonka keskiakselissa Annabella roikkuu hymyillen (KS, 56). Vankilaepisodin paljastuminen päähenkilön kuvitelmaksi tulee lukijalle yllätyksenä, sillä kertomus ohjaa lukijan tulkitsemaan
nuoren tytön murhaa ja Annabellan vankilatuomiota tarinan todellisuudessa tapahtuvina. Vankilan tila, jota Karussa sellissä kuvataan yli 30 sivun verran, on säiliömetafora-ajatuksen pohjalta tulkittuna Annabellan sulkeutunut mieli, joka saa yhteyden
ulkomaailmaan vasta, kun Annabella oppii hyväksymään itsensä.
Säiliömetaforassa tärkeitä ovat rajanvedot sisä- ja ulkopuolen välille (Lakoff &
Johnson 1980, 29). Karun sellin säiliömetaforassa mieli rinnastuu vankilaan, eikä vankilan ulkopuolisesta maailmasta saada tietoa. Raja mielen sisäisen maailman ja todellisuuden välillä on kuitenkin huokoinen, mikä huomataan teoksen lopussa. Vaikka
vankila rakentuu Annabellan mielen sisällä, koomassa makaavan päähenkilön fyysinen ympäristö tihkuu mielen sisäiseen todellisuuteen. Annabellan koomassa oleva
mieli muuttaa sairaalalaitteiden äänet sellin autiudessa lentävän kärpäsen surinaksi
(”SSSSRRRR”, KS, 21), käsirautojen kilahdukseksi (”KLIK”, KS, 22, 28) ja vartijan
oven takomiseksi (”BUM BUM BUM”, KS, 45). Kooman tuottaman hallusinaation
ja fyysisen todellisuuden rajapinnan ylittävät äänet ovat identtisiä. Äänihavaintojen
lisäksi myös Annabellan näköhavainnot siirtyvät sairaalatodellisuudesta koomaan:
sairaalan henkilökunta muuttuu vankilan vangeiksi ja vartijoiksi.
Sen sijaan, että teoksen karuselli-metafora toistaisi vanhaa metaforaa ruumiista
mielen vankilana, tulkintani mukaan teoksen metafora asettaa vankilaksi nimenomaan mielen. MIELI ON VANKILA -metafora esiintyy Kovácsin tuotannossa
myös lyhyessä ”Mikään EI estä meitä…” -tarinassa, jossa todetaan, että toiveiden ja
unelmien esteenä on yleensä ”oma päämme” eli oma mielemme (VVV, 12–13). Lyhyessä tarinassa mielen vankila esitetään visuaalisesti lintuhäkkimäisessä muodostelmassa, jonka päähenkilö askartelee itselleen ”vähän vahingossa… / vähän tahallaan…” (mts. 13). Kuten luvussa 3.2.2 toin esille, häkki on Kovácsin tuotannossa
toistuva visuaalinen motiivi, jonka avulla kuvataan symbolisesti vapauden ja vankeuden suhdetta. Häkin tavoin vankila ja vankiselli rajaavat vapautta. Karussa sellissä vapauden ja vankeuden toisistaan erottavia kaltereita korostetaan ottamalla kalterit
myös osaksi tarinan ulkopuolisena tilana miellettyä ruutuväliä. Kun Annabella joutuu
vankilaan, sivulle säännölliseen sommitteluun sijoitettuja ruutuja erottavat toisistaan
kalterit (KS, 21). Ruutujen erottomina toistuvista kaltereista muodostuu sivulle ikään
kuin vankisellin ikkuna, jonka kautta nähdään tuoretta vankeustuomiota pohtivan
Annabellan ensihetket vankisellissään. Kalterit ruutujen erottina toistuvat teoksessa
useaan otteeseen myöhemmin (KS, 26–27, 35, 48, 55).

204

Kovácsin tapa käyttää tarinamaailman elementtejä ruutujen erottimina vertautuu
Tove Janssonin uraa uurtavaan tyyliin ottaa tarinan maailmassa esiintyvät esineet
erottamaan sarjakuvaruutuja. Muumi-sarjakuvissa esimerkiksi sakset toimivat ruutuja
erottavana elementtinä stripissä, jossa Niiskuneiti päättää leikata otsatukkansa, ja ketjumaiset kahleet erottavat ruudut toisistaan tarinassa, jossa Muumipeikko ilmoittaa
poliisille varastaneensa arvokoruja.103 Ruutuvälien korvaaminen tarinamaailman esineillä oli uutta 1950-luvulla, jolloin Jansson aloitti Muumi-sarjakuvien tekemisen
(Tolvanen 2000, 97), mutta suhteellisen harvinaista se on yhä edelleen. Janssonin
vaikutus näkyy suomalaisessa nykysarjakuvassa esimerkiksi Anni Nykäsen Mummostrippisarjakuvassa (2008–), joka usein hyödyntää tarinamaailman elementtejä ruutujen erottimina. Kuten Janssonin ja Nykäsen sarjakuvissa, Kovácsin Karussa sellissä
ruutuja toisistaan erottavat elementit liittyvät jollain tavalla tarinan aihepiiriin tai kuvattuun tunnelmaan. Vankilan ikkunoissa esiintyvät kalterit korostavat Annabellan
vankeutta, ja koko sivun mittasuhteisiin kasvaessaan kalterit voimistavat vankeuden
kuvausta etenkin, kun teosta tulkitaan MIELI ON VANKILA -metaforan kautta.
Kaltereiden lisäksi Karussa sellissä käytetään muita tarinan maailman esineitä erottamaan ruudut toisistaan. Useita sarjakuvaruutuja reunustaa koristeellinen ruutukehys, jossa kiertää erilaisia kuvallisia elementtejä, kuten ruoka-aineita, käärmeitä, luita,
kalanruotoja ja kovakuoriaisia. Tällainen koristekehys esiintyy jo teoksen ensimmäisellä sivulla, kuten väitöskirjani ensimmäisestä kuvaesimerkistä huomasimme (ks.
Luku 2.1.1). Koristeelliset ruutukehykset eivät ole sarjakuvissa kovin yleisiä, mutta
esimerkkejä löytyy sekä vaihtoehtosarjakuvasta että suuren maailmanlaajuisen lukijakunnan keränneistä sarjakuvista. Vaihtoehtosarjakuvan puolella Kovácsin tyyli kytkeytyy erityisesti ruotsalaisen Max Anderssonin sarjakuviin, joita julkaistiin käännettyinä myös Suomessa 1990-luvulla. Kovácsin tuotannosta juuri Karu selli yhdistyy estetiikkansa puolesta Anderssonin töihin eniten, mutta yleisestikin taiteilijoiden tuotantoa yhdistävät mielikuvituksellisuus, absurdius ja surrealistisuus. Anderssonin
Pixy-sarjakuvateos (1994/1992) julkaistiin suomennettuna samana vuonna kuin Karu
selli -ilmestyi. Pixyn mustanpuhuvaa maailmaa kehystävät usein paksut mustat ruutukehykset, joissa luikertelee erilaisia mielikuvituksellisia otuksia vastaavalla tavalla kuin
Kovácsin Karussa sellissä. 104
Esimerkit ovat Janssonin 1950-luvulla englantilaiseen The Evening Post -sanomalehteen piirtämästä
kertomuksesta ”Moomin Begins a New Life” (ks. Jansson 2007, 81). Janssonin urasta kirjoittanut Juhani Tolvanen (2000, 97) kuvailee, että taiteilija aloitti ”välipalkkivallankumouksen” ensimmäisessä,
1950-luvulla julkaistussa muumien seikkailua kuvaavassa jatkosarjassaan, jossa hän käytti jopa 26 erilaista tarinamaailman esinettä jakamaan sarjakuvaruutuja.
104 Anderssonin sarjakuvia julkaisi etenkin Suuri Kurpitsa -lehti ja samanniminen kustantamo. Suuri Kurpitsa -lehti julkaisi myös Kovácsin lyhyitä sarjakuvia (ks. Luku 1.2). Kummankin taiteilijan tapauksessa
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Fables-sarjakuvaa tutkinut Karin Kukkonen kiinnittää huomiota sarjan tapaan
hyödyntää koristeellisia kehyksiä näkökulmatekniikan apuvälineenä. Kukkosen mukaan lukija pystyy kehysten tyyliä ja sisältöä tarkastelemalla päättelemään, minkä henkilöhahmon näkökulmasta tapahtumat esitetään, sillä ruutukehyksen tyylin ja sisällön
muutokset implikoivat fokalisoijan vaihdosta. (Kukkonen 2011a, 44, 48.) Kukkonen
löytää koristeellisille ruutukehyksille myös muita funktioita. Hänen mukaansa kehykset toimivat Fables-sarjakuvassa myös lajia määrittelevänä elementtinä. Ne kytkevät
Fablesin visuaalisesti satujen kuvitusperinteeseen, jossa ornamentaaliset kehykset ovat
olleet kuvituskonventio. Koristeelliset ruutukehykset ohjaavat Fablesin lukijaa tulkitsemaan tarinoita suhteessa satuperinteeseen. (Kukkonen 2011a, 44, 48.) Koristeelliset kehykset toimivat sarjakuvateoksissa hyvin erilaisissa funktioissa, minkä vuoksi
niiden merkityksiä on tarkasteltava suhteessa teosten kerrontaan ja tarinaan.
Esimerkiksi ranskalainen David B käyttää koristeellisia kehyksiä Epileptikko-teoksessaan (2013/2005) kuvastamaan, kuinka taiteilijan veljen sairauden kehittyminen
yhä vakavampaan suuntaan vaikuttaa henkilön ruumiiseen ja läsnäoloon. Sairastavan
perheenjäsenen kouristeleva ruumis asettuu kehystämään sarjakuvaruutuja usean sivun ajaksi, ja kehykset välittävät sairastuneen perheenjäsenen kokemusta. Kuvasarjan
viimeisellä sivulla sairastuneen kehon on korvannut ruutuja kehystävä lohikäärme,
joka on teoksessa epilepsian metafora (B 2013, 297–303). Craig Thompsonin täynnä
yksityiskohtia olevassa Habibi-sarjakuvassa (2012/2011) koristeelliset kehykset kytkevät tapahtumat arabialaiseen tarinaperinteeseen. Eeppisiin mittasuhteisiin laajentunut The Sandman -sarja puolestaan alkaa hyödyntämällä koristeellisia kehyksiä tunnelman ja henkilöhahmojen rakentajina. Kuolemattomuutta havittelevan okkultistin
yhteys pimeisiin voimiin tulee ilmi ruutujen sisällön lisäksi ruutua reunustavien kehysten symboleissa (Gaiman ym. 2006/1988, 12–18).
Kuten totesin, Karussa sellissä käytetään jo teoksen ensimmäisellä sivulla koristeellista, päähenkilön elämään liittyvillä asioilla täytettyä ruutukehystä. Teoksen erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että koristeellisten kehysten avulla sivusommitteluihin
muodostuu myös liikettä. Teoksen ensimmäisestä sivusta lähtien koristeelliset ruutukehykset rakentavat pyörteistä liikettä, minkä syntymistä on tukemassa teoksen ensimmäisessä ruudussa nähtävä kellotaulu. Sivunkokoisena piirretyn päähenkilön ympärille rakentuvat kellotaulu havainnollistaa minäkertojan luonnehdintaa siitä, kuinka
päähenkilön päivät täyttyvät ”mussuttamisesta”. ”Mussuttaminen” puolestaan viittaa
kuvaa reunustavassa kehyksessä näkyviin ruoka-aineisiin ja makeisiin. Kiinnostava
koristeellisten kehysten käytön esikuvaksi voidaan ehdottaa ekspressionismin ja symbolismin mestarin,
norjalaisen Edvard Munchin, Madonna-litografiaa (1895–1902), jonka keskushahmoa reunustaviin kehyksiin on sijoitettu kuvat siittiömäisistä hahmoista ja sikiöstä.
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yksityiskohta kehyksen sisällössä ovat pillerit ja tabletit, jotka on sijoitettu ruoka-aineiden joukkoon. Niitä ei mainita sanallisesti eikä niiden merkitykseen palata myöskään myöhemmin teoksessa. Kellotaulun, koristeellisen kehyksen ja sanallisen kerronnan muodostaman vuorovaikutuksen perusteella voidaan tulkita, että myös pillereiden syöminen rytmittää päähenkilön päivää.
Ruutukehys ajan kuvauksen välineenä toistuu teoksessa, kun Annabella on joutunut vankilassa eristysselliin (KS, 38; ks. Kuva 20). Sivunkokoinen ruutu muistuttaa
teoksen ensimmäistä sivua siinä, kuinka päähenkilö on sijoitettu kuvatilan keskelle.
Siinä missä teoksen ensimmäinen kuva esittelee päähenkilön uhmakkaana, Annabellan kehonkieli viestii nyt sulkeutuneisuutta. Eroja päähenkilön kehonkielen visualisoimisessa voidaan luonnehtia tanssitermistön avulla. Muumi-kirjojen liikettä tutkinut Sirke Happonen käyttää Martha Grahamin käsitteitä koonto eli kurominen ja ojentuminen eli avautuminen. Koontoon asettuneen ihmisen kehonkieli voi Happosen
mukaan ilmaista pelkoa, surua, vetäytymistä ja sisäänpäin kääntymistä, kun taas avautuneempi asento ilmaisee hyväksymistä, varmuutta tai ekstaasia. (Happonen 2007,
163–166.) Karun sellin Annabella on joutunut eristysselliin riehuttuaan omassa sellissään. Aggressiivisuuden syynä on ollut Annabellan äidin lähettämä huoneentaulu,
jonka tekstissä leikitellään karusellin ja karun sellin kaksoismerkityksellä. Kun Annabella joutuu eristysselliin, runossakin esiintyvä pyörteinen liike konkretisoituu sivusommittelun tasolla lannistuneena nurkassa istuvan Annabellan ruumista kehystävän kovakuoriaisjonon muodossa. Kovakuoriainen toistuu teoksessa vapauden symbolina, sillä pienen kovakuoriaisen ei tarvitse välittää vankilan kaltereista, vaan se voi
kulkea vapaasti vaikkapa seinänraosta.
Eristysselliin suljettua Annabellaa kehystävät kovakuoriaiset koostuvat hybridisestä metaforasta (ks. Luku 4.1.2), jossa hyönteiseen yhdistyy teoksen ensimmäisessä
ruudussa nähty kellotaulu. Teoksen ensimmäisen sivun tavoin koristeellinen ruutukehys sulkee päähenkilön sisälleen ja ruutukehyksen elementeistä muodostuu päähenkilön ympärille kehämäinen, pyörteinen liike. Pyörteistä liikettä häiritsee kuitenkin kuvallinen yksityiskohta, jossa kaksi ruutukehyksen kovakuoriaisista kulkee eri
suuntaan muihin hyönteisiin nähden. Vaikka kovakuoriaiset näyttävät kuvaavan
säännöllisesti etenevää ajankulkua, joukon poikkeukset muodostuvat eheyttä häiritseviksi tekijöiksi. Ruutukehyksen symboliikka mahdollistaa monet tulkinnat, mutta
eri suuntaan kulkevien kovakuoriaisten ja niiden yhteyteen sijoitettujen kysymys- ja
huutomerkkien voi tulkita kuvastavan esimerkiksi hämmennystä. Kenen hämmennyksestä on kysymys, kovakuoriaisten, Annabellan vai molempien?
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Kuva 20. KS, 38.
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Karu selli hyödyntää koristeellisia kehyksiä tulkintani mukaan päähenkilön mielen
kuvauksen välineenä. Eristysselliin suljetun Annabellan käsitys ajasta hämärtyy, sillä
hänellä ei ole seuranaan kuin kovakuoriaiset, joiden liikkeiden perusteella ajan hahmottaminen on lopulta mahdotonta. Kehysten voisi ehdottaa toimivan teoksessa ajatuskuplan tavoin. Kiinnostavaa on, että näin tulkittaessa Karu selli näyttäytyisi osoituksena siitä, kuinka sarjakuva voi hyödyntää myös kuvia henkilöiden ajatusten välittämiseen. Tutkijat ovat huomioineet, että perinteisesti sanallisia elementtejä sisältävät
ajatus- ja puhekuplat voivat koostua myös pelkistä kuvallisista symboleista (ks. Hatfield 2005, 40–41). Tietääkseni kuvallisten symbolien käyttäminen Karun sellin tavoin
on harvinaisempaa. Lisäesimerkit Karusta sellistä kuitenkin osoittavat, että koristeellisia kehyksiä ei voi ongelmattomasti liittää automaattisesti kokevan minän näkökulmaan. Koristeellisten kehysten tulkintaan vaikuttaa teoksessa rakentuva kerrontatilanne, jossa muodostuu kerronnallinen jännite kertovan ja kokevan minän välille (ks.
Luku 4.1).
Kerronnallisen jännitteen ja ruutukehysten tulkinnan välistä suhdetta voidaan
hahmottaa esimerkillä teoksen alkupuolelta. Mustasukkaisuuden puuskaan joutunut
Annabella ryhtyy varjostamaan miehensä rakastajattareksi luulemaansa tyttöä (KS,
12; ks. Kuva 21). Sivun ensimmäisessä ruudussa käytetään koristeellisessa ruutukehyksessä toisiinsa ketjuuntuvia käärmeitä, jotka jälleen rakentavat pyörteisen liikkeen
ruudun ympärille. Raamatun syntiinlankeemuskertomuksesta lähtien käärme on länsimaisessa kulttuurissa symboloinut syntiä, ja tämän merkityksen valossa Annabellan
toiminta kytkeytyy pahuuteen ja viheliäisyyteen. Koska koristeellinen ruutukehys ei
varsinaisesti ole sarjakuvan esityskeinoihin vakiintunut konventio, on sen tulkinta
vapaata. Käärmeet voidaan tulkita päähenkilön ajatusten kuvastimina, jolloin koristeellisen kehyksen voisi tulkita kokeellisena versiona sarjakuvailmaisuun paremmin
vakiintuneesta ajatuskuplasta. Koska teokseen muodostuu heti alusta alkaen monimutkaisia jännitteitä kuvan ja sanan, kertovan ja kokevan minän välille (ks. Luku
4.1.1), voitaisiin kehys tulkita myös yhtä hyvin retrospektiivisesti tarinaa kertovan
minäkertojan asenteellisuuden ilmaisijana. Minäkertojan ajallisesti ja asenteellisesti
etäisestä positiosta käsin kokeva minä näyttää kierolta kuin käärme.
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Kuva 21. KS, 12.
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Käärmeitä vilisevää kehystä voidaan tulkita yhteydessä muihin keinoihin, joiden
avulla päähenkilön toimintaa sivulla kuvataan. Samalla tulee esille se, kuinka sarjakuva hyödyntää henkilöhahmojen ruumiin asemointia kerronnan rakentumisessa.
Esittelin luvussa 2.2.2 kertomuksentutkija Monika Fludernikin (1996) ajatuksen siitä,
kuinka lukija kerronnallistaa tekstejä hyödyntämällä arkisesta ympäristöstä tuttuja
kognitiivisia malleja. Nämä mallit perustuvat pohjimmiltaan ruumiilliselle maailmassa
olemiselle ja yleiseen tietämykseen siitä, kuinka ymmärrämme kertomusten voivan
välittää henkilöiden kokemuksia erilaisten näkökulmien avulla. Lukijalla on Fludernikin mukaan käytössään omaan kokemukseensa perustuvat KERTOMISEN, NÄKEMISEN, KOKEMISEN, TOIMINNAN JA REFLEKTOIMISEN kehykset,
joiden perusteella lukija ymmärtää ja arvioi henkilöhahmojen kokemuksellisuuden
kuvausta. (Fludernik 1996, 26–27, 43–44.) Analysoin aiemmin, että etenkin sanallista
kerrontaa hyödyntävä henkilökerronta aktivoi sarjakuvan tulkinnassa KERTOMISEN tulkintakehyksen, jonka perusteella tarinan ymmärretään välittyvän jonkin kertojahahmon kautta (ks. Luku 2.2.2). Samassa yhteydessä esitin, että sarjakuva yleensä
koostuu kuvista, joiden perusteella on mahdollista päätellä toimintaketju. NÄKEMISEN kehys aktivoituu Fludernikin (2010, 20) mukaan erityisesti kertomuksissa, joissa
kertojan läsnäolo häivyttyy ja lukija pääsee ikään kuin näkemään tapahtumat todistajan roolissa. KOKEMISEN kehys puolestaan aktivoituu silloin, kun kertomuksen
ymmärretään välittävän henkilön kokemuksia tämän oman tajunnan kautta (mt.).
Karun sellin sivu mustasukkaisuuksissaan varjostavasta Annabellasta on mielestäni
hyvä esimerkki siitä, miten sarjakuva kutsuu lukijaa kerronnallistamaan nimenomaan
NÄKEMISEN kehyksen avulla. Sivulla korostuu näkeminen toimintana, sillä lukija
kutsutaan katsomaan, kuinka Annabella usean ruudun ajan kohdistaa tarkkailevan
katseensa varjostuksen kohteeseen Oonaan. Annabellan katseesta muodostuu vektoreita eli lukijan katsetta ohjaavia linjoja. Vektorit ovat visuaalista semiotiikkaa kehitelleiden Gunther Kressin ja Theo van Leeuwenin mukaan olennaisia kuvallisen esityksen kerronnallistamisen prosessissa, sillä vektorit muodostuvat toiminnan suuntaisesti. Toimijana puolestaan on usein kuvan kannalta keskeinen tekijä, jota voidaan
korostaa koolla, paikan valinnalla, kontrastilla suhteessa taustaan, väreillä ja terävyydellä. (Kress & van Leeuwen 2006, 59, 63.) Yleensä vektorit muodostuvat henkilöiden ruumiiden ja ruumiinosien asennoista, muista toiminnan apuvälineistä ja katseista (mts. 59). Sarjakuva henkilöhahmojen ruumiita ruudusta toiseen toistavana
kertomusmuotona hyödyntää vektoreita ohjatakseen lukijan katsetta. Karun sellin sivulla Annabellan katse muodostaa vektorin Oonaan, mutta missään ruudussa Oonan
katse ei muodosta vektoria Annabellaan, vaan katsojan rooli on varattu ainoastaan
päähenkilölle.
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Päähenkilön ruumiin asemoiminen kuvatilaan niin, että katse ohjaa lukijan katsetta vektorin tavoin auttta kerronnallistamaan sivun tapahtumia. Sivu hyödyntää visuaalisten esitysten länsimaista tulkintakonventiota, joissa oikea ja vasen puoli kuvasta eroavat toisistaan informaatioarvoiltaan. Visuaalisen semiotiikan tutkijat ovat
esittäneet, että länsimaisessa kulttuurissa vasen-oikea-akselille liitetään merkityksiä
niin, että vasemmalla oleva kuva-aines koetaan usein informaatioarvoltaan tutuksi ja
oikealla oleva uudeksi (Kress & van Leeuwen 2006, 179–180). Konventio näkyy esimerkiksi kuvakirjoissa, joissa sankarit kuvataan matkalle lähtiessään vasemmassa laidassa, jolloin oikea puoli edustaa vielä tuntematonta seikkailua (Happonen 2007,
149). Kulttuurisidonnaisten merkitysten huomioiminen Karun sellin sivun analyysissa
muuttaa tulkintaa päähenkilön toiminnasta huomattavan rikkaaksi. Tästä tulkintanäkökulmasta Oona edustaa päähenkilölle tavoittamatonta kohdetta kolmessa ensimmäisessä ruudussa, mutta päähenkilön käännös neljännessä ruudussa muuttaa
asetelman: Annabellan katse suuntautuu tuttuuteen ja ajallisesti mennyttä edustavaan
suuntaan. Neljännessä ruudussa kuvatun Annabellan katse kohdistuu edellisessä ruudussa kuvattuun Oonaan, mikä tarinan tilassa on mahdotonta, sillä edellinen ruutu
edustaa menneisyyttä eikä aikamatkustaminen ole kertomuksessa esitelty vaihtoehto.
Sarjakuvan sivun tilassa aikatasot voivat kohdata edellä kuvaillulla tavalla, jolloin
henkilöhahmojen katseet lävistävät ruutujen aikatason. Tällöin mahdollistuu tulkinta,
jossa Oona ei enää edusta päähenkilölle tavoittamatonta murhasuunnitelman kohdetta, vaan mielessään päähenkilö on jo tehnyt päätöksensä tytön murhaamisesta.
Toisaalta päähenkilön katseen voi tulkita myös epäileväksi: onko mielessä kypsynyt
ajatus todellakin tarkoitus toteuttaa? Viimeisessä ruudussa päähenkilö suuntaa katseensa jälleen tulevaan, mutta toiminnan tasolla hän on jo symbolisesti leikkaamassa
uhrinsa lihaa. Kakkua leikkaava veitsi suuntautuu oikealle ja puhkaisee ruudun reunan, mikä tehostaa kakun leikkaamisen symbolisuutta.
KATSOMISEN kehyksen lisäksi Karun sellin esimerkkisivu edellyttää myös muiden kehysten käyttöä: kertova teksti kutsuu aktivoimaan KERTOMISEN kehyksen,
päähenkilön eleet ja ilmeet sekä toiseksi viimeisen ruudun sade-efekti kutsuvat tulkitsemaan sivua KOKEMISEN kehyksestä käsin, ja henkilöhahmon kuvaus eri miljöissä edellyttää lukijan osaavan ketjuttaa päähenkilön TOIMINTAA. Näkemisen
merkitys kuitenkin korostuu mainitsemieni vektoreiden muodostumisen ja kulttuurisidonnaisten tilaan liittyvien merkitysten vuoksi. NÄKEMISEN kehyksen avulla
voi tulkita myös sivun toisen ruudun sommittelua ja piirroksellisia valintoja: keskelle
kuvatilaa sijoitetun Oonan takapuoli on piirretty liioitellun isona ja paksuin ääriviivoin. Piirrokselliset keinot ovat yksi sarjakuvallisista fokalisaation välittämisen keinoista, joilla välitetään henkilöhahmojen subjektiivisuutta (ks. Mikkonen 2013;

212

Horstkotte & Pedri 2011). Yksittäisen fyysisen ominaisuuden liioitteleva ja yksityiskohtainen kuvaustapa on tässä kohdin tulkittavissa päähenkilön vastenmielisyyttä
henkivän näkemyksen välittäjäksi.
Karu selli on poikkeuksellisen monipuolinen sarjakuva siinä, miten se rikkoo sarjakuvan konventiota ruutukehysten ja välipalkkien yksinkertaisuudesta. Jokainen sarjakuvateos luo oman tapansa hyödyntää konventioita ja niitä rikkovia keinoja ohjaamaan lukijaa kertomuksen tulkinnassa. Karu selli ei ainoastaan hyödynnä koristeellisia
ruutukehyksiä tukemaan karusellimetaforaa mielen sisäisestä pyörteisestä liikkeestä,
vaan koristeellisten kehysten avulla se myös välittää lukijalle sen, minkälaisia ajatuksia
päähenkilön mielessä liikkuu. Mielen liikkeiden pyörteisyys laajenee karusellimetaforasta koristeellisissa kehyksissä rakentuvaksi pyörteiseksi liikkeeksi. Teos hyödyntää
myös sarjakuvasivun tilaa kokeellisissa sivusommitteluissa tavalla, joka vaikuttaa kokemuksellisuuden kuvaukseen sekä ohjaa lukijaa harhaan.

4.3.2

Sivusommittelu henkilöhahmon liikkeen kuvaajana105

Kuten luvussa 2.2.1 esittelin, sarjakuvatutkija Benoît Peetersin mallin mukaisesti sarjakuvan sivusommittelut voivat olla konventionaalisia eli säännöllisiä, retorisia eli tapahtumien mukaan joustavia, koristeellisia tai tuottavia (Peeters 2007; ks. myös
Groensteen 2007, 93; Baetens & Frey 2015, 108–113; Mikkonen 2005, 296–300;
Postema 2013, 31). Vihreän rapsodian analyysin yhteydessä ehdotin luvussa 3.1.2, että
sivusommitteluihin liittyviä ratkaisuja voisi tarkastella myös suhteessa henkilöhahmon ruumiillisiin kokemuksiin. Vihreässä rapsodiassa käytetään pääosin retorista sivusommittelua, joskin teoksessa nähdään myös kokeellisempia sivusommitteluja,
joista Karu selli tunnetaan. Vihreässä rapsodiassa käytetään Peetersin termein tuottavaa
sivusommittelua kohdassa, jossa kuvataan päähenkilön mielen mutkikkuutta. Sivulla,
joka on otsikoitu ”Kitin mutkikas sieluparka”, nähdään mustalla pohjalla kiemurteleva spiraali, jonka keskustaa kohti päähenkilö taivaltaa erilaisten eksoottisten kasvien
joukossa (VR, 47). Karussa sellissä käytetään esikoisteosta runsaammin kokeellisia sivusommitteluja, jotka hyödyntävät esikoisteosta huomiota herättävämmin sivun vertikaalisuutta päähenkilön ruumiillisen kokemuksen ja erityisesti liikkeen kuvauksessa.

Tämä alaluvun osa perustuu osittain artikkelilleni ”Mielen ja ruumiin pyörteissä – kokemuksellisuus
Kati Kovácsin sarjakuvateoksessa Karu selli” (Romu 2016).
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Kuva 23. KS, 27.
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Kun vankilaan joutunut Annabella saa äidiltään ensimmäisen runon, päähenkilö
murtuu emotionaalisesti (KS, 26–27; ks. Kuvat 22 ja 23). Pois tolaltaan suistunut
päähenkilö huutaa vankisellinsä tyhjyydessä ja alkaa maalata sellinsä seiniä huulipunalla värjätyn kielensä avulla. Seiniin maalatut spiraalikuviot hyökkäävät yllättäen päähenkilön kimppuun, minkä seurauksena Annabellan pahoinvointi purkautuu oksennuksena ulos ruumiista. Tapahtumaketju kuvataan yhdellä aukeamalla, jonka sommittelu poikkeaa Peetersin (2007) tavanomaisemmiksi mainitsemista säännöllisen tai
retorisen ruutusommittelun perinteistä. Voiko aukeamasommittelua pitää Peetersin
termein koristeellisena tai tuottavana, vai voitaisiinko sitä analysoida Vihreän rapsodian
esimerkkien tavoin päähenkilön ruumiillista kokemusta välittävänä?
Aukeaman suhdetta kokemuksellisuuden välittämiseen voidaan ensinnäkin purkaa kiinnittämällä huomio päähenkilön asemointiin sivun tilassa. Ensimmäinen sivu loppuu siihen, että Annabella on kyyristyneenä lattian tasoon. Seuraavalla sivulla Annabellan ruumis on muuttuneen sivusommittelun ansiosta sijoitettu jo sivun yläreunaan, jolloin lukijan katse joutuu yhdistäessään nämä kaksi sivua siirtymään vasemman sivun alareunasta oikean sivun yläreunaan. Tämä liikerata noudattaa länsimaisittain konventionaalista sarjakuvan lukemisjärjestystä. Henkilöhahmon sijoittumista
kuvatilaan voidaan tulkita suhteessa henkilöhahmon ruumiilliseen kokemukseen ja
ehdottaa, että vasemman sivun alalaitaa hyödyntävä viimeinen ruutu tukee päähenkilön kyyristynyttä asentoa, ja oikean sivun yläreuna tukee Annabellan ponkaisua ylös
spiraalien yllättämänä. Spiraalien saadessa Annabellan yhä tiukemmin otteeseensa
päähenkilön ruumis vajoaa sivusommittelussa alaspäin. Alimpaan ruutuun päädyttäessä päähenkilön ruumis on jo taittunut kaksin kerroin.
Henkilöhahmojen sijoittumista sarjakuvan tilaan tutkinut Karin Kukkonen (2013,
55) ehdottaa, että sarjakuvasivulla kuvatut ruumiit ensinnäkin herättävät lukijassa
ruumiillisen, tarinamaailmassa olemista simuloivan kokemuksen, toiseksi ne saavat
lukijan kokemaan henkilöhahmojen emotionaalisen osallisuuden, ja kolmanneksi ne
johdattavat lukijaa sivun tilassa. Kukkonen korostaa, että lukijan kokema ruumiillinen simulaatio ei tarkoita, että lukija sijoittaisi itsensä mentaalisesti tarinamaailmaan,
vaan lukija kokee eräänlaisia ruumiillisia kaikuja kuvattujen henkilöhahmojen kokemuksista (mts. 56). Lukijan välitön tieto ja tunne siitä, miten ollaan tilassa, toimii
eräänlaisena mittatikkuna sarjakuvahahmojen ruumiillisuuden tulkinnalle ja käsityksille vertikaalisuudesta ja horisontaalisuudesta (Kukkonen 2013, 52, 58–59). Henkilöhahmon tilallisen asemoinnin voi esittää vetoavan lukijan ruumiilliseen kokemukseen tilassa olemisesta ja siitä, kuinka tasapaino voi häiriintyä (mt.).

216

Karun sellin aukeamalla päähenkilön tasapainon häiriintyminen ja pahoinvointi kuvataan päähenkilön asemoinnin lisäksi sivusommittelun rakenteessa. Ensimmäisellä sivulla ruutuja toisistaan erottavat kalterit muodostavat vertikaalisia linjoja, jotka jakavat sivun kolmeen ruutuun, mutta seuraavalla sivulla kalterit asettuvat jakamaan ruutuja horisontaalisesti. Kaltereiden avulla käännetyn lukusuunnan muutoksen voi tulkita keinona, jolla vedotaan lukijan ruumiilliseen skeemaan. Ruumiillisissa poikkeustiloissa, kuten tajunnan menettämisessä, voi kokea tasapainon häiriintymisestä johtuvaa ”horisontin heilahtamista”. Kaltereiden suunnan muutos ja siitä johtuva lukusuunnan muutos voidaan siten ajatella tällaista ruumiillista kokemusta jäljitteleviksi
keinoiksi kuvata henkilöhahmon radikaalisti muuttuvaa tajunnan tilaa. Perinteisen
kaunokirjallisuuden kokemuksen kuvauksen keinoja tutkinut Marco Caracciolo
(2014, 126) huomioi, että tekstin typografisten ratkaisujen, kuten tekstin asettelun ja
välimerkkien, avulla voidaan ikään kuin simuloida ruumiillisia tuntemuksia. Sarjakuvan tilallisen ominaislaadun vuoksi sarjakuvalla voisi ajatella olevan perinteistä kaunokirjallisuutta enemmän keinoja juuri tilan hyödyntämiseen ruumiillisten tuntemusten ja kokemusten representoimiseen.
Sivun tilan käyttäminen ruumiillisen kokemuksellisuuden välittämiseen toimii sarjakuvallisena tehokeinona erityisesti kertomuksen kohdissa, joissa tapahtuu jotain
dramaattista. Innovatiivisista sivusommitteluistaan tunnetun Craig Thompsonin sarjakuvaromaaneissa sivusommitteluilla on lukuisia erilaisia variaatioita ja funktioita.
Habibi-teoksessa (2012, 216) sivun vertikaaliseen liikkeeseen perustuvaa sommittelua
hän käyttää esimerkiksi kohtauksessa, jossa päähenkilö pakenee henkensä edestä ja
tiputtautuu palatsin katolta. Sarjakuvaruudut ja henkilöhahmo on tällöin asemoitu
sivun tilaan siten, että lukijan katseesta muodostuu ylhäältä alas suuntautuva liike,
joka toistaa henkilöhahmon putoavaa liikettä (mt.). Blankets-teoksessa (2003, 135)
Thompson käyttää sivusommittelua, jossa luomiskriisin parissa kamppailevan päähenkilön ajatukset näyttävät miltei valuvan sivutilassa alaspäin ja siten painavan sivun
alareunaan asemoitua päähenkilöä alaspäin. Tällöin sivutilassa rakentuva vertikaalinen liike rakentaa kuvausta päähenkilön lannistuneisuuden kokemuksesta.
Sivun tilaa hyödyntävät sommittelut voivat tehdä henkilöhahmojen kokemusten
kuvauksesta kouriintuntuvampaa. Karun sellin aukeamalla sivun vertikaalisuus on liitettävissä ruumiilliseen skeemaan vertikaalisuudesta ja ruumiin ryhdikkyyteen sekä
ryhdin pettämiseen liittyviin merkityksiin. Aukeaman sommittelu toisin sanoen vetoaa lukijan ruumiilliseen kokemukseen maailmassa olemisesta. Jo aiemmin mainitsemassani David Smallin omaelämäkerrallisessa Stitches-teoksessa (2009, 219) hyödynnetään sivun vertikaalisuutta välittämään pään sisäisiin ääniin kyllästyneen pää-
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henkilön pelkoa. Ruutu ruudulta sivu näyttää, kuinka päähenkilö piiloutuu ruokapöydän alle, ja sivun alareunassa lukija pääsee lähelle lattialle makaamaan lyyhistyneen
päähenkilön kokemusta lähikuvan avulla.
Karun sellin aukeaman dynamiikka perustuu lisäksi koko teoksen tavoin vastakohtaparien törmäämiselle. Aukeamalla vastakohtapareja ovat äänettömyys/äänekkyys,
ruumis/mieli, fyysinen/psyykkinen, etuala/taka-ala ja suuruus/pienuus. Jättimäiset
vankisellin kalterit saavat Annabellan näyttämään pieneltä perspektiivillä leikkivässä
sivusommittelussa, mutta kokoon liittyviä merkityksiä aktivoivat myös etualalle suhteellisen suuressa koossa piirretyt rukoilijasirkat. Mainitut hyönteiset esiintyvät teoksessa vain tässä ainoassa kohdassa siinä missä kovakuoriaiset, kärpäset ja hämähäkit
esiintyvät teoksessa useamman kerran.106 Sirkat muistuttavat Tove Janssonin paljon
käyttämää tapaa sijoittaa sarjakuviinsa ja kuvituksiinsa läsnäolollaan henkilöhahmojen repliikkejä ja tapahtumia kommentoivia otuksia, kuten ötököitä ja kasveja. Otusten päähenkilöihin kohdistuvat katseet korostavat päähenkilöitä huomion kohteina
(Laity 2007). Karussa sellissä rukoilijasirkat toistavat päähenkilön ruumiin asentoja,
mikä tukee päähenkilön kärsimyksen kuvausta.
Kuten Vihreän rapsodian analyysissa esitin, on tilankäyttöön liittyviä ratkaisuja tulkittava myös suhteessa kertomuksen kokonaisuuteen. Näin saadaan kytketyksi sarjakuvan rakenteellisten ominaisuuksien tarkastelu kertomuksen kokonaisuuden retoriseen ulottuvuuteen. Tällöin on mahdollista saada vastauksia siihen, miten teos pyrkii
ohjaamaan lukijaa tulkitsemaan teosta tietyllä tavalla. Karu selli perustuu kertomusrakenteelle, jossa kertomuksen loppuun pääseminen johtaa kaiken edellä luetun uudelleen arvioimiseen. Vankilaterapeutin vastaanotolla Annabella oppii tuntemaan itsensä yhä paremmin, mikä johtaa ennalta arvaamattomaan lopputulokseen: vankilan
seinät lakoavat kuin korttipakka ja Annabella löytää itsensä vankilan sijaan sairaalasängystä. Pitkiä valmisteluja edellyttänyttä murhaa ei tapahtunut, vaan se yhdessä
murhatuomion ja vankilan tapahtumien kanssa on Annabellan mielen tuotosta. Teoksen lopun yllätyksellisyys murhan paljastumisesta päähenkilön mielensisäiseksi tapahtumaksi kannustaa tutkimaan, mitä murhaa kuvaavalla sivulla oikeastaan tapahtuu. Vihjataanko lukijaa millään tavalla siitä, että murha ei toteudu, vaan on päähenkilön mielen tuotetta?

Rukoilijasirkka on tuttu Vihreästä rapsodiasta, jossa se esiintyy teoksen loppupuolella. Elämän salaisuuksiin Kitiä johdattava ikuisuuden personifikaatio Örök tutustuttaa tytön sirkkoihin, joiden elämänkierto koostuu munista kuoriutumisesta, parittelusta, parittelukumppanin ahmimisesta, munimisesta ja
kuolemisesta (VR, 51). Hyönteinen toimii teoksessa nimenomaan elämänkierron ruumiillisesta perustasta muistuttavassa funktiossa.
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Karun sellin lopussa koettava yllätys perustuu vahvasti tiedolliseen hierarkiaan,
jossa minäkertoja on kertomuksen mittaan säädellyt lukijan saamaa informaatiota.
Murhakohtaukseen saakka teoksen jokaisella sivulla on käytetty sanallista kertojaa,
mutta murhaa kuvaavalla sivulla sanallista kerrontaa ei käytetä. Minäkertoja ei siis
suoranaisesti väitä murhan tapahtuneen, vaan lukijalle esitetään ainoastaan murhan
mahdollisuus. Kertoja jättää sanallisesti kommentoimatta tapahtunutta, ja kuvia tarkastelemalla huomataan, että myös varsinainen veitsenisku jää näyttämättä. Murha
sijoittuu ruutujen väliin, ja veriteon yksityiskohtaisuus jää lukijan mielikuvituksen varaan (KS, 14; ks. Kuva 24). Tässä mielessä kuvatun ja kuvaamatta jättämisen suhde
muistuttaa Scott McCloudin (1994, 66, 68) tunnettua esimerkkiä siitä, kuinka sarjakuvan lukija täydentää veriteon mielikuvituksensa avulla ruutujen välissä (ks. Luku
2.2.2). Karun sellin sivulla murhan toteutumista ohjaa tulkitsemaan henkilöhahmojen
kuvauksen lisäksi Annabellan ajatuskuplat ja pieni kuvallinen vihje, jossa murhatun
tytön sielu symbolisesti irtaantuu ruumiista.
Sivu hyödyntää teoksen rakenteessa poikkeuksellista sommittelua, jossa neljä tapahtumia kuvaavaa ruutua sijoittuu sivunkokoisen taustakuvan päälle. Tällaista rakennetta käytetään usein tarjoamaan lukijalle isossa kuvassa maisema, johon henkilöhahmot sijoittuvat (Groensteen 2007, 86). Myös Karussa sellissä taustakuva kuvaa
miljöötä, jossa päähenkilö toimii, mutta sivusommittelussa myös tapahtuu monimutkaista vuorovaikutusta taustan, ruutujen ja niissä kuvatun päähenkilön välillä. Ruutujen sommittelusta muodostuu lukemiseen siksak-kuvio, joka ohjaa lukijan viimeiseksi
taustakuvan alareunassa olevaan mustaan silhuettiin. Ruumiinrakenteeltaan Annabellaa muistuttava hahmo heittää veitseltä näyttävää esinettä roska-astiaan. Kerrostalojen väliin muodostuu ikään kuin sivun viides ruutu, joka sinetöi tapahtumaketjun
kuvaamalla murhakertomuksissa tyypillisesti toistuvan kohtauksen murha-aseen hävittämisestä. Silhuettihahmo ohjaa päättelemään, että Annabella palaa tytön asunnosta, vaikka sitä ei itse ruuduissa näytetä. Ruutujen järjestys ja henkilöhahmon toistuminen ohjaavat lukijaa muodostamaan kausaalisen ja kronologisen tapahtumaketjun.
Sivulla voi tulkita muodostuvan vastaavanlainen lukijan ruumiinskeemaan perustuva henkilöhahmon liikkeen kuvaus kuin Annabellan hallusinaatiota kuvaavalla aukeamalla. Erona on kuitenkin se, että nyt sivun tilan vertikaalisuutta käytetään imitoimaan tarinamaailman vertikaalisuutta taustakuvan muodossa. Sivun ylälaita vastaa
analogisesti Annabellan sijoittumista tarinan tilassa korkealle. Annabellan huimausta
kuvaava ruutu on sijoitettu kerrostalojen ylle, ja sivun vertikaalisuutta käytetään luomaan vaikutelma henkilöhahmon liikkeestä ympäristössään: vertigo syntyy, kun An-
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nabella näkee alaspäin katsoessaan rakennusten välisessä tilassa häämöttävän maanpinnan. Seuraavien ruutujen asemointi ei kuitenkaan enää tue Annabellan ruumiin
asettumista korkealla sijaitsevaan kerrostaloasuntoon. Vaikka Annabella pysyy huoneistossa, ruutu ruudulta laskeudutaan sivun tilassa, kunnes viimeinen ruutu sijoittuu
katutasoon. Sivusommittelussa rakentuva tarinan tilan ja sivun tilan analogisuus tukee vaikutelmaa, jonka mukaan Annabella kiipeää tikkaat ylös ja palaa niitä pitkin
myös alas. Ruutuja yhdistävät tikkaat toimivat symbolisena kuvaajana, joka kuvaa
sitä, kuinka Annabella laskeutuu tarinamaailman tilassa takaisin maan tasalle.
Vasten loppuratkaisun tuottamaa tietoa ruutusommittelu ei tue Annabellan paluuta tytön luota, vaan rakenteellisen tilan ja tarinamaailman tilan analoginen suhde
ja lukijan katseen ohjaus ylhäältä alas korreloivatkin Annabellan putoamisen kanssa.
Ensimmäisen ruudun huimaus asettuu uuteen tulkinnalliseen valoon: huimaus ei ole
ohimenevä kokemus, vaan se on syynä Annabellan putoamiseen. Ensimmäisen ruudun alapuolelle on sijoitettu pieni tähti, josta lähtevät spiraaliviivat toistavat Annabellan pään yllä nähtävän viivan muotoja. Sarjakuvakerronnassa henkilöhahmon
pään yllä nähtävää tähteä käytetään henkilöhahmon pökertyneisyyttä tai tajunnan
menetystä kuvaavana efektinä (Herkman 1998, 46). Konventiosta tietoinen lukija voi
retrospektiivisesti tulkita tähden näkymättömiin jätetyn tapahtuman eli Annabellan
putoamisen merkitsijänä. Sivun kokonaisuuden kannalta pieneltä vaikuttavasta elementistä tulee eräänlainen silmänisku lukijalle, joka haluaa loppuratkaisun jälkeen palata tarkastelemaan harhaanjohtamisen kohtaa. Teoksen lopussa paljastuva tieto koomasta antaa myös metaforisille elementeille lisää tulkintavaihtoehtoja: jos tytön luota
ei palaakaan Annabella, ovatko lepakot metafora Annabellan karkuteille juoksevalle
mielelle ja pupillittomasti tyhjää tuijottava koira Annabellan kooman vangiksi joutuvan ruumiin kuva, eräänlainen tyhjä kuori?
Olen tässä luvussa analysoinut Karun sellin kerronnallisia, representaatioon ja tilalliseen rakenteeseen liittyviä valintoja tarkoituksenani tutkia, millaisia strategioita teoksessa käytetään ruumiillisuuden, sukupuolen ja seksuaalisuuden esittämiseen. Teoksen kerrontatilanne on poikkeuksellisen haastava ja sen analysoiminen kertomusteoreettisesti paljastaa, kuinka kuvan ja sanan vuorovaikutuksen erilaiset esiintymät
ja muutokset ohjaavat lukijaa tulkitsemaan kertomuksen henkilöhahmoja, tapahtumia ja kertojaa. Aloitin luvun analysoimalla kuvallisen ja sanallisen aineksen vuorovaikutuksessa rakentuvaa ironiaa ja visuaalisia metaforia osoittaen, että kummankin
ilmiön tulkinta riippuu siitä, miten lukija tulkitsee teoksessa rakentuvaa kerronta- ja
kommunikaatiotilannetta.
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Toisessa alaluvussa tulkitsin Karun sellin päähenkilöpariskuntaa representaation
näkökulmasta pohtien niitä kulttuurisia merkityksiä, joita suurikokoisen naisen ja pienikokoisen miehen parisuhteeseen on perinteisesti liitetty huumoriperinteessä. Representaation tasolla Karu selli aktivoi humoristisen asetelman, joka on tuttu pilapiirroksista, sarjakuvista, elokuvista ja monista muista kulttuurituotteista. Tekemäni tulkinnan mukaan teos kuitenkin koettelee asetelmaa osoittamalla pariskunnan osapuolten suhteen monitasoisuuden. Suurikokoiseen naiseen ja pienikokoiseen mieheen liittyvässä huumoriperinteessä huumori rakentuu feminiinisyyden ja maskuliinisuuden
piirteiden odotuksenvastaisuudesta, mutta Kovácsin teoksen voi tulkita koettelevan
näiden piirrejoukkojen kulttuurisia merkityksiä laajemminkin. Teos törmäyttää toisiinsa vastinpareina pidettyjä ominaisuuksia, jolloin teoksen voi tulkita herättelevän
lukijaa pohtimaan vakiintuneiden merkitysten kulttuurista rakentuneisuutta.
Tilaa koskevassa alaluvussa jatkoin Vihreän rapsodian analyysissa aloittamaani tilan
analysointia henkilöhahmon ruumiillisen kokemuksen kautta. Karu selli käyttää Vihreää rapsodiaa enemmän kokeellisia sivusommitteluja, joiden tarkastelu suhteessa ruuduissa kuvattuihin tarinan tapahtumiin havainnollistaa, kuinka sarjakuva voi rakenteellisten ja sommitelmallisten ratkaisujen avulla koskettaa lukijan ruumiillista kokemuspohjaa ja siten voimistaa henkilöhahmojen ruumiillisten reaktioiden ja kokemusten kuvausta. Karu selli on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että tuo lukijan ruumiillisten
kokemusten simuloiminen voi toimia myös lukijaa harhaanjohtavassa tehtävässä. Viimeisessä tutkimuskohteessani, teoksessa Kuka pelkää Nenian Ahnavia?, sivusommittelut eivät ole yhtä runsaita ja innovatiivisia kuin Karussa sellissä. Hypoteesini mukaan
myös tässä Kovácsin teoksessa käytetään monimutkaisia kuvan ja sanan vuorovaikutussuhteita, tilallisia ratkaisuja ja representaatiostrategioita ruumiillisuuden, sukupuolen ja seksuaalisuuden kuvauksessa.
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5

KUKA PELKÄÄ NENIAN AHNAVIA? JA
VÄKIVALLAN JATKUVA UHKA

Kovácsin vuonna 2010 ilmestynyt teos Kuka pelkää Nenian Ahnavia? kysyy sanaleikin
avulla nimessään, kuka pelkää vanhaa naista. Henkilö, johon teoksen nimessä viitataan, on Nenian Ahnav, nainen, jonka elämää seurataan syntymästä kuolemaan. Karuihin saaristolaisoloihin syntyvälle ja väkivaltaisuutta jo nuorella iällä kohtaavalle
Nenianille nimen merkitys selviää vasta aikuisena hänen oppiessaan lukemaan. Ajatus siitä, että hänet on nimetty vanhaksi naiseksi, on nuorelle päähenkilölle pöyristyttävä ja fyysisesti pahaa oloa aiheuttava. Vihreän rapsodian ja Karun sellin tavoin myös
tämän teoksen nimi toimii ensimmäisenä kynnystekstinä kertomuksen tulkitsemiseen. Nimen avulla rakentuu ensinnäkin intertekstuaalinen kytkös Edward Albeen
näytelmään Kuka pelkää Virginia Woolfia? (1962). Näytelmässä henkilöhahmot antautuvat useaan otteeseen laulamaan tuttua Disney-laulelmaa ”Who’s afraid of the Big
Bad Wolf?” (suom. ”Pahaa sutta ken pelkäisi”). Pelon kohteeksi on kuitenkin ison
pahan suden tilalle vaihtunut modernistikirjailija ja feministinen ajattelija Woolf. Vitsailu on tulkittu keinoksi, jolla näytelmän henkilöhahmot pyrkivät ylläpitämään sukupuolijärjestelmää, jossa naiset eivät uhkaa miehen älyllistä asemaa (Hoorvash &
Pourgiv 2011, 16).
Toisaalta nimi muodostaa intertekstuaalisen yhteyden vanhaan lasten pihaleikkiin,
”Kuka pelkää mustaa miestä?”, jossa ”mustasta miehestä” on tehty pelon kohde.
Kytköstä vahvistaa kansikuva, jossa päähenkilö on varjostettu miltei täysin mustaksi
kirkkaiden silmänvalkuaisten erottuessa mustista kasvoista. Kummassakin intertekstuaalisessa viittaussuhteessa on kyse pelon kohteen rakentamisesta toiseuttamisen
avulla, jolloin kysymykseksi nousee, mitä pelättävää toiseutetuissa on. Kovácsin teoksessa kysymys siitä, mitä pelättävää vanhassa naisessa on, muodostuu keskeiseksi
lukemista eteenpäin ajavaksi arvoitukseksi. Nimen kautta aktivoituva pelko vanhaa
naista kohtaan kytkeytyy tutkimuskysymyksiini siitä, miten ja millaista ruumiillisuutta
teoksessa esitetään ja miten siitä kerrotaan.
Ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen, miten teoksen sukupuolen representaatioissa yhtäältä rakennetaan hyvin stereotyyppisiä hahmoja ja toisaalta puretaan dikotomista sukupuolijakoa ja kyseenalaistetaan sukupuolen kategorisoimisen tarve. Pää-
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henkilön nimeämisen taustalla on hänen isänsä, joka esitetään teoksessa naisia alistavana patriarkaalisena hahmona. Tulkintani mukaan teos hyödyntää strategiaa, jossa
käytetään kärjistettyä tyyppihahmoa satiirin välineenä. Sukupuoleen liittyvää määrittelyvaltaa teoksessa käsitellään representaation tasolla tuottamalla ruumiita, jotka eivät sovi dikotomiseen sukupuolijärjestelmään eikä siihen liitettyihin feminiinisyyden
ja maskuliinisuuden kategorioihin. Alaluvun loppupuolella osoitan, miten Vihreän
rapsodian ja Karun sellin tavoin Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teos hyödyntää länsimaisessa kulttuurissa kierrätettyä jumalattaren hahmoa, mutta parodioi kauneusmyyttiä
nurinkääntämällä kauneuden ideaalit.
Toisessa alaluvussa analysoin teoksen kuvallis-sanallisissa suhteissa muodostuvia
jännitteitä ja teoksessa rakentuvaa vihjaamisen, kieltämisen, näyttämisen ja näyttämättä jättämisen dynamiikkaa. Teos hyödyntää yksikön kolmannen persoonan kertojaa, joka esitellään varsinaista kertomusta edeltävässä kehyskertomuksessa. Päähenkilö ei itse pääse kertomaan kokemuksistaan, vaan kertojahahmona toimii hänen
entinen rakastettunsa. Toisen käden tietojen varassa toimivan henkilökertojan kerronnassa rakentuu ristiriitoja ja epävarmuuksia, jotka herättävät epäilyksen tapahtumien todenperäisyydestä. Päähenkilö ei pääse itse varmistamaan tapahtumien todenperäisyyttä, jolloin kerronnan valtaa useasti henkilökertojan subjektiivinen spekulaatio. Kerronnalliset ratkaisut leikittelevät lukijan odotuksilla, mikä tuottaa kertomuksen tulkintaan epävarmuutta erityisesti liittyen päähenkilön kokemuksiin seksuaalisesta väkivallasta.
Teos on selvästi väkivaltaisempi kuin aiemmin analysoimani Vihreä rapsodia tai
Karu selli. Esitän, että väkivalta toteutuu teoksessa kolmella eri tasolla. Ensinnäkin
päähenkilö kohtaa tarinan tasolla seksuaalista ja henkistä väkivaltaa sekä sodan kauhuja. Toiseksi kerronnallisten ratkaisujen avulla kertomus tuottaa epävarmuutta seksuaalisen väkivallan toteutumisesta, ja kolmanneksi tilallisten ratkaisujen kautta lukijan eteen vyörytetään väkivaltaisia ja vastenmielisen groteskeiksi luonnehdittavia kuvia. Käsittelen teoksen väkivaltaisuutta edellä mainitussa järjestyksessä tutkien ensin
tarinan tason väkivaltaa, sitten kuvan ja sanan vuorovaikutuksen vaikutusta väkivallan epävarmana näyttäytymiseen ja lopuksi sarjakuvan tilallisten rakenteiden vaikutusta väkivallan shokeeraavuuteen sekä teoksen lukemisen affektiivisuuteen.
Huolimatta synkistä aiheista teos on värikkäästi kuvitettu erityisesti päävärien, keltaisen, punaisen ja sinisen, korostuessa. Suurin osa Kovácsin sarjakuvatuotannosta
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on mustavalkoista, joten teos on poikkeuksellinen tässä suhteessa.107 Värit osallistuvat teoksessa päähenkilön ruumiillisten kokemusten kuvaukseen ja sukupuolitematiikan rakentumiseen, minkä otan tulkinnoissani huomioon. Huomattavaa on, että
teoksen kirkkaiden päävärien voisi ajatella vetoavan erityisesti lapsilukijoihin, mutta
teos on Kovácsin muun tuotannon tavoin nimenomaan aikuislukijoille suunnattu.
Tässä suhteessa teos vertautuu esimerkiksi Lynda Barryn värikkäisiin sarjakuviin, kuten teokseen One! Hundred! Demons! (2002), jossa käsitellään Kovácsin teoksen tavoin
seksuaalista väkivaltaa (ks. Hescher 2016, 61).

5.1

Sukupuoli kategorisointina ja nimeämisenä

Nenian-tyttö elää lapsuutensa tietämättä nimensä merkitystä. Vasta aikuisiälle sijoittuva lukemaan oppiminen avaa nimen merkitykset, kun Nenian leikkii juuri oppimallaan uudella taidolla, jossa peräkkäin asetettuja kirjaimia on mahdollista lukea myös
lopusta alkuun.108 Oivallus sysää päähenkilön synkkämieliseen identiteetin etsimiseen, jossa itsemurhan partaalle ajautuva päähenkilö pohtii identiteettinsä ja hänelle
annetun nimen suhdetta. Motellin kylpyhuoneeseen linnoittautunut päähenkilö kuvittelee mielessään esittävänsä näytelmän, jonka nimi on ”Kuka pelkää vanhaa
naista?”, ja toteaa itse pelkäävänsä sitä kauheasti.
Synkkä kohtaus hyödyntää Kovácsin useissa teoksissa esiintyvää metaforaa, joka
perustuu ajatukselle elämästä näytelmänä. Metafora toteutuu Kovácsin teoksissa esirippujen edustaessa metonyymisesti teatteria. Esimerkiksi teos Deltan kaksoset (2014)
loppuu siihen, kun tarinassa kuollut henkilöhahmo nähdään raottamassa esirippua,
jonka takana päähenkilö kävelee juuri löytämänsä isän kanssa onnellisena kohti tulevaisuutta. ELÄMÄ ON NÄYTELMÄ -metaforaa rakentaa teoksessa myös näytel-

Värillisiä sarjakuvia taiteilijan tuotannosta löytyy yksittäisinä kertomuksina tai strippeinä kokoelmista ja yhdessä käsikirjoittaja Pauli Kallion kanssa tekemistä teoksista. Värejä hyödyntäviä lyhyitä kertomuksia löytyy esimerkiksi Kovácsin kokoelmista Miestennielijäksi sirkukseen (2003) ja Viidakkonaisena
Vatikaanin varjossa (2008), joista ensin mainitussa värit ilmestyvät kesken erään kertomuksen kuvastamaan päähenkilön viriävää kiitollisuutta elämää kohtaan (MS, 33). Kallion käsikirjoittamassa Väritetyt
unet -teoksessa (2006) värillisyys erottaa unijaksot harmaan sävyissä kerrotuista valvetodellisuuden tapahtumista. Väreillä on mainituissa teoksissa kerronnallista merkitystä, mikä toteutuu myös Kuka pelkää
Nenian Ahnavia? -teoksessa.
108 Kovácsin teoksen päähenkilön nimi rakentuu leksikaalisesta nurinkääntämisestä eli peilikirjoituksesta, mikä muodostaa intertekstuaalisen yhteyden Eeva-Liisa Mannerin klassikkodraamaan Poltettu
oranssi (1968), jossa nuori terapeutin vastaanotolla käyvä tyttö käyttää itsestään nimeä Nielk Aniram eli
Marina Klein. Kovácsin ja Mannerin teosten välille muodostuu myös temaattisia kytköksiä kummankin
teoksen käsitellessä patriarkaalista vallankäyttöä naisia kohtaan.
107
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mällinen rakenne, jossa kertomus on jaettu alkunäytökseen, ensimmäiseen näytökseen, toiseen näytökseen ja loppunäytökseen. Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa
ahdistunut päähenkilö kokee olevansa ”täydellinen sivuosan esittäjä” (KPNA, 60),
mikä viittaa siihen, että hän on jollain tavalla syrjässä oman elämänsä keskeisistä tapahtumista. Näytelmämetaforan avulla esiin tuotu sivullisuus liittyy teoksessa rakentuvaan sukupuolijärjestykseen ja sukupuoleen liitettyihin odotuksiin, joita analysoin
seuraavaksi.

5.1.1

”Usko minua. Miestä.” – patriarkaatti satiirin kohteena

Kovácsin tuotantoa kuvailevat kriitikot kiinnittävät usein huomiota kärjistettyihin
henkilöhahmoihin. Ville Hänninen ja Harri Römpötti kuvailevat Kovácsin piirtämien mieshenkilöiden olevan ”isoja, karvaisia, rasvaisia, turhan pöyhkeitä ja kiimaisia
karjuja”. Toisaalta he lisäävät, että Kovácsin henkilökuvauksessa on aina pohjimmiltaan empaattinen sävy: miehet ovat ”sottaisina ja öykkäreinäkin aina jotenkin herttaisia, elleivät peräti säälittäviä”. (Hänninen & Römpötti 2011, 62.) Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen isähahmon kuvaus haastaa odotukset pohjimmiltaan empaattisesta henkilöhahmokuvauksesta. Ulkonäöltään etäisesti Tintti-sarjakuvan parrakasta Kapteeni Haddockia muistuttava Anton Ahnav on teoksessa väkivaltainen,
perheensä naisia alistava ja pojilleen väkivaltaista asennetta eteenpäin siirtävä hahmo,
joka kyseenalaistaa puolisonsa mielipiteet kovin sanoin ja korostaa omia näkemyksiään asettamalla ne sukupuolensa vuoksi vaimon mielipiteitä tärkeämmiksi.
Etenkin miehen repliikit sisältävät paljon sellaista, mikä voidaan tulkita patriarkaalista sukupuolijärjestystä välittäväksi. Patriarkaalisessa sukupuolijärjestyksessä sukupuoli
on keskeisin yhteiskuntaa järjestävä tekijä, joka ilmenee miesten hallitsevaa asemaa
ylläpitävissä ja tukevissa hierarkkisissa sosiaalisissa järjestelmissä ja rakenteissa (Hunnicutt 2009, 553–554).109 Nenianin isä kohdistaa valtansa perheensä naispuolisiin jäseniin eli vaimoonsa ja tyttäreensä. Isän repliikeistä välittyy hänen käsityksensä naisista miesten palvelijoina, ja hän ilmaiseekin vaimolleen toivoneensa syntyneestä lapsesta tyttöä juuri siksi, että riutunut vaimo saisi apulaisen kotitöihin (KPNA, 15). Isän

Patriarkaatin käsitteellä on sukupuolentutkimuksessa pitkät perinteet, mutta termiä on kritisoitu
myös valtarakenteet yksinkertaistavaksi ja miesten väliset erot unohtavaksi. Käsitettä tutkineen Gwen
Hunnicuttin mukaan käsitteellä on kuitenkin kuvausarvoa tutkittaessa etenkin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, sillä käsite pitää fokuksen vallankäytössä ja sukupuolessa sekä ohjaa tutkimaan sukupuolittunutta väkivaltaa yhteiskunnallisten rakenteiden eikä niinkään yksilön ominaisuuksien tasolla. (Hunnicutt 2009, 553–554.)
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kommentti sijoittaa naiset kodin piiriin, mitä on pidetty patriarkaalisen sukupuolijärjestyksen yhtenä keskeisenä piirteenä (ks. Koivunen & Liljeström 1996, 159). Kotitöiden hoitamisen lisäksi isän käsitys naisista korostaa naisten kykyä miellyttää miestä
käyttäytymisellään, ulkonäöllisesti ja seksuaalisesti. Miehen repliikeistä päättelemällä
voidaan tulkita, että vastasyntynyt päähenkilö voisi täyttää parhaiten isänsä toiveet
oppimalla vaikenemaan kuuliaisesti (KPNA, 15). Vielä lapsivuoteessa makaavaa vaimoaan mies kritisoi rupsahtaneesta olemuksesta, ja vauvan innokasta rintaruokailua
hän vertaa kaksimielisesti vaimonsa kykyyn imeä (mt.).
Perheensä naisia hallitseva isä näyttäytyy tyyppihahmona, joka on yleensä staattinen, vähäulotteinen ja pelkistetty sekä yleensä yhden piirteen varaan rakentuva henkilöhahmo (ks. Virtanen 2013, 45). Yleisiä tyyppihahmoja ovat esimerkiksi donjuanit,
saiturit, ihmisvihaajat, herkkäuskoiset, hullut tiedemiehet ja tiettyjen ammattien edustajat. Usein tyypin luonne ilmenee jo nimessä, mutta luonteenpiirteet voivat tulla
esiin myös korostetun tyypillisessä puhetavassa tai ulkomuodossa. (Mt.) Tyyppihahmojen tulkinnassa ei korostu niinkään mimeettinen ulottuvuus, joka tekisi tyypeistä
yksilöllisiä, todellisten henkilöiden kaltaisia henkilöhahmoja. Mimeettisyyden sijaan
niissä etualaistuu temaattinen ulottuvuus, jolloin henkilöhahmon kuvaukseen valittujen attribuuttien ymmärretään kuvastavan sitä laajempaa ajatusta tai ideologiaa, jota
henkilöhahmo temaattisesti edustaa (Phelan 1989, 12). Tyyppihahmo voi myös toimia stereotypisoivassa tehtävässä, jolloin sen ajatellaan edustavan tiettyä ihmisryhmää ja siten tarjoavan tyypillinen, yleistettävissä oleva luonnehdinta ryhmän ominaisuuksista (ks. Luku 2.3.2). Voidaan ehdottaa, että isähahmo antaa kasvot ja ruumiin
naisvihamieliselle patriarkaaliselle ideologialle, jolloin abstrakti sosiaalisten suhteiden
ja valtarakenteiden verkosto konkretisoituu henkilöhahmon muodossa. Tällainen
ideologiakriittinen tulkinta kytkee fiktiivisen henkilöhahmon tekstin ulkoiseen todellisuuteen, jolloin voidaan kysyä, käyttääkö teos joitain keinoja patriarkaalisen isän ja
siten myös patriarkaalisen ideologian kritisoimiseen tai naurettavaksi tekemiseen.
Kärjistetyt henkilöhahmot ovat olleet etenkin satiiristen tekstien vakiintuneita välineitä, joilla tekstit ovat korostaneet henkilöiden luonteiden negatiivisuutta ja kuvatun arvomaailman synkkyyttä (Kivistö 2012, 120). Satiirin ominaisuutena on pidetty
sen pyrkimystä kohdistaa kriittinen terä johonkin vakavaan ja tuomittavaan (mts.
117–118). Satiirin kritiikin kohteet tulevat todellisesta maailmasta teoksen fiktiivisyydestä huolimatta, ja satiirinen teksti pyrkii taivuttelemaan lukijaa ymmärtämään kuvattujen ilmiöiden tuomittavuus (Griffin 2015/1994, 1). Tämän vuoksi satiiria on
pidetty erityisen moralisoivana ja retorisena kirjallisuudenlajina (mt.).
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Sarjakuvan historiassa temaattisten henkilöhahmojen käyttö satiirisissa tarkoituksissa oli ominaista underground-sarjakuvalle ja siitä kasvaneelle vaihtoehtosarjakuvalle. Esimerkiksi Robert Crumbin Whiteman-hahmo näyttäytyy valkoisen keskiluokkaisuuden ruumiillistumana nimeään myöten. Pikkuvirkamiehenä työskentelevä
mies joutuu naispuolisen jetin kaappaamaksi ja alkujärkytyksen jälkeen ihastuu luonnonmukaiseen ja estottomaan elämään. Crumbin hahmoa voidaan tulkita vasten underground-sarjakuvassa esiintynyttä luonnon ja kulttuurin vastakkainasettelua, ja
Crumbin tapauksessa luontoon liittyvät vaistot ja seksuaalisuus törmäävät porvarillisen yhteiskunnan käyttäytymisnormeihin tavalla, joka edellyttää jälkimmäisen hylkäämistä (Arffman 2004, 123). Undergroundista vaikutteita ottaneen Heikki Paakkasen
sarjakuvissa puolestaan ”talvisodan henki” ruumiillistuu Sissi-nimisen sotilaan hahmoon, joka toimii karskina vastavoimana omista aatteistaan innostuvalle Siviilipalveluhenkilölle.110 Kärjistettyjen hahmojen kautta satiiri kohdistuu kummankin hahmon
edustamaan ideologiaan: odotuksenvastaisesti Sissi paljastuu seksuaalivähemmistöjen ystäväksi, kun taas liberaalilta vaikuttanut Siviilipalveluhenkilö kokee ajatuksen
seksuaalivähemmistöistä ahdistavana.
Karun sellin henkilöhahmoja analysoidessani huomioin, että Karun sellin Annabellalle löytyy varhainen versio Kovácsin aiemmin julkaisemasta ”Kotoisa kahvituokio”
-sarjakuvasta (1992; ks. Luku 4.2). Myös Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen isää
muistuttava hahmo löytyy Kovácsin 1990-luvun tuotannosta. Käyttäytymisen osalta
isän hahmo muistuttaa Kovácsin alun perin vuonna 1993 julkaistun lyhyen ”Siinä
vasta seksikäs äijä!” -monologisarjakuvan (MS, 7) kärjistetysti kuvattua miestä, joka
kaivaa nenäänsä, syö sieltä löytämänsä räkäpallon, rouskuttaa terävillä hampaillaan
makkaraa lukien samalla pornolehteä ja juoden tölkistä piimää. Samanaikaisesti hän
kritisoi vaimoaan pyykkärin ammatista ja seksikkyyden puutteellisuudesta. Sarjakuva
kyseenalaistaa miehen käyttäytymisen viimeisen ruudun jälkeen tulevassa tekstilaatikossa, joka penää ytimekkäästi ”loppuuko tällainen?”. Kysymys ei tarkenna, minkä
pitäisi loppua, vaan lukijan tulkinnan varaan jää, tarkoittaako kysymys miehen sovinistista käytöstä ja naisen alistamista. Tähän tulkintaan ohjaa sarjakuvan nimi, joka
ironisesti kiinnittää huomion miehen nuhjuiseen ulkomuotoon ja käytökseen.
Kovácsin lyhyessä sarjakuvassa kritiikin tarpeesta ja kohteesta vihjataan avoimeksi
jäävän kysymyksen muodossa, mutta Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa sanallinen kertoja ei kyseenalaista Anton Ahnavin näkemyksiä tai mielipiteitä naisen asemasta. Tässä suhteessa Kovácsin sarjakuva eroaa sellaisesta feministisestä sarjaku-

Ks. esimerkiksi Heikki Paakkasen Amerikka-teos (2010), joka palkittiin yhdessä Kovácsin Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen kanssa samana vuonna Sarjakuva-Finlandia-tunnustuspalkinnolla.
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vasta, jossa otetaan sanallisesti kantaa esimerkiksi sukupuolten väliseen epätasa-arvoon tai seksuaaliseen ahdisteluun. Esimerkiksi Johanna ”Roju” Rojolan 1990-luvulla tekemässä lyhyessä sarjakuvassa esiintyy päähenkilöitä ahdistelevia miehiä, joiden käytökseen päähenkilöt tuskastuvat ja antavat miesten kuulla kunniansa (”Vanhalla 23.2.92”; Rojola 2006, 30–33). Sarjakuvan alussa varoitetaan kertomuksen sisältävän ”autenttista dialogia”, joka ei sovi herkkävatsaisille, ja lopussa päähenkilö
toteaa itserefleksiivisesti, että hän oli toivonut, ettei hänen enää koskaan tarvitsisi
tehdä yhtään sarjakuvaa ”keski-ikäisistä sioista”. Rojolan omaelämäkerrallinen sarjakuva näyttää, millaisia muotoja seksuaalinen ahdistelu saa, mutta myös sen, että kuvatunlainen käytös ei ole toivottavaa. Rojola ja Kovács julkaisivat sarjakuviaan 1990luvun alussa ilmestyneessä Naarassarjat-sarjakuvalehdessä, joka oli tunnettu feminististen aiheiden käsittelystä sarjakuvamuodossa (ks. Luku 1.2).
Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa ei esiinny Rojolan sarjakuvan tavoin sovinistisen käyttäytymisen suorasanaista tuomitsemista. Kertoja toteaa yksinomaan, että
”merisuola oli hiertänyt Antonin mielen karkeaksi” viitaten miehen ammattiin kalastajana (KPNA, 14). Sanallisen kyseenalaistamisen puuttuminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Kovácsin sarjakuva ottaisi muulla tavoin kantaa kärjistetyn isähahmon
käyttäytymiseen ja siten taivuttelisi lukijaa ymmärtämään kuvattujen ilmiöiden tuomittavuus. Satiirisissa pilakuvissa on pitkään käytetty piirroksellisia keinoja kuvattujen henkilöiden tai ilmiöiden naurettavaksi tekemiseen ja kritisoimiseen. Muun muassa viivan ja muodon käyttö sävyn ja tunnelman luomiseen, objektien suhteellinen
koko suhteessa toisiinsa, kuvattujen henkilöiden fyysisten piirteiden liioittelu tai voimistaminen (karikatyyri), kuvan asettelu, tekstin ja kuvan suhde sekä rytminen kokonaisuus ovat satiiristen pilakuvien käyttämiä lukijaan vetoamisen keinoja (Medhurst
& Desousa 1981, 212–213). Piirroksellisena kertomusmuotona sarjakuva käyttää vastaavia välineitä, mutta näitä visuaalisia keinoja tulkitaan lukuprosessissa välittömän
tilallisen kontekstin lisäksi myös suhteessa teoksen kokonaisuuteen.
Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksesta on tunnistettavissa ainakin kolmenlaisia
visuaalisia keinoja, joiden avulla isän auktoriteetti asetetaan kyseenalaiseksi tai naurettavaksi: väritys, ruutujen taustakuviointi ja vetoava katse. Ensimmäisenä käsittelen väritystä. Nenianin isän housut kuvataan kuudessa teoksen eri kohdassa jalkovälistä keltaiseksi värittyneenä ja keltaisia pisaroita valuvana (KPNA, 14, 16, 17, 56, 76, 81).
Sarjakuvatutkija Jan Baetensin (2011, 112) mukaan värityksen tutkiminen on ollut
sarjakuvatutkimuksessa vähäistä ideologisista ja metodologisista syistä. Ensinnäkin
värillisyys on yhdistetty massakulttuurina pidettyihin sarjakuvalehtiin ja mustavalkoisuus sarjakuvaromaaneihin tai taiteellisesti kunnianhimoiseen sarjakuvaan (mt.).
Suuri osa sarjakuvatutkimuksesta on keskittynyt mustavalkoisiin sarjakuviin, kuten

229

Spiegelmanin Mausiin ja Satrapin Persepolikseen. Paljon tutkituissa teoksissa, joissa väriä käytetään tehokeinona, väritykseen ei Baetensin väitteen mukaan kiinnitetä juurikaan huomiota. Toiseksi sarjakuvatutkijoilla ei ole Baetensin (2011, 114) mukaan ollut teoreettista välineistöä värien analysoimiseen. Hän ei kuitenkaan mainitse, että
värien symbolimerkityksiä on tutkittu laajasti muun muassa taidehistoriassa ja kuvakirjatutkimuksessa. Baetensin artikkelin jälkeen sarjakuvatutkimuksessa on pohdittu
värienkäytön eri funktioita useaan otteeseen (esim. Mikkonen 2013; Miodrag 2013,
175; Hescher 2016, 61–63). Väreillä voidaan merkitä henkilöhahmot ja tehdä niistä
nopeasti ja helposti tunnistettavia esimerkiksi samanvärisenä pysyvän vaatetuksen
avulla. Lisäksi väreillä voidaan rytmittää lukemista, yhdistää elementtejä toisiinsa ja
kiinnittää lukijan huomio sellaisiin elementteihin, jotka voisivat muuten jäädä huomaamatta. (Baetens 2011, 118; ks. myös Duncan & Smith 2009, 142.) Väreillä voidaan myös ilmaista henkilöhahmojen subjektiivisuutta, kuten maailmankuvaa, kokemusta ja emotionaalista tilaa (Mikkonen 2013, 115), luoda tunnelmaa, yhdistää kertomuksen aikatasoja toisiinsa ja korostaa kertomuksen synteettisyyttä (Hescher 2016,
63). Käsittelen värien erilaisia funktioita pitkin analyysiani Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksesta. Tässä kohdin keskityn siihen, kuinka väritys liittyy Nenianin isän
hahmoon.
Keltainen väri toimii Kovácsin teoksessa lukijan huomion herättäjänä ja ohjaa lukijaa kohdistamaan katseensa miehen sukuelimeen, jota ei ole piirretty huomiota herättävällä tavalla. Väri toisin sanoen kiinnittää huomion sellaiseen, jonka lukija ohittaisi ilman värin käyttöä (vrt. Baetens 2011, 118). Housujen kirkkaankeltaisena loistavan väriläikän voisi tulkita mimeettisesti välittävän tietoa isän huonosta hygienian
tasosta, mutta Baetensin ehdotukset huomioon ottaen voidaan tutkia myös värin saamia temaattisia ja synteettisiä merkityksiä. Väreihin liitetään kulttuurisesti erilaisia
merkityksiä, joiden on tulkittu ohjaavan värien tulkintaa. Kuvakirjatutkija Perry
Nodelman erottaa toisistaan kulttuurisidonnaiset ja emootioihin kytkeytyvät merkitykset, joista ensin mainitut ovat tietyn kulttuurin sisällä yhteisesti sovittuja (esim.
punainen pysähtymistä merkitsevänä), ja jälkimmäiset juontuvat fysiologisista havainnoista liittyen esimerkiksi veteen, valoon ja tuleen. Keltaisen värin konventionaalisiksi merkityksiksi Nodelman mainitsee iloisuuden, onnellisuuden ja energisyyden. (Nodelman 1988, 60–63.)
Värien merkitysten luokittelu edellä kuvatulla tavalla ei kuitenkaan ole riittävää,
sillä taiteilijat rakentavat usein oman värisymboliikkansa. Esimerkiksi feministisen
kirjallisuuden klassikon, Charlotte Perkins Gilmanin ”The Yellow Wallpaper” -novellin (1892) värisymboliikka kytkeytyy positiivisuuden sijaan mielenterveyden hor-

230

jumiseen. Gilmanin novellin päähenkilö joutuu aviomiehensä infantilisoivan asenteen uhriksi, joten keltaisen värin käytön lisäksi teos yhdistyy Kovácsin teokseen
myös patriarkaalisen vallan käsittelyä koskevalta tematiikaltaan. Myöskään Kovácsin
teoksessa keltainen ei saa yksinomaan positiivisia merkityksiä, vaan väri viittaa päähenkilön sairastamaan maksasairauteen (yellow atrophy), kuoleman jälkeiseen olotilaan ja päähenkilön kokemiin tuskallisiin ja ahdistaviin tunnetiloihin ja muistoihin.
Nenianin isän kuvauksessa toistuva keltainen virtsatahra korostaa miehen ruumiillisuutta ja kiinnittää lukijan huomion ruumiin vuotavuuteen, jonka mainitsin Vihreä rapsodia -analyysissani (luku 3) olevan karnevalistisen groteskin avulla rakentuvan
huumorin keskeinen lähde. Ruumiin aukkoisuuden ja kontrolloimattomuuden esittämisen voi tulkita visuaalisena keinona nauraa miehen dominoivalle vallalle. Teos
tiivistää patriarkaatin toiminnan temaattiseen ja satiireille tyypilliseen kärjistettyyn
henkilöhahmoon, ja henkilön ruumiin materiaalisuutta korostamalla teos tuo esiin
sen, että ideologioiden taustalla on ruumiillisia, materiaalisten lainalaisuuksien kanssa
eläviä ihmisiä. Kun mies julistaa mielipiteitään esimerkiksi Nenian-nimen sopivuudesta, ruumiin kontrolloimattomuudesta kertova tahra muistuttaa, että patriarkaatin
taustalla on tavallinen kuolevainen mies.
Toisena isähahmon visuaalisena kommentoimisen keinona teoksessa käytetään
ruudun taustan kuviointia. Sarjakuvissa taustojen muutokset ovat yleisiä: kun miljöö
on kerran kuvattu, se voidaan sen jälkeen jättää kuvaamatta tai taustalle voi yllättäen
ilmestyä aiemmin esiintymättömiä elementtejä (Baetens 2011, 122). Taustojen eri
funktioista sarjakuvassa ei ole tehty kattavaa tutkimusta, mutta sen sijaan kuvakirjatutkimuksessa on huomioitu, miten lukuisin tavoin ympäristön kuvaus voi vaikuttaa
kertomuksen tapahtumien ja henkilöhahmojen tulkintaan. Maria Nikolajevan ja Nicole Scottin (2006, 61) mukaan ympäristön kuvaus voi 1) viestiä tapahtumien ajasta
ja paikasta, 2) vakiinnuttaa genreodotukset, 3) asettaa lukijan emotionaalisen vastaanoton tietylle rekisterille, 4) vihjata juonen etenemisestä muutoksin ympäristön kuvauksessa, 5) kommentoida henkilöhahmoa ja 6) osallistua henkilöhahmon rakentamiseen. Funktiot eivät sinänsä eroa kaunokirjallisuuden ympäristön kuvauksen funktioista, mutta kuvakirjoissa kuvan ja sanan yhdistäminen tuottaa Nikolajevan ja Scottin mukaan erilaisia mahdollisuuksia merkitysten rakentumiseen (mt.). Sarjakuvassa
ruutujen peräkkäisyys mahdollistaa vielä vaihtelevamman taustan käyttämisen kuin
kuvakirjoissa. Periaatteessa jokainen ruutu voisi erilaisella taustallaan ja ympäristön
kuvauksella osallistua mainittuihin funktioihin.
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Kovácsin teoksessa taustoja käytetään kaikissa Nikolajevan ja Scottin mainitsemissa funktioissa, mutta teoksen satiirisuuden rakentumisen kannalta kiinnostava on
viides funktio, joka liittyy henkilöhahmon kommentoimiseen. Tämä kategoria mahdollistaa kysymyksen siitä, toimivatko ruutujen taustat värityksen tavoin satiirin keinoina. Aiemmin mainitsemani keltaisen värin toistumisen lisäksi isän ruumiin aukkoisuus ja materiaalisuus korostuvat kohtauksessa, jossa perhe ruokailee yhdessä
(KPNA, 17; ks. Kuva 25). Keiton syömisen lomassa perheen äiti pyrkii ilmaisemaan
huolensa tyttären puhekyvyn viivästymisestä. Perheen isä kuittaa huolen turhaksi vedoten auktoriteettiinsa, jonka hän perustaa sukupuolelleen: ”Mitä vähemmän Nenian
puhuu sitä helpommin löytyy mies. / Usko minua. Miestä”. Hänen käsityksensä mukaan tyttären puhekyvyn puute ei ole tytön tulevaisuuden kannalta suinkaan ongelmallinen, vaan vaikeneminen helpottaa patriarkaalisen järjestelmän jatkumista eli
aviomiehen löytämistä. Lähikuvassa esitetyn isän ruumiin vuotavuus korostuu suusta
valuvan keiton tai sylkitippojen muodossa, minkä voi tulkita ruumiillistavan abstrakti
patriarkaatti konkreettiseksi ja fyysiseksi. Patriarkaatin edustaja tehdään naurettavaksi
lähikuvassa esitetyn miehen suusta valuvan keiton tai syljen korostaessa ruumiin vuotavuutta. Tämän lisäksi huomiota herättävää ruudussa on miehen taustalla näkyvä
fuksianpunainen tausta, joka poikkeaa väritykseltään muusta sivun värityksestä. Muut
sivun ruutujen taustat esittävät joko tapahtumaympäristöä tai ovat pelkistetyn yksivärisiä, mutta auktoriteettiaan vakuuttavan miehen taustalla nähdään kukkakuvioisia
ornamentteja.
Taustan kuviot voidaan tulkita Nikolajevan ja Scottin (2006, 61) mainitseman
kuudennen funktion mukaan eli henkilöhahmoa rakentavina. Koukeroiset kukkakuviot muistuttavat viktoriaanista seinäpaperia, jonka vanhanaikaisuuden voi tulkita kuvastavan isän patriarkaalisia ajatuksia. Kukkien lisäksi ornamentit muistuttavat tyylitellysti naisen sukuelintä. Niin sanottu kirkkovenekuvio toistuu useissa Kovácsin teoksissa ja välittää esimerkiksi naisen seksuaalisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoleen liittyviä merkityksiä.111 Tämän symboliikan mukaan tulkittuna
Nenian näyttäytyy isälleen nimenomaan sukupuolensa edustajana, ei rakkaana, ainutlaatuisena tai arvokkaana tyttärenä. Toisen tulkintamahdollisuuden mukaan kuviointi
toimii Nikolajevan ja Scottin (2006, 61) viidennen funktion mukaisesti eli kommentoi
isän hahmoa. Tällöin naisen sukuelintä tyylittelevä kuviointi toimisi teoksen implisiittisen tekijän keinona kiinnittää lukijan kriittinen huomio miehen patriarkaalisia
mielipiteitä kohtaan ja saada lukija pohtimaan, miksi mies käyttää sukupuoltaan perusteluna argumenttinsa pätevyydelle.
Ks. luku 4.1, jossa analysoin Karussa sellissä esiintyvää kuviota suhteessa tulkintamahdollisuuteen,
jossa teoksen päähenkilön ja toisen naisvangin välille rakentuu heteronormatiivisuutta rikkova suhde.

111

233

Fuksianpunainen koristekuviointi toistuu teoksessa myöhemmin, mikä johdattaa
kysymään, muuttuvatko taustan funktiot ja merkitykset aiemmasta. Aikuistunut Nenian vierailee työnantajansa kanssa valtion virastossa, joka on luvannut lisätietoa
työnantajan ulkomailla kadonneesta aviomiehestä (KPNA, 42–43). Virastossa Nenian ja rouva Rossi tapaavat virkailijan, joka kertoo herra Rossin henkilökohtaisia
tavaroita löytyneen ”eräästä hylätystä bordellista” (mts. 43). Virkailijan taustalla oleva
fuksianpunainen tausta on täynnä miehen ja naisen sukuelimiä tyylitellysti esittäviä
kuvioita, mikä on ristiriidassa virkailijan tyynen ulkomuodon kanssa. Fuksianpunaisen taustan voi tulkita toimivan henkilöhahmoa rakentavassa funktiossa, jolloin
tausta kuvastaisi ulkoisesti tyynen ja uskonnollisena esitetyn virkamiehen ajatusten
seksuaalista sisältöä. Fuksianpunainen tausta yhdistää virkamiehen Nenianin isään,
jolloin on mahdollista tulkita, että henkilöhahmoja edustaa samanlainen, naisia alistava arvomaailma. Samankaltaisuutta henkilöhahmojen välille rakentaa viittaus uskonnollisuuteen ”Amen”-sanan muodossa (ks. KPNA, 12, 43), ja kuvan ja sanan
vuorovaikutuksen voi tulkita rakentavan henkilöhahmojen tekopyhyyttä.
Tulkitsen fuksianpunaisen taustan symboloivan teoksessa patriarkaalista ja sovinistista ajatusmaailmaa, jonka uhriksi päähenkilö joutuu. Fuksianpunaisella merkitty
sovinistinen arvomaailma objektivoi naiset, mikä saa konkreettisen muodon aikuisena hotellisiivoojana työskentelevän Nenianin löydöksessä. Erästä huonetta siivoava Nenian löytää sängystä irtonaisen, fuksianpunaisen muovijalan, joka ilmeisesti
toimii omistajansa seksuaalisten halujen fetisistisenä kohteena (KPNA, 68). Naisten
objektivoimisen lisäksi sovinistinen arvomaailma kohdistaa toiseuttavan katseen niihin miehiin, jotka eivät sovi hegemonisen maskuliinisuuden piiriin. Sukupuolentutkimuksessa hyödynnetty hegemonisen maskuliinisuuden käsite kuvaa sitä, kuinka hyväksytty tapa toteuttaa maskuliinisuutta rakentuu sosiaalisen vallankäytön avulla. Hegemoninen maskuliinisuus on aika- ja yhteisösidonnainen miehenä olemisen ideaali,
johon miesten edellytetään suhteuttavan oma maskuliinisuutensa (Connell & Messerschmidt 2005, 832). Hegemonisen maskuliinisuuden on ymmärretty olevan yhteydessä naisten alistamisen oikeuttamiseen (mt.). Kovácsin teos esittää myöhemmin,
kuinka myös homoseksuaali mies joutuu kohtaamaan aggressiivisuutta yhteisössä.
Fuksianpunaisena kuvattu mies joutuu kadulla kuulemaan haukkumasanoja muilta
miehiltä, jotka toiseuttavat miehen käyttämällä naissukupuoleen liitettäviä sanoja, kuten ”akka” ja ”neiti” (KPNA, 60). Fuksianpunainen väri asemoi miehen hegemonisen maskuliinisuuden asettamien paineiden maalitauluksi.
Fuksianpunaisen värin symbolimerkitys rakentuu teoksessa pikkuhiljaa, ja merkitys patriarkaalisen ajatusmaailman ja hegemonisen maskuliinisuuden kuvastajana on
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tulkittavissa ainostaan vertaamalla värin esiintymistilanteita toisiinsa. Värimerkityksen rakentuminen on esimerkki Groensteenin (2007, 148–149) punonnaksi kutsumasta ilmiöstä, jossa samanlaisena toistuva elementti saa merkityksensä aina esiintymiskontekstinsa mukaan sen lisäksi, että merkitykset kertyvät aiempien esiintymiskontekstien päälle. Kun aikuistunut Nenian yrittää vakuuttaa itselleen, että tasa-arvoisen kumppanin ja miellyttävän työpaikan ansiosta elämä on vihdoin ihanaa, asettaa fuksianpunainen tausta koukeroisine kuvioineen Nenianin vakuuttelut kriittiseen
valoon (KPNA, 76). Samalla sivulla lyhyt lapsuustakauma näyttää, kuinka isän odotukset tyttären vaikenemisesta ja miesten seksuaalisia tarpeita tyydyttämään oppimisesta saivat Nenianin lapsuudessa muodon konkreettisina väkivallan tekoina.
Fuksianpunaisen taustan voi ajatella kuvastavan, kuinka patriarkaalinen ajatusmaailma on läpäissyt päähenkilön omankin ajatusmaailman, jolloin hänen vakuuttelunsa
elämän ihanuudesta näyttäytyy itsepetoksena. Tällöin tausta toimii Nikolajevan ja
Scottin (2006, 61) mallin mukaisessa kuudennessa funktiossa. Toisaalta mahdollista
on myös tulkita tausta viidennessä, henkilöhahmoa kommentoivassa funktiossa, jolloin Nenian itse tiedosta patriarkaalisen asennemaailman vaikutusta elämäänsä,
mutta lukija ohjataan kiinnittämään huomio patriarkaalisen järjestyksen toistuvaan ja
läpitunkevaan vaikutukseen päähenkilön elämässä.
Keltaisen värityksen ja fuksianpunaisen taustan lisäksi teoksessa käytetään tulkintani mukaan vielä kolmatta, toistuvaa visuaalista keinoa isähahmon edustaman patriarkaatin kommentoimiseen. Olen useaan otteeseen todennut tutkimuksessani, että
suoraan lukijaan kohdistuvalla henkilöhahmon katseella on merkitystä lukijaan vetoamisen keinona (ks. Luku 2.1.2; 4.2.2). Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa nähdään paljon ruutuja, joissa kuvan etualalle sijoitettu henkilöhahmo katsoo suoraan
lukijaan. Kyse on monissa kohdin teosta näkökulmaotoksesta, jossa lukija näkee sen,
minkä ajattelee henkilöhahmon näkevän (ks. Mikkonen 2010, 321). Esimerkiksi sivun 17 (KPNA, ks. Kuva 25) viimeisessä ruudussa Nenianin isä katsoo suoraan lukijaan, ja katseen voi kontekstin perusteella tulkita olevan kohdistettu Antonin vaimolle Juulialle, jota hän puhuttelee. Vetoavan katseen komposition avulla ruutu korostaa Antonin valta-asemaa, josta käsin lapsestaan huolestuneen vaimon käytös
kuittautuu hysteriana (mt.).
Vetoavan katseen merkitykset ovat riippuvaisia kontekstista, joka rakentuu kuvallisen ja sanallisen aineksen vuorovaikutuksesta ja siitä, miten ruudut suhteutuvat toisiinsa. Kun Nenian syntyy, isä päättää Nenianin olevan sopiva nimi tytölle, jotta tyttö
oppii paikkansa maailmassa. Isä perustelee nimeä kolmessa ruuudussa, joissa rakentuva vetoava katse havainnollistaa sitä, kuinka tulkitsen vetoavaa katsetta käytettävän
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patriarkaalisen ajatusmaailman kritisoimisen keinona (KPNA, 15; ks. Kuva 26). Ruutujen kuvallinen aines esittää vauva-Nenianin kehdossa nukkuvana, ja kuvatilaan sijoittuvat puhekuplat välittävät perheenisän ajatukset nimivalinnan sopivuudesta. Nenian herää ja alkaa itkeä juuri, kun isä on lausunut Nenian-nimen opettavan tytön
vaikenemaan. Ruuturivin viimeisessä ruudussa muodostuvan vetoavan katseen voi
tulkita kohdistuvan perheenisään, jonka musta varjo lankeaa kehdon ylle ruuturivin
keskimmäisessä ruudussa. Samalla, kun vauva-Nenianin katse kohdistuu isään, se
kohdistuu myös lukijaan. Sarjakuvatutkijat Julia Round (2014, 42) ja Katja Kontturi
(2014, 15, 116–118) ovat tulkinneet vetoavaa katsetta niin sanotun neljännen seinän
rikkomisen keinona, jolla sarjakuvakertomuksen henkilöhahmot osoittavat olevansa
tietoisia lukijan läsnäolosta ja voivat jopa puhutella suoraan lukijaa. Kovácsin teoksen
kerronta ei ole aivan näin itsetietoista, mutta vetoava katse toimii silti lukijan pysäyttävänä keinona. Vauva-Nenian ei voi olla vielä tietoinen tulevan kasvuympäristönsä
sortavista rakenteista, mutta vetoava katse yhdessä ruudussa käytettyjen kirkkaanpunaisen ja -keltaisen kanssa toimivat keinoa pysäyttää lukija pohtimaan sukupuolittavia
rakenteita.
Kohtaus on tehokas vetoavan katseen käyttämisen lisäksi värien vuoksi. Kolmen
ruudun sarjassa Nenian paistattelee vuorotellen keltaisen, sinisen ja punaisen pääväreissä, jotka myöhemmin teoksessa saavat symbolisia merkityksiä. Vauva-Nenianin
kuvauksessa värien voi tulkita mimeettisesti kuvaavan valon ja varjon liikettä: auringonsäteen alla paistattelevan Nenianin peittää kehdon ylle kumartuvan isän varjo,
jolloin keltainen muuttuu siniseksi. Ulkoinen tai sisäinen ärsyke herättää vauvan, jolloin ärsyyntyminen muuttaa Nenianin punakeltaiseksi. Mimeettisen tason lisäksi värien merkitystä voi tulkita teoksen tematiikkaan liittyvänä. Keltainen väri on juuri
ennen kohtausta esiintynyt huomiota herättävästi perheen isän haaroväliä korostavana tehostevärinä, jolloin keltaisen positiiviset mielleyhtymät aurinkoon, valoon ja
lämpöön kyseenalaistuvat. Niin ikään myös sinisen värin tuottaman varjoefektin voi
tulkita isän patriarkaaliseen hallintaan liittyvänä: isän varjo metaforisesti lankeaa tyttären ylle, ja auktoriteettinsa avulla isä yrittää estää tyttärensä toimijuuden. Ironiaa
kohtaukseen rakentaa kuvallisesti esitettyjen tapahtumien asettuminen ristiriitaan
isän toiveiden kanssa: isän hallitsevuus ei saa Neniania vaikenemaan, vaan lietsoo
vauvan ärhäkkään huutoon, mistä äiti on salaa tyytyväinen.
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Nenianin isä ei ole teoksen ainoa mieshahmo, josta on rakennettu kärjistyksen ja
liioittelun kautta naisia alistava tyyppihahmo. Kotiapulaisena nuoruutensa työskentelevän Nenianin työnantajan aviomies Ramundo Rossi paljastuu takaumien avulla
vaimoaan pettäväksi ja haukkuvaksi mieheksi, joka kohtaa loppunsa ulkomaanmatkalla erään prostituoidun ja rikollisjoukkion käsissä. Tapahtuneesta tietämätön vaimo
on nostanut aviomiehensä jalustalle, ja idealisoitua aviomiestään palvoen hän laiminlyö sekä omansa että lastensa hyvinvoinnin. Ikävää torjuakseen vaimo ahmii kakkuja
ja leivoksia eikä osaa antaa huomiota lapsilleen. Kun rouva Rossi vihdoin saa vihjeen
aviomiehen kaukomaille sijoittuneista toimista, hän kuolee järkytyksestä sydänkohtaukseen.
Ramundo Rossin henkilöhahmo yhdistetään teoksessa satiirisesti samanlaiseen
miestyyppiin kuin Nenianin isä. Vaikka Nenian ei koskaan kohtaa työnantajansa
miestä, hän kuvittelee keskustelun herra Rossin ja oman isänsä välillä. Nenianin kuvitelmassa hänen äitinsä keskustelee rouva Rossin kanssa ruoanlaittoon, lastenhoitoon ja aviomiehiin liittyvistä asioista, kun taas miesten keskustelu koostuu lyhyistä
ja yksinkertaisista mutta seksistisistä ja naisia objektivoivista lausahduksista. Vaikka
Nenianin köyhät vanhemmat kuuluvat eri yhteiskuntaluokkaan kuin äveriäät Rossit,
heitä yhdistää ainakin Nenianin kuvitelmissa patriarkaalinen järjestelmä, jossa naisten
elinpiiri koostuu kodinhoidosta ja miesten elinpiiri kodin ulkopuolelle sijoittuvasta
toiminnasta. Miesten harvasanainen keskustelu johtaa metsästyksen ja kalastuksen
kommentoimisen jälkeen nopeasti naisiin miehisten halujen kohteiksi pelkistyvinä
ruumiin osina: ”Suihin…? / Tisseihin! / … Peppu? / Joo, musta tiukka peppu! /
NAM!” (KPNA, 81). Sanallinen kertoja pidättäytyy kommentoimasta sukupuolittuneita ja toisistaan eriytyneitä elinpiirejä, kuten koko teoksen ajan. Sivulla kuitenkin
käytetään päähenkilön suoraan lukijaan kohdistuvaa katsetta kiinnittämään lukijan
huomio kohtaukseen. Kuvitelmastaan heräävä Nenian tuijottaa kasvot punaisina ja
hikeä valuen kohti lukijaa tuhahtaen vihaisesti, ja vetoava katse kutsuu lukijaa ottamaan osaa henkilön tunnereaktioon.
Teosta luonnehditaan takakansitekstissä mustan huumorin sävyttämäksi. Mustalla
huumorilla on viitattu huumoriin, joka on groteskia, hirtehistä, makaaberia, sairasta,
pornografista, eritteisiin liittyvää, kosmista, ironista, satiirista, absurdia tai mainittujen
yhdistelmää (O’Neill 1989, 145–146). Lisäksi sen on mainittu kuvaavan modernin
maailman absurdiutta, tunteettomuutta, ristiriitaisuutta ja julmuutta ja olevan sävyltään katkeraa ja ivallista (mt.). Kovácsin teos ei ole pohjimmiltaan ivallinen tai katkera, vaikka se käsittelee sukupuolittunutta väkivaltaa ja patriarkaalisia valtarakenteita. Teos ei kuitenkaan myöskään tarjoa helpottavaa naurua, joka vapauttaisi synkistä rakenteista. Nenian löytää aikuisena rakastetun, jonka kanssa hän pystyy ainakin
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osittain vapautumaan menneisyyteen liittyvistä kipeistä muistoista, mutta muistot palaavat kuitenkin aina takaumien avulla päähenkilön mieleen. Analysoimistani visuaalisista keinoista värityksen voi tulkita tekevän isän hahmon naurunalaiseksi korostamalla miehen ruumiin vuotavuutta, mutta erityisesti kaksi muuta analysoimaani keinoa etualaistavat naurua enemmän kriittisyyttä isähahmon edustamaa ideologiaa kohtaan.
Feministisen huumorin piirteenä on pidetty sitä, että se tunnustaa naisten alistamisen kulttuurisen järjestelmän ja protestoi sitä vastaan eri tavoin. Se voi esimerkiksi
korostaa sukupuolijärjestelmän absurdiutta ja kyseenalaistaa sukupuolen määrittelyn
usein satiiria tai parodiaa hyödyntämällä. Feministisen huumorin ei tarvitse eksplisiittisesti julistautua feministiseksi, ja keinot sukupuolijärjestelmän eriarvoisuuksien
osoittamiseen voivat vaihdella deskriptiivisestä suoremmin kritisoivaan. (Walker
1988, 147, 151, 152–153.) Feministisen sarjakuvan humoristisuutta tutkineet Wendy
Siuyi Wong ja Lisa M. Cuklanz (2001, 72) esittävät feministisessä huumorissa esiintyvän seuraavia piirteitä: 1) se kritisoi sukupuolirooleja hyökkäämällä suoraan niitä
kohti, 2) paljastaa sukupuolten välisen epätasa-arvon ja patriarkaaliseen ideologiaan
kuuluvan sorron, 3) esittää naisten yleisesti jakamia kokemuksia ja 4) ilmaisee muutokseen tähtäävää toivoa. Ehdotan, että Kovácsin teoksen huumori voidaan nähdä
mustan lisäksi satiirisena, feministisesti tiedostavana ja kriittisenä huumorina, joka
suoraviivaisen didaktisuuden sijaan pyrkii tyyppihahmon ja erilaisten visuaalisten keinojen avulla herättämään lukijan kyseenalaistamaan patriarkaaliseen järjestykseen sisäänkirjoitetun miehisen mandaatin. Teoksen feministisyys sukupuolirakenteiden käsittelyssä ilmenee käsittelemieni keinojen lisäksi siinä, miten teos kommentoi naiseksi
sukupuolittamista ja siihen liittyvää valtaa, joita käsittelen seuraavaksi.

5.1.2

”Miss TRANSport” – Sukupuolittaminen kielellisenä ja kulttuurisena
käytäntönä

Feministinen ajattelija Simone de Beauvoir esitti tunnetusti Toinen sukupuoli -teoksessaan (1949), että naiseksi ei synnytä vaan kasvetaan. Beauvoirin fraasi naiseksi kasvamisesta ei kiellä sukupuolen biologisten ominaisuuksien merkitystä vastasyntyneen
sukupuolen määrittymisessä, vaan kiinnittää huomion siihen kulttuuriseen sukupuolittamisen prosessiin, jonka myötä eri sukupuoliin kohdistuu erilaisia odotuksia, vaatimuksia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia rooleja. Olennaisena ajatuksena Beauvoirin
näkemyksessä oli sukupuolidikotomian hierarkkisuus, jossa nainen asemoituu aina
poikkeuksena suhteessa neutriksi ymmärrettyyn mieheen. Naisen toiseus on sitä, että
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nainen määrittyy aina sukupuolensa kautta, kun taas mies toimii normina, joka on
toiminut universaalin ihmisyyden edustajana. (Beauvoir 2009/1949, 42–43.)112 Beauvoirin ajatukset ovat sittemmin innoittaneet monia feministisiä pohdintoja sukupuolen historiallisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti määrittyneestä luonteesta (ks. Koivunen & Liljeström 1996, 15; Malmio 2011, 190, 192).
Kovácsin teos näyttäisi kyseenalaistavan Beauvoirin fraasin naiseksi kasvamisesta
syntymisen sijaan, sillä päähenkilön syntyessä huomio kiinnitetään sukupuoleen sekä
sanallisen kerronnan että henkilöhahmojen repliikkien avulla. Sanallinen kertoja kuvailee ”sen tyttöihmisen” syntyvän Nenian Ahnaviksi, ja synnytyksessä auttava kätilö
ilmoittaa riemuissaan vastasyntyneen sukupuolen: tyttö-sana toistuu Neniania jaloista roikottavan kätilön repliikissä kolme kertaa. Sukupuolimääre kaikuu vielä seuraavassa ruudussa, jossa myös perheen isä ja Nenianin kolme veljeä toistavat vastasyntyneen sukupuolen. Isän kysyvään repliikkiin lapsen sukupuolesta (”Tyttö?”) vastauksena kaikuvat identtisten poikien identtiset vastaukset (”Tyttö.”/ ”Tyttö.” /
”Tyttö.”) (KPNA, 13). Kolmesti todettu toimii vahvistuksena toteamukselle syntyneen lapsen sukupuolesta ja toistaa henkilöhahmokertojan ensimmäistä kuvailevaa
sanaa päähenkilöstä ”tyttöihmisenä”.
Toisaalta teoksen alku myös havainnollistaa Beauvoirin ajatusta siitä, että sosiaalinen sukupuolittaminen alkaa heti ihmisen syntymästä. Henkilöhahmojen repliikeissä toistuvat sukupuolittavat määreet kategorisoivat päähenkilön heti dikotomisen
sukupuolijärjestelmän piiriin. Nenian otetaan syntymässä sukupuolittavan järjestelmän piiriin kätilön, isän ja veljien kategorisoidessa hänet tytöksi, mutta lisäksi teos
kiinnittää lukijan huomion kielen ja sukupuolen suhteeseen leikkiessään erisnimen
(Nenian) ja yleisnimen (nainen) välisellä suhteella. Ihmisen nimi toimii yleensä identifioivassa tehtävässä: nimi erottaa ihmisen toisista ihmisistä, toimii puhuttelun välineenä ja minän rakentumisen perustana. Yksilön identiteetin ainutlaatuisuutta merkitsevän nimen sijaan päähenkilö saa kuitenkin nimekseen geneerisen ’nainen’-sanan.
Näin tehdessään teos herättää kysymyksiä siitä, millainen representoimisen eli edustamisen voima kielellisillä ilmauksilla on. Mitä ’nainen’ edustaa? Mitä puolestaan
edustaa pelätty ’vanha nainen’?

Beauvoirin ajatus miehestä normina näkyy monissa kielissä, joissa mies esitetään yleensä tunnusmerkittömänä ja nainen tunnusmerkkisenä, mikä asettaa miehen kielen tasolla käsitteelliseksi ja semanttiseksi prototyypiksi. Tämä näkyy myös sanojen suvuttomuudesta tunnetussa suomen kielessä,
jossa monet periaatteessa sukupuolineutraalit ihmisen nimitykset ovat kielentutkija Mila Engelbergin
(2010) mukaan piilomaskuliinisia. Hänen mukaansa suomen kielessä yläkäsite ’ihminen’ tulkitaan
useimmiten mieheen viittaavaksi. Sen vuoksi suomen kieleen on vakiintunut useita naispuolisen ihmisen nimityksiä, kuten ’tyttöihminen’. (Mts. 168.)
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Teoksessa tapahtuvaa sukupuolittamisen prosessia voi tarkastella vasten 1900-luvun lopulla nousseita sukupuolen diskursiivista eli kielellistä rakentuneisuutta korostavia teorioita. Muun muassa ranskalaisen strukturalistisen filosofian, foucault’laisen
valta-ajattelun ja kielitieteen perustalle ajatteluaan rakentava Judith Butler ehdottaa
sukupuolen kategoriana rakentuneen itsestään selvästi ja luonnollisesti olemassa olevalta näyttäväksi. Itsestään selvältä näyttävää sukupuolijakoa tuotetaan tosiasiassa jatkuvasti erilaisin kulttuurisin käytäntein, tavoin, normein ja odotuksin. Luvussa 2.3.1
esittelemäni performatiivisuuden käsitteen mukaan sukupuoli on toistotekoja: toisteisen
tekemisen avulla luodaan illuusio sukupuolta ylläpitävästä ytimestä. Vastaavasti se,
että sukupuolella oletetaan olevan jonkinlainen kuvailtava olemus, ennakoi ja tuottaa
käsitystä sukupuolesta ja vaikuttaa siihen, miten sukupuolta tehdään ruumiillisesti.
(Butler 2006, 25, 69, 229–233.)113 Se, millaisia feminiinisyyden ja maskuliinisuuden
ominaisuuksia ja piirteitä sukupuolitettuihin ruumiisiin odotetaan liittyvän, on riippuvaista kulttuurisesta ympäristöstä (mt.; ks. myös Karkulehto 2007, 64–65).
Butlerin ajattelun mukaan subjektit syntyvät ja ne tuotetaan sukupuolittavien suhteiden verkossa, joka toistaa sukupuolittavia käytäntöjä jatkuvasti ja myös puhuttelee
subjekteja sukupuolittuneesti. Kun syntynyt lapsi sukupuolitetaan tytöksi, odotetaan
hänen alkavan rakentaa sosiaalista sukupuoltaan heteroseksuaalisen sukupuolijärjestelmän normien mukaisesti. (Butler 1993, 7–8; 232.) Tulkittaessa nimen päättävää
Nenianin isää temaattisena, patriarkaalisen ideologian tiivistävänä henkilöhahmona,
teos vaikuttaa tekevän kirjaimellisen tulkinnan Butlerin ajatuksesta, jossa erilaiset valtarakenteet puhuttelevat ihmisiä sukupuolittuneesti. Kielen valta kohdistuu Nenianiin ulkopuolelta ja määrittelee hänen identiteettinsä perustan patriarkaalisen ideologian mukaiseksi ilman, että päähenkilö voisi mitenkään tietää tästä, saati pyrkiä vaikuttamaan siihen. Toisaalta voidaan tulkita, että Nenianilta jopa evätään oikeus yksilölliseen identiteettiin, sillä sukupuoli muodostuu häntä määrittäväksi kategoriaksi.
Kovácsin teoksen voi tulkita kommentoivan kielen merkitystä todellisuuden rakentajana myös laajemmin kuin päähenkilön nimeämisen kautta. Päähenkilö itse rajautuu kielellisen subjektiuden ulkopuolelle täysin, sillä hän ei opi puhumaan tavanomaiseen tapaan, vaan 10-vuotiaaksi saakka käyttää ainoastaan yhtä oppimaansa
’pöks’-sanaa viittamaan näkemiinsä ja kokemiinsa asioihin. ’Pöks’ ei tee eroa käpylehmien tai puiden välille ja toimii sekä käskevänä että kysyvänä ilmaisuna (KPNA,
17). Päähenkilön kielitaito ei ole karttunut vielä silloinkaan, kun hänet 10-vuotiaana

Butler (1993, 2) huomauttaa, että sukupuolen performatiivisuus ei tarkoita yksilön tietoisesti ja vapaasti tekemiä valintoja, vaan kysymys on yksilöä sukupuolittavista diskursiivisista rakenteista ja vallasta.
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naitetaan naapurisaaren miehelle. Vasta miehen traaginen kuolema saa tytön kielellisen kyvyn aktivoitumaan, kun tyttö miehen verisen ruumiin nähtyään saa muutaman
nonsensisen sanan jälkeen muodostettua sanoja ja lauseita. Tytön kommenttien
avulla kiinnitetään lukijan huomio kieleen nimenomaan kategorisoivana ja nimeävänä käytäntönä, sillä tyttö huomaa nonsensisten sanojen jäävän vaille merkitystä: ”Sbaanelot. / Oh! Mitä sanoinkaan…? Sbaanelot ei tarkoita mitään… / Mun
piti vaan sanoa että ’voi helvetti sentään’.” (KPNA, 26).
Opittuaan puhumaan aviomiehensä traagisen kuoleman jälkeen Nenian löytää
töitä kaupungista kotiapulaisena. Hän lumoutuu uuden työnantajansa antamasta
kauppalistasta ajatellessaan ”kaikkia hienoja sanoja joista rouva valmistaa ruokaa”
(KPNA, 28, kursivointi LR). Nenianin kommentissa kieli ja materia sekoittuvat, jolloin kieli vaikuttaa muuttuvan yhtä materiaaliseksi kuin ympäröivä todellisuus. Sanat
myös aiheuttavat Nenianissa ruumiillisen reaktion, sillä hän sanoja maistellessaan
erittää liioitellun määrän kaupunkilaisten päälle sinkoutuvaa kuolaa. Sanojen ruumiillinen vaikutus ilmenee myös myöhemmin, kun kotiapulaisena jo jonkin aikaa työskennellyt Nenian pyrkii ymmärtämään asemaansa suhteessa työnantajan lapsiin. Kertoja toteaa, että tytön päässä alkoi pamahdella kuin popcorn-kattilassa, ja vetoava
kompositio välittää Nenianin pohdinnan lukijalle: ”Liiat sanat turvottavat pään… /
Mitkä on mun vaistot?” (KPNA, 33). Nenianin pohdinnassa kieli asettuu vastakkain
intuition tai ruumiin sisäsyntyisten ominaisuuksien kanssa niin voimakkaasti, että
päähenkilön punaisena helottavan pään ”poksahtelua” korostetaan onomatopoeettisin ääniefektein.
Myöhemmin Nenian rajautuu yhä edelleen kieleen liittyvän vallankäytön objektiksi subjektin sijaan, kun hän kasvaa aikuiseksi asti ilman lukutaitoa. Ennen lukutaidon kehittymistä Nenian kuvailee kieleen liittyvää ulkopuolisuuttaan spekuloimalla
löytämiensä kirjeiden sisältöä: ”Miten paljon on elämää kirjoitettuna enkä tiedä siitä
mitään…” (KPNA, 52). Vasta lukutaidon oppiminen mahdollistaa tiedon luokse pääsemisen ja tuottaa Nenianille tiedon nimensä merkityksistä, jolloin hän myös oppii
kieleen liittyvän vallankäytön. Kielitematiikka kytkee Kovácsin teoksen Alison Bechdelin Hautuukoti-teokseen (2009/2006), jossa päiväkirjaa kirjoittava nuori päähenkilö
kokee kielen epäluotettavana ja retrospektiivinen minäkertoja kysyy, kuinka hän voi
tietää, että hänen kirjoittamansa asiat olivat absoluuttisesti ja objektiivisesti totta. Ainoa, mihin nuori Alison pystyy luottamaan, ovat hänen omat havaintonsa, mutta hän
alkaa epäillä myös niitä. Epäluuloisuus kielen kykyyn tavoittaa todellisuus johtaa pakkomielteiseen päiväkirjamerkintöjen korjailuun Alisonin kehittelemällä symbolilla,
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joka merkitsee sanat epävarmuudella ja hypoteettisuudella: näin ehkä tapahtui.114
Bechdelin sarjakuvassa korostuu kielenkäyttäjän epäilys kielen ilmaisuvoimaa kohtaan, mutta Kovácsin teoksessa korostuu kielenkäyttöön sisältyvä mahdollisuus väärin nimetyksi joutumisesta, siitä, että rakentaessaan kategorioita kieli osoittautuu
myös väkivallan välineeksi.
Kovácsin teoksen monimutkainen kieleen liittyvä tematiikka mahdollistaisi teoksen tulkinnan feministisissä teorioissa paljon hyödynnettyjen psykoanalyyttisten ajatusten valossa. Psykoanalyyttisista teorioista innoittuneet ajattelijat, kuten Julia Kristeva, käsittivät kielellisen nimeämisen valta-aktina, joka paljastaa halun säädellä maailmaa kielellisten kategorioiden avulla. Kun lapsi siirtyy esikielellisestä vaiheesta kielen ja symboliseen järjestykseen, hänet otetaan miehistä subjektipositiota korostavan
valta-asetelman piiriin. (Mills & Pearce 1996, 157–159.) Lacanilaisesta psykoanalyysista innoittuneiden teorioiden mukaan kielen oppiminen on Isän Lain piiriin tulemista, jolloin ruumiillinen ja esikielellinen ulottuvuus tukahdutetaan. Kristevan käsityksen mukaan kielellisen järjestyksen pariin liittyminen on yhtäältä edellytys subjektin ja minuuden määrittymiselle, mutta samalla se tarkoittaa ei-kielellisten viettien ja
ruumiin sisäisten virtausten ja rytmien hautautumista. Kristevan ajattelussa esikielellinen edustaa rytmistä tilaa, jossa ei ole vielä subjektia mutta ei myöskään sukupuolta.
Kielen piiriin astuttaessa jotkut esikielellisestä vaiheesta peräisin olevat elementit
hautautuvat, sillä ne eivät löydä ilmaisumuotoa kielestä. Nämä elementit painuvat
tiedostamattomaan. (Mts. 156–157.) Kovácsin teos nostaa esiin kielen kyvyn ensinnäkin maailman hahmottamiseen ja nimeämiseen, mutta samalla se kysyy, mitkä ovat
asioita, jotka mahdollisesti jäävät kielen tavoittamattomiin tai joita kieli tukahduttaa.
Kielen ja sanojen myötä vaistojensa katoamista harmitteleva päähenkilö ruumiillistaa
kristevalaisen ajatuksen esikielellisen, vaistojen todellisuuden ja kielellisen, kategorisoivan järjestyksen suhteesta.
Sukupuolen nimeäminen ja kategorisoiminen mutkistuvat teoksessa, kun päähenkilö kasvaa murrosikään. Peilistä itseään alastomana katsovalla päähenkilöllä on vaikeuksia tunnistaa itseään, sillä pituuskasvun lisäksi muutoksia ovat tuoneet kasvaneet
rinnat ja ylähuuleen ilmestyneet viikset. Lukija kutsutaan sukupuolen kummasteluun
päähenkilön peilikuvan kautta suoraan lukijaan kohdistuvalla katseella (KPNA, 35;
ks. Kuva 27). Muutokset kehossa aiheuttavat päähenkilölle epävarmuutta sukupuolen pysyvyydestä, ja sukuelimen katoaminen näyttäytyy hänelle yhtä mahdolliselta

Bechdelin teos on ollut runsaan tutkimuksen kohteena. Paljon huomiota on saanut juuri kielen
merkitysten epämääräisyyden tematisoituminen ja kielen suhde kuviin (ks. Chute 2010, 186–194; Warhol 2011).
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kuin viiksien ilmestyminen. Päähenkilön ajatuskuplassa esiintyvä ’pimppi’-sana kaiuttaa Nenianin syntymäkohtauksessa nähtyä kätilön repliikkiä, jossa vastasyntyneen
lapsen sukupuoleen viitataan ”[i]lmielävä[nä] Jumalan pimppi[nä]” (KPNA, 13). Kätilön sanavalinta on hyvin monitulkintainen. Kristillisessä perinteessä Jumala yleensä
kuvataan miespuolisena hahmona, ja vasten teoksessa kuvattua sukupuolijärjestystä
kätilön lausahduksen voisi tulkita merkitsevän vastasyntyneen lapsen Jumalan eli
miesten omaisuudeksi. Katolisen nunnan asuun pukeutuneen kätilön voi tulkita viittavan repliikillään myös essentialistiseen käsitykseen sukupuolesta Jumalan tai jonkin
muun korkeamman voiman luomana muuttumattomana kategoriana, jonka merkkinä on fyysinen sukuelin. Murrosikäisen Nenianin tapauksessa sukupuoli muuttumattomana kategoriana alkaa kuitenkin käydä ahtaaksi.
Sukupuolen häilyvyyden huomaa myös Nenianin työnantaja, jolle päähenkilön
kehossa tapahtuneet muutokset ovat suuri huolenaihe. Työnantajan voi tulkita jakavan kätilön kanssa essentialistisen näkemyksen siitä, että sukuelin merkitsee ihmiset
kategorisesti joko miehiksi tai naisiksi. Sen vuoksi työnantaja nähdään pohtimassa
itsekseen Nenianin mekon alle kätkeytyvää sukuelintä (KPNA, 35; ks. Kuva 27). Toisin sanoen sukuelin näyttäytyy työnantajalle sukupuolta ylläpitävänä ytimenä. Nenianin kehossa tapahtuvat muutokset aiheuttavat työnantajan sukupuolikäsityksessä
ristiriidan, jonka hän pyrkii poistamaan vihjaamalla Nenianille viiksien pois ajamisesta. Lavuaarin reunalle jätetyt parranajovälineet eivät saa Neniania ymmärtämään
vaatimusta sukupuolen tietynlaiseen performatiivisuuteen, mikä johtaa työnantajan
pitämään puheeseen sukupuolten eroista.
Nenianin työnantajan puhe koostuu ruumiin materiaalisuutta konkretisoivista ilmauksista, jotka ketjuuntuvat toisiinsa absurdiksi listaukseksi. Listauksesta on tunnistettavissa niin biologiseen sukupuoleen kuin sosiaaliseen sukupuoleen liitettäviä
ominaisuuksia. Jako biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen on kyseenalaistettu sukupuolen kielellistä ja kulttuurista rakentuneisuutta korostavissa teorioissa (esim.
Butler 2006; ks. myös Luku 2.3.1), mutta tässä kohdin jako auttaa selventämään Nenianin työnantajan essentialistista käsitystä sukupuolesta. Biologisen sukupuolen piiriin voidaan työnantajan puheesta liittää esimerkiksi se, että hormonitoiminnan
eroista johtuen yleensä naisille ei kasva yhtä näkyviä viiksiä kuin miehille ja vain naisilla on kuukautiset. Sosiaalisen sukupuolen ulottuvuutta työnantajan puheessa puolestaan kuvaa odotus siitä, että naisen odotetaan huolehtivan karvoituksestaan tarkemmin kuin miehen. Sekavan puheen ytimen muodostaa ajatus sukupuolten erosta,
jota Nenianin tulisi oppia noudattamaan oman ruumiinsa ominaisuuksia suitsien.
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Kuva 27. KPNA, 35.
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Kohtauksen voi tulkita satiirisena kuvauksena aikuisten vaikeudesta selittää ruumiiseen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita lapsille ja nuorille.115 Kiihtyneen rouva Rossin saarnaus jättää Nenianin kuitenkin epätietoisuuden ja pelokkuuden tilaan: perusasioista tietämätön tyttö pelkää tulevansa yhtäkkiä ja noin vain raskaaksi. Myöhemmin teoksessa työnantaja ratkaisee hämmennyksensä ja jättää Nenianin sukupuolen ulos dikotomisesta jaosta rakentamalla sille oman kategoriansa.
Kun rouvan aviomiehen jäämistöä hoitava virkamies ei tiedä, tervehtisikö Neniania
rouvan tyttärenä, poikana vai lapsena, rouva vastaa kyseessä olevan kotiapulainen
Nenian Ahnav, ”sukupuoleltaan sotaorpo” (KPNA, 41). Samalla, kun rouva nimeää
Nenianin sukupuolen uudelleen, hän myös kieltää sen viittaamalla Nenianin traumaattiseen ja menetyksiä täynnä olevaan menneisyyteen. Kohtaus korostaa sukupuolittavaa kieltä yksilön elämän läpi kulkevana diskursiivisena rakenteena, joka puhuttelee yksilöä tietyllä tavoin riippuen hänen sukupuolestaan.
Sukupuolikategorioiden hylkääminen kertoo Nenianin työnantajan edustaman dikotomisen sukupuolijärjestelmän jäykkyydestä, joka asettaa tähän järjestelmään sopimattomat ulkopuolisiksi, poikkeuksiksi normista (vrt. Butler 1993, 3). Tällaiseksi
poikkeukseksi hänet määrittävät myös satamatyöläiset, jotka kutsuvat Neniania nimellä ”Miss TRANSport” (KPNA, 38), jonka voi tulkita viittaavan transsukupuolisuuteen. Kuljettamiseen ja liikkeeseen viittaava nimitys116 kytkeytyy päähenkilön sukupuolen häilyvyyteen, jonka avulla teoksessa käsitellään sukupuolittavan nimeämisen lisäksi sukupuoleen liittyviä ulkonäkönormeja.
Nenianin työnantajan puhe ”Naisten Ikiomista Asioista” keskittyy suureksi osaksi
groteskeihin yksityiskohtiin, joista piirtyy kuva naisen kehosta aukkoisena ja vuotavana, vaikka työnantaja aloittaakin vertaamalla naisen ihoa persikan ja aprikoosin
pehmeään pintaan. Sen sijaan, että puheesta muodostuisi kokonaista käsitystä naisen
ruumiillisesta olemisesta, ruumiillisuus näyttäytyy kontrolloimattomina nesteinä ja
vuotoina. Vihreän rapsodian analyysissa kiinnitin huomiota siihen, kuinka päähenkilön
ruumiin kuvausta voidaan luonnehtia groteskiksi, sillä siinä toistuvat ruumiin aukkoihin, kontrolloimattomuuteen ja vuotavuuteen liittyvät asiat. Groteskitutkimuksiin
viitaten huomioin, kuinka groteski ruumis rakentuu suhteessa eheään, klassiseen,

Niin ikään Katja Tukiaisen ”Lapsuus”-sarjakuvakertomuksen (Tyttöjen leikit, 1997) voi tulkita käsittelevän sukupuolen performatiivisuutta ja seksuaalivalistuksen haastavuutta. Siinä missä valistettavina
olevat esipuberteettiset lapset haluavat vain tutustua kehoihinsa, haluaa isä keskustella seksuaalisuuden,
vallan ja uskonnollisten sakramenttien välisestä suhteesta. Lopulta isä lopettaa keskustelun toteamalla,
että seksuaalisuus on hyvin yksityinen asia, jota jokaisen pitäisi kunnioittaa. Uskonnon ja seksin suhdetta purkavaa puhetta enemmän lapsia kiinnostaa televisio-ohjelma, jota he tuijottavat saarnaavan isän
huomaamatta.
116 Engl. transport = kuljettaa, viedä.
115
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kontrolloituun ja ihailtuun ruumiiseen, jonka esteettinen ideaali kiteytyy renessanssin
käsityksissä antiikin veistotaiteen harjoittamista ruumiin mittasuhteista ja -muodoista
(ks. Stallybrass & White 1986, 21–22).
Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teos ottaa antiikin ruumiit ihailun kohteeksi, mutta
kääntää nurin ihanteiden sisällön. Teoksessa viitataan useasti kreikkalais-roomalaisen
mytologian Venus-jumalattareen (kr. Afrodite), joka tunnetaan kauneuden ja rakkauden jumalattarena. Venus-viittaukset alkavat jo kertomuksen alussa, kun kätilö epäilee Nenianin saaneen alkunsa äidin kohtuun merivedessä kahlaamisen seurauksena
joutuneesta vanhasta mädästä kutuvedestä (KPNA, 12). Ylimaallisen siittämisen ajatus kytkee Nenianin syntymän Venus-jumalattaren alkuperään, sillä myytin mukaan
Afrodite syntyi meren vaahdosta, joka puolestaan muodostui Kronos-jumalan irti
leikatuista ja mereen heitetyistä sukuelimistä (Clark 2015, 15). Merestä nouseva Afrodite kuljetettiin Olympus-vuorelle jumalien nähtäväksi, missä hänen kauneutensa
voitti miespuolisten jumalien ihailun aiheuttaen kateutta muissa jumalattarissa (mts.
17). Nykyisin antiikin jumaltaruston hahmo tunnetaan visuaalisena kauneuden ja halun prototyyppinä, ja vuosituhansia vanha perinne kauneuden ja halun personifioimisesta jumalattaren hahmoon elää edelleen monissa kulttuurisissa teksteissä (mts.
3).
Sanallisesti Venus-jumalattareen viitataan teoksessa, kun Nenianin äiti haluaisi nimetä tyttärensä ”kauneuden ja rakkauden jumalattaren” mukaan Venukseksi isän tähän kuitenkaan suostumatta (KPNA, 14). Isä ei kytke Venus-nimeä vaimonsa tavoin
kauneuteen ja rakkauteen, vaan tuomittavaan seksuaalisuuteen, johon hän viittaa
vanhakantaisella ’portto’-sanalla. Isän kommentti vaikuttaa ristiriitaiselta, sillä muiden repliikkien perusteella hän haluaa kasvattaa tyttärestään miesten tarpeisiin vastaavan naisen. Kommentti heijastelee miehen näkemystä, jonka mukaan naisen kunnia ja kunniattomuus ovat sidoksissa siihen, että naisen seksuaalisuus on patriarkaalisen järjestyksen mukaisen yhden miehen hallittavissa. Toisaalta kommentti näyttää
mielenkiintoiselta, kun sitä pohtii suhteessa Venus-jumalattaren pitkään representaatioperinteeseen.
Halun kohteena Venus-jumalatar oli suosittu kuvauksen kohde antiikin mytologioita ihailevassa renessanssitaiteessa, jossa jumalatar nähdään usein puolialastomana
kuvattuna. Yksi tunnetuimpia Venuksen representaatioita on italialaisen Sandro Botticellin maalaus Venuksen syntymä (n. 1485), jossa Venus seisoo simpukankuoren keskellä seuranaan muita jumalhahmoja. Maalauksen asettelussa toistuu länsimaisessa
kuvataiteessa Venukselle usein annettu asento, jossa toinen käsi on noussut peittämään rintoja ja toinen käsi asettuu kainostelevasti sukuelinten peitoksi (Venus pu-
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dica117). Kovácsin teoksessa rakentuu intervisuaalinen viittaus Botticellin maalaukseen kertomuksen loppupuolella, kun motelliin majoittautunut Nenian esitetään simpukanmuotoisen kylpyammeen keskellä sukuelintään käsillään peitellen (KPNA, 67).
Kylpyamme ympäristönä ja mätä kutuvesi päähenkilön mahdollisena siittäjänä eivät toista renessanssitaiteen – ja myöhemmin etenkin romantiikan ajan taiteen – kiillottamaa kuvaa Venuksesta. Kanonisoidun kuvan rikkominen jatkuu teoksessa myös
erityisen parodisessa kohtauksessa, jossa myyttiselle rakkauden ja kauneuden jumalattarelle luodaan kaunistelevasta kaanonista täydellisesti poikkeava ulkonäkö
(KPNA, 36; Ks. Kuva 28). Kuolleen aviomiehen haamun Nenianille kertoman tarinan Venus ei muistuta klassisia kauneusihanteita, vaan on materiaalinen ja epäsymmetrinen. Kirkkaan keltaisena kuvatulla jumalattarella on pitkät säärikarvat, sojottavat hampaat, tulehtuneita finnejä täynnä olevat kasvot ja raskausarpien peittämä ruumis.
Länsimaisen maalaustaiteen perinteessä antiikin Venus-jumalatar esitetään
yleensä kuulasihoisena naisena ilman muuta karvoitusta kuin valtoimenaan kihartuvat hiukset.118 Naisen representaatioita kansanperinteessä tutkinut Marina Warner
(1994, 359) huomioi, että karvaisuus on usein kansanperinteessä viitannut eläimellisyyteen, villiyteen, vaistoihin, luontoon, hedelmällisyyteen ja seksuaalisuuteen. Karvat muistuttavat kontrolloimattomuudesta, jonka uskotaan piilevän ihmisen sisällä
(mts. 360). Naisen hiukset ovat kuitenkin hulmunneet ja kiiltäneet lukuisissa saduissa,
joissa ne ovat Warnerin mukaan osallistuneet naiskauneuden ylistämiseen (mts. 362).
Kovácsin teoksen Venuksen hiukset eivät hulmua, vaan staattisuudessaan muistuttavat antiikin rakennustaiteessa käytettyjä voluuttakuviointeja. Venuksen häpykarvoitus sen sijaan muodostaa huomiota herättävän kolmion, jonka keskelle häpyhuulet
on piirretty näkyviin, mikä asettuu vastakkaiseksi naisen representoimisperinteelle,
jossa naisen sukuelin on perinteisesti häivytetty huomaamattomiin (ks. Brooks 1993,
17–18). Lisäksi Venus-jumalattaren ”tavattoman pitkät säärivillat” kääntävät kulttuurissa kierrätetyn karvattomuuden ihanteen ylösalaisin: sen sijaan, että karvat olisivat
poistamisen tarpeessa olevaa ylimääräistä, ne ovat osa jumalattaren vetovoimaa. 119

’Pudica’ on latinankielinen sana kainolle. Venus Pudica -perinteessä naisen ruumiin asento ja kaino
yritys peittää intiimit ruumiinosat käsillään ohjaavat katsomaan juuri katseelta suojattavia osia (ks.
Spivey 1996, 186).
118 Ks. esim. Alexandre Cabanelin maalaus La naissance de Vénus (1863) tai William-Adolphe
Bouguereaun La naissance de Vénus (1879).
119 Venus-jumalatar on muodostunut länsimaisessa kulutuskulttuurissa karvattomuuden symboliksi,
sillä jumalattaren hahmo on brändätty yhden näkyvimmän ihokarvapoistotuotteita markkinoivan yrityksen keulakuvaksi. Gillette Venus -niminen tuotemerkki vetoaa asiakkaihinsa kehottamalla ”paljastamaan sisäisen jumalattarensa” (”Reveal the goddess in you”), mikä onnistuu pehmeän ja hehkuvan
117
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Kuva 28. KPNA, 36.
ihon avulla (”Complement your inner [and outer] beauty with smooth, radiant skin”) (http://www.gillettevenus.co.uk/en-GB/, tieto haettu 21.4.2015).
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Vaihtoehtoisia näkemyksiä Venus-jumalattaresta mahtuu Kovácsin teoksen lisäksi länsimaisen kulttuurin historiaan monia muitakin, joihin Kovácsin teos muodostaa intertekstuaalisen yhteyden käsitellessään jumalatarta ruumiillisena ja lihallisena naisena staattisen veistoksen sijaan.120 Kulloisenkin tekstin Venus-viittausten
tulkinta edellyttää teosten kontekstualisoimista ilmestymisajankohtaansa ja Venuksen
representoimisen perinteisiin. Kovácsin sarjakuva ei toista länsimaisen taiteen kanonisoimaa ihannekuvaa Venuksesta, vaan määrittelee kauneuden uudelleen. Teoksen
näkemystä Venuksesta voidaan pitää vastakohtana sellaiselle naisen representoimisperinteelle, jota Leena-Maija Rossi kutsuu sosiologi Anthony J. Cortesea mukaillen
yllyttäjä-kuvatyypiksi. Mainoskuvastossa yleinen kuvatyyppi esittää naisen rypyttömänä, siloposkisena, nuorena, hyvännäköisenä, seksuaalisesti viettelevänä ja virheettömänä hahmona, jonka ihossa eivät näy arvet tai epäpuhtaudet ihohuokosista puhumattakaan. Yllyttäjä-kuvatyyppi ei kuvaa naista inhimillisenä, vaan pikemmin kutsuu katsomaan ja haluamaan. (Rossi 2002, 119–120.) Hyödyntäessään myyttien tarjoamaa tuttua kehikkoa Kovácsin teos purkaa länsimaisessa kulttuurissa eheän, symmetrisen ja klassisen kauneuden ruumiillistumaksi muodostunutta Venus-myyttiä ja
kritisoi ruumiin tai kasvojen muodon symmetriaan liittyvää kauneuskäsitystä ehdottamalla kauneuden löytyvän jostain muualta.
Venuksen representaatio kiinnittää Kovácsin teoksessa huomiota, sillä aviomiehen kertoma tarina piirtyy esiin sanallisen kuvailun lisäksi ruutujen kuvallisessa aineksessa. Esimerkin yhteydessä voidaan puhua ”tuplaamista” hyödyntävästä kuvan
ja sanan suhteesta, jossa toiston avulla eri merkkijärjestelmät tukevat toisiaan (ks.
Herkman 1998, 55). Juha Herkman esittää, että kyseinen kuvan ja sanan vuorovaikutuksen keino oli yleinen etenkin 1940- ja 1950-lukujen kauhu- ja seikkailusarjakuvissa, joissa kertova tekstiaines selitti tapahtuman ja sama informaatio näytettiin kuvallisesti (mts. 56). Herkmanin mainitsemissa tapauksissa kyse on ollut aikaansa ja
genreen sidotusta konventiosta, mutta miksi saman informaation välittämistä käytettäisiin nykysarjakuvassa. Miksi toistaa sama asia kahden merkkijärjestelmän avulla,
jos yksikin riittäisi?
Esimerkiksi Arthur Rimbaud’n runossa ”Vénus Anadyoméne” Venus ei ilmesty elegantisti aaltojen
keskeltä, vaan nousee vanhasta kylpyammeesta selkä ja takapuoli edellä. Esille ilmestyneellä naisella on
”eltaantunut niska”, ”kuoppainen, kuhmurainen selkä” ja hänen ihonsa alta kuultavat ”ihramöykyt”,
jotka viittaavat selluliittiin. Nainen ”lemuaa oudon kauhealta”, ja groteskin ilmestyksen kruunaa nytkyttävä takapuoli (Rimbaud 2012, 68). Jumalattaren alentaminen materiaaliseksi olennoksi kulminoituu
viimeistään runon päättävässä viittauksessa haavaiseen peräaukkoon. Venus-jumalattareen viittaa myös
naturalistisen kirjallisuuden klassikko Émile Zolan Nana-romaani (1880), jonka miehiä huumaava päähenkilö esiintyy teatterissa ”Vaalea Venus” -nimellä. Niin ikään Angela Carterin Sirkusyöt-romaanin
(1984) päähenkilöön viitataan ”Cockneyn Venuksena”. Intertekstuaalisten viittausten avulla teokset
kytkeytyvät toisiinsa, mutta valitettavasti teosten tarkempi tarkastelu rajautuu työni ulkopuolelle.
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Tulkintani mukaan kyse on eksessiä tehokeinona hyödyntävästä vaikuttamisen
keinosta, jolla lukija saadaan pysäytetyksi kyseiseen kohtaan. Piirroksen ansiosta yksityiskohdat muuttuvat entistäkin konkreettisimmiksi: ne piirtyvät osaksi jumalattaren ruumista eikä niitä voi ohittaa tai jättää näkemättä, sillä sanallinen kerronta on
asemoitu kuvatilaan ruumiin välittömään läheisyyteen. Ruudussa kahtia jaettu tekstiaines pakottaa lukijan katsomaan alastoman jumalattaren tulehtunutta ja arpien
peittämää ruumista päästä alaruumiiseen asti, sillä ruumis asettuu keskelle katkaistua
virkettä (vrt. analyysini Karun sellin vastaavanlaisesta kuvan ja sanan vuorovaikutuksesta luvussa 4.2.1). Värityksen myötä piirteet myös erottuvat näkyvästi: finnejä korostavat kirkkaanpunaiset täplät ylittävät kasvojen ääriviivat, ja punaisen eri sävyt
myötäilevät rintojen ja vatsan ihossa kulkevia raskausarpia. Kahta merkkijärjestelmää
käyttäen lukijalle rakentuu vaihtoehtoinen representaatio yhdestä naiskauneuden ikonisimmista hahmoista. Sukupuolen representaatioita visuaalisessa mediassa tutkinut
Rossi huomauttaa, että kauneuskäsitykset ovat aina aika- ja kulttuurisidonnaisia. Nykykauneusihanteissa näkyvät kurinalaisuuden vaatimukset niin ruumiin painon ja karvattomuuden suhteen: naisruumiilta toivotaan hoikkuutta ja toisaalta isoja rintoja
sekä mielellään pitkiä hiuksia ja ihokarvojen poistamista sääristä, kainaloista ja bikinirajan alueelta. (Rossi 2002, 114–117.) Representoimalla ”kauneuden ja rakkauden
jumalattaren” ruumista toisin Kovácsin sarjakuva pyrkii kiinnittämään lukijan huomion sukupuolittuneen kauneuden sopimuksenvaraisuuteen.
Kovácsin sarjakuva osallistuu siihen naissarjakuvan joukkoon, joka groteskia
transgressiota121 hyödyntämällä ohjaa lukijan pohtimaan ruumiiseen, seksuaalisuuteen, sukupuoleen ja kauneuteen liittyvien normien sopimuksenvaraisuutta ja feminiinisyyden kulttuuristen konventioiden keinotekoisuutta (vrt. Køhlert 2012, 25). Tähän groteskin transgression strategiaan on kuulunut olennaisesti liiallisuuden estetiikka, joka on nähtävissä esimerkiksi Aline Kominsky-Crumbin sarjakuvissa. Kominsky-Crumbilla pienimmätkin ruumiin yksityiskohdat asetetaan sekä henkilöhahmojen että lukijan tarkastelun alaisiksi. Eräs kertomus näyttää ruutu ruudulta, kuinka
päähenkilö Aline puristaa finnejä eri puolilta kehoaan, raapii takapuoltaan, kaivaa nenäänsä, syö voileipää ja nuolee sormiaan. Ruumiin materiaalisten yksityiskohtien
näyttäminen toimii representoimisen strategiana, jonka avulla Kominsky-Crumb
näyttää naisen ruumiin aukkoisuuden ja hyökkää eheyttä korostavia ruumiin repre-

Vihreän rapsodian analyysissa esitin, että Stallybrass ja White (1986, 17–18) määrittelevät transgression teoksi, jossa käännetään nurin tai kyseenalaistetaan yleiset kulttuuriset normit, koodit ja arvot sekä
annetaan niille vaihtoehto.
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sentaatioita vastaan (Chute 2010, 44). Toisaalta Kominsky-Crumbin sarjakuvan naishahmot taistelevat jatkuvasti esimerkiksi painonsa kanssa, ryhtyvät raivoisasti jumppaamaan ja laskevat kaloritaulukoita.
Kovácsin teoksessa materiaalinen Venus esitetään teoksessa fantasiana, joka ei
todellisuudessa saa päähenkilöä nauttimaan omasta ruumiillisuudestaan. Vaikka kertomus saa päähenkilön hetkellisesti iloitsemaan sukupuolidikotomiaan sopimattomista viiksistä, hän jatkaa elämäänsä masentuneena ja lannistuneena. Tässä mielessä
Kovácsin sarjakuva eroaa feministisistä sarjakuvista, jotka suorasanaisesti kehottavat
lukijaa olemaan välittämättä naisiin kohdistuvista ulkonäkö- ja käyttäytymisvaatimuksista. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi Tiitu Takalon (2009b, 15–18) lyhyttä ”Elettävä siivosti” -sarjakuvaa, joka muistuttaa lukijaa, että vaatimukset esimerkiksi naisten
viiksettömyydestä, painon tarkkailusta ja siveellisyydestä ovat ”enimmäkseen pötyä”.
Mutta miten käy Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen representaatioiden transgressiiviselle muutosvoimalle, jos karnevalistinen kauneusnormien nurinkääntäminen
onkin vain hypoteesia ja utopiaa? Tulkintani mukaan transgressiivinen representaatio
on Kovácsin teoksessa merkittävä jo siksi, että se esittää toisin tekemisen ja toisin
olemisen mahdollisuuden ja saa lukijan sitä kautta mahdollisesti kyseenalaistamaan
sukupuoli- ja kauneusnormeja. Itse asiassa myös viikset, jotka Kovácsin teoksessa
saavat aikaan sukupuoli- ja kauneusnormien kyseenalaistamisen, palvelevat teoksessa
vain väliaikaisesti temaattisten kysymysten käsittelemistä. Kun Nenian säikähtää
menneisyydestä ilmestyviä kummituksia, viikset tippuvat maahan (KPNA, 45–46).
Teoksen loppu sisältää tulkintamahdollisuuden, jonka mukaan päähenkilö päätyy
noudattamaan Venus-jumalattaren esimerkkiä ainakin jossain määrin. Vaikka Nenianin elämää kuvaava sisäkertomus päättyy traagisesti, kehyskertomuksessa entisen
rakastettunsa elämää muisteleva mies kiittelee Nenianin olleen erikoinen nainen, joka
soitti pianoa varpaillaan jumalaisesti ja muutti väriä ja muotoa pilkukkaasta raidalliseksi (KPNA, 86). Miehen kommentti kytkee Nenianin nurinkäännettyyn jumalatarmyyttiin, jossa jumalattaren voima löytyy varpaista, mutta myös teoksessa toistuvaan muodonmuutosteemaan. Nenianissa muodonmuutos tapahtuu kielitaidottomasta lapsesta puhe- ja lukukykyiseksi aikuiseksi, viiksekkäästä viiksettömäksi
naiseksi, aikuisesta vanhukseksi. Muodonmuutoksen symbolina teoksessa toimii kameleontti, joka esiintyy jo teoksen esipuheessa, mutta tarinassa eläin on Nenianin
väriä vaihtava lemmikki. Nenian saa alun perin kameleontin rouva Rossin aviomiehen jäämistöstä, ja kameleontin nimeksi mainitaan Alice in Wonderland. Kameleontin nimi muodostaa intertekstuaalisen viittaussuhteen Lewis Carrollin lastenkirjaklassikkoon Liisan seikkailut ihmemaassa (1906/1865), joka on tunnettu nonsensisuudesta
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ja kielellä leikittelystä. Mielikuvitukselliseen maahan joutuva Liisa kohtaa monia erikoisia henkilöitä ja ilmiöitä, joista hän yrittää saada selkoa lapsen ymmärryksellään.
Intertekstuaalisen viittauksen voi tulkita korostavan kummasteluun liittyviä merkityksiä. Kovácsin teoksen päähenkilö kummastelee sukupuoltaan, identiteettiään ja
omaa sekä muiden elämää. Teoksen kokonaisuudessa sukupuolittava kategorisointi
ja rajojen vetäminen vaikuttavat olevan merkityksettömiä, sillä kuolema koittaa ”olit
sitten kala, kameleontti tai kalkkuna”, kuten teoksen esipuheessa todetaan (KPNA,
4). Esipuheessa kuuluva taiteilijan ääni osallistuu teoksen monimutkaiseen kommunikaatiorakenteeseen, jota analysoin seuraavaksi.

5.2

Vihjaamisen, kieltämisen, näyttämisen ja näyttämättä
jättämisen kerronnallinen jännite

Kuten luvussa 2 toin esille, toisin kuin Vihreä rapsodia ja Karu selli Kuka pelkää Nenian
Ahnavia? ei ala kuvan ja sanan vuorovaikutuksella, joka henkilöisi henkilökerronnan
heti teoksen alussa. Kertomus alkaa kiitossanat ja esipuheen sisältävän sivun jälkeen
sanattomalla sivulla, jossa nähdään sama nuori tyttö kuin kansikuvassa. Järkyttyneen
näköinen tyttö on pimeässä ja uhkaavan näköisessä metsässä, jota valaisee keltaisena
kumottava kuu. Sivua kääntämällä nähdään, kuinka tyttö juoksee pimeässä kohti keltaisena helottavaa pistettä, ikään kuin pimeän tunnelin päässä kajastavaa valoa. Seuraavalla sivulla tyttö on muuttunut keltaiseksi vanhaksi naiseksi, joka makaa sängyssä
katsoen suoraan lukijaan. Kuvan alla kulkee teksti, jossa henkilöimättä jäävä kertoja
toteaa, ”[k]aikki ihmiset rakastavat valoa ja värejä enemmän kuin värittömyyttä – iästä
riippumatta.” (KPNA, 7). Sivua kääntämällä vanha nainen katoaa ja sivun peittää
kirkkaan keltainen tausta täynnä punaisia pilkkuja. Kuviointi toistaa aiemmalla sivulla
nähdyn vanhan naisen ihoa, joka on sairauden vuoksi muuttunut pilkulliseksi. Keskelle sivua asettuu dialogi, jossa anonyymiksi jäävä henkilö huomauttaa Nenianille
hänen iholleen ilmestyneistä pilkuista ja Nenian vastaa nähneensä itsensä peilistä ja
toteaa kuvion olevan loppujen lopuksi aika kaunis, ”sairaan kaunis” (mts. 8).
Kertomuksen alussa henkilöimättä jäävä sanallinen kerronta valon ja värien merkityksestä jää monitulkintaiseksi, sillä on yhtä mahdollista tulkita se henkilöhahmon
ajatuksina tai kertojan välittämänä aforismin kaltaisena elämänviisautena. Toisaalta
universaali aforistisuus sisältää jonkinlaista auktoriteettisuutta, joka saa kysymään,
voidaanko henkilöimättä jäävä sanallinen kerronta kytkeä myös tekijään.
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5.2.1

Paratekstit ja teoksen kommunikaation rakentuminen

Sarjakuvateoksissa on tavallista sijoittaa ennen varsinaista kertomusta esipuhe tai kiitosteksti, jossa kiitetään taiteilijan tukena olleita henkilöitä ja institutionaalisia tahoja.122 Joissain tapauksissa lukija kohtaa ennen kertomusta myös sitaatin tai moton,
kuten esimerkiksi Art Spiegelmanin Maus-teoksessa, jossa Adolf Hitleriltä poimittu
sitaatti juutalaisten ei-ihmisyydestä ohjaa lukemaan eläinhahmoin toteutettua kertomusta holokaustista.123 Narratologi Gérard Genette on tutkinut varsinaista kertomusta kehystäviä erilaisia tekstuaalisia elementtejä, joita ovat muun muassa kansi,
teoksen ja taiteilijan nimet, kustannuspaikka- ja painotiedot, omistuskirjoitukset, esija jälkipuheet, motot ja takakansitekstit. Teoksen sisäisiä kynnystekstejä hän kutsuu
periteksteiksi, jotka yhdessä teoksen ulkopuolisten epitekstien, kuten tekijän haastattelujen, päiväkirjojen ja kirjeenvaihdon, kanssa muodostavat paratekstien joukon. (Genette 1987, 4–5.)
Genetten (1987, 4–5) periteksteiksi kutsumat elementit vaikuttavat siihen, miten
teosta tulkitaan, ja niitä voidaankin tutkia teoksen kommunikaatioon osallistuvina.
Esipuhe voi hänen mukaansa nostaa esiin teoksen sisällöllisiä tai muodollisia seikkoja, joita tekijä pitää tärkeänä teoksen ymmärtämisen kannalta (mts. 197). Nimisivun jälkeen Kovácsin teoksen aloittavat kiitossanat, joissa taiteilija kiittää äitiään ja
isäänsä valosta sekä Taiteen keskustoimikuntaa apurahoista. Sen jälkeen taiteilija kiittää perheenjäseniään, lapsiaan ja puolisoaan. Kiitossanojen jälkeen sijoittuu lyhyt
tekstikatkelma, jossa toistuu ajatus valosta ja väreistä:
Olen ollut kauhean elämännälkäinen,
joskus suorastaan ahne.
Vieläkin voin olla.
Mutta ei se mitään muuta,
sekunnin murto-osassa kaikki voi olla ohi. PAF!
Esirippu rämähtää alas, tuli kuolla, värit sammua.
Ihan sama kaikille, olit sitten kala, kameleontti tai kalkkuna.
Ihan sama PAF! myös ihmiselle joka jumaliaan apuun huutaa.
Kiitostekstit näyttävät olevan yleisiä esimerkiksi omaelämäkerrallisen sarjakuvan genressä. Esimerkiksi Ellen Forney (2012) omistaa Marbles-teoksensa “äärimmäisellä kiitollisuudella” äidilleen ja psykiatrilleen. Alison Bechdel (2009) omistaa Hautuukoti-teoksensa äidilleen ja veljilleen ja Craig Thompson
(2003) Blankets-teoksensa perheelleen.
123 ”The Jews are undoubtedly a race, but they are not human.” (Spiegelman 1992).
122
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Jännitystä ja päänsärkyä, olkaa hyvä, elämä on onneksi
kiusallisen kaunis ja arvaamaton…

Kati Kovács (KPNA, 4; kursivointi alkuperäinen.)

Auktoriaalisessa, tekijän nimellään allekirjoittamassa esipuheessa elämän ja kuoleman
suhde nostetaan metaforisen kielen avulla koko teosta kehystäväksi ajatukseksi. Kiitosten, omistusten ja esipuheen päättää taiteilijan kursivoitu nimi, jolloin peritekstien
lähteeksi on helppo mieltää tekijä, joka osoittaa sanansa lukijalle. Teoksen esipuhe
nostaa esiin värien, pimeyden, elämän ja kuoleman metaforisen yhteyden, mutta lisäksi se tuo etualalle teoksen kommunikaation tekijältä lukijalle.
Sarjakuvatutkimuksessa on nostettu esiin, kuinka sarjakuva taidemuotona sisältää
jäljen tekijän ruumiillisesta työstä selvemmin kuin esimerkiksi perinteinen kaunokirjallisuus, joka yleensä ladotaan teoksiin koneellista fonttia käyttäen (Miller 2007, 123;
Chute 2010, 10–11; Gardner 2011, 66; Horstkotte 2013, 33; Groensteen 2013, 85).
Näissä keskusteluissa tekijän merkitys on liittynyt nimenomaan piirrostyyliin, piirrosteknisiin valintoihin ja käsintekstaukseen. Itse haluan lisätä keskusteluun tekijän
kommunikatiivisen merkityksen nimenomaan teoksen sisäisten peritekstien avulla.
Useat Kovácsin teokset sisältävät varsinaista kertomusta jollain tavalla kommentoivia
peritekstejä, jotka etualaistavat taiteilijan roolin kertomusten tuottajana ja Kuka pelkää
Nenian Ahnavia? -esipuheen tavoin myös jonkinlaisena teatterillisena seremoniamestarina. Tutkimalla peritekstejä on mahdollista paremmin selvittää sitä, minkälaiset
kommunikaation osapuolet esiintyvät Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa ja minkälaiseksi teoksen kommunikaatio rakentuu.
Kovácsilla on ollut tapana sisällyttää useisiin teoksiinsa teoksen tekoprosessia
avaava esipuhe tai jälkikirjoitus, joka tuo esiin kertomuksen synteettisyyden. Vihreässä
rapsodiassa esipuhe lisättiin vasta toiseen painokseen (2004), jossa taiteilija kertoo
polttaneensa kielensä monta kertaa matkalla lapsesta aikuiseksi. Karua selliä seuranneissa teoksissa Pahvilapsi (2001) ja Josef Vimmatun tarina (2004) taiteilijan tekemät jälkikirjoitukset kuuluvat osaksi teoksen alkuperäistä kokonaisuutta ja esittelevät sarjakuvan mahdollisuuden tuottaa myös jälkikirjoitukset kuvallis-sanallisessa muodossa.
Pahvilapsen lopussa nähdään sarjakuvaruutu, jossa tekijän alter ego paljastaa seuraavan
teoksen käsittelevän vanhojen kalsareiden kuminauhaa, joka on toiminut taiteilijan
inspiraation lähteenä. Kuminauha on keskeinen metafora Josef Vimmatun tarinassa,
jossa sen solmut kuvastavat päähenkilön elämän ongelmakohtia. Kyseisen teoksen
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lopussa olevassa jälkikirjoituksessa taiteilija viittaa Pahvilapsen jälkikirjoitukseen ja kertoo fiktiota ja todellisuutta sekoittavalla tavalla, kuinka hän vuonna 2002 löysi
”eräältä pimeältä syrjäkujalta” tarinan päähenkilö Josef Vimmatun vanhat kalsarit.
Löytö johdatti taiteilijan kulkemaan päähenkilön kanssa käsi kädessä ”kohti valoa
joka lopuksi syttyi hänen [Josefin] sydämeensä ja loisti silmistään” (JVT, 55). Lopuksi
taiteilija luettelee ne materiaaliset välineet, joita hän tarvitsi teoksen toteuttamiseen.124
Pahvilapsen kuvallis-sanallinen jälkikirjoitus esittelee taiteilijan saparopäisenä tyttönä, joka on Kovácsin lyhyissä kertomuksissa useasti seikkaileva hahmo. Periteksti
ohjaa tulkitsemaan saparopäistä tyttöä koskevia kertomuksia ainakin jossain määrin
omaelämäkerrallisina125, mutta kertomuksen kommunikaation näkökulmasta kiinnostavaa kuvallis-sanallisessa peritekstissä on se, että työpöytänsä ääreen piirretty taiteilija puhuttelee lukijaa: ”Psssst… kerron teille salaisuuden: saan inspiraation vanhojen kalsareiden KUMINAUHOISTA!” (PL, teosta ei ole sivunumeroitu). Todellisen tekijän intentioiden arvaileminen ei ole ollut enää pitkään aikaan osa kertomuksentutkimusta eikä kertomuksentutkimuksessa puhuta niinkään todellisista tekijöistä
kuin lukijan muodostamista tekijäkonstruktioista (Phelan 2005, 42). Kovácsin teoksissa taiteilija kuitenkin usein muistuttaa olemassaolostaan peritekstien avulla, mikä
tulkintani mukaan vaikuttaa siihen, miten teoksia lähdetään tulkitsemaan. Lukija ei
pääse taiteilijan ajatuksiin, pyrkimyksiin tai tekohetkeen käsiksi, mutta voi omalla aktiivisella tulkinnallaan rakentaa käsitystä siitä, minkälainen taiteilija on.
Vahvana ja alituisena muistutuksena tekijän ruumiillisesta läsnäolosta on pidetty
sarjakuvassa erityisesti käsintekstausta. Ihmisillä on omanlaisensa käsiala, minkä
vuoksi erityisesti omaelämäkerrallisen sarjakuvan tutkimuksessa käsintekstauksen on
tulkittu tuottavan teokseen tekijän henkilökohtaista läsnäoloa (Chute 2010, 11).
Kovácsin tunnistettava tekstaustyyli toistuu hänen tuotannossaan, ja sen voi tulkita
tuottavan mainitun kaltaista indeksistä suhdetta tekijään. Voidaankin ehdottaa, että
vaikka Kovács ei tuo itseään tekijänä yhtä eksplisiittisesti esiin kaikissa teoksissa, hä-

” – Okranväristä 100% kierrätyspaperia – 15 kpl mustia puuvärejä (Jumbo grip, Faber-Castell) –
valkoista temperaa – joskus pyyhekumiakin” (JVT, 55). Muissa Kovácsin teoksissa tekovälineitä ei
ilmoiteta, mikä voi johtua siitä, että Josef Vimmatun tarina poikkeaa juurikin materiaalisilta valinnoiltaan
taiteilijan muusta tuotannosta ja asettuu siten poikkeukseksi. Teos on poikkeuksellinen myös sen
vuoksi, että se on Kovácsin ainoa pitkä sarjakuvateos, jonka päähenkilö on mies.
125 Eksplisiittinen yhteys saparopäisen tytön ja taiteilijan välille rakentuu myös päiväkirjaa ja sarjakuvaa
yhdistävässä Silmä ulos -teoksessa (2005), joka alkaa kuvalla, jossa taiteilija Kati Kovácsin kerrotaan
olevan ”tämännäköinen, 38-vuotias, vihainen pikkutyttö” (Kovács 2005, teosta ei ole sivunumeroitu).
Teoksen alku muistuttaa kuvallisen esityksen ja sanallisen kerronnan vuorovaikutukseltaan Karun sellin
alkua, jossa niin ikään minäkertojana toimiva fiktiivinen Annabella Draama toteaa olleensa ”tämännäköinen” (ks. Luku 2.1.1).
124
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nen tuotantoaan tuntevalle voi esittää muodostuvan melko vahvakin käsitys taiteilijasta teosten kokonaisuuksista vastaavana. Tämän käsityksen rakentumiseen osallistuvat peritekstien lisäksi tunnistettava käsin tekstaus ja piirrostyyli sekä esimerkiksi
taiteilijan haastattelujen tai häntä koskevien lehtijuttujen kautta saatu tieto. Kun tekijä
tulee näkyväksi osaksi teoksen kommunikaatiota, miten se vaikuttaa kertomuksen
kerrontatilanteen määrittymiseen?
Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen esipuhe etualaistaa kommunikaation tekijältä lukijalle, minkä vuoksi henkilöitymättä jäävää sanallista kerrontaa voidaan tulkita
auktoriaalisena tekijään liittyvänä äänenä. Fraasi ”Kaikki ihmiset rakastavat valoa ja
värejä enemmän kuin värittömyyttä – iästä riippumatta” muistuttaa esipuheen aforistisuutta, ja yhteneväisyydet esipuheen metaforiseen kieleen kytkevät sanallisen kerronnan tekijään. Teoksen varsinaisen kertomuksen, Nenianin elämäntarinan sanallisena välittäjänä ei kuitenkaan toimi auktoriaalinen tekijäkertoja, vaan elämäntarinaa
kehystävässä kertomuksessa esiteltävä henkilökertoja. Kehyskertomuksessa entinen
rakastettu tapaa päähenkilön uimahallissa, joka osoittautuu eräänlaiseksi välitilaksi
elämän ja kuoleman välillä. Uimahallissa ovat käynnissä ”ikäihmisten viimeiset uimavuorot”, viimeinen hetki omassa ruumiissa ennen siirtymistä ajasta ikuisuuteen. Mies
päättää käyttää viimeisen tuntinsa muistellakseen rakastettunsa elämää: ”Mulla on
vielä tunti aikaa jutella. / Puhua tällä suulla, tällä päällä, tällä äänellä. / Sitten alkaa se
viimeinen uimavuoro.” (KPNA, 11).
Kertomishetken esittelevää kerronnallista rakennetta on käytetty Thierry
Groensteenin (2013, 103) mukaan etenkin didaktisissa sarjakuvissa ja kauhukertomuksissa, joissa kertojahahmon pääfunktio on saattaa tarina käyntiin. Kehyskertomuksessa esiintyvä kertojahahmo on tällöin riittänyt tekemään sanallisesta kerronnasta persoonallisemman ja kytkemään sen johonkin henkilöön (mt.). Groensteen ei
pohdi, millaisia retorisia vaikutuksia tällaisella ratkaisulla on, vaan mainitsee sen
osana henkilöityjä kertojahahmoja koskevaa listaansa. Didaktisissa sarjakuvissa henkilöhahmokertojan voidaan ehdottaa toimivan auktoriteetin kaltaisena hahmona, ja
kauhusarjakuvissa personoitu kertoja puolestaan on kauhutarinoiden pitkän kertomaperinteen ruumiillistuma, itsessään jo kauhua herättävä ilmestys, joka virittää tarinan tunnelmaan.
Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen kerronnallista rakennetta voidaan tarkastella Phelanilta (2005) soveltamieni käsitteiden avulla mimeettisen ja synteettisen tason ratkaisuna. Mimeettisellä tasolla henkilöhahmokertojan esittely kehyskertomuksessa henkilöi kertojan, jonka tehtävänä on kertoa päähenkilön elämäntarina, koska
päähenkilö ei siihen enää itse kykene. Päähenkilöllä ei ole enää puhekykyistä ruumista, vaan kuoleman jälkeen hän on muuttunut keltaiseksi minisukellusveneeksi,
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joka sukeltelee pitkin uimahallin allasta. Sekä päähenkilön muotoaan muuttanut koneruumis että eräässä ruudussa käytetty englanninkielinen sitaatti rakentavat intertekstuaalisen yhteyden The Beatles -yhtyeen kappaleeseen ”Yellow Submarine”
(1966), joka oli samannimisen animaatioelokuvan (1968) tunnuskappale. Elokuva
muistetaan värikylläisyydestään: animoidut yhtyeen jäsenet seikkailevat mielikuvituksellisessa maailmassa, jossa pahan voimat (the blue meanies) yrittävät tuhota kaiken
värikkään ja kauniin. Intertekstuaalinen kytkös vahvistaa Kovácsin teoksen esipuheessa ja henkilöitymättä jäävässä sanallisessa kerronnassa mainittua elämän, värien
ja valon juhlistamista. Synteettisellä tasolla ajateltuna henkilökertojan käytön voi tulkita toimivan keinona henkilöidä sanallinen kerronta fiktiiviseen henkilöhahmoon ja
välttää se, että lukija henkilöisi kerronnan lähteeksi tekijän. Tätä tulkintaa voi perustella sillä, että sarjakuvatutkimuksessa on esitetty sanallisen kerronnan voivan jakaantua joko henkilökertojiin tai auktoriaaliseen, tekijään liitettävissä oleviin kertojiin
(Thon 2013, 70; ks. Luku 2.1.1). Lisäksi on ehdotettu, että lukija pyrkii aina yhdistämään sanallisen kerronnan jompaankumpaan mainituista vaihtoehdoista (mts. 76).
Kovácsin teoksessa kuitenkin häiritsee kerrontatilanteen epäuskottavuus: mieskertojan tarina lähtee liikkeelle Nenianin syntymästä – ajasta, jolloin rakastavaiset eivät vielä tunteneet toisiaan. Muistelun sijaan mies vaikuttaa kertovan oman versionsa
Nenianin elämästä ja tapahtumista, joista hänellä itsellään ei voi olla omakohtaista
muistikuvaa. Tämä kerrontatilanteen epäluonnollisuus leimaa kertojan epäluotettavaksi, sillä kertojan tietämys vaikuttaisi ylittävän ajatukset inhimillisen tiedon ja muistin rajallisuudesta sekä kyvystä päästä käsiksi muiden ihmisten mieliin. Tässä kohdin
itseäni ei kuitenkaan kiinnosta niinkään tämä kysymys, vaan se, miten henkilökertoja
voidaan nähdä synteettisenä kommunikaation välineenä teoksessa. Ehdotukseni mukaan Kovácsin teoksen kerrontatilannetta kannattaisi tutkia henkilökertojan ja auktoriaalisen kertojan erillään pitämisen sijaan näiden kahden sekoittumisena ja siihen
Phelanin retorinen kertomusteoria tarjoaa välineitä.
Phelanin retorisen kertomusteorian mukaan henkilökertojat ovat ymmärrettävissä tekijän epäsuorina kommunikoimisen keinoina lukijalle. Phelan näkee henkilökertojan nimenomaan synteettisenä välineenä, valittuna strategiana, jonka avulla tekijä pääsee käsittelemään kertomuksessa haluamiaan asioita. Henkilökerronnassa
kommunikaatio on siten aina kaksitasoista: samanaikaisesti, kun henkilökertoja kommunikoi omalle yleisölleen, implisiittinen tekijä kommunikoi lukijalle. (Phelan 2005,
7, 12.) Kommunikaatio voi olla myös monimutkaisempaa: tekijä voi esimerkiksi valjastaa kertojan kertomaan asioita, jotka kertojan oma yleisö jo tietää, mutta lukijalle
ne ovat uutta tietoa. Tällöin tekijä käyttää kertojahahmoa kommunikoidakseen lukijalle kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta olennaista informaatiota (mts. 11–12).

258

Tämä näkemys korostaa kertojahahmoihin ja kertomiseen liittyviä kysymyksiä synteettisinä tekijän tekeminä valintoina, joilla on merkitystä kertomuksen kokonaisuuden kannalta.
Phelanin ajatuksen soveltamista sarjakuvakerronnan analysoimiseen mutkistaa luvussa 2.1 käsittelemäni kuvallisen ja sanallisen aineksen vuorovaikutus, jonka vuoksi
kertojan käsitettä on sovellettu sarjakuvatutkimuksessa monin tavoin. Karun sellin
analyysissa huomioin, kuinka teoksen monimutkainen minäkerronta ohjaa tulkitsemaan myös kuvallista ainesta ainakin jossain määrin minäkertojan välittämänä. Karun
sellin analyysin yhteydessä ehdotin, että kuvan ja sanan vuorovaikutusta on tulkittava
jatkuvasti suhteessa kertovan ja kokevan minän suhteeseen, sillä ensinnäkin sanallisessa kerronnassa esiintyy eri asteita asenteellisesta ja emotionaalisesta etäisyydestä
kerrottuun. Toiseksi kuvallinen aines voi yhdessä ruudussa esittää asiat voimakkaan
subjektiivisesti esimerkiksi erilaisten visuaalisten metaforien avulla, jolloin tulkinnassa on ratkaistava, liitetäänkö subjektiivisuus kertovaan vai kokevaan minään (ks.
Luku 4.1). Retorisen kertomusteorian mukaisesti voidaan kysyä, mitä tällainen kerronnassa muodostuva jännite palvelee kertomuksen kommunikaatiotilanteessa. Karussa sellissä dynaaminen vuorovaikutus kuvallisen ja sanallisen aineksen välillä korostaa tarinan olevan kerrottu niin kuin minäkertoja haluaa sen kertoa. Tämä voimakas
subjektiivisuuden tuntu ei kuitenkaan valmista lukijaa lopun yllätykseen, jossa miltei
kaikki paljastuu minäkertojan mielen sisäiseksi kuvitelmaksi. Sen selvittäminen, miten Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa rakentuva kuvallisen ja sanallisen aineksen suhde vaikuttaa kertomuksen kokonaisretoriikkaan, edellyttää yhtä tarkkaa analyysia kuin Karu selli (ks. Luku 4.1) tai Vihreä rapsodia (ks. Luku 3.3).
Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa henkilökertoja ei ole ollut läsnä Nenianin
lapsuus- tai aikuisvuosina eikä kertojaa yhdistä tapahtumiin samanlainen omakohtaisuus kuin Karun sellin tai Vihreän rapsodian minäkertojia. Sanallinen kerronta keskittyy
Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa päähenkilön elämäntarinan välittämiseen eikä
kertomishetkeen viitata millään tavalla, mikä johtaa siihen, että henkilökertoja fiktiivisenä henkilönä häivyttyy taka-alalle. Teoksessa päästään käsiksi henkilöhahmojen
mieliin muidenkin kuin päähenkilön ajatuksia kuvaavien ajatuskuplien muodossa,
mikä minäkerronnan realistisuutta mukailevissa Vihreässä rapsodiassa ja Karussa sellissä
on erittäin harvinaista.126 Kertoja myös sanallistaa muiden henkilöhahmojen toiveita,
Vihreässä rapsodiassa nähdään ainoastaan päähenkilön ja hänen nukkensa ajatuskuplat. Nukke toimii
kertomuksessa päähenkilön mielikuvitusystävänä, matkakumppanina, jonka puhekyky lakkaa kertomuksen lopussa, kun päähenkilö on kasvanut ja kehittynyt. Karussa sellissä nähdään päähenkilön ajatuskuplien lisäksi vain kolmessa kohdassa muiden henkilöhahmojen mieliin: Annabellan kuulustelutilaisuudessa oleva poliisi ajattelee päähenkilön olevan ”aivan pimeä” (KS, 18), ja Annabellan vankilaterapeutti pohtii Annabellan henkistä kehitystä (KS, 40–41, 47).
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pelkoja ja ajatuksia sanallisen kerronnan muodossa. Kehyskertomuksessa henkilöidyn kertojahahmon ja varsinaisen elämäntarinan sanallistamisen välille rakentuu
ristiriita myös siksi, että vaikka kehyskertomus esittää vanhan miehen muistelun
suuntautuvan Nenianille (”Voi perkele! Haluan vielä muistella… sinua!”, KPNA, 11,
kursivointi LR), henkilökertoja ei osoita kertomaansa sinulle eli Nenialle, vaan etäännyttää päähenkilön käyttämällä hänestä nimitystä ”se tyttöihminen” (KPNA, 12).
Teoksessa käytettyä kerrontatekniikkaa voidaan luonnehtia Phelanin termein tarkkailijakerronnaksi (observer narration), jossa kertoja ensinnäkin on joku muu henkilöhahmo kuin tarinan päähenkilö. Toiseksi tarkkailijakerronnassa voivat sekoittua
auktoriaalinen kerronta henkilökerronnan rajatumpaan näkökulmaan. Henkilökertojalla on siten paljon rajattomammat ja joustavammat mahdollisuudet kertoa tarinan
tapahtumista ja päästä myös muiden henkilöhahmojen mielten sisään. Joustavuus
mahdollistaa kertomuksen kokonaisuuden kannalta tärkeän retorisen vaikuttavuuden, minkä vuoksi lukija myös sallii realistisuutta rikkovan kerronnan. Henkilökertojan tiedollisten ja havaintoon liittyvien luonnollisten rajoitteiden ylittäminen tehostaa
kertomuksen retorista voimaa. Phelan kuitenkin myöntää, että kerronnalliseen tekniikkaan sisältyy myös riski siitä, että lukija ei hyväksy henkilön tiedollisiin ja havainnointikykyyn liittyvien konventioiden rikkomista. (Phelan 2005, 199–200.)
Tarkkailijakerronta-käsitteen avulla on mahdollista pohtia sarjakuvassa rakentuvaa kuvallis-sanallista kerrontaa, jossa kuvallinen esitys usein asettaa lukijan eräänlaiseen tarkkailijan asemaan, sillä sarjakuvan kuvat esittävät tapahtumat aina jostain tilallisesta näkökulmasta käsin. Tilallinen havaintopiste ei kuitenkaan tarkoita, että tapahtumilla olisi varsinaista, henkilöityä tarkkailijaa (ks. Mikkonen 2010). Voidaan kuitenkin ehdottaa, että sarjakuvan kuvallinen aines ohjaa lukijaa hyödyntämään Fludernikin (1996) kognitiiviseen tulkintamalliin kuuluvaa NÄKEMISEN kehystä, jossa ulkopuolisen tarkkailijan rooli korostuu ja kertomisakti henkilöitynä kommunikaationa
asettuu taka-alalle (ks. Luku 2.2.2). Kun sarjakuva hyödyntää sanallista kerrontaa kuvallisen aineksen yhteydessä, lukijan tulkinnassa voi ehdottaa limittyvän toisiinsa
KERTOMISEN ja NÄKEMISEN kognitiiviset kehykset. Sarjakuvan lukemattomat
mahdollisuudet suhteuttaa toisiinsa kuvallista ja sanallista ainesta sekä keinot korostaa ja häivyttää kertomista kommunikaation aktina tekevät sarjakuvakerronnan analysoimisesta haastavaa.
Tarkkailijakerronnaksi nimetyssä kerronnassa auktoriaalinen kerronta ja henkilökerronta yhdistyvät tavalla, jonka Phelanin lisäksi Fludernik ymmärtää kertomuksen
retorisen vaikuttavuuden rakentumisen kannalta merkittävänä: auktoriaalisen kerronnan mahdollistama pääsy henkilöhahmojen reaktioihin, motiiveihin ja ajatuksiin te-
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kee kertomuksesta lähestyttävämmän ja merkityksellisemmän. Tämä liittyy Fludernikin laajempaan käsitykseen kertomuksista erityisesti kokemuksen välittäjinä: pelkkä
tapahtumaketju sinänsä ei ole mielenkiintoinen, vaan inhimilliset kokemukset. (Fludernik 1996, 76.) Henkilökertoja, jonka raportoinnin myötä päästään käsiksi myös
henkilöhahmojen kokemuksiin tuottaisi Fludernikin teorian mukaan kertomuksiin
hänen painottamaansa kokemuksellisuutta.
Phelanin kategoria tarkkailijakerronnasta on laaja ja epämääräinen, sillä se kattaa
kertojahahmoina niin päähenkilön läheisyydessä toimivat sivuhenkilöt, tapahtumiin
vaikuttavat henkilöhahmot, tapahtumien vaikutuksen alaisiksi joutuneet henkilöhahmot ja tapahtumiin millään tavalla liittymättömät henkilöhahmot, jotka haluavat kertoa tarinan eteenpäin (Phelan 2005, 198–199). Phelan ei käsittele kaikkia mainitsemiaan kertojatyyppejä eikä niiden vaikutuksia esimerkiksi lukijan kokemukseen kerronnan luotettavuudesta. Myös hänen terminsä tarkkailijakerronnasta voi olla käsitteellisesti harhaanjohtava, sillä Phelanin (mt.) mainitsemien esimerkkien mukaan tarkkailijakertojan ei ole välttämättä tarvinnut olla tapahtumapaikalla. Tämä seikka kyseenalaistaa paikalla olemiseen viittaavan termin tarkkaileva kertoja, sillä kyse on tällöin toisen käden tiedosta eikä omakohtaisesta kokemuksesta. Keskeistä käsitteessä
vaikuttaisi olevan ajatus siitä, että henkilökerronnan ei tarvitse noudattaa inhimillisiä
tiedonhallinnan rajoituksia, sillä henkilökerrontakin on loppujen lopuksi synteettinen, kirjallinen ja taiteellinen ratkaisu.
Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen kerrontatilanne mahdollistaa kaksi tulkintavaihtoehtoa, joista ensimmäisessä sanallista kerrontaa yritetään sovittaa henkilöityyn
kertojahahmoon ja tulkita tarina kokonaisuudessaan vanhan rakastetun mielikuvituksen tai toisen käden tiedon kautta välittyneenä. Toisaalta teoksen kerrontaratkaisua
voidaan pitää esimerkkinä sarjakuvan kyvystä rikkoa luonnollisille parametreille perustuvia oletuksia kertomisesta, jolloin teos rakentuu Phelanin termein tarkkailevan
kertojan tekniikalle. Kertojahahmon tarkasteleminen tekijän käyttämänä konstruktiona, jonka ei tarvitse pysytellä luonnollisten kertomisen, havainnoimisen ja tietämisen parametreissä, mahdollistaa teoksessa käytettyjen kerronnallisten valintojen analysoimisen retorisina, lukijan vaikuttumista tavoittelevina keinoina.
Teoksen lopussa siirrytään takaisin kehyskertomuksen tasolle, jossa kertojana esitetty rakastettu liittyy päähenkilön seuraan itsekin sukellusveneeksi muuttuneena.
Teos loppuu sanoihin, jotka aforistisuudessaan muistuttavat teoksen alun esipuhetta
ja henkilöitymätöntä kertojaa: ”Paljon oli valoa ja värejä, paljon oli pimeää. Paljon on
yhä valoa ja värejä, paljon on yhä pimeää… yli ja ohi ja läpi kaikkien loppujen.
AMEN” (KPNA, 87). Lopun sulkevassa ilmaisussa palataan värien, valon ja pimeyden symboliikkaan, jonka teoksen alussa oleva esipuhe nosti lukijan tulkinnalliseksi
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ohjenuoraksi. Auktoriaalisuutta korostaa teoksen päättävä sana ”AMEN”, jota on
käytetty kristinuskossa päättämään rukoukset. Heprean kielisen sanan merkityksiä
ovat ’varma’, ’luotettava’, ’varmasti’, ’totisesti’ ja ’tapahtukoon niin’, minkä vuoksi
sana toimii sanotun vahvistavassa merkityksessä.127 Teoksen mittaan sana on esiintynyt mieshahmojen repliikeissä, jotka kuvallis-sanallisen vuorovaikutuksen myötä
ovat kytkeytyneet patriarkaaliseen ja sovinistiseen ajatusmaailmaan (ks. Luku 5.1.1).
Teoksen lopussa suuraakkosin kirjoitettu sana vaikuttaisi kuitenkin saavan erityistä
painoarvoa ja pyyhkivän sanaan aiemmin teoksessa liitetyt merkitykset. Teoksen lopussa sana vahvistaa jo teoksen alussa mainituiksi tulleiden värin ja valon merkityksiä
elämässä, vaikka elämään kuuluisikin valottomia, vastoinkäymisten jaksoja.
Teoksen periteksteissä korostuva auktoriaalinen tekijän ääni sekoittuu tulkintani
mukaan kehyskertomuksessa henkilöitymättä jäävään kerrontaan niin, että sanallista
kerrontaa tulee tulkittua jatkeena tekijän merkkaamille periteksteille. Henkilökertojan
esitteleminen kehyskertomuksessa kuitenkin estää sanallisen kerronnan täydellistä
mieltämistä tekijän auktoriaaliseksi ääneksi ja henkilöi sanallisen kertojan ainakin jossain määrin vanhan rakastetun muisteluksi. Auktoriaalisen kerronnan ja henkilökerronnan sekoittumisen lisäksi teoksen kerronnassa huomiota herättäviä ovat erilaiset
epävarmuutta rakentavat kerronnalliset jännitteet, jotka vaikuttavat erityisesti siihen,
tulkitaanko päähenkilön kohtaavan seksuaalista väkivaltaa. Seuraavaksi tulkitsen teoksen kerronnallisia jännitteitä suhteessa tarinassa tapahtuvaan avioliiton solmimiseen 10-vuotiaan Nenian-tytön ja aikuisen miehen välillä. Keskityn tarkastelemaan
niitä kerronnallisia keinoja, joilla vihjataan avioliiton seksuaalisesta puolesta.

5.2.2

Epävarmuutta rakentavat kerronnalliset jännitteet

Kovácsin teoksessa rakentuu voimakas jännite mahdollisen ja mahdottoman, toteutuneen ja toteutumattoman välillä, mitä tarkastelen seuraavaksi. Teoksen kuvan ja
sanan vuorovaikutuksessa hyödynnetään tulkintani mukaan neljänlaisia epävarmuutta rakentavia jännitteitä. Ensinnäkin horjuttamisen tekniikassa henkilökertoja asettaa sanansa kyseenalaisiksi, mutta kuva ei asetu ilmiselvästi ristiriitaan sanotun kanssa.
Toiseksi kieltämisen tekniikassa henkilökertoja kieltää jonkin asian, mutta kuva ei tarjoa
informaatiota lausuman selvittämiseen. Kolmanneksi ristiriidan tekniikassa kertoja
kieltää jonkin asian ja kuva asettuu ristiriitaan näyttämällä päinvastaista. Neljänneksi
mitätöimisen tekniikassa henkilökertoja väittää jotain, mitä kuva myötäilee, mutta sivun
”Aamenesta öylättiin – kirkon sanasto”, https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Aamen (tieto haettu 11.11.2017).
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kääntämisen jälkeen sanottu ja näytetty perutaan ja mitätöidään. Jokaisessa tekniikassa kuva toimii sanallisen kerronnan kanssa hieman eri tavalla, mikä aiheuttaa jännitteitä kuvan ja sanan, sanotun ja näytetyn sekä kerronnan ja tarinan välille.
Horjuttamisen tekniikka rakentuu heti Nenianin elämäntarinan alussa, jossa henkilökertoja kuvailee päähenkilön syntyvän ”vuonna 1 ja 2 pirullisen pienessä saaressa
kaukana maailman myrskyistä ja myrkyistä” (KPNA, 12). Seuraavassa ruudussa henkilökertoja jatkaa, että ”[e]ristyksissä asuvasta kalastajaperheestä oli ainakin helppo
kuvitella sellaista” (mt.). Henkilökertoja siis ensin kuvailee päähenkilön asuinympäristön olevan vakaa ja sivussa maailman epävakauksista, joita voi tulkita kuvastavan
ruudun taustalla näkyvän kaupungin ahmaiseva terävähampainen merihirviö. Kuva
vahvistaa henkilökertojan välittämää tietoa päähenkilön asuinolosuhteista visuaalisen
metaforan avulla. Myös perhe näyttää nuhteettomalta: etummaisena kuvattu isä toteaa ”Amen” pitäen käsissään hartaan näköisenä kalaa muiden perheenjäsenten sijoittuessa jonoon isän taakse. Tässä vaiheessa kertomusta Anton Ahnavin naisia alistava käytös ei ole vielä lukijan tiedossa. Henkilökertojan käyttämä modaalinen ilmaus
”oli ainakin helppo kuvitella sellaista” mahdollistaa kuitenkin tulkinnan, että asiantila
ei olekaan varma. Vaikka maailman pahuuden ei suorasanaisesti väitetä ulottuvan
Nenianin saarelle, henkilökertojan käyttämä modaalinen ilmaus aktivoi tällaisen mahdollisuuden. Lisäksi modaalisuus rakentaa epävarmuutta tarinan tulevia käänteitä
kohtaan.
Vihjaus perheen hyveellisyyden paljastumisesta kuvitelmaksi saakin tukea, kun
perheenisä osoittautuu patriarkaksi, joka näkee naisten arvon lähinnä kotitöiden tekijöinä ja seksuaalisina palvelijoina (ks. Luku 5.1.1). Tyttärensä hän kauppaa 10-vuotiaana naapurisaaressa asuvalle kipparille, jotta perheen taloudellinen tilanne paranisi.
Vaihtokaupassa isä pääsee kolmen poikansa kanssa naapurin vesille kalastamaan. Tapahtumaketju, jossa isä myy oman alaikäisen tyttärensä aikuiselle miehelle vaimoksi,
jo sinänsä aktivoi seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän aihepiirin, mutta myös useiden kuvallis-sanallisten ja kerronnallisten ratkaisujen avulla ohjataan lukijan odotuksia lapsivaimon kohtalosta. Päähenkilön kohtaloon liittyvän jännityksen rakentumiseen ohjaavat kuvallis-sanalliset yhdistelmät mutta myös kuvallisessa ja sanallisessa
aineksessa toistuvat samankaltaisuudet. Kun sanallinen kertoja kuvailee Nenianin tulevan aviomiehen Fredin kotisaarta käyttäen ilmausta ”[s]ota ja muut maailman myrkyt olivat pysyneet kaukana pikku-saaresta” (KPNA, 21), luonnehdinta muistuttaa
Nenianin synnyinsaaren kuvailua. Tähän mennessä kertomusta Nenianin isä on paljastunut aggressiiviseksi patriarkaksi ja Nenianin lapsuus onnettomaksi, mikä herättää epäilyksen siitä, voiko henkilökertojan näkemykseen Fredin kotisaarestakaan
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luottaa. Henkilökertojan luonnehdintaa saaresta kuvittaa ruutu, jossa nähdään kaukana horisontissa oleva saari ja kuvan etualalla verkkoon jäänyt kala. Käsittelen teoksen kalasymboliikkaa tarkemmin luvussa 5.3, mutta tässä vaiheessa on riittävää todeta
kalan viittaavan päähenkilöön, joka tässä tapauksessa on jäänyt kiinni verkkoon eli
avioliittosuunnitelmien vangiksi. Samassa ruudussa käytetään myös tunnistamaani
toista tekniikkaa eli kieltämisen tekniikkaa. Henkilökertoja kuvailee, että Fredin saarella
”[e]i [ollut] pommin pommia, ei viinaa, ei naisia, ei uhkapelejä…” (KPNA, 21), mikä
saa kysymään, miksi kertoja näkee tarpeelliseksi mainita juuri nämä asiat ja niin vankasti kieltää niiden esiintymisen Fredin saarella.
Kovácsin teoksessa käytetään useassa kohtaa sanallisessa kerronnassa kieltorakennetta. Kieltorakenteita kertomuksissa tutkinut Laura Karttunen (2008, 438) huomioi, että kieltorakenne kiinnittää aina huomiota kiellettyyn asiaan ja voi ristiriitaisesti
jopa muodostaa lukijan mieleen voimakkaamman mielikuvan asiasta kuin saman
asian toteaminen ilman kieltomuotoa. Kun henkilöhahmokertoja kuvailee, että Nenianin uudella kotisaarella ”[e]i [ole] pommin pommia, ei viinaa, ei naisia, ei uhkapelejä…” (KPNA, 21) kieltorakenteet nimenomaan aktivoivat nämä mahdollisuudet –
etenkin, kun mainittuihin asioihin ei ole aikaisemmin viitattu. Kieltorakenteet voivat
viitata ensinnäkin siihen, että kerrottu on poikkeuksellista siihen nähden, miten asiat
tyypillisesti ovat (Karttunen 2008, 420). Toisaalta kieltorakenteet voivat viitata siihen,
että kerrottu on tyypillistä suhteessa hypoteettisiin ja harvinaisempiin asiantiloihin
nähden (mt.). Kieltorakenteen retorinen voima piilee siinä, että se ohjaa lukijan pohtimaan juuri sitä, kuinka tavallista tai harvinaista kieltorakenteiden avulla mainitut
asiat ovat tarinamaailmassa ja siinä todellisuudessa, josta käsin lukija tulkitsee teosta.
Kuka pelkää Nenianin Ahnavia? -teoksen alussa lukijalle ei ole vielä muodostunut käsitystä siitä, mikä tarinamaailmassa on tavallista – etenkin, kun tarina etäännytetään
epämääräiseen aikaan ja nimeltä mainitsemattomaan paikkaan.
Voimakkaimmin kieltorakennetta käytetään kohtauksessa, jossa Nenian on juuri
naitettu naapurisaaren Fredille ja henkilökertoja toteaa, että ”Fred Calamaro EI koskaan käynyt käsiksi Nenianiin. Toisin kuin moni saattaisi kuvitella. Ei ikinä.” (KPNA,
22; ks. Kuva 29). Kertojan sanavalinta ”[t]oisin kuin moni saattaisi kuvitella” rakentaa
oletusta, että joko kertomuksen maailmassa tai lukijan todellisuudessa on mahdollista, että alaikäinen tyttö joutuu lapsiavioliiton myötä seksuaalisen väkivallan uhriksi.
Kuten todettua, kieltorakenteiden retorinen vaikutus perustuu usein sille, että niiden
avulla lukijan huomio kiinnitetään ääneen sanomattomiin normeihin tai totuttuihin
käytäntöihin (ks. Karttunen 2008, 420). Tämä mahdollinen asiantila kuitenkin kielletään ponnekkaasti käyttämällä visuaalisten tehokeinojen avulla etualaistuvaa ”EI”sanaa ja toistamalla kieltoilmaus vielä sanallisen kerronnan lopuksi.
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Aiemmin mainitsemassani esimerkissä Fredin kotisaaresta kuva osallistuu kieltorakenteen kommentoijaksi kalasymboliikan avulla, jossa avioliittoon pakotettu tyttö
vertautuu verkkoon juuttuneeseen kalaan.128 Fredin mahdollista ahdistelua esittävässä kohtauksessa kuva ei kuitenkaan nojaa symboliseen kuvakieleen, vaan toimii
suoraviivaisemmin ja asettuu täydelliseen ristiriitaan henkilökertojan käyttämän kieltoilmaisun kanssa (KPNA, 22; ks. Kuva 29), minkä vuoksi tulkitsen kohtauksen rakentuvan ristiriidan tekniikalle. Sarjakuvaruutu näyttää, kuinka alaston Fred tarttuu
kauhuissaan rimpuilevaan Nenianiin, mikä herättää kysymyksen siitä, pitäisikö tässä
uskoa sanallista vai kuvallista ainesta. Kuvallisiin esityksiin on kautta historian liitetty
vahvoja käsityksiä siitä, kuinka kuva on todistusvoimaisempi kuin sanoilla kertominen (ks. Mikkonen 2005, 17). Yleistä tietoa ovat suomalaiset sanonnat, kuten ”yksi
kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” ja ”ihminen ei usko ennen kuin näkee”,
joissa kiteytyy oletus näyttämisestä ja näkemisestä luonteeltaan voimakkaampina ja
luotettavampina kuin sanoilla kertomisen ja lukemisen. Näkemiseen liittyy ajatus todistusvoimaisuudesta näköhavainnon avulla. (Mt.) Vaikka Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen kertoja kieltää seksuaalisen väkivallan toteutumisen, kuva näyttää,
kuinka alaston Fred tarttuu hätääntyneeltä näyttävään Nenianiin. Kuvalliset yksityiskohdat Nenianin punamustista kasvoista, vääristyneestä suusta, apposen auki tuijottavista silmistä ja sätkivistä raajoista tekevät näkyväksi päähenkilön kauhun.

Avioliittoa päähenkilölle vahingollisena tapahtumana välittää myös intervisuaalinen viittaussuhde,
joka rakentuu ruudussa, jossa päähenkilöä ollaan soutamassa synnyinsaarelta uudelle kotisaarelle. Suomalaista taidehistoriaa tunteva lukija voi tunnistaa Neniania naapurisaarelle kyyditsevässä venematkassa intervisuaalisen yhteyden Albert Edelfeltin Lapsen ruumissaatto -maalaukseen (1879), jossa kuolleen lapsen ruumisarkkua kuljettava perhe soutaa halki kesäisen järven. Vakavan ja koskettavan aiheen
miljöönä toimii kesäinen järvimaisema, jonka valoisuus asettuu vastakohdaksi mustiin pukeutuneille
surijoille. Kovács on sijoittanut teoksensa päähenkilön samaan kohtaan, jossa Edelfeltin maalauksessa
nähdään arkku ja sen vierellä voikukkakimppua nyrkissään puristava tyttö. Voikukat esiintyvät myös
Kovácsin teoksessa, jossa ne koristavat seppeleeksi punottuna lapsimorsiamen päätä. Isän päätöksestä
järkyttynyt äiti myös heittää kukkia tuuleen, josta ne leviävät veden pinnalle. Huolimatta heleistä väreistä kuvaan muodostuu surumielinen ja raskas tunnelma, joka tehostuu henkilökertojan sanavalintojen avulla: ”Se oli äänettömän kevyt soutu kauniina kesäpäivänä” (KPNA, 21). Mahdollista on tulkita
ruutua yhteydessä Edelfeltin iloisempaan Ristiäissaatto-maalaukseen (1880), jonka taiteilija teki Lapsen
ruumissaaton jälkeen. Maalausten kompositiot ovat samanlaiset, mutta jälkimmäisessä versiossa hautajaisretki on vaihtunut ristiäissaattoon.
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Kuva 29. KPNA, 22.
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Mainittu teoksen ruutu kuitenkin monimutkaistaa kuvan ja sanan vuorovaikutusta
vielä hyödyntämällä sarjakuvista tuttua aaltoreunusten konventiota, jossa ruutukehyksen muutos vihjaa esimerkiksi takaumasta tai unijakson alkamisesta (ks.
Groensteen 2007, 53). Aaltoreunukset voisivat tämän konvention mukaisesti vihjata
alastoman Fredin olevan Nenianin pelon kohde, jolloin ruutu esittäisi päähenkilön
toteutumatonta pelkoa. Mahdollista on myös tulkita ruudun välittävän Nenianin
muiston jo toteutuneesta seksuaalisesta väkivallasta. Näissä tulkintamahdollisuuksissa ruutu välittää henkilöhahmon subjektiivisuutta. Ruutu on myös mahdollista tulkita henkilökertojan spekulaationa siitä, mitä lapsiavioliitossa voi tapahtua. Tulkintaa
monimutkaistaa sanallisessa kerronnassa käytetty visuaalinen tehokeino, aaltoreunukset, jotka kehystävät värinkäytön ja koon puolesta paljon huomiota herättävää
EI-kieltosanaa. Tämän typografisen yksityiskohdan lisäksi viimeinen ”Ei ikinä” -toteamus on tekstattu muusta poiketen kursiivilla, mikä herättää kysymyksiä myös tämän kieltoilmauksen luotettavuudesta.
Narratologiassa on käytetty termiä epäkerrottu (disnarrated) ilmiölle, jossa kertoja
tai henkilöhahmo mainitsee asioita, jotka olisivat voineet tapahtua tarinan maailmassa mutta eivät kuitenkaan tapahdu (Prince 2010, 118). Ilmiönä epäkerrottu eroaa
kertomatta jätetystä (unnarrated), kertojan muodostamista ellipseistä ja siitä, mikä on
mahdotonta kertoa tai liian vähäpätöistä tai epärelevanttia kerrottavaksi (unnarratable) (mt.).
Epäkerrottu voi kiinnittyä joko kertojan tai henkilöhahmon näkökulmaan, jolloin se
voi koostua henkilöhahmon toteutumattomista kuvitelmista, kuten epätosista uskomuksista, särkyneistä unelmista, vääristä arvioista ja virheellisistä oletuksista (Prince
1992, 36; 2010, 118). Viitatessaan mahdollisiin tapahtumaskenaarioihin epäkerrottu
korostaa, että kertomus olisi voinut olla erilainen tai että tämänkaltainen kertomus
yleensä on erilainen (mt.).
Kovácsin teoksessa käytettyä kuvan ja sanan ristiriitaa hyödyntävää ruutua voidaan tulkita sarjakuvallisena epäkerrotun tekniikkana, jossa kuvallisesti ja sanallisesti
rakennetaan skenaario, joka olisi voinut tapahtua, mutta jonka toteutumisen henkilökertoja kieltää. Sivun muut ruudut esittävät Nenianin onnellisena leikkimässä Frediltä saamansa lahjan kanssa. Tyttö saa Frediltä kolme perusväriä, keltaisen, sinisen
ja punaisen, joiden kanssa Nenian uskaltaa nähdä, kuulla ja maistaa – henkilökertojan
sanoin ”…oikeasti… // …olla… // …lapsi” (KPNA, 22). Värit voi tulkita symbolisena keinona kuvata tiukasta kurista vapautuneen Nenianin subjektiivista kokemusta uuden kasvuympäristön tuottamasta turvasta ja onnellisuudesta. Nenianin onnellisuus muodostaa kontrastin ensimmäisen ruudun implikoimille mahdollisuuksille
avioliiton väkivaltaisesta luonteesta. Sivun kokonaisuudessa ensimmäinen ruutu vai-
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kuttaisi jäävän juurikin hypoteesiksi, toteutumattomaksi skenaarioksi. Retorisesti ensimmäisen ruudun kuvallis-sanallisella kokonaisuudella voi kuitenkin tulkita olevan
kauaskantoisempia vaikutuksia. Huolimatta henkilökertojan vakuuttelusta, kuva voi
jäädä taustalle pohjaoletukseksi siitä, että epäkonventionaalisen pariskunnan arjen
pinnan alle kätkeytyy ahdistusta ja väkivaltaa.
Seksuaalisen väkivallan representaatioita esiintyy sarjakuvassa useissa eri genreissä, omaelämäkerrallisista sarjakuvista reportaaseihin, historiallisista kertomuksista
fantasiaan ja vaihtoehtosarjakuvista supersankarikertomuksiin (Precup & Scherr
2017, 225). Aihepiirin tutkimukseen keskittyvässä Journal of Graphic Novels and Comics
-lehden teemanumerossa Mihaela Precup ja Rebecca Scherr summaavat, että sarjakuvallisia seksuaalisen väkivallan representaatioita voi lähestyä tarkastelemalla esimerkiksi seksuaalisen väkivallan visuaalisen representoimisen rajoituksia tai tabuja,
trauman ja posttraumaattisen muistin estetiikkaa, koston etiikkaa, vallan ja suojattomuuden monimutkaista dynamiikkaa, väkivaltaisten ja väkivaltaa kokevien ruumiiden kohtaamisen visuaalista esittämistä, sodissa ja konflikteissa esiintyvän sukupuolittuneen väkivallan representoimista ja sen historiallisia sekä intertekstuaalisia kytköksiä sekä seksuaalisen väkivallan aktien sukupuolittuneisuutta (mt.).
Sarjakuva voi käyttää monenlaisia strategioita seksuaalisen väkivallan representoimiseen. Tutkimuksissa on nostettu esiin sarjakuvan kyky ensinnäkin näyttää seksuaalinen väkivalta kuvallisesti, toiseksi vihjata siitä sanallisin tai kuvallisin viittein ja
kolmanneksi jättää seksuaalinen väkivalta ruutujen väliin, lukijan täydennettäväksi tapahtumaksi (ks. (Chute 2010, 61–93, 101–103; Tolmie 2013; Chase 2013). Esimerkiksi Debbie Drechslerin Daddy’s Girl -teoksessa (1996) isän tyttärelleen tekemää seksuaalista väkivaltaa kuvataan ruuduissa hetki hetkeltä näyttäen sekä isän että tyttären
reaktiot tapahtuneeseen.129 Lynda Barry puolestaan kuvaa seksuaalista väkivaltaa vain
vihjaten sen mahdollisesta toteutumisesta. Neljän ruudun kertomuksessa ”Red
Comb” (1988) sanallisesti kerrotaan, kuinka samalla kadulla asuva poika pyytää nuoren tytön kanssaan metsään, mutta lukijalle ei suoraan kerrota tai näytetä, mitä metsässä tapahtuu. Sanallisia ja kuvallisia vihjeitä tulkitsemalla kertomuksesta on kuitenkin mahdollista tulkita tytön joutuvan seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi (Chute
2010, 101–102).
Seksuaalista väkivaltaa kuvaavat sarjakuvateokset hyödyntävät erilaisia näyttämisen ja näyttämättä jättämisen sekä sanallistamisen ja sanallistamatta jättämisen välisiä
jännitteitä. Drechslerin valitsema näyttämisen strategia toistuu esimerkiksi jo aiemmin mainitussa Lustin Tänään on loppuelämäsi viimeinen päivä -teoksessa (2013), jossa
Suomeksi teoksesta on käännetty yksittäisiä kertomuksia kokoelmaan Vieraita kaukaisista maista –
Suuri sarjakuvakirja IV (1994; toim. Harto Hänninen & Petri Kemppinen).
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päähenkilön kamppailu raiskaajansa kanssa kestää seitsemän sivun verran. Tiitu Takalo puolestaan on Tuuli ja Myrsky -teokseensa (2009a) valinnut näyttämisen strategian, jossa seksuaalisen väkivallan toteutumisen sijaan keskitytään kuvallisesti esittämään itsepuolustuksen erilaisia muotoja. Teoksella on voimakkaan opettavainen
sävy, ja se keskittyy yksilön kokemuksen sijaan siihen, miten uhrin yhteisö reagoi
tapahtuneeseen. Kaveripiirin reaktioita seksuaaliseen väkivaltaan käsittelee myös Hilding Sandgrenin teos Vägarna är som tvättbrädor här (2016), jossa smålandilaisen pikkukylän teini-ikäiset tytöt eivät osaa Takalon teoksen henkilöhahmojen tavoin sanallistaa seksuaalisen väkivallan sukupuolittuneita rakenteita, mutta kokevat yhtä lailla
ristiriitaisia tunteita tapahtunutta kohtaan.
Drechslerin ja Barryn sarjakuvia tutkinut Jane Tolmie näkee sarjakuvien pystyvän
feministisesti purkamaan seksuaaliseen väkivaltaan usein liitettyä vaikenemisen ja näkymättömiin jättämisen kulttuuria. Sarjakuvan ei tarvitse representoida väkivaltaista
aktia sinänsä, vaan jo kumaraan painuneiden kehojen, sivuttaisten silmäysten, lukijalle käännettyjen selkien ja poispäin käännettyjen katseiden voimasta lukijan on
mahdollista tunnistaa usein näkymättömäksi tehty vaientamisen ja häpäisemisen kulttuuri. (Tolmie 2013, xi.) Tolmie liittää sarjakuvien vaikuttavuuden nimenomaan visuaalisiin ratkaisuihin ja kehonkielen representoimiseen, mutta yhtä lailla seksuaalisen
väkivallan representoimiseen osallistuvat myös sanalliset elementit ja kuvan ja sanan
vuorovaikutus.
Kovácsin tuotannossa seksuaalisen väkivallan kuvaaminen on ollut toistuva aihe,
joskin se on useimmiten esiintynyt lyhyissä kertomuksissa, kuten sodan aikana raiskatuksi tulevan naisen ahdistusta kuvaavassa kertomuksessa ”My War – Silence!”
(VVV, 5), jossa yhdellä sivulla kuvataan miltei täysin sanattomasti, miten nainen
joutuu aseella uhkaavan sotilaan raiskaamaksi, tulee raskaaksi, synnyttää yksin lapsen
ja pohtii poikalapsen roolia miehisen väkivallan kierteen jatkajana. Seksuaalista ahdistelua Kovács kuvaa lyhyessä kertomuksessa ”Signor Giulio eli radio- ja tv-korjaajan tarina” (MS, 34–37) ja raiskatuksi tulemista kertomuksessa ”Niin mitätön muuri
välissä” (VVV, 34–38). Kaikissa kolmessa kertomuksessa seksuaalinen ahdistelu tai
väkivalta representoidaan visuaalisesti siten, että lukija näkee niin väkivallan tekijän
kuin sen uhriksi joutuneen reaktiot ja ilmeet, jolloin lukija pystyy kuvittelemaan ilmeiden perusteella väkivallan tekijän ja väkivallan uhriksi joutuneen tunteita ja kokemuksia.
Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa vihjataan seksuaalisen väkivallan mahdollisuuteen, mutta tämä tehdään ambivalentteja kuvia ja sanallisia kieltorakenteita käyttäen siten, että lukijalle piirtyy esille väkivallan mahdollisuus mutta ei varmuutta sen

269

toteutumisesta.130 Nenianin ja Fredin avioliitto loppuu äkillisesti, kun pommi iskee
Fredin saareen ja silpoo miehen kuoliaaksi. Pommituksen syytä tai kontekstia ei kerrota lukijalle, joten väkivaltainen tapahtuma jää vielä tässä vaiheessa lukijalle mysteeriksi. Toin Karua selliä käsittelevässä luvussa esille, että Kovács käyttää usein vastakohtaisuudelle perustuvia vastinpareja merkitysten rakentamisen strategiana (ks.
Luku 4). Vihreän rapsodian analyysissa puolestaan tulkitsin Kovácsin hyödyntävän ruumiin topografiaa eli ruumiin eri osiin, kuten ylä- ja alaruumiiseen, liitettyjä kulttuurisia
merkityksiä ja topografian nurinkääntämistä (ks. Luku 3). Nenianin aviomiehen ruumis silpoutuu kahteen osaan, ylä- ja alaruumiseen, jotka myöhemmin teoksessa kummittelevat traumatisoituneelle päähenkilölle. Mieli sijoitetaan usein metonymisesti ihmisen päähän, ja ruumiin alaosaan sijoitetaan ruumiilliset toiminnot, kuten seksi,
ulostaminen ja lisääntyminen. Fredin kahtiajakautumisen voisi tulkita korostavan tätä
järjen ja ruumiillisten toimintojen erontekoa. Kovácsin teos kuitenkin monimutkaistaa ruumiin topografiaan liitettyjä merkityksiä samalla, kun se jättää seksuaalisen väkivallan toteutumisen ambivalentiksi. Nenianin kasvaessa kuolleen aviomiehen alaruumis ilmestyy lohduttamaan tyttöä (KPNA 36, ks. Kuva 28), kun taas yläruumiin
ilmestyminen on päähenkilölle lohduttavan (KPNA, 71) lisäksi kauhistuttavaa ja häiritsevää (KPNA, 45). Aviomiehen ruumiin representoimisen strategia kyseenalaistaa
ruumiiseen vertikaalisesti liitettyjen vastinparien, kuten järjen ja vaistojen, erillisyyden.
Mahdollisen ja mahdottoman sekä toteutuneen ja toteutumattoman välinen jännite rakentuu teoksessa seksuaalisen väkivallan lisäksi päähenkilön sukupuoleen liittyen, mihin liittyy neljäs epävarmuutta kerrontaan rakentava tekniikka eli mitätöinnin
tekniikka. Pommitusta todistava Nenian pakenee saarelta ja päätyy kotiapulaiseksi
kaupungissa asuvan rouvan luo. Ulkomaille kadonnutta miestään ikävöivän naisen
luona Nenian kasvaa lapsesta murrosikään, kuten luvussa 5.1.2 toin esille. Kehon
muutosten myötä tytölle kasvavat viikset, jotka hämmentävät häntä itseään – työnantajan ollessa asiasta vielä järkyttyneempi. Nenian selviää hämmennyksestä, sillä yön
aikana kuolleen aviomiehen alaruumis ilmestyy kertomaan hänelle rohkaisevan tarinan kauneudesta. Kuten luvussa 5.1.2 huomioin, tarinassa kirjoitetaan uudelleen kauneuden ja rakkauden jumalatar Venuksen piirteitä alkaen pitkistä säärikarvoista ja
päätyen sojottaviin hampaisiin. Nenianin rohkaisuksi tarkoitettu tarina ei kuitenkaan
saa päähenkilöä iloitsemaan ruumiistaan, vaan lannistunut Nenian kulkee maailmassa, josta kertojan sanojen mukaan ”[v]ärit olivat kadonneet” (KPNA, 38). Värit
Lisäksi teoksessa rakentuu toistuvien kuvallisten symbolien avulla symbolinen seksuaalisen väkivallan representoimisen taso, jota analysoin tarkemmin tilallisuuteen keskittyvässä luvussa 5.3. Teoksessa
toistuvasti esiintyvä kala- ja pommisymboliikka kerryttää itseensä seksuaalisen väkivallan merkityksiä.
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yhdistyvät tässäkin yhteydessä elämän positiivisiin puoliin, kuten iloon ja onnellisuuteen. Kun niitä ei ole, elämä on surullista, mitä korostaa kohtauksen ruutujen harmaasävyisyys.
Vaikka tarina ei saa päähenkilöä hyväksymään ruumiissa tapahtuneita muutoksia,
lukijaa ohjataan kuvan ja sanan vuorovaikuksen avulla tulkitsemaan hetkellisesti, että
Nenian emansipoituu ja kokee riemua omasta kehostaan (KPNA, 37; ks. Kuva 30).
Venuksen piirteiden uudelleenkirjoittavan tarinan jälkeen Nenian päättää pitää viiksensä, minkä jälkeen hänet nähdään sivunkokoisessa kuvassa riemuitsemassa värien,
kasvien ja lintujen ympäröimänä. Sivu on täynnä symbolisia ja metaforisia elementtejä, jotka liittyvät jollain tavalla naiseuteen tai seksuaalisuuteen. Flamingonkukka on
Kovácsin tuotannossa toistuva seksuaalisuuteen ja rakkauteen liittyvä symboli, kyyhkyt kytkevät Nenianin antiikin myyttiseen Venus-jumalattareen131, johon teoksessa
viitataan useasti. Maasta esiin työntyvät rinnat liittyvät vuosisatoja tai -tuhansia vanhaan kuvausperinteeseen, jossa nainen ja naisen ruumis yhdistetään maahan ja hedelmällisyyteen. Näiden kuvallisten elementtien kautta sanallisessa kerronnassa mainitut
nuoruuden ilot yhdistyvät seksuaalisuuteen, rakkauteen ja omasta ruumiista nauttimiseen. Nenianin ympärillä leijuvien kasvojen värit liittävät emansipaation kuvauksen Nenianin lapsuuteen sijoittuvaan kohtaukseen, jossa päävärit keltainen, punainen
ja sininen yhdistyvät symbolisesti maailman ruumiilliseen kokemiseen näkö-, kuuloja makuaistien avulla (KPNA, 22; ks. Kuva 31; Luku 5.3.1). Toisiinsa sekoittuessaan
pääväreistä muodostuu välivärejä ja murrettuja sävyjä, jotka tulkintani mukaan kuvastavat lapsi-Nenianin saamaa rohkeutta maailman kohtaamiseen aistit avoinna
(mts. 23). Samanlaista aistivoimaisuutta värit välittävät myös Nenianin emansipaation
kuvauksessa.

Nenianin jalkojen juuressa kujertavat kyyhkyset ovat Venukseen maalaustaiteessa tyypillisesti liitettyjä attribuutteja, rakkauden lintuja, jotka toisaalta viittaavat myös puhtauteen ja viattomuuteen. Ks.
esim. Walter Cranen maalaus The Renaissance of Venus (1877), jossa jumalatar kylpee kyyhkysten ympäröimänä, tai Francois Boucherin lukuisat muotokuvat kyyhkysten kanssa poseeraavasta Venuksesta,
kuten The Toilet of Venus (1751).
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Kuva 30. KPNA, 37.
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Sanallinen kerronta sijoittuu sivulla useaan eri kohtaan ja kehystyy erilaisin visuaalisin erottimin. Sen sijaan, että kertova teksti olisi yhdessä tekstilaatikossa, se asettuu juhlalliseen kääröön ja punaiseen nauhaan sekä limittyy kuvallisten elementtien
sekaan. Naisen ruumiiseen ja seksuaalisuuteen liittyvien kuva-aiheiden runsaus ja
”tekstinauhat” tuottavat intervisuaalisen yhteyden meksikolaistaiteilija Frida Kahlon
kuvataiteeseen, joka käsittelee omakohtaisesti ruumiillisia kokemuksia, kuten vammaisuutta, seksuaalisuutta, äidiksi tulemisen toivetta ja keskenmenoa.132 Taiteensa lisäksi Kahlo muistetaan epäkonventionaalisesta ulkomuodostaan, johon kuuluivat värikkäiden meksikolaisvaatteiden lisäksi tummat, yhteenkasvaneet kulmakarvat ja viikset, kuten Nenianilla. Kahlon taiteeseen viittaavat piirteet sekoittuvat yksityiskohtia
täynnä olevalla sivulla lukuisiin kulttuurisiin viittaussuhteisiin.
Sivun aloittavat maininnat rauhasta, rakkaudesta, ystävyydestä, veljeydestä, tasaarvosta ja yksilönvapaudesta tuottavat yhteyden Ranskan vallankumouksen retoriikkaan, joka edelleen näkyy Ranskan tunnuslauseessa: ”Liberté, Égalité, Fraternité”
(Vapaus, veljeys ja tasa-arvo). Tämän merkitysyhteyden voi tulkita korostavan Nenianin emansipoitumista eli vapautumista alistavista rakenteista ja käytännöistä. Kulttuurisen viittaussuhteen avulla Nenianin kokemus saa juhlallisia sävyjä, mutta suurella alkukirjaimella listattujen arvojen voi tulkita rakentavan liioittelevaa ja ironiaa
tuottavaa sävyä (ks. Luku 4.1.1). Listauksen jälkeen sanallisen kerronnan tyyli muuttuu ja siirrytään ruumiin eritteiden mainitsemiseen, muistutetaan Nenianin ristiriitaisesta horoskooppimerkistä ja siirrytään kuvailemaan päähenkilön mieltä. Lukija ei
kuitenkaan pääse käsiksi kertojan mainitsemiin päähenkilön toiveisiin ja unelmiin,
sillä sanallisen kerronnan keskeyttää pisteiden merkitsemä ellipsi.
Elämänriemuinen kuva rakentaa odotuksia siitä, että Nenian hyväksyy itsensä.
Värikäs ja positiivinen tunnelma kuitenkin tuhoutuu, kun käännetään sivua ja saadaan selville, mitä Nenianille tapahtuu. Sivun kääntämisen myötä huomataan, että
värit vaihtuvat harmaan sävyihin ja juhlinnan täyttämästä sivusta palataan takaisin
Nenianin arkielämään. Työasuaan naulakkoon ripustava Nenian ei loiki riemuissaan,
vaan katselee mietteliäästi yläviistoon ajatellen edessä olevaa vapaapäivää. Henkilökertoja pyörtää edellisellä sivulla loihtimansa kuvan ”innolla ja energialla nuoruuden
iloihin” syöksyvästä Nenianista ja toteaa lakonisesti: ”[n]iin kai. Helppoa olisi kuvitella nuori nainen juuri sellaiseksi. / Mutta ei Nenian mihinkään syöksynyt.” (KPNA,

Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen sivun sommittelu muistuttaa Frida Kahlon omakuvaa ”The
Frame” (1938), jossa suoraan kohti katsojaa tuijottavaa Fridaa ympäröivät värikkäät kukat, papukaijat
ja ornamentaaliset kuviot, jotka rakentavat omakuvan ympärille nimen mukaiset kehykset.
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38). Samalla sivulla henkilökertoja toteaa, että Nenianista on tullut apaattinen ja kömpelö ja lisää, että värit ovat kadonneet nuoren naisen elämästä. Aiempi värikylläisyys
on ruuduissa muuttunut hailakaksi merensiniseksi.
Sivunkääntöä hyödyntävä strategia jättää lukijan sivun käännön ajaksi siihen uskoon, että Nenian voimaantuu ja alkaa nauttia elämästään. Tämä usko näyttäisi vastaavan kertojan käsitystä siitä, minkälaisia odotuksia nuoren naisen elämään yleensä
liitetään. Kohtaus tuottaa samanlaisen retorisen efektin kuin Nenianin elämäntarinan
alussa nähtävä kuvan ja sanan vuorovaikutus, jossa henkilökertoja ensin kuvailee kasvuympäristön turvallisuutta ja sen jälkeen asettaa tuon turvallisuuden kyseenalaiseksi
toteamalla, että perheestä ”oli ainakin helppo kuvitella sellaista”. Hypoteettisuus
tuottaa mahdollisuuden kuvitella hyvä kasvuympäristö samalla tavalla kuin on mahdollista kuvitella, että nuori nainen voisi voimaantua ja saada itsevarmuutta huolimatta normeja rikkovasta ulkonäöstä. Epäkerrotun retorisen merkittävyyden on narratologiassa ehdotettu perustuvan sille, että mainitun keinon avulla kertomuksen on
mahdollista tarkentaa ja korostaa kommunikaation kannalta keskeisiä merkityksiä ja
arvoja (Prince 1992, 38). Epäkerrottu on luonteeltaan kommentoivaa ja arvioivaa,
minkä vuoksi se nostaa representoimansa teeman etualalle verrattuna niihin teemoihin, joiden kohdalla kertomuksessa ei käytetä vastaavanlaista kommentoimisen välinettä. Retorisena välineenä epäkerrottu on tehokas nostamaan teemoja esiin, sillä se
aina aktivoi mahdollisen suhteessa todelliseen, hylätyn suhteessa valittuun. (Mt.) Tulkintani mukaan epäkerrottuun rakentuvan hypoteettisuuden avulla teos pyrkii herättelemään lukijaa pohtimaan sitä, kuinka ulkonäkönormit voivat vahingollisesti vaikuttaa naisten käsityksiin itsestään.
Olen edellä tunnistanut Kovácsin teoksesta neljä kuvallisen ja sanallisen aineksen
vuorovaikutuksessa rakentuvaa jännitettä, jotka tulkintani mukaan rakentavat teoksen kerrontaan monimutkaista vihjaamisen, hypoteettisuuden, kieltämisen, piilottamisen ja paljastamisen retoriikkaa. Horjuttamisen tekniikassa henkilökertoja asettaa sanansa kyseenalaisiksi, mutta kuva ei asetu ilmiselvästi ristiriitaan sanotun kanssa. Kieltämisen tekniikassa henkilökertoja kieltää jonkin asian, mutta kuva ei tarjoa informaatiota lausuman selvittämiseen. Ristiriidan tekniikassa kertoja kieltää jonkin asian ja
kuva asettuu ristiriitaan näyttämällä päinvastaista. Mitätöimisen tekniikassa henkilökertoja väittää jotain, mitä kuva myötäilee, mutta sivun kääntämisen jälkeen sanottu ja
näytetty perutaan ja mitätöidään. Nämä tekniikat rakentavat teoksen lukemiseen ja
tulkintaan epävarmuutta, johon osallistuu seuraavaksi analysoimani sarjakuvan tilan
käytössä rakentuva lukemisen affektiivisuus.
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5.3

Seksuaalinen väkivalta sarjakuvan tilassa

Kovácsin Vihreässä rapsodiassa ja Karussa sellissä sarjakuvasivun tilaa käytetään vahvistamaan päähenkilön ruumiillisten reaktioiden kuvausta, kuten kahdessa edellisessä
pääluvussa olen esittänyt. Vihreässä rapsodiassa muun muassa sivujen vertikaalinen
sommittelu tukee päähenkilön ruumiin kontrolloimattomuuden esittämistä, ja Karussa sellissä vertikaalinen ulottuvuus tehostaa päähenkilön pahoinvoinnin kuvausta ja
osallistuu lukijan harhaanjohtamiseen kertomuksen keskeisessä kohdassa. Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teos käyttää kahta muuta teosta enemmän sivun kääntämiseen
perustuvaa yllätyksellisyyttä. Tämän lisäksi henkilöhahmojen kontrolloimattomat
ruumiit vuotavat ruutuja erottavien välipalkkien päälle. Tilan käyttö yhdessä edellisessä alaluvussa analysoimani kuvan ja sanan vuorovaikutuksen kanssa tuottaa tulkintani mukaan teoksen lukemiseen epävarmuutta, epävakaisuutta ja shokeeraavuutta, jotka kuuluvat lukemisen affektiiviseen ulottuvuuteen.
Affekti ja affektiivisuus ovat käsitteitä, joita on alettu käyttää ihmistieteissä 2000luvulla niin sanotun affektiivisen käänteen myötä. Yhden yhtenäisen teorian sijaan
affektiivinen käänne sisältää erilaisia teorioita ja käsitteiden käyttötapoja riippuen tieteenalasta ja teoreettisista painotuksista. Yhteistä käänteeseen kuuluville tutkimuksille on kiinnostus materiaalisuuteen ja ruumiillisuuteen, käsitys järjen ja tunteiden,
mielen ja ruumiin erottamattomuudesta sekä kritiikki kielellistä käännettä kohtaan.
(Koivunen 2010, 9–10; Seigworth & Gregg 2009, 2–4.) Artikkelikokoelma Tunteita ja
tuntemuksia suomalaissa kirjallisuudessa esittää affektiivisen käänteen mukanaan tuomien
keskustelujen ja teoreettisten avausten helpottavan kirjallisuuden vaikuttavuuden ja
lukijan vaikuttumisen mekanismien ymmärtämistä (Helle & Hollsten 2016, 8). Ymmärrän affektiivisuudesta kiinnostuneen kirjallisuudentutkimuksen tehtäviksi affektiivisuutta tuottavien kirjallisuuden ominaisuuksien analysoimisen ja tulkinnan,
mutta myös laajemmin kirjallisuuden lukemiseen, opettamiseen ja tutkimukseen kietoutuvan emotionaalisen puolen esiin tuomisen.
Feministiset kirjallisuudentutkijat, kuten Rita Felski (2008, 4) ja Lynne Pearce
(1997, 4–5) väittävät, että kirjallisuudentutkimuksessa on perinteisesti suosittu rationaalista, kriittistä ja etäännytettyä lukemista tunteikkaan, eläytyvän ja affektiivisen lukutavan sijaan. Myös sarjakuvan historiassa tunteikkaaseen ja eläytyvään lukemiseen
on suhtauduttu varauksella. Kun sarjakuva populaarikulttuurin muotona alkoi saavuttaa suosiota 1950-luvulla, erityisesti kasvattajat huolestuivat siitä, että sarjakuva
vaikuttaa negatiivisesti lasten henkiseen ja moraaliseen kehitykseen. Sarjakuvatutkija
Jared Gardner huomauttaa, että haitalliseksi mielletyn sisällön, kuten väkivallan, rikosten ja epämoraalisten tai siveettömien tekojen, lisäksi huoli kohdistui sarjakuvan
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kykyyn aiheuttaa ruumiillisia ja affektiivisia reaktioita. Uuskritiikin hengessä lukemisen tavat arvotettiin ”huonoon” lukemiseen, johon kuului tunteikas eläytyminen ja
affektiivinen ruumiillisuus, sekä ”hyvään” ruumiillisesti ja affektiivisesti etäännytettyyn lukemiseen. (Gardner 2012, 80–81, 84–85.)
Hypoteesini mukaan Kuka pelkää Nenian Ahnavia? on suunniteltu herättämään lukijassa affektiivisia reaktioita, kuten epätietoisuutta, shokeeraavuutta ja jopa vastenmielisyyttä. Kyse ei ole niinkään siitä, että teos kutsuisi lukijaa imeytymään tarinan
maailmaan, vaan teoksessa käytetään tilaan ja materiaalisuuteen liittyviä keinoja, joilla
lukijaa ravistellaan kokemaan epämiellyttäviä tuntemuksia lukuprosessin aikana.133
Esitän, että tämä affektiiviseen lukemiseen ohjaaminen on teoksen strategia, jolla lukijan huomio kiinnitetään päähenkilön ruumiillisiin tuntemuksiin ja kokemuksiin.
Käsittelen ensin shokeeraamista, sen jälkeen seksuaalisen väkivallan kuvaamiseen liittyviä symboleja ja niiden punoutumista teoksen sisällä. Viimeiseksi käsittelen sivun
tilaan liittyviä keinoja, joilla korostetaan päähenkilön ruumiin materiaalisuutta.

5.3.1

Lukemisen rytmi ja sarjakuvan materiaalisuus

Sarjakuvatutkimuksessa sivun kääntämisen ajatellaan vaikuttavan olennaisella tavalla
tarinankerrontaan ja siihen, miten lukijaa ohjataan eteenpäin. Aukeaman oikean sivun alanurkkaan sijoitetaan yleensä sivun kääntämiseen valmistava ruutu, joka jättää
tarinan tapahtumat jännitteeseen. Tällöin jännite ratkeaa ainoastaan sivua kääntämällä. (Groensteen 2007, 29–30; Baetens & Frey 2015, 112.) Lukijan mielenkiintoa
ja halua kääntää sivu voidaan herätellä esimerkiksi esittämällä henkilöhahmo näkemässä jotain sellaista, joka paljastuu lukijalle vasta sivun kääntämisen jälkeen. Sivun
kääntämiseen rohkaisevan ”cliffhangerin” lisäksi sivunkääntö toimii monipuolisena
paikkana lukijan affektiiviseen vaikuttamiseen, minkä Kovácsin teos osoittaa. Viime
alaluvussa nähtiin esimerkki, jossa aukeama päättyy emansipoituneen Nenianin juhlinnan värikkääseen kuvaukseen, mutta sivua kääntämällä paljastuu, että Nenian jatkaa arkeaan ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Sivua kääntämällä onni ja riemu
vaihtuvat harmauteen ja tylsyyteen, kun kertoja pyörtää sanansa Nenianin onnellisuudesta.

En väitä, että kaikki lukijat kokisivat Kovácsin teoksen samalla tavalla ja tyrmistyisivät sen sisällöstä
tai esittämistavoista. Feministinen kirjallisuudentutkimus ja kirjallisuuden affektiivisuutta tarkastelleet
tutkijat huomauttavat, että tutkijan on tärkeä tunnustaa myös omat, kirjallisuuden herättämät tuntemukset ja tehdä ne näkyviksi (ks. Helle & Hollsten 2016, 21). Tällä tavoin tutkija tarjoaa yhden mahdollisen tulkintatavan.
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Tällaisen pettymyksen tuottavan sivun käännön lisäksi teos hyödyntää sivun kääntämisen kohtaa lukijan shokeeraamiseen. Analysoin viime alaluvussa myös sivua, jolla
yhtäältä näytetään ja toisaalta moninkertaisesti kielletään Nenianin avioliitossa kohtaama seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta (KPNA, 22; ks. Kuva 29). Ambivalentti
ruutu on poikkeus sivulla, joka muissa ruuduissa kuvaa onnellisen lapsen leikkejä.
Itseasiassa koko aukeama päättyy Nenianin onnellisuuden kuvaukseen: oikean sivun
suuressa kuvassa nähdään, kuinka Nenian leikkii lahjaksi saamiensa värien kanssa,
jotka ilakoivat kesäisellä taivaalla (KPNA, 23; ks. Kuva 31). Henkilökertoja on aukeamalla selostanut, kuinka Nenian ei vieläkään ole saanut puhekykyä, mutta Fredin
mukaan muuttunut kasvuympäristö voisi helpottaa tytön ahdistusta: ”Fred uskoi että
kaiken hyvän keskellä siihen [Nenianin puhekyvyn aktivoitumiseen] ei voinut olla
enää pitkä matka” (mt.). Nenianin onnellisuutta korostava sivu sijoittuu aukeaman
oikealle puolelle, joten heleät värit, onnellisena leikkivä päähenkilö ja sanallisen kertojan maininta Fredin optimistisesta ja odottavasta asenteesta jäävät aukeaman tunnelmaa määrittäviksi.
Käännettäessä sivua herkkä lapsuuskuva murtuu: nyt sivunkokoista ruutua dominoivat synkkä harmaansininen tausta, kirkkaankeltaiset terävät muodot ja verenpunaiset yksityiskohdat (KPNA, 24; ks. Kuva 32). Väkivaltaisessa kuvassa ovat läsnä
samanaikaisesti kauhun aiheuttaja ja sen kokemus. Kuvan etualalla lukija näkee kauhistuneen Nenianin, jonka takana räjähdys on singonnut ilmaan mustan ihmishahmon sienikoreineen ja koirineen. Kuvan taka-alalla näkyvän räjähdyksen voimaa tehostaa kirkkaan keltainen väri, joka toistuu päähenkilön päälaessa, sahalaitaisessa
tekstilaatikossa ja väkivaltaisesti kuvaan vasemmasta alalaidasta tunkeutuneessa palkissa. Nenianin kasvoilta tunnistettavan kauhun kuvausvoimaa tehostaa intervisuaalinen yhtymäkohta Edvard Munchin Huuto-maalaukseen (1893–1910), joka on muuttunut länsimaisessa kulttuurissa ikoniseksi representaatioksi järjen rajoja koettelevasta kauhusta.134 Munchin maalausta voi pitää esimerkkinä siitä, että kulttuuriset
representaatiot vaikuttavat myös emootioiden representoimiseen. Kuten Munchin

Sarjakuvataiteesta löytyy monia intervisuaalisia viittauksia Munchin teokseen. Debbie Drechslerin
Daddy’s Girl -teoksessa (1996) päähenkilön kauhistuneet kasvot kuvastavat insestisen hyväksikäytön
uhriksi joutuvan nuoren päähenkilön järkytystä, ja toteuttamistapa rakentaa intervisuaalisen yhteyden
Munchin maalaukseen (ks. Chase 2013, 224). Fjodor Dostojevskin Rikos ja rangaistus -romaanin nykypäivän Venäjälle sijoittavassa sarjakuva-adaptaatiossa Munchin teos esiintyy päähenkilön huoneen seinälle ripustetun posterin muodossa. Visuaalinen yksityiskohta kauhun vääristämistä kasvoista osallistuu psyykkisten ongelmien kanssa kamppailevan päähenkilön ahdistuksen kuvaamiseen (ks. Mairowitz
& Korkos 2009). Sarjakuvataiteilija ja -teoreetikko Scott McCloud (1994, 122, 132, 136) puolestaan
käyttää Munchin teosta sarjakuvamuotoisessa oppikirjassaan havainnollistamaan piirroksellisten valintojen vaikutusta sarjakuvahahmojen sisäisten emootioiden kuvaukseen. Steffen Kvernelandin (2013)
Munch-elämäkerran kannessa käytetään Huuto-maalausta lähtökohtana taiteilijan muotokuvalle.
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maalauksessa, Nenianin hätää kuvaavalla sivulla henkilöhahmon kauhistunut ilme,
ruumiin asento ja kuvassa käytetyt dramaattiset värit tuottavat kuvaan auditiivisuuden tason, aivan kuin katsoja voisi todella kuulla henkilön ilmassa kiirivän huudon.
Kuva kauhuissaan huutavasta päähenkilöstä on jo yksistään järkyttävä, mutta sen
affektiivisuutta kasvattaa teoksessa käytetty sivun kääntämisen mekaniikka, jossa siirrytään yllättäen seesteisyydestä kaaokseen. Sivun kääntämisen kohtaan sijoittuva sivupari operoi lukijan affektiivisella vaikuttamisella, jonka analysoimiseen voidaan soveltaa feministisen kirjallisuudentukija Rita Felskin käsitystä kirjallisuuden kyvystä
tyrmistyttää lukija. Teoksessaan Uses of Literature Felski (2008, 14) ehdottaa, että lukemisprosessissa tekstin ja lukijan välille voi muodostua monin eri tavoin affektiivisia
vuorovaikutussuhteita, joissa lukija tunnistaa itsensä tekstistä, lumoutuu sen kielestä,
tarinoista, maailmasta tai henkilöhahmoista, oppii jotain ympäröivästä maailmasta tai
tyrmistyy teoksen johdosta. Käsitteellä tyrmistyminen (shock) hän kuvailee sitä, kuinka
kirjallisuus voi aiheella, kuvatuilla tapahtumilla tai tekstuaalisilla keinoilla aiheuttaa
lukijassa hätkähdyttävän, kivuliaan tai kauhistuneen reaktion. Vaikka shokeeraava
efekti voi rakentua sisällöllisesti periaatteessa mistä tahansa, Felski (2008, 124) ehdottaa, että nykylukija järkyttyy asioista, jotka muistuttavat nimenomaan ruumiin
kuolevaisuudesta. Esimerkiksi sairaudet, haavat, mätänevä liha ja ruumiin pahat hajut
voivat Felskin mukaan saada nykylukijat kavahtamaan (mt.).
Felskin mainitsemat sisällölliset asiat liittyvät aiemmin esittelemääni karnevalistisen groteskin kuvastoon, joka rakentuu vuotavan, huokoisen ja koko ajan muutoksessa olevan ruumiin ympärille (ks. Luku 3.1). Karnevalistisessa groteskissa ruumis
aina uudistuu ja ruumiillisuus on positiivinen voimavara yhdistäessään ihmisen laajemmin materiaaliseen maailmaan. Olennaista karnevalistisessa groteskissa on nauru,
jolla ruumiin materiaalisuuteen suhtaudutaan. Kun nauru puuttuu, ruumiin haavoittuvuudesta tulee kauhistuttavaa ja ahdistusta rakentavaa. Tällöin siirrytään karnevalistisesta groteskista kauhistuttavaan groteskiin. Kumpikin groteskin moodeista rakentuu kuitenkin samankaltaiselle kuvastolle ruumiin haavoittuvuudesta (Pimentel
Biscaia 2011, 13). Sarjakuvassa voidaan hyödyntää molempia groteskin moodeja, ja
analysoimani Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen sivupari rakentuu nimenomaan
kauhistuttavalle groteskille, jonka voidaan tulkita linkittyvän Felskin ajatukseen tyrmistymisestä. Tyrmistyminen on vastakohta turvalliselle autuuden tunteelle ja perustuu nimenomaan yllätykselle, jossa tasapainon tunne tuhoutuu ja eheyden tunne rikkoutuu (Felski 2008, 113).
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Kuva 32. KPNA, 24.
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Shokkia ei seuraa puhdistava karnevalistinen nauru, joka perustelisi eheyden rikkoutumista, vaan seurauksena on epämukavia tuntemuksia. Tässä merkityksessä
Felskin ajatus muistuttaa Julia Kristevan abjektio-käsitettä, joka rakentuu suureksi
osaksi materiaaliselle ja ruumiilliselle kuvastolle. Abjektio on Kristevan mukaan kokemus, jossa subjekti kokee jonkin uhkaavan minuuden eheyttä muistuttamalla materiaalisesta haavoittuvuudesta. Eheyden rikkovia asioita ovat Kristevan mukaan
muun muassa pilaantuva ruoka, jätteet ja lika sekä ruumiiseen liittyvät nesteet, hajut
ja ulosteet. (Kristeva 1982, 2–3.) Toisin sanoen abjektiota aiheuttavat karnevalistisen
groteskin kuvastoon kuuluvat ruumiintoiminnot ja -ominaisuudet. Erona on se, että
karnevalistisessa groteskissa ruumiiin materiaalisuus yhdistää positiivisella tavalla ihmisen toisiin ihmisiin ja maailmaan. Abjektiossa materiaalisuus uhkaa yksilön kokemusta eheästä minuudesta. Näin ymmärrettynä abjektion voi nähdä muistuttavan
kauhistuttavan groteskin ytimeen sijoitettua pelkoa. Kauhistuttava groteski perustuu
jännitteeseen tutun ja vieraan, järjen ja absurdin sekä seesteisyyden ja väkivallan välillä: turvallisen maailman taustalla vaikuttavien pimeiden voimien ajatellaan voivan
hetkessä hajottaa ihmiselämä ja koko maailma palasiksi (Pimentel Biscaia 2011, 90).
Kauhistuttavassa groteskissa maailma näyttäytyy yhtäkkiä vieraalta ja selittämättömän, absurdin väkivallan täyttämältä (mts. 95–98). Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa yllättävä väkivaltaisuus ja kuolema ovat selittämättömiä ja tässä mielessä absurdeja. Tässä suhteessa teos poikkeaa huomattavasti karnevalistisempaa kuvastoa
hyödyntävistä Vihreästä rapsodiasta ja Karusta sellistä.
Hillary Chute esittää sarjakuvan lukemisessa voivan muodostua epämääräistä affektien aaltoilua, jossa tapahtuu vuorottelua ja liikettä hätkähdyttävyyden, innostavuuden, inhon ja vastustuksen välillä. Esimerkkinä hän analysoi yhdysvaltalaisen
Phoebe Gloecknerin sarjakuvia, joissa yhdistetään fotorealistinen ja tyylitellympi piirrostyyli kuvaamaan taiteilijan kokemuksia alaikäisenä kohdatusta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Gloeckner kuvaa, kuinka hänen ja hänen isäpuolensa välille muodostui
emotionaaliseen ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuva suhde. Chute ehdottaa,
että Gloecknerin teoksissa rakentuu ilmiö, jota hän kutsuu ”repeämän rytmiksi”
(rhythm of rupture), affektien aaltoiluksi lukuprosessissa. Gloecknerin kuvat ovat
eroottisia, mutta katsomisen mielihyvää häiritsee seksin osapuolten epäsuhtaisesta
valta-asemasta, ikäerosta ja läheisestä perhesuhteesta. Gloeckner ei kuitenkaan suorasanaisesti tuomitse miehen käytöstä tai silottele tapahtumia, vaan tuo näkyviin suhteen monimutkaisuuden: hyväksyntää hakeva tyttö kokee nautintoa saamastaan huomiosta. (Chute 2010, 71–73, 68.)
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Myös Gloeckner käyttää shokeeraamista tekniikkana yllättää lukija kertomuksessa, jossa nuorten tyttöjen lähikuvista siirrytään sivunkäännön avulla sivunkokoiseen kuvaan toisen tytön isäpuolesta masturboimassa.135 Sivua kääntävä lukija ei voi
etukäteen millään tietää, mitä hän joutuu seuraavaksi näkemään. Tekniikkaa hyödynnetään myös Bryan Talbotin Tuhman rotan tarinassa (1999/1995, ei sivunumerointia),
jossa insestin uhriksi joutunut päähenkilö päättää karata kotoaan. Matkalla hän näkee
painajaista, joka levittäytyy lukijan eteen yllättäen sivunkäännön myötä. Eteen paljastuvalla aukeamalla päähenkilö juoksee pakoon jättimäistä kissaa punamustan värimaailman välittäessä painajaisen uhkaavaa tunnelmaa. Aukeaman jälkeen kertomuksessa palataan vaaleampiin väreihin. Sivun kääntämiseen sijoittuvaa tyrmistyttämistä
voidaan pitää Chuten kieltä mukaillen lukijan yllättävänä hyökyaaltona, joka paiskaa
lukijan silmien eteen kenties satuttaviakin kuvia. Repeämän rytmi eroaa shokeeraamisesta siinä, että ensin mainitussa affektit kietoutuvat toisiinsa epämääräiseksi, aaltoilevaksi massaksi. Toiseksi mainitussa liike tapahtuu tutusta ja turvallisesta äkilliseen kauhuun tai vastenmielisyyteen. Sarjakuvassa sivunkääntö palvelee nimenomaan shokeeraavaa efektiä, kun taas repeämän rytmi voi rakentua sivun- ja aukeaman tilassa, jossa lukijan katse voi liikkua vapaasti ruudusta toiseen.
Ajatus sarjakuvan kyvystä satuttaa lukijaa affektiivisilla kuvilla eroaa siitä, miten
esimerkiksi Groensteen on pohtinut sarjakuvan lukemiseen liittyvää rytmiä.
Groensteen (2013, 133–134) vertaa sarjakuvaa useaan otteeseen musiikin rytmiin,
mutta myös ihmisen ruumiillisiin rytmeihin, kuten sydämen sykkeeseen, hengitykseen ja kävelemiseen (mts. 137; ks. myös Groensteen 2007, 45, 61). Hänelle sarjakuvan lukija näyttäytyy ruudusta toiseen innokkaasti etenevänä heittäytyjänä, joka vapautuu edellisestä ruudusta päästäkseen sukeltamaan uuteen (Groensteen 2013, 136–
137). Erona Groensteeniin Chuten näkemys sarjakuvan rytmistä ottaa huomioon
sen, että sarjakuva voi koetella lukijan halua hypätä innokkaasti ruudusta ja sivusta
toiseen. Sarjakuva voi pakottaa lukijan katsomaan ja tarkastelemaan kuvia, jotka lukija kenties haluaisi ohittaa kuvottavina, väkivaltaisina tai liian yksityiskohtaisina.
Chuten huomiot muistuttavat feministisessä kirjallisuudentutkimuksessa esiin
nostettuja huomioita siitä, kuinka tekstit saattavat satuttaa. Felski (2008, 106–107)
muotoilee metaforaan turvautuen, että kirjat eivät ole aina ystäviä, vaan voivat myös
hyökätä lukijaa vastaan tavoin, jotka tuntuvat intellektuaalisen lisäksi ruumiillisesti.
Pearce (1997, 41) puolestaan vertaa lukemista joen ylittämiseen liukkaalta kiveltä toiselle hyppelemällä ja vertauksen avulla ehdottaa, että lukemista luonnehtii sama epävarmuus: jokainen kivi voi paljastua yhtä liukkaaksi ja epävakaaksi kuin edellinen.
Pearcen vertaus liittyy hänen näkemykseensä siitä, että usein lukemisessa on kyse
135

”Hommage à Duchamp” (Gloeckner 2000, 27–29).
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siitä, että tekstit tekevät meille jotain eikä niinkään siitä, että me tekisimme jotain
teksteille. Hän kritisoi erityisesti kriittistä etäisyyttä korostaneita lukemisen teorioita
ja haluaa kääntää lukemisen dynamiikan ylösalaisin kuvaamaan sitä, kuinka lukijalla
ei ole täyttä kontrollia tekstin hänessä herättämiin emootioihin. (Pearce 1997, 2.)
Chuten, Pearcen ja Felskin käsityksiä lukemisesta yhdistää kirjallisuuden mahdollisuus herättää lukijassa epävarmuutta ja epämiellyttäviä tuntemuksia.
Tällaisen lukemisen epävarmuuden voi sarjakuvien kohdalla liittää affektiivisiin
kuviin ja sivun kääntämisen kohdalle paikantuvaan epävarmuuteen siitä, mitä sivun
kääntö paiskaa lukijan silmille. Kovácsin teoksessa äkillinen siirtymä seesteisestä kesäpäivästä pommituksen väkivaltaisuuteen häiritsee lukemiskokemusta ja voi leimata
kaikki sivun kääntämisen kohdat mahdollisella epävarmuudella. Lukija ei pysty luottamaan siihen, etteikö hän näkisi yhtä shokeeraavia kuvia jatkossakin aina kääntäessään sivua. Sarjakuvat voivat hyödyntää sivun kääntämisessä rakentuvaa jännitettä
monin eri tavoin. Hanneriina Moisseisen jatkosota-aiheinen Kannas-teos (2016, 4142) esimerkiksi siirtää lukijan lyijykynällä piirretyistä sotilaista sivunkääntämisen
myötä todelliseen valokuvaan, jossa sodassa kaatuneen alastoman sotilaan ruumista
lasketaan arkkuun. Vaikka teoksessa on tätä ennen käytetty lyijykynäpiirroksia ja valokuvia rinnakkain, mikään ei valmista lukijaa siihen, että hänen silmiensä eteen ilmestyisi kuva, joka yksilöisi sodan raadollisuuden todellisen, kuolleen sotilan ruumiin
muodossa.
Moisseisen Kannas-teos hyödyntää kerronnassaan vaihtelua lyijykynällä piirrettyjen sarjakuvaruutujen ja todellisten arkistovalokuvien välillä. Sarjakuvan materiaalisilla valinnoilla voi ehdottaa olevan vaikutusta siihen, millaisia affektiivisia vaikutuksia teoksella on. Moisseisen teoksessa lukija joutuu jatkuvasti sovittamaan toisiinsa
lyijykynällä toteutettuja fiktiivisiä kertomuksia ja valokuvien välittämää historiallista
todellisuutta. Kovácsin teos hyödyntää lukijan affektiiviseen vaikuttamiseen vesivärejä, joiden avulla toteutettua värisymboliikkaa olen analysoinut jo aiemmin luvussa
(5.1.1). Symbolisen ulottuvuuden lisäksi väreillä on teoksessa materiaalinen ulottuvuus, joka etualaistaa teoksen synteettisyyttä. Siirtymässä seesteisestä kesäpäivästä kaoottiseen pommituksen kuvaukseen lukijaa johdatellaan sivun kääntämiseen vesiväritekniikasta syntyneiden valumajälkien avulla. Taivaalla leijailevien värien pyrstöistä
muodostuu vektoreita eli lukijan katsetta ohjaavia linjoja, jotka suuntautuvat sivun
oikeaan alanurkkaan eli perinteisesti aukeaman viimeiseen etappiin ennen sivunkääntöä. Valumajäljet poikkeavat tyylistä, jolla suurin osa teosta on toteutettu. Suurimman
osan ajasta värit noudattavat musteella rajattuja ääriviivoja muodostaen väripintoja.
Nyt vesiväri saa kuitenkin ikään kuin oman toimijuuden ja tuo näkyviin paperin huokoisuuden vesivärin imeydyttyä paperin kuituihin. Poikkeuksellinen toteutumistapa
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korostaa sarjakuvan materiaalisuutta, minkä voidaan tulkita olevan kohtauksen tulkinnan kannalta merkityksellistä.
Valumajälkien vaikutusta lukemisen affektiivisuuteen voi tulkintani mukaan lähestyä ainakin kahdella eri tavalla. Kuten luvussa 2 toin esille, sarjakuvatutkimuksessa
on esitetty, että sarjakuvan keinotekoisuudesta muistuttava materiaalisuus estää tarinan maailmaan uppoutumisen muistuttamalla lukijaa jatkuvasti siitä, että kyse on keinotekoisesta objektista (Gardner 2011, 65). Itse ehdotan mimeettisen, synteettisen ja
temaattisen voivan toimia sarjakuvan lukemisessa näkökulmina, joita lukija voi dynaamisesti vaihdella lukuprosessin aikana. Ehdotukseni perustuu retorisessa kertomusteoriassa esitettyyn ajatukseen siitä, että lukijat operoivat kertomuksen tulkinnassa monilla eri tasoilla: suhtautuen henkilöhahmoihin todellisen kaltaisina henkilöinä (mimeettisyys), kiinnittäen huomiota kertomuksen rakenteisiin, tekniikoihin ja
muihin keinotekoisuutta korostaviin seikkoihin (synteettisyys) sekä suhteuttaen henkilöhahmoja ja tarinaa laajempiin ideoihin ja teemoihin (temaattisuus; ks. Phelan
2005, 20).
Ehdotukseni mukaisesti sarjakuvan keinotekoisuudesta muistuttavaa elementtiä,
kuten tässä tapauksessa värin valumajälkiä, voidaan tarkastella suhteessa mimeettiseen ja temaattiseen tasoon. Kovácsin teoksessa esiintyvät valumajäljet vaikuttavat
pahaenteisiltä, sillä niiden synteettisyys asettuu hankaukseen kauniin kesäpäivän mimeettisen kuvauksen kanssa. Käännettäessä sivua valumajäljet toteutustapana toistuu
kauhuissaan juoksevan Nenianin kasvojen kohdalla, kun kirkkaanpunainen väri valuu Nenianin kasvoilta veren tai kyynelten tavoin. Koetellessaan mimeettisen ja synteettisen rajapintaa Nenianin kasvoilta virtaavat värivalumat tuntuvat viestivän kauhun kokemuksen perustavanlaatuisesta järkyttävyydestä. Valumajäljet Kovácsin teoksessa nostavat näkyviin teoksen materiaalisuuden, mutta niillä on myös ilmaisullista voimaa, joka välittää muutoksia kertomuksen tunnelmassa ja päähenkilön ruumiillisen kokemuksen äärimmäisyyttä. Valumajäljet ohjaavat lukijan kohtaamaan äärimmäisen, kaukana tavallisesta ja totutusta olevan ruumiillisen kokemuksen. Keinotekoisuudesta muistuttava elementti voidaan ymmärtää teoksen affektiivisuutta rakentavana, sillä se yhtäältä etäännyttää tarinan tapahtumien mimeettisestä tasosta ja
toisaalta tuottaa siihen jonkin outouttavan aspektin.
Sarjakuva voi tilaan ja materiaalisuuteen liittyvillä valinnoilla rakentaa lukemisprosessiin erilaisia rytmejä, joissa lukija voi hätkähtää yllättävien asioiden johdosta tai
kokea ambivalenssia tunnetta yhtäältä kutkuttavien ja toisaalta vastenmielisten kuvien johdosta. Chute (2010, 89) analysoi Gloecknerin käyttävän repeämän rytmin
rakentamista feministisenä keinona esittää nuoren tytön seksuaalisuutta ja seksuaa-
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lista hyväksikäyttöä. Representoimisen tavan on siten tarkoitus herättää lukijassa affektiivista aaltoilua, ambivalenssia, jossa nuori päähenkilö ei pelkisty lukijan säälivän,
tuomitsevan tai himoitsevan katseen kohteeksi. Felski (2008, 126) puolestaan kehottaa pohtimaan, mihin tarkoitukseen tyrmistymisen strategiaa kertomuksissa käytetään: onko ruumiin materiaalisuuden ja haavoittuvuuden esittämisessä kyse provokaatiosta, jolla pyritään esimerkiksi normatiivisen feminiinisyyden kyseenalaistamiseen?
Kovácsin teoksessa tyrmistyttävä sivunkääntämisen tekniikka yhdessä epävarmuutta tuottavan kuvan ja sanan vuorovaikutuksen kanssa rakentaa teoksen lukemiseen affektiivisuutta, jonka voi tulkita tukevan dramaattisten tapahtumien vaikutusta
päähenkilön kokemuksiin. Teoksessa käytettyjen tekniikoiden voi tulkita toimivan
sarjakuvallisina keinoina saada aikaan lukijassa ainakin jollain tavalla samankaltaisia
tuntemuksia kuin päähenkilössä. Tämä huomio on yhteydessä enaktivistisen narratologian väitteisiin siitä, että kertomusten muodolliset ja sisällölliset ominaisuudet
voivat herättää lukijoissa ruumiillisia reaktioita, joiden perusteella lukija tulkitsee henkilöhahmojen kokemuksia (Caracciolo 2014, 42-43). Marco Caracciolon (mts. 57, 65)
mukaan lukijan ruumiillinen kokemuspohja muun muassa kivun, tilan ja liikkeen hahmotuksineen muodostaa kaikista perustavanlaatuisimman taustan kertomusten tulkinnassa, ja tätä kokemuspohjaa koskettamalla kertomukset voivat välittää kokemuksellisuutta ja ruumiillista tuntua. Sota, kuolema ja väkivalta ovat aiheina dramaattisia,
mutta mainitsemissani sarjakuvissa hyödynnetään lisäksi sarjakuvan tilallisuuteen ja
materiaalisuuteen liittyviä muodollisia ominaisuuksia kokemuksellisuuden rakentamisen keinoina. Kovácsin teoksessa sisällöllisten ja muodollisten ominaisuuksien voi
yhdessä tulkita välittävän teoksen esipuheessa mainittua elämän haurautta: ”(--) sekunnin murto-osassa kaikki voi olla ohi. PAF! Esirippu rämähtää alas, tuli kuolla,
värit sammua.” (KPNA, 4). Toisin sanoen, teoksen muodollisten ominaisuuksien rakentama arvaamattomuus teoksen lukuprosessissa tukee teoksen teemaa elämän arvaamattomuudesta.

5.3.2

Sukupuolittuneen väkivallan symbolit

Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen nimihenkilön tarina alkaa syntymässä tapahtuvasta sukupuolittamisesta, joka myöhemmin toimii perusteena perheen miesten väkivallanteoille tyttöä kohtaan. Nenian joutuu kasvamaan ympäristössä, jossa naisen
mielipiteellä ei ole merkitystä, vaan naisen tehtävänä on hiljaa palvella miehen tarpeita. Kertomuksen mittaan nähtävät takaumat paljastavat, että Nenian joutuu sekä
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kolmen veljensä että isänsä toteuttamien väkivallantekojen kohteeksi. Väkivallan
luonnetta voidaan kuvailla sukupuolittuneen ja sukupuolittavan väkivallan käsitteiden
avulla. Sukupuolittunut väkivalta on konkreettista väkivaltaa, joka ilmenee psyykkisinä
tai fyysisinä väkivallantekoina (Karkulehto & Rossi 2017, 10–12). Psyykkisen väkivallan muodot, kuten pelottava uhkaaminen, syyllistäminen, naurunalaiseksi tekeminen, nöyryyttäminen, vähättely, kylmyys ja reagoimattomuus sekä muu psykologinen
uhka kuuluvat sukupuolittuneen väkivallan piiriin samoin kuin lähisuhdeväkivalta ja
seksuaalinen väkivalta, joissa usein yhdistyvät väkivallan fyysiset ja psyykkiset puolet.
Sukupuolittava väkivalta on symbolisempaa väkivaltaa, joka rakentuu sukupuolen perusteella tehtävästä erottelusta ja luokittelusta. Kyse on vallankäytöstä, joka tuottaa
sukupuolen perusteella tehtyjä erotteluja, luokitteluja, syrjintää ja muuta rakenteellista
epätasa-arvoa. Sukupuolittavan väkivallan välineitä ovat esimerkiksi kulttuurissa hallitsevat sukupuolinormit ja -odotukset, joita voidaan käyttää ihmisten kontrolloimiseen ja hallintaan. (Mts. 10–13.)
Fyysinen ja symbolinen väkivalta kietoutuvat usein yhteen, kuten mainittuja väkivallan muotoja sarjakuvassa tutkinut Anna Vuorinne (2018, 8) huomauttaa. Kovácsin teos kiinnittää lukijan huomion sukupuolittamiseen kategorisoivana prosessina,
kuten olen luvussa 5.1 käsitellyt. Sukupuolittuneen, fyysisen väkivallan mahdollisuus
rakentuu luvussa 5.2.2 analysoimieni epävarmuutta rakentavien kuva-sana-yhdistelmien avulla. Luvussa 5.1.1 analysoimani päähenkilön isän sovinistinen asenne ja vaimon kohtelu puolestaan ovat sukupuolittuneeseen väkivaltaan kuuluvaa henkistä väkivaltaa. Näiden lisäksi teos hyödyntää monimutkaista symbolien verkostoa, jossa
vihjataan seksuaalisesta väkivallasta, mutta jätetään lukijalle paljon tulkinnallista tilaa.
Käsittelen seuraavaksi sitä, miten seksuaalisen väkivallan symbolit rakentuvat sarjakuvan tilassa ja ohjaavat teoksen lukijaa edestakaiseen tulkinnalliseen liikkeeseen.
Thierry Groensteenin (2007, 155–158) teoriaan sarjakuvasta tilallis-paikallisena
välineenä kuuluu ajatus toistuvien elementtien rakentamista merkitysketjuista, joihin
hän viittaa punonta-käsitteellään (ks. Luku 3.1.2). Karin Kukkonen (2008) ehdottaa,
että metaforat ja metonymiat ovat yksi keskeinen keino, jolla sarjakuvateosten sisälle
muodostuu toisiinsa punoutuvia ja lisämerkityksiä tekstiin tuottavia rakenteita. Myös
symbolit trooppityyppinä voivat osallistua tällaiseen lisämerkityksiä tuottavien rakenteiden syntymiseen, minkä Kovácsin teos osoittaa. Symbolia on pidetty trooppina,
jonka merkitykset rakentuvat yleensä konventionaalisesti, yhteydessä johonkin tunnettuun kontekstiin (Lummaa 2007, 193). Symbolien merkitykset rakentuvat erilaisissa kulttuurisissa käytöissä, kuten taiteessa, politiikassa, mainonnassa ja arjessa, joten tärkeää on huomioida symbolien yhteys kulttuurisiin konventioihin ja konteksteihin (mts. 193–194). Vakiintuneena symbolina voidaan pitää esimerkiksi rakkauden
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symbolia sydäntä tai toivon symbolia ankkuria. Jälkimmäisen symbolisen merkityksen tulkinta on keskeistä esimerkiksi Kovácsin teoksessa Josef Vimmatun tarina (JVT,
51), jossa päähenkilön toive rakkauden saavuttamisesta esitetään kuvallisesti meren
pohjaan painuvan ankkurin muodossa. Kovács kuitenkin lisää symboliin merkityskerroksen yhdistämällä vakiintuneeseen ankkurisymboliin naista ja naisen seksuaalisuutta symboloivan kirkkovenesymbolin. Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen symboliikassa kyse ei ole yhtä selkeistä konventionaalisista symboleista, vaan teos tuottaa
symbolisen kuvastonsa itse, ja lukijan on opeteltava tulkitsemaan symbolien merkitystä teoksen edetessä.
Symboleja tutkinut Raili Elovaara huomauttaakin, että symbolien merkitykset voivat paljastua asteittain tai laajenevissa kaarissa, jolloin objektit saavat merkityksen takautuvasti. Elovaara esittää, että symbolin merkityksen oivaltaminen voi olla pitkäaikaisen analysoimisen tulosta, kun taas metafora voidaan tunnistaa välittömämmin.
(Elovaara 1992, 118, 115.) Elovaara pitää symbolin keskeisinä ominaisuuksina toistuvuutta ja keskeisyyttä. Toistuvuus tarkoittaa sitä, että symboli esiintyy teoksessa
useammin kuin kerran, jolloin sen merkitys kertautuu ja vahvistuu. Keskeisyys puolestaan tarkoittaa sitä, että symboliksi muodostuu usein huomiota herättävä, tekstistä
esiin nouseva asia. (Mts. 94–98.) Elovaaran mainitsemat takautuvuus, toistuvuus ja keskeisyys ovat tärkeitä ohjenuoria sille, kuinka ymmärrän symbolien verkoston rakentuvan Kovácsin teoksessa. Analysoin seuraavaksi, miten teoksen keskeiset kala- ja sienisymbolit rakentuvat takautuvuuden, toistuvuuden ja keskeisyyden avulla ja kytkeytyvät seksuaalisen väkivallan tematiikkaan.
Kalasymboliikan yhteys sukupuolittuneeseen ja sukupuolittavaan väkivaltaan rakentuu Nenianin perheen toimeentulon kontekstissa. Perheen toimeentulo on riippuvainen kalasaaliin määrästä, jonka vähenemistä perheen isä tarkkailee huolissaan.
Kalastamisen ja kalan symbolinen monikerroksisuus alkaa rakentua sivunkokoisessa
kollaasissa, joka esittelee perheen arkea, jossa perheen miesväki kalastaa ja perheen
äiti laittaa ruokaa kuumana höyryävän kattilan ääressä (KPNA, 16; ks. Kuva 33). Kollaasi näyttää myös perheen isän ja äidin intiimin hetken, jossa isän suuri hahmo painuu kauhistuneelta näyttävän äidin päälle lasten seuratessa vanhempiensa puuhia yön
pimeydestä. Tulkitsen kuvan seksuaalisen väkivallan kuvaukseksi, sillä perheenäidin
kasvoilta voi tulkita kuvastuvan kauhun ja epätoivon. Uhkaavuutta tilanteeseen lisää
pariskunnan yläpuolelle sijoitettu ukkospilvi, josta sinkoutuu kirkkaankeltainen salama.
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Kuva 33. KPNA, 16.
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Kollaasimaisuus tarkoittaa sivulla sitä, että kuvia ei erota toisistaan ruutukehykset,
eivätkä kuvat myöskään järjesty kausaaliseksi tapahtumasarjaksi. Sivusommittelua
voitaisiin luonnehtia Benoît Peetersin (2007; ks. Luku 2.2.1) termein koristeelliseksi,
sillä sivun sommittelua hallitsee kuvaelementit sisäänsä sulkeva, kalaverkosta muodostuva kehys. Kehys tuottaa sivuun teoksen muista sivuista poikkeavan tunnelman
ja korostaa kalastamisen merkitystä perheen arkipäiväisessä elämässä. Toisaalta sivusommittelua voitaisiin lähestyä myös Peetersin (2007; ks. Luku 2.2.1) tuottavan
sivusommittelun kategorian avulla ja kysyä, ohjaako sivusommittelu jollain tavalla
lukemaan ja tulkitsemaan sivulla näkyviä tapahtumia. Nähdäkseni koristeelliselta vaikuttava sivusommittelu osallistuu teoksen symboliikan rakentamiseen. Avaan tulkintaani lisää, sillä symboliikka on sivulla monikerroksista.
Kala esiintyy sivulla sekä saalistuksen kohteena että saalistajana. Sivun alalaidassa
verkkoja kokevan isän kalaverkoista paljastuu vain yksi pikkuruinen kala, mikä kertoo
huolestuneelle isälle siitä, että kalavedet ovat ehtymässä. Hieman ylempänä nähdään
kuitenkin jättimäisen suuri hirviökala, jonka terävähampaiseen kitaan perheen pojat
uhkaavat pudottaa pienen siskonsa. Erot kalojen kuvaustavassa ja koossa ohjaavat
tulkitsemaan jättimäistä kalaa todellisen kalan sijaan symbolisena. Symbolimerkityksen tulkitsemisessa voi ohjata tilallinen konteksti, jossa poikien väkivalta sijoittuu
seksuaalisen väkivallan kuvauksen viereen. Veljien teko vertautuu seksuaaliseen väkivaltaan myös kuvallisen yksityiskohdan avulla. Hampaita ei kuvata jättikalan pelottavimpana ominaisuutena, vaan välittömin uhka Neniania kohtaan muodostuu kirkkaanpunaisena hohtavasta ja tytön jalkojen väliin suuntautuvasta kielestä. Kalan kieli
saa osakseen lisähuomiota sen häiritessä sivua hallitsevaa väripalettia, jossa sinivihreä
hallitsee muutamia punaisia ja keltaisia yksityiskohtia lukuun ottamatta.
Yksityiskohdan häiritsevyyttä voidaan käsitteellistää semiotiikkaa laaja-alaisesti
tutkineen Roland Barthesin punctum-termin avulla. Punctum tarkoittaa valokuvan yksityiskohtaa, joka voi viehättää, haavoittaa ja piiskata katsojaa. Se on kuvan kokonaisilmeeseen vaikuttava yksityiskohta, joka tekee kuvasta mielenkiintoisen. Barthesin
mukaan yksityiskohta sähköistää katsomiskokemuksen, sillä se aiheuttaa häiriötä kuvaan. (Barthes 1985, 46, 55.) Kovácsin sarjakuvissa on usein kuvallisia yksityiskohtia,
joihin näyttää kiteytyvän paljon sitä sähköisyyttä, häiritsevyyttä ja satuttavuutta, jotka
Barthes mainitsee punctumin ominaisuuksiksi.136 Kovácsin sarjakuvat ovat täynnä
yksityiskohtia, mutta tulkitsen punctumin paikoiksi erityisesti ne, joissa kyse on kahden elementin suhteesta, jossa elementit miltei koskettavat toisiaan mutta niitä jää
Myös Hillary Chute (2016, 221–223) hyödyntää Barthesin käsitettä analysoidessaan Joe Saccon pikkutarkasti piirrettyjä sarjakuvia, joissa punctumin kohdat tuottavat hänen tulkintansa mukaan kuviin
affektiivisuutta häiritessään kokonaisuutta.
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erottamaan toisistaan paljon puhuva pieni etäisyys. Barthesin käsitteen alkuperäismerkityksestä poikkeavassa tulkinnassani affektiivisuus perustuu merkittävän hetken
käyttämiselle: näemme jotain miltei tapahtuvan.137 Luvussa 3.3.2 analysoin Vihreän
rapsodian ruutua, jossa bordellin työntekijän lemmikkikäärme miltei lipaisee seksityöntekijäksi tarkoitetun Kitin vaatetuksesta roikkuvaa koristehelmeä (VR, 29; ks. Kuva
11, Luku 3.3.2). Tulkitsin kuvallisen yksityiskohdan välittävän sitä osan ja kokonaisuuden, maistamisen ja ahmaistuksi tulemisen jännitettä, joka teoksessa rakentuu
nuoren tytön viattomuuden ja ympäristön tyttöön kohdistaman seksualisoinnin välille. Karussa sellissä punctumin kaltainen kuvallinen yksityiskohta esiintyy tulkintani
mukaan sivulla, jossa Annabella näkee eroottista unta murhattuaan kilpailijana pitämänsä Oonan (KS, 15; ks. Kuva 18, Luku 4.2.3). Tuolla sivulla punctumit rakentuvat
tulkintani mukaan kohdissa, joissa objektit (tyynyt, veitset, Annabellan kädet) koskettavat jo toisiaan, ja tämä jännitteinen kosketus tuottaa kuvaan sähköisyyttä. Yhteistä häiritsevien yksityiskohtien rakentumisessa on merkittävän hetken käyttäminen. Merkittävä hetki ei näytä tilanteen lopputulosta, vaan ainoastaan lataa tilanteeseen väkivallan tai muun dramaattisen tapahtuman mahdollisuuden.
Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen sivulla Nenian joutuu miltei hirviömäisen
kalan ahmaisemaksi, minkä voisi symbolisesti tulkita tarkoittavan sitä, että Nenian
kokee lapsuudessaan seksuaalisen väkivallan uhkaa. Sen lisäksi, että kala saa sivulla
seksuaaliseen väkivaltaan liittyviä merkityksiä, rakentuu se teoksessa myös Nenianin
symboliksi. Kollaasisivulla symbolisen merkitysyhteyden kalan ja Nenianin välille rakentaa visuaalinen samankaltaisuus veljiensä otteessa rimpuilevan ja kalaverkkoon
takertuneen sintin liikkeen kuvauksessa. Verkkoon takertuneen kalan motiivi nähdään myöhemmin kohtauksessa, jossa Neniania ollaan naittamassa naapurisaaren
vanhalle kipparille (KPNA, 21). Verkkoon takertuneella kalalla ei ole poispääsyä kohtalokkaasta tilanteesta, ja rinnastuessaan kalaan Nenianin kohtalo näyttäytyy yhtä
epätoivoiselta. Verkon voi tulkita symboloivan patriarkaalista järjestystä, joka perustuu sukupuolittuneelle ja sukupuolittavalle väkivallalle. Tämän samaisen järjestyksen
vangiksi on jäänyt myös Nenianin äiti, jonka ruudullinen huivi kytkee hänet sivulla
16 (KPNA; ks. Kuva 33) visuaalisesti osaksi kalaverkkoa. Nenianin äidillä ei ole keinoja vastustaa aviomiestään, joka haluaa käyttää tytärtään kaupankäynnin välineenä.
Ainoana ja äärimmäisenä ratkaisuna äiti keksii hukuttaa tyttärensä, mutta luopuu kuitenkin ajatuksesta (KPNA, 20).

Merkittävän hetken käsitettä on käytetty kuvataiteen yhteydessä tarkoittamaan kuvaa, joka antaa
katsojalle parhaiten käsityksen tapahtumien jatkumosta. Merkittävän hetken avulla katsojan on helppo
päätellä, mitä hetkeä aikaisemmin tai sen jälkeen tapahtuu. (Mikkonen 2005, 115.)
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Eksplisiittisesti Nenian yhdistetään kalaan, kun vanha ennustaja käy povaamassa
tytön tulevaisuutta tytön puhekyvyn viivästymisestä huolestuneen äidin pyynnöstä.
Ennustaja kertoo, että Nenian on horoskoopiltaan kalat ja tarkentaa, että Nenianin
tapauksessa kalat ovat ristiriidassa keskenään. Nenianin horoskoopissa barrakuda lävistää turskan, mikä määrittelee tytön tulevaa persoonallisuutta: ”[k]ylmä ja lämmin
nainen. Kaikkiruokainen peto. Repii viholliset terävillä hampailla palasiksi. Syö myöhemmin. // Maalla kömpelö mutta vedessä vertaansa vailla.” (KPNA, 19). Horoskooppi rakentuu dualismista, jonka osapuolet ovat toistensa vastakohtia. Kuvallisesti horoskooppi esitetään yhdistelmänä, jossa kapea barrakuda on lävistänyt leveämmän turskan, ja penetraation voisi tulkita symbolisena kuvauksena maskuliinisen ja feminiinisen kohtaamisesta. Nenianin kasvaessa juuri ristiriita maskuliinisten
ja feminiinisten piirteiden välillä aiheuttaa ympäristössä hämmennystä ja johtaa työnantajan ja muiden ihmisten tarpeeseen sukupuolittaa Nenian väkisin.
Sisäisesti ristiriitainen horoskooppimerkki nostaa esiin myös Nenianin potentiaalin miehisen vallankäytön haastajana. Sisäinen ristiriita antaa Nenianille uskomattomia voimia, joiden avulla hän muun muassa pelastaa työnantajansa kylpyammeeseen
hukkumiselta (KPNA, 33) ja puolustautuu sääntörikkomuksista tuohtunutta motellin
omistajaa vastaan (KPNA, 67). Ensin mainitussa kohdassa Nenianin yhdistää horoskooppimerkkiin sinivihreä väritys, toiseksi mainitussa kohdassa Nenian esitetään visuaalisen metaforan avulla jättimäisenä turskan ja barrakudan hybridinä. Sisältään
Nenian löytää myös voiman kostaa Fredin murhaajaksi paljastuvalle miehelle
(KPNA, 61–62). Symbolin tulkinta Nenianin sisäisen voiman kuvaajana ei sulje pois
tulkintamahdollisuutta, jossa kalojen penetraatio symboloisi Nenianin lapsuudessa
kokemaa seksuaalista väkivaltaa. Huolimatta sisäisen ristiriidan tuottamasta voimasta
Nenian ei pääse haastamaan kaikkia sortajiaan, joiden muisto estää häntä vielä aikuisena nauttimasta seksuaalisuudesta. Vasta mereneläviin erikoistunut historian ja meribiologian opiskelija Baldo saa lempeydellään ja kärsivällisyydellään Nenianin nauttimaan elämästä ja seksistä. Toisin kuin Nenianin isälle tai Fredille, merenelävät ja
kalat eivät ole Baldolle saalistamisen, vaan ymmärtämisen ja syventymisen kohteita.
Myös Nenianin kanssa Baldo osaa olla kärsivällinen, vaikka Nenianin miehiin liittyvät
muistot estävät aluksi pariskunnan seksin (KPNA, 70). Muistot sukupuolittuneesta
ja sukupuolittavasta väkivallasta konkretisoituvat pariskunnan sängyn ympärillä seisovien miesten muodossa. Paikalla ovat kaikki Nenianin elämän keskeisimmät miespuoliset henkilöt: isä, veljet, entisen työnantajan aviomies, tämän poika, Krisbert ja
ylävartalonsa menettänyt Fred.
Sukupuolittuneen ja seksuaalisen väkivallan muodot ja vaikutus päähenkilön elämään paljastuvat teoksessa pala palalta, jolloin lukijan on tulkittava kohtaamiansa
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symboleita takautuvasti ja verrattava niitä aiemmin esiintyvien symbolien merkityksiin. Aikuistuneen ja elämänsä tasapainoon saaneen Nenianin takaumat näyttävät lukijalle, kuinka päähenkilö joutui lapsena veljiensä väkivallan uhriksi. Nenianin mieleen nousee muisto siitä, kuinka veljet sitoivat hänet kiinni puuhun ja tunkivat kalan
hänen suuhunsa (KPNA, 74, 76). Muisto paljastaa, että isä löysi kauhistuneen Nenianin ja tiukkasi perheen pojilta syytä siskon puuhun sitomiseen. Poikien mukaan
Nenian yritti repiä kalaverkkoa rikki, vaikka todellisuudessa tyttö yritti vapauttaa
verkkoon takertuneen pikkulinnun. Poikiensa selitystä uskova isä raivostuu, ja erikoislähikuva näyttää kuinka kala tungetaan tytön ammottavaan suuhun fellaatiota
muistuttavassa asetelmassa, jossa kala on piirretty muistuttamaan väritykseltään ja
muodoltaan miehen sukuelintä (KPNA, 76). Kalasta muodostuu seksuaalisen väkivallan symboli myös isän kommentissa, jossa pojat saavat kannustusta siskonsa alistamisesta ja samalla siirtyy eteenpäin oppi seksuaalisesta väkivallasta sukupuolittuneen väkivallan ja vallankäytön muotona: ”Hyvä pojat, oikein teitte! Antakaa sen
vielä vähän aikaa lutkuttaa sitä kalaa että oppi menee kunnolla perille… Samalla tehdään siitä äitiänsä parempi imijä… hohhohho” (mt.).
Kalasymboliikka rakentuu teoksen mittaan ja olen ehdottanut, että lukijalle tarjoutuu ainakin kaksi tulkinnallista polkua kalaan liittyvien symbolimerkitysten ymmärtämiseen. Kala voidaan ymmärtää ensinnäkin sukupuolittuneen ja ja seksuaalisen
väkivallan symbolina ja toiseksi Nenianin minuuden symbolina. Symboleilla on suuri
merkitys teoksen teeman tulkinnan kannalta, sillä symbolit yhtäältä toimivat väylänä
teemojen tarkasteluun, mutta toisaalta teemojen tunnistaminen ja määrittäminen ohjaavat myös symbolien tulkintaa (ks. Elovaara 1992, 108). Kyse on kaksisuuntaisesta
tulkinnallisesta liikkeestä, jossa symboleja tulkitaan kokoavan teeman avulla ja kokoavaa teemaa tulkitaan symbolien avulla. Tulkinnallisen liikkeen lisäksi Kuka pelkää
Nenian Ahnavia? -teoksen voi väittää ohjaavan lukijaa sarjakuvan tilassa, sillä symbolimerkitykset rakentuvat retrospektiivisesti ja voivat siten muuttaa jo luetun merkityksiä. Symboleiden avulla lukijaa pyydetään palaamaan teoksessa taaksepäin ja tulkitsemaan uudelleen lukemaansa. Teoksen tulkinnassa tapahtuu edestakaista liikettä,
jossa symbolien hitaasti auki kiertyvät merkitykset kutsuvat lukijaa palaamaan symbolien aiempiin esiintymiskohtiin ja tarkastelemaan niitä suhteessa välittömään esiintymiskontekstiin ja kertomuksen kokonaisuuteen.
Sukupuolittuneen väkivallan symboliksi muodostuu teoksessa kalan lisäksi sieni,
jonka symboliset merkitykset eivät kerry niinkään toisteisuuden vaan keskeisyyden
avulla. Keskeisyyttä symbolin rakentamisen keinona hyödyntää edellisessä alaluvussa
analysoimani sivu, jossa Nenianin aviomies Fred saa surmansa pommituksessa. Kuvaa hallitsee sieni, joka on pommi-iskun voimasta sinkoutunut Fredin sienikorista
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taivaalle (KPNA, 24; ks. Kuva 32, Luku 5.3.1). Tarinan tapahtumien kannalta mitättömältä vaikuttava asia vie huomattavasti sivutilaa ja on miltei Nenianin kokoinen.
Sijoittumisen ja koon vuoksi sientä voidaan pitää kuvan keskeisenä elementtinä. Yli
kolmekymmentä sivua myöhemmin sieni esiintyy Nenianin näkemässä painajaisessa,
jossa hänen alitajuntansa versioi pommituksen tapahtumia (KPNA, 57). Unessa pieni
Nenian-tyttö juoksee metsässä kasvavien sienten luokse, mutta sienet räjähtävät äänekkäästi. Paikalle saapuu pommituksessa kahtia haljenneen Fredin alaruumis, joka
varoittaa sienten olevan paukkusieniä, joita ”täytyy kerätä varovasti, [sillä] muuten
[ne] paukahtelevat käteen” (mt.). Fred kertoo hänen housuistaan löytyvän samanlaisen paukkusienen ja pyytää Nenianilta apua sen esiin ottamiseen. Fred lohduttaa epäluuloista Neniania kertomalla hänen sienensä olevan jo niin vanha, että se ei enää
paukahtele. Uni päättyy siihen, että taivaalta syöksyy ohjus Neniania ja Fredia kohti.
Nenianin näkemän unen metsässä kasvavat sienet eivät muistuta aiemmassa pommituskohtauksessa nähtyä sientä, vaan unen sienet ovat konkreettisesti maassa kasvavia
miehen sukuelimiä. Sienten paukahtelu muistuttaa pommituskohtausta, jolla Fred saa
surmansa, ja sienten symbolinen yhteys miehen seksuaalisuuteen johdattaa kysymään, onko pommitusta kuvaavassa sivussa kyse seksuaalisen väkivallan symbolisesta kuvauksesta. Tämä kysymys palauttaa meidät tarkastelemaan pommitusta kuvaavaa sivua uusin silmin.
Kuten olen kautta tutkimukseni huomioinut, sarjakuvaelementtien saamat merkitykset rakentuvat niiden tilallisen asemoinnin kautta, mikä koskee niin sarjakuvaruutuja (Groensteen 2007, 5) kuin sanallisten ja kuvallisten elementtien suhdetta toisiinsa
(Miodrag 2013, 67–68). Tämä sarjakuvan tilallisuuteen liittyvä huomio tarjoaa yhden
lähtökohdan pommitusta kuvaavan sivun tulkitsemiseen seksuaalisen väkivallan
symbolisena esityksenä, sillä sivulla hyödynnetään kuvallisten ja sanallisten elementtien asemointia, jossa pommituksen kohteeksi asettuukin Fredin ja Nenianin kotisaaren sijaan päähenkilön ruumis. Kuvallisesta aineksesta irrallisena tulkittuna henkilökertojan lausahdus vaikuttaa yksiselitteiseltä: ”kaiken hyvän keskellä… / … ihan liikaa pommeja niin pieneen paikkaan” (KPNA, 24; ks. Kuva 32, Luku 5.3.1). Kirjaimellisesti tulkittuna pieni kotisaari joutuu lukuisten pommien kohteeksi. Viimeinen
sana on kuitenkin korostettu hienoisesti paksummalla viivalla ja sijoitettu kauhuissaan huutavan päähenkilön vatsan kohdalle. Tulkittaessa lausahdusta yhteydessä kuvalliseen ainekseen muodostuu symbolinen tulkintamahdollisuus, jossa sanallisesti ilmaistu lokaatio ”pieni paikka” korvautuu kuvallisesti esitetyllä pienellä tytöllä. Unija pommituskohtauksissa muodostuvien merkitysyhteyksien avulla pommitus näyttäytyy seksuaalisena väkivaltana, jonka uhriksi Nenian joutuu.
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Unet ovat Kovácsin teoksissa usein välineitä, joilla päähenkilöt oivaltavat jotain
arki- ja valveymmärryksensä ulottumattomiin jääviä asioita, kuten Vihreän rapsodian
analyysissani esitin (ks. Luku 3.3.1). Kovácsin tuotanto on liitetty Sigmund Freudin
psykoanalyyttisiin kirjoituksiin, joita taiteilijan kerrotaan lukeneen etenkin murrosikäisenä (Hänninen & Römpötti 2011, 62).138 Freudin unien tulkinnassa symboli toimii keskeisenä käsitteenä, sillä Freud ymmärsi unet eräänlaisina kuva-arvoituksina,
joiden piilomerkitykset aukeavat unisymboliikkaa tulkitsemalla. Hän nimesi unessa
nähtäville esineille seksuaalisuuteen liitettäviä symbolimerkityksiä erityisesti visuaalisen samankaltaisuuden perusteella. Miehen sukuelimen symboleiksi hän listasi kepit,
sateenvarjot, terävät aseet, työkalut ja koneet, jotka muodoltaan ja jossain tapauksissa
penetratiiviselta tarkoitukseltaan muistuttavat Freudin mukaan penistä. (Freud 1964,
97, 103, 132–133.) Listaa täydentävät muiden muassa numero kolme, kalat ja matelijat, sienet, hattu ja viitta (mts. 132–133, 141). Naisen sukuelimen symboleiksi hän
puolestaan nimesi kaikki ontot esineet ja paikat, kuten erilaiset rasiat ja lipastot (mts.
133). Freud ei keksinyt esineiden seksuaalisia merkityksiä tyhjästä, vaan merkitysten
lähteiksi hän nimesi sadut, myytit, pilat, vitsit, kansojen tavat, sananlaskut ja laulut,
joissa naisen ja miehen seksuaalisuutta käsitellään mainitun symboliikan avulla (mts.
135).
Freudin unisymboliikka on laajasti tunnettua kulttuurista tietoa, johon Kovácsin
teosten voi tulkita viittaavan rakentamalla jatkuvia yhteyksiä unissa nähdyn symboliikan ja valve-elämän tapahtumien välille. Tässä mielessä Kovácsin tuotanto muistuttaa kanadalaisen Julie Doucet’n sarjakuvia, joiden on tulkittu käyttävän psykoanalyysiin liitettyjä seksuaalisuuden symboleja. Sarjakuvatutkija Frederik Byrn Køhlertin
(2012, 28) mukaan Doucet kuvaa päähenkilönsä seksuaalielämää Freudin unisymboleiden avulla, mutta käyttää mainittuja symboleja myös ilkikurisena välineenä miehisen kulttuurin kritisoimiseen tarjoamalla muun muassa kirjaimellistetun version peniskateudesta. Oletuksena on, että tekijän yleisö tuntee symbolien freudilaiset piilomerkitykset, jolloin esimerkiksi peniksen kuvallinen esittäminen onttona esineenä,
kuten maljakkona, näyttäytyy freudilaisia seksuaalisymboleja ristiriitaisesti ja ilkikurisesti yhdistävältä (ks. Doucet 1994, 32).
Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksesta on tulkittavissa Doucet’n sarjakuvien tapaista freudilaisen symboliikan itsetietoista, ilkikurista ja parodista käyttöä. Esimerkiksi meren rannalla seisova majakka joutuu päähenkilön miehiä kohtaan tunteman
Kuten Karun sellin analyysin kohdalla toin esille, kyseinen teos viittaa myös eksplisiittisesti Freudiin
tarinan miljööhön sijoittuvalla yksityiskohtatekstillä. Vankilan terapeutin huoneen seinällä oleva taulu
julistaa Freudin merkityksettömyyttä (”Freud is nothing”), minkä voi tulkita ironiseksi yksityiskohdaksi
ottaen huomioon Freudin vaikutuksen psykoanalyysin ja ihmisen tietoisuutta koskevan käsityksen kehittymiseen.
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pettymyksen välikappaleeksi kohtauksessa, jossa päähenkilö kutsuu majakkaa ”majakkamulkuksi” (KPNA, 53). Itsetietoista leikittelyä freudilaisella symboliikalla esiintyy teoksen loppupuolella, jossa Nenian saa selville, että hänen kuollut aviomiehensä
olikin homoseksuaali ja suhteessa Krisbert-nimisen miehen kanssa. Aikuisiällä lukemaan oppiva Nenian löytää miesten toisilleen lähettämät kirjeet, jotka ovat täynnä
eufemistisia ilmauksia miesten sukuelimille ja seksille. Krisbertin kirjeet Fredille näyttävät jopa freudilaisen seksuaalisymboliikan parodialta: Fred on pettyneelle rakastajalle ”kumiluuta” uikuttava ja jalkoihin käpertyvä koira, jolle Krisbert lupaa tuoda
”ison kovan limpun”, jos mies vain kutsuu luokseen. Visuaalisen metaforan avulla
Krisbertin sukuelin esitetään majakkana, jonka luokse kalanhahmoisena piirretty
Fred ui ”nuolemaan suolat” (KPNA, 59). Kirjeessään Krisbertille Fred puolestaan
kertoo ottaneensa pienen tytön hoiviinsa suojellakseen tätä hallitsevan isän otteelta
ja halunneensa ”kasvattaa lapsesta ennakkoluulottoman ihmisen” (KPNA, 60). Kirjeitä lukeva Nenian tajuaa olleensa tuo tyttö, jonka kasvattamiseen Fred halusi panostaa erottuaan Krisbertistä.
Kirjeiden kautta Nenianille selviää, että saaren pommituksen taustalla oli miesparin sisäinen ristiriitatilanne: Fred kuoli rakkaudessa pettyneen Krisbertin väkivaltaisen koston seurauksena (KPNA, 60). Tämän oivalluksen voi tulkita muuttavan tulkintaa pommituksesta ja Nenianin unessa näkemistä, räjähtelevistä sienistä. Kirjeet
paljastavat, että väkivallan tekijänä ei kaikista vihjauksista huolimatta ollutkaan Fred,
vaan Krisbert, joka ei pystynyt ratkaisemaan emotionaalista pettymystään ja sydänsuruaan muuten kuin väkivallalla, yrittämällä surmata sekä entisen rakastettunsa että
rakastetun suojatikseen ottaman tytön. Krisbertin kirjeistä paljastuva kielenkäyttö
kytkee hänet sukupuolittavan väkivallan ja hegemonisen maskuliinisuuden piiriin,
sillä Krisbert kuittaa Fredin erokirjeen olevan ”naismaista höpöhöpö oikuttelua [sic]”
(KPNA, 58). Krisbertin kielenkäyttö muistuttaa Nenianin isän sukupuolittavaa diskurssia, jossa järjestyksen ylläpitämiseen tarvitaan mies. Fredin ja Krisbertin suhteessa Krisbert harjoittaa sukupuolittavaa väkivaltaa Frediä kohtaan samalla tavalla
kuin Anton Ahnav vaimoaan ja tytärtään kohtaan.
Kirjeiden sisältö ja Fredin paljastuminen homoseksuaaliksi voivat kyseenalaistaa
teoksessa aiemmin punoutuneen symboliikan, jossa Fredin vihjaillaan olevan seksuaalisen väkivallan tekijä ja Nenianin Fredin uhri. Teoksen symboliikka on hyvin monimerkityksistä ja -tulkintaista, ja lukija joutuu sekä punomaan symboliikkaa yhteen
että purkamaan joitain jo tekemiään tulkintoja ja asettelemaan symbolisia säikeitä uudelleen. Symboleiltaan monimerkityksisenä ja ristiriitaisena teoksena Kovácsin teos
on hyvä esimerkki siitä, miten symboliset merkitykset eivät ainoastaan kerry toistensa
päälle, vaan teos voi edellyttää lukijaa myös kyseenalaistamaan aiempia tulkintojaan.

295

Vaikka tulkinnallinen lopputulos olisi se, että Nenian ei joutunut epäkonventionaalisessa lapsiavioliitossaan seksuaalisen väkivallan uhriksi, epävarmuutta rakentavat kuvan ja sanan vuorovaikutukset (ks. Luku 5.2.2) ja monimutkainen symbolien verkosto vihjaavat tällaisesta mahdollisuudesta ja rakentavat teoksen seksuaalisen väkivallan tematiikkaa.

5.3.3

Sivutilaan vuotava ruumillisuus

Edellä analysoimani tilankäytön ratkaisut ja symbolien runsaus ovat keinoja, joilla
Kovácsin teos rakentaa yhtäältä tyrmistymiseen perustuvaa lukukokemusta ja toisaalta tulkinnallista epämääräisyyttä. Tutkimukseni kohdeteoksia yhdistää päähenkilöiden ruumiin kontrolloimattomuus: Vihreän rapsodian Kiti joutuu kantapään kautta
opettelemaan ruumiinsa kontrolloimisen, Karun sellin Annabellalla on kontrolloimaton nälkä, jonka kuvaus ulottuu käsitteellisen metaforan kautta myös Annabellan seksuaalisuuteen. Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa päähenkilön ruumiin kontrolloimattomuus ilmenee jatkuvana oksenteluna. Pahoinvointi saa teoksessa lääketieteellisen selityksen, mutta se ilmentää myös symbolisesti päähenkilön identiteetin ristiriitaisuutta, joka kulminoituu hänelle annetussa nimessä Nenian Ahnav, vanha nainen. Kuten tämän luvun alussa esitin, teoksen nimen sanaleikki ohjaa kysymään, mitä
pelättävää vanhassa naisessa on. Ehdotan pelottavuuden liittyvän ruumiilliseen materiaalisuuteen, jonka huomaamiseen teos miltei pakottaa lukijan tilaan liittyvillä ratkaisuilla. Päätän teoksen analysoimisen tarkastelemalla, mitä nuo tilalliset ratkaisut
ovat.
Sarjakuvatutkimuksessa sarjakuvasivun tilan ajatellaan toimivan kahdella tasolla:
yksittäinen ruutu toimii sekä tarinan hetken kuvaajana että osana sivusommittelua.
Sarjakuvan lukemista voidaan sarjakuvatutkija Pierre Fresnault-Deruellelta
(2014/1976) peräisin olevin käsittein kutsua joko lineaariseksi tai tabulaariseksi toiminnaksi. (Hatfield 2005, 48, 51.) Lineaarisessa lukutavassa lukija etenee ruudusta
toiseen. Tabulaariseen lukutapaan ohjaavassa sivusommittelussa sarjakuvan elementit ohjaavat lukemaan ruutuja suhteessa koko sivun sommitteluun, joka tällöin vaatii
tulla tarkastelluksi omana laajempana yksikkönään. (Mikkonen 2017, 36.) Vihreän rapsodian analyysissa huomioin, että myös konventionaaliset – ja siten lineaariseen lukutapaan ohjaamaan pyrkivät – sivusommittelut voivat hyödyntää koko sivun tilaa henkilöhahmon kokemuksen kuvaamiseen. Ymmärränkin lineaarisen ja tabulaarisen lukutavan sarjakuvan lukemisen mahdollisuuksina, joista kumpikin voi avata tulkinta-
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mahdollisuuksia sarjakuvan lukemisessa. Tutkimuksessa soveltamani Benoît Peetersin (2007) malli sivusommittelujen analysoimiseen ottaa tämän lineaarisuuden ja tabulaarisuuden välisen jännitteen huomioon, samoin soveltamani Groensteenin
(2007) teoria sarjakuvan tilallis-paikallisuudesta. Haluan kuitenkin vielä tutkimukseni
lopuksi pohtia tabulaarisen lukutavan mahdollisuuksia ruumiin materiaalisuuden representoimiseen. Charles Hatfield on tabulaarisen lukutavan kohdalla käyttänyt sivusta nimitystä pinta (surface; Hatfield 2005, 36, 48, 52), mikä houkuttaa pohtimaan
yhteyksiä sivun pinnan ja ruumiin pinnan välillä.
Elokuvatutkija Laura U. Marks (2000, xi) käyttää termiä ”elokuvan iho” tarkastellessaan keinoja, joilla audiovisuaalinen ilmaisuväline voi vedota katsojan ruumiilliseen kokemuspohjaan ja aisteihin. Marks väittää, että elokuva voi hyödyntää keinoja,
joilla näkemisen taktiilinen ulottuvuus korostuu ja katsoja reagoi näkemäänsä ruumiillisesti, aivan kuin pystyisi koskettamaan näkemäänsä silmillään. Elokuva voi hänen mukaansa aktivoida katsojan aistien varaston ja saada katsojan ikään kuin tuntemaan kuvauksen kohteena olevien objektien ja tekstuurien materiaalisen läsnäolon.
(Mts. 162–163.) Marksin pohdinnat muistuttavat aiemmin esittelemäni enaktivistisen
ja lukijan ruumiillista kokemuspohjaa korostavan jälkiklassisen narratologian teorioita, mutta Marks kiinnittää huomiota nimenomaan elokuvan väline-erityisiin keinoihin. Visuaalisuuteen perustuvana ilmaisuvälineenä elokuvan voi ehdottaa jakavan
monia piirteitä sarjakuvan kanssa.139
Marksin ajatuksia sarjakuvaan soveltanut Rebecca Scherr (2013) ehdottaa, että
sarjakuvassa voidaan visuaalisin keinoin ohjata lukijan ruumiillista ja aistimellista sitoutumista tarinan maailmaan. Hän käyttää esimerkkinä Joe Saccon Palestine-sarjakuvaa (1997), jossa ihmisten huomattavan suurikokoiset kädet toimivat Scherrin mukaan kutsuna lukijalle ikään kuin koskettaa kuvattuja henkilöitä. Scherr tulkitsee Saccon taiteen ominaispiirteeksi luonnehdittavaa ihmisten karikatyyristä liioittelua eettisenä representoimisen keinona sarjakuvassa, joka kuvaa Palestiinan ja Israelin konfliktia. Scherr hyödyntää Marksin käsitettä haptinen visuaalisuus, jolla Marks (2000, 162)
viittaa katsomiseen, jossa silmät toimivat ikään kuin kosketuselinten tavoin. Scherrin
mukaan haptinen visuaalisuus toimii Saccon teoksessa keinona osoittaa lukijalle, että

Sarjakuvan ja elokuvan samankaltaisuuksia on pohdittu monissa tutkimuksissa. McCloud (1994, 8)
väittää, että elokuvan filminauhaa voidaan pitää hyvin hitaana sarjakuvana, mikä ei vertauksena kerro
kummankaan taidemuodon erityispiirteistä. Sarjakuvaa tutkineet Elisabeth Potsch ja Robert F. Williams (2012, 13) puolestaan rinnastavat sarjakuvan elokuvaan kuvailemalla sarjakuvien olevan elokuvaa
ilman liikettä tai ääntä. He esittävät, että sarjakuvan lukija kuvittelee liikkeen ja ajan kulumisen ruutuihin
ja näin ollen ”muuttaa sarjakuvan mielessään elokuvaksi” (mts. 34). McCloudin tavoin Potsch ja Williams jättävät huomiotta sarjakuvan tilankäytön monet mahdollisuudet ja pelkistävät sarjakuvat peräkkäisiksi kuviksi. Ks. lisää sarjakuvan ja elokuvan vertaamisesta toisiinsa Mikkonen 2017, 13.
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palestiinalaisten kokema kipu ja väkivalta eivät ole käsitteellistä, vaan todellista, ruumiillista ja psykologista. Haptinen visuaalisuus toimii keinona herättää lukijan empatia ja koskettaa lukijaa emotionaalisella tasolla. (Scherr 2013, 21–24.)140
Kuka pelkää Nenian Ahnavia? ei hyödynnä henkilöhahmojen käsien kuvausta keinona rakentaa koskettamiseen perustuvaa suhdetta lukijan ja henkilöhahmojen välille. Sen sijaan teos hyödyntää sivun tilaa pintana, jonka avulla lukija voi koskettaa
päähenkilöä haptisen visuaalisuuden merkityksessä. Kehyskertomuksessa esitellään
päähenkilö vanhentuneena ja sairasvuoteella makaavana (KPNA, 7). Suoraan lukijaa
sängystään tuijottavasta Nenianista siirrytään sivun kääntämisen avulla vielä lähemmäs sairautta ja lähestyvää kuolemaa. Sivun kääntämisen jälkeen Nenian sairasvuoteineen katoaa ja sivun täyttää keltainen tausta lukuisine punaisine pilkkuineen. Tekniikka toimii elokuvissa käytetyn optisen ajon eli zoomauksen tavoin: kuvattu kohde
suurentuu ja sarjakuvan lukija pääsee ikään kuin lähemmäs Nenianin ihoa. Tilallisen
ratkaisun avulla sarjakuvasivun tila muuttuu ruumiin pinnaksi, jota lukijan on mahdollista haptisen visuaalisuuden merkityksessä koskettaa silmillään. Sivun keskelle sijoitetut sanalliset elementit mahdollistavat tulkinnan, jonka mukaan erikoislähikuva
rakentuu Nenianin näkökulmasta, henkilöhahmon fokalisoimana:
-Oot Nenian tullu sairaaks…
oot täynnä punasta pilkkuu…

-Näin peilistä. Punasta pilkkuu
keltasella pohjalla. On se
silti aika kaunista.
Sairaan kaunista! (KPNA, 8; kursivointi LR.)

Vastaava tilankäyttöön ja optiseen ajoon perustuva rakenteellinen ratkaisu esiintyy David Smallin omaelämäkerrallisessa Stictches-sarjakuvateoksessa (2009), jossa taiteilija kertoo lapsena sairastamastaan syövästä. Lääkäri-isän sadististen kokeiden seurauksena päähenkilön kaulaan ilmestynyt kasvain joudutaan leikkaamaan, minkä
vuoksi päähenkilö menettää puhekykynsä. Kaulaan jää myös pitkä arpi, jonka repeileviä tikkejä päähenkilö tarkastelee peilin avulla. Peilikuvasta siirrytään kuvaamaan
Suomalaiseen sarjakuvatutkimukseen haptisen visuaalisuuden käsitteen on esitellyt Aura Nikkilä
(2016) Ville Tietäväisen Näkymättömät kädet -teosta käsittelevässä pro gradu -tutkielmassaan, jossa hän
käyttää käsitettä pohtiessaan teoksen ihmiskuvauksen eettisyyttä ja vaikuttavuutta.
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repeämää ihossa lähikuvien avulla ja lopulta myös koko sivun mittaiseksi kasvavan
kuvion avulla (Small 2009, 190–192). Kovácsin teoksen tavoin Smallin teos vetoaa
lukijaa katsomaan henkilöhahmon ruumista läheltä. Haptisen visuaalisuuden käsitteen avulla voitaisiin ehdottaa, että henkilöhahmojen ruumis tuodaan ”kosketusetäisyydelle” lukijasta. Kovácsin ja Smallin teoksia yhdistävä sairauden kuvaus asettaa
kyseenalaiseksi sen, kuinka mielellään lukija ”koskettaa” rokkoista tai repeilevää ihoa.
Kummassakin teoksessa ruumiin haavoittuvuuden tarkastelijaksi asemoidaan kuitenkin päähenkilö itse. Peilikuvan avulla lukija asemoidaan päähenkilön paikalle, minkä
voi tulkita olevan keino ohjata lukijaa empaattiseen, päähenkilön ”nahkoihin” asettuvaan lukutapaan.
Tämän Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen alussa tapahtuvan asemoinnin voi
tulkita vaikuttavan siihen, miten teoksessa lähdetään käsittelemään teoksen nimeen
sisältyvää kysymystä vanhan naisen pelottavuudesta. Teoksen alku esittää ikääntyneen ja kuolemaa tekevän päähenkilön ruumiin sairaana ja lähietäisyydeltä kuvattuna
objektina, mutta samalla se kehottaa lukijaa ottamaan vanhan naisen position, josta
käsin ikääntynyt ja sairas ruumis näyttäytyykin kauniina. Myöhemmin teoksessa kauneuden ja rakkauden jumalatar Venuksen iho kuvataan kirkkaankeltaisena ja tulehtuneita, punaisia finnejä täynnä olevana (KPNA, 36; ks.Kuva 28, Luku 5.1.2), mikä
rakentaa yhteyden teoksen alussa nähdyn vanhan Nenianin ulkomuotoon. Ruumiin
epätäydellisyys tai haavoittuvuus ei tämän yhteyden perusteella ole pelkoa tai kauhistusta aiheuttavaa, sillä jopa jumalatar on kaikessa materiaalisuudessaan inhimillinen
ja siten samastumisen kohde epätäydellisyyden kanssa kamppaileville naisille.
Vaikka teoksen alku ohjaa tulkitsemaan päähenkilön olevan sinut vanhenevan ja
kuolemaa tekevän ruumiinsa kanssa, tilannetta ei kuvata yhtä auvoisena koko kertomuksen ajan. Kun Nenian oppii aikuisiällä lukemaan ja ymmärtää nimensä olevan
takaperin luettuna ”vanhA naineN”, hän kokee identiteettikriisin. Nenianin mielen
syövereihin sukeltavalla sivulla päähenkilö nähdään teatterin esirippujen edessä esiintyvänä näyttelijänä, joka ilmoittaa esittävänsä näytelmän nimeltään ”Kuka pelkää
vanhaa naista?” (KPNA, 65). Sivun neljässä ruudussa vuorottelevat musta ja kirkkaankeltainen väri, joiden merkitystä avataan ruudussa, jonka sanallinen sisältö kuvailee vanhenemista kontrolloimattomana ja pelottavana prosessina: ”sammutetaan
valot… rypyt ja tekohampaat alkavat sinkoilla kaikkialle eikä niitä pääse pakoon kukaan… BÖÖÖÖÖÖ… ja lirahtaa pissa kulahtaneeseen pöksyyn” (mt.). Sivun viimeisessä ruudussa nähdään sama näyttämö kuin edellä, mutta nyt esiripuista tippuu
iso keltainen pisara, joka muuttaa esiriput valtaviksi virtsan tahrimiksi housuiksi.
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Näyttämöllä aiemmin esiintynyt Nenian on kadonnut, ja hänen paikallaan on näyttämön takaseinästä kumpuava repliikki ”ITSE PELKÄÄN SITÄ KAUHEASTI!”
(mt.).
Painajaismainen kohtaus sijoittuu Nenianin mieleen ja asettaa vanhan naisen pelkääjän paikalle päähenkilön. Päähenkilö vastaa pelkäävänsä vanhaa naista, mutta samalla hän toteaa pelkäävänsä omaa elämäänsä, jonka passiiviseksi sivuosan esittäjäksi
hän itsensä tuntee (KPNA, 65–66, 60). Feminiinisyyden kulttuurisia merkityksiä tutkinut Efrat Tseëlon (1995, 93) ehdottaa, että vanhan naisen ruumis on nähty nuoruutta ihannoivassa kulttuurissa memento morina, muistutuksena kuolevaisuudesta.
Ikääntynyt nainen ei sovi kauneusnormeihin eikä ikääntyvällä naisella ole toisaalta
myöskään enää paikkaa reproduktiivisessa kulttuurissa (mts. 93–94). Jos vanhalla naisella ei ole paikkaa nuoruutta ihannoivassa kulttuurissa, tuleeko hänestä silloin näkymätön? Kovácsin teoksen voi ehdottaa tekevän tällaisen tulkinnan esittäessään päähenkilön ensinnäkin sivuhenkilönä oman elämänsä näytelmässä (KPNA, 60) ja
toiseksi poistaessaan näyttelijän näytelmästä täysin (KPNA, 65).
Teos kuitenkin myös ehdottaa, että vanhan naisen identiteetin tai roolin voi ottaa
haltuun. Kertomuksen lopussa vanheneva Nenian päättää tulla nimensä ”arvoiseksi…//…näköiseksi…//…kokoiseksi” (KPNA, 77), vaikka nimen merkityksen selvittyä hän yritti jopa itsemurhaa. Teoksen temaattisessa ulottuvuudessa vanhan naisen pelkäämistä koskeva kysymys linkittyy kysymykseen siitä, miksi nuoruutta
kaikin keinoin tavoitteleva länsimainen kulttuuri vaikuttaa pelkäävän vanhenemista
ja erityisesti naisten vanhenemista. Vaikka vanheneminen esitetään teoksessa pahimmillaan painajaismaisena ruumiinkontrollin menettämisenä, on vanhenemisen seurauksena kuitenkin värikäs, pilkkujen täyttämä ruumis, joka vertautuu elämästään täysin siemauksin nauttivan rakkauden ja kauneuden jumalatar Venuksen kehoon.
Ehdotin, että Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen alku asettaa lukijan kosketusetäisyydelle päähenkilön ruumiista ja siten kutsuu empaattiseen lukemiseen. Teoksessa käytetään sivun pintaa haptisen visuaalisuuden rakentamisen lisäksi myös
muunlaisen aistivoimaisuuden muodostamiseen. Marksia (2000, xvi) kiinnostaa,
kuinka elokuva pystyy audiovisuaalisin keinoin herättämään katsojassa ruumiillisen
ja aistivoimaisen katselukokemuksen, jossa voivat aktivoitua kosketusaistin lisäksi
vaikkapa haju- ja makuaistit. Affektiiviseen reaktioon ohjaavat kuvat estävät katsojan
ottamasta etäisyyttä kuvattuun kohteeseen, vaan vetävät katsojan lähelle kuvatun
maailman materiaalisuutta (mts. 187, 191). Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksen lukija vedetään Nenianin ihon lisäksi lähelle teoksessa paljon toistuvaa ruumiin kontrolloimattomuutta eli oksentamisen muodossa esiintyvää pahoinvointia. Tarkastelen
luvun lopuksi, miten oksentaminen saa teoksessa sekä symbolisia merkityksiä että
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pakottaa lukijan Marksin ajattelua seuraten miltei haistamaan henkilöhahmojen pahoinvoinnin.
Oksentaminen on teoksessa toistuva motiivi, joka kiinnittää lukijan huomion henkilöhahmojen ruumiin materiaalisuuteen. Oksennus esiintyy teoksessa ensimmäisen
kerran kertomuksen alkupuolella Nenianin isän päätettyä naittaa tyttärensä Fredille.
Henkilökertoja toteaa perheen äidin järkyttyneen päätöksestä niin paljon, että hän
oksensi viikon verran merilevää ”vaikka oli syönyt pelkkää kaalia” (KPNA, 20). Äidin
pahoinvointia enemmän teoksessa esitetään päähenkilön oksentelua, joka saa alkunsa
Fredin kuollessa pommituksessa ja Nenianin lähtiessä etsimään uutta kotia. Löydettyään töitä kotiapulaisena Nenian alkaa oksentaa, ja pahoinvointi esitetään liioitellen:
päähenkilö kouristuu kerta toisensa jälkeen kaarelle suusta sinkoavan vihreän eritesuihkun voimasta. Nenianille syy oksenteluun ei koskaan selviä, mutta kertomuksen
loppupuolella kertoja paljastaa lukijalle kyseessä olevan sairaus nimeltä ’yellow atrophy’, joka tarttui lapsi-Nenianiin hänen syleiltyään pommituksessa kuolleen Fredin
veristä ruumista (KPNA, 73).141 Nenian yrittää peitellä oksenteluaan, mutta sen huomaavat hänen tapaamansa ihmiset ja jopa ympäristön lokit, jotka käyttävät eritettä
ravintonaan (KPNA, 39). Sairaus tarttuu myös Baldoon, ja kertojan mukaan sairauden seurauksena tulisi olemaan ”oksennusta, aistiharhoja, hulluus, lopulta kuol…”
(KPNA, 73). Pariskunta saa kuitenkin viettää vuosia yhdessä, ja Baldon kuolemaksi
koituu lopulta sairauden sijaan väkivalta.
Lääketieteellisen syyn lisäksi oksentamisella on teoksessa symbolisempi merkitys,
joka liittyy oksennuksen vihreään väriin. Nenianin äidin kerrotaan oksentaneen viikon verran merilevää. Merilevä tulee Nenianin äidin sisältä, mikä viittaa meren olevan
jollain tavoin subjektin sisäpuolen kuvaaja. Merilevänä Nenianin äidin sisältä kumpuava oksennus tekee näkyväksi äidin sisällä myrskyn lailla tempovan pahoinvoinnin,
jonka aiheuttaa Antonin päätös tyttären myymisestä. Myös Nenianin ja Baldon seksiyritysten epäonnistumista kuvaillaan heidän ”meriensä” väliin tulevina myrkkyinä
(KPNA, 70). Eksplisiittisesti meri yhdistetään mieleen teoksen loppupuolella, jossa
aikuistunut Nenian löytää Fredin ja Krisbertin kirjeet ja yrittää ymmärtää asioiden
välisiä suhteita. Henkilökertoja toteaa, että ”[l]apsellisista pintavesistä sukelsi Nenianin mieli näihin pimeisiin ja kypsiin syvyyksiin” (KPNA, 60). Nenianin mielen eri
kerroksien esitetään asettuvan psykoanalyysin tunnetuksi tekemään järjestykseen,

Sarjakuvan mainitsema sairaus on olemassa oikeasti. Suomalaisessa asiasanasto- ja ontologiapalvelu
Fintossa siihen viitataan massiivisena maksanekroosina, joka on akuutti maksan vajaatoiminta (ks.
http://finto.fi/mesh/fi/page/D047508, Tarkistettu 22.6.2017).
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jossa tiedostettujen asioiden alapuolelle sijoittuvat esitietoisen ja piilotajunnan ulottuvuudet (ks. Freud 1964, 256–257). Piilotajuntaan sijoittuvat torjutut asiat, joiden
nousemista tietoisuuteen esitietoinen pyrkii torjumaan (mt.).
Sen lisäksi, että oksentaminen on toistuva motiivi, vie sen kuvaaminen myös paljon tilaa sarjakuvan sivuilla. Kun Nenianin äiti voi pahoin, oksennus vie sivutilasta
jopa kolmanneksen ja sivun yläosaan sijoitettuna se uhkaa massallaan alapuolella olevia ruutuja valumalla noroina alaspäin. Valtava oksennusmassa sijoittuu aukeaman
vasemmalle sivulle, joten se asettuu lukijan nähtäväksi sivunkääntämisen jälkeen. Paljon tilaa saava oksennusmassa näyttää miltei peittävän jotain alleen, sillä se vie ruuturivin verran tilaa. Oksennuksen voi ajatella peittävän näkymättömiin jäävän ruuturivin mahdolliset tapahtumat. Sen sijaan, että näytettäisiin henkilöhahmojen toimintaa, näkyviin tuodaan Nenianin äidin Juulian pahoinvointi, joka voidaan tulkita sekä
fyysiseksi että psyykkiseksi. Oksennuksen visuaalinen esittäminen näin huomiota herättävässä muodossa asettuu vasten kulttuurista konsensusta, jossa ruumiin vuotavuus, materiaalisuus ja sairaus häivytetään näkymättömiin.
Paljon sivutilaa saavat oksentamisen kuvaukset sijoittuvat kertomuksessa kohtiin,
joissa Nenian oppii nimensä merkityksen (KPNA, 55–56) ja vapautuu seksielämäänsä varjostavien satuttavien muistojen painolastista (KPNA, 71–72). Näissä kohtauksissa oksennus näyttää ryöppyävän kohti lukijaa sekä ylittää ruutuja erottavat välit. Vaikka Nenianin sairaudelle annetaan lääketieteellinen diagnoosi, oksentamisen
esittäminen ja sen liittämisen aistimellisesti mereen voi tulkita olevan keino psykofyysisen pahoinvoinnin esittämiseen. Oppiessaan nimensä merkityksen päähenkilö
joutuu pohtimaan omaa identiteettiään suhteessa nimen sisältämiin merkityksiin.
Päähenkilön itsereflektion hetki kuvataan kirjallisuudessa ja taiteessa usein toistuvan
itsereflektion motiivin eli peilin ja peilaamisen avulla: Nenian etsii muuttunutta identiteettiään peilikuvastaan. Ruudun sommittelu rakentaa intervisuaalisen yhteyden
Antiikin Narkissos-myytin kuvittamisessa käytettyihin maalauksiin, mutta toisin kuin
alkuperäisessä myytissä peilauspinta löytyy lammen pinnan sijaan vihreänä kiiltelevästä oksennuslammikosta (KPNA, 56).142 Narkissos-myytissä nuori mies lumoutuu
omasta kauneudestaan niin voimakkaasti, että lopulta nääntyy oman peilikuvansa ääreen. Myytti on Kovácsin sarjakuvassa kuitenkin käännetty parodisesti ylösalaisin:
Nenian ei ihaile heijastustaan, vaan toteaa lakonisesti ”no niin, siinä se vanha nainen
nyt sitten on…” (KPNA, 56). Lakoninen toteamus on ensimmäinen etappi matkalla
kohti oman, vanhan naisen identiteetin haltuunottoa.
142 Nenianin asento tuo

mieleen Caravaggion Narkissos-maalauksen (1597–1599) nimihenkilön lammen
ylle kurkottavan hahmon. Asetelmaa on kuvataiteessa versioitu lukemattomia kertoja kuvaamaan itserakkautta ja omaan ulkonäköön uppoutumista.
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Oksentaminen identiteettityön symbolisena kuvaajana esiintyy myös kohtauksessa, jossa aikuistunut Nenian yrittää kokea seksuaalista nautintoa puolisonsa Baldon kanssa (KPNA, 71). Pariskunnan intiimiyden estävät sängyn ympärille kerääntyvät sukupuolittuneen väkivallan ruumiillistumat, miehet Nenianin elämän varrelta.
Muistot estävät Neniania rentoutumasta, ja Nenianin pahoinvointi kuvataan ruutujen
reunojen yli ryöppyävän oksennuksen muodossa. Eräänä päivänä sukupuolittuneen
väkivallan muistot katoavat ja pariskunta pääsee nauttimaan toisistaan (KPNA, 72).
Sivunkokoisessa kuvassa kuitenkin näytetään, kuinka toistensa ympärille kietoutuneita Neniania ja Baldoa ympäröi vihreän eri sävyissä vellova massa, joka muistuttaa
oksennusta. Henkilökertoja toteaa, että ”[n]autinto antoi heille illuusion ikuisuudesta,
kietoi heidät entistä lujemmin yhteen” ja että ”kyttääjät olivat kadonneet” pariskunnan sängyn ympäriltä (mt.). Rakastavaisia ympäröivä vihreä massa sekä pariskunnan
kuvauksessa käytetty piirrostyyli ohjaavat kuitenkin tulkitsemaan, että pahoinvointia
aiheuttavat asiat eivät ole täysin kadonneet henkilöiden elämästä. Tähän tulkintaan
ohjaa myös henkilökertojan sanavalinta, jossa onnen hetkellisyyteen ja siten katoavaisuuteen viitataan illuusiona ikuisuudesta. Visuaalisesti katoavaisuuteen ja kuolemaan sivulla viittaavat toisiaan suutelevan pariskunnan kasvot, jotka muodostavat
visuaalisen yhtymäkohdan aiemmin teoksessa nähtyyn väkivaltaiseen tapahtumaan.
Yhteensulautuneet kasvot muistuttavat lapsena pommituksen uhriksi joutuneen Nenianin verisiä ja kauhuissaan itkeviä kasvoja (KPNA, 24).
Ruuturajat rikkoessaan tai koko sivutilan täyttäessään oksennus tulee lähelle lukijaa ja tuottaa tulkintani mukaan sarjakuvaan tason, joka voi puhutella lukijan ruumiillista kokemusta vetoamalla lukijan hajuaistin sekä ruumiin sisäelimistä tietoa välittävien aistireseptorien avulla saatuun kokemustietoon. Ihmisen fysiologiassa ulkoisten
aistiärsykkeiden avulla tapahtuvat ruumiin reaktiot (exteroception) yleensä erotetaan
sisäelinten tuottamista tuntemuksista (interoception), joihin kuuluvat muun muassa
ruoansulatukseen liittyvät tuntemukset, kuten nälästä johtuvat vatsakrampit tai närästys, sekä hengitykseen, sydämen toimintaan ja verenkiertoon liittyvät tuntemukset
(ks. Leder 1990, 37–39). Hyvin perustavanlaatuisesti ruumiillista toimintoa eli oksentamista käytetään tulkintani mukaan Kovácsin teoksessa keinona konkretisoida henkilöiden psykofyysinen pahoinvointi ja identiteettityön vaikeus. Ruumiintoiminto
edustaa tällöin jotain muuta kuin itseään samaan tapaan kuin analysoin Vihreässä rapsodiassa esiintyvän syömisen edustavan metaforisesti seksiä. Ruumiillisena toimintona
oksentaminen liittyy tavallisesti ruuansulatuksen häiriöihin tai muuhun kehon poikkeustilaan, joten se toimii ruumiillisena metaforana abstraktimpien häiriöiden tai
poikkeustilanteiden kuvaamisessa. Samalla, kun oksentaminen toimii teoksessa me-
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taforana, se myös korostaa ruumiin materiaalisuutta, joka liittyy teoksen käsittelemään vanhenemiseen ja kuolemaan. Elämä jatkuu kuoleman jälkeen ehkä keltaisen
sukellusveneen muodossa, kuten teos ehdottaa (KPNA, 87), mutta elämä itsessään
perustuu materiaalisen ja usein kontrolloimattoman ruumiin kyvylle kokea, havaita
ja tuntea.
Olen tässä luvussa analysoinut Kovácsin teosta Kuka pelkää Nenian Ahnavia? tarkastelemalla ruumiillisuuden kuvaustapoja representaation, kuvan ja sanan suhteen
sekä tilallisuuden näkökulmista. Esittämieni tulkintojeni mukaan teos sisältää monimutkaisia strategioita, joiden avulla käsitellään sukupuolen rakentumista, sukupuolittunutta ja sukupuolittavaa väkivaltaa sekä ruumiin materiaalisuutta. Ensimmäisessä
alaluvussa kiinnitin huomiota representaation tasoon ja siihen, kuinka teos käsittelee
sukupuolta patriarkaalisen sukupuolijärjestelmän temaattiseksi kiteytymäksi tulkitsemani Anton Ahnavin hahmossa. Tulkintani mukaan teoksen pienet visuaaliset keinot
pyrkivät herättelemään lukijan pohtimaan patriarkaattia ja sen sukupuolittavia käytäntöjä. Toinen alaluku käsitteli sitä, kuinka kuvan ja sanan yhteistyö rakentaa teoksessa monimutkaisia ja tulkinnallista epävarmuutta muodostavia suhteita, jotka vaikeuttavat tulkintaa teoksen keskeisestä sukupuolittuneen väkivallan tematiikasta.
Analyysini mukaan epävarmuus rakentuu kuvan ja sanan vuorovaikutuksen erilaisten
tekniikoiden avulla. Nämä tekniikat yhdessä viimeisessä alaluvussa analysoimani tilankäytön ja symboliikan kanssa tuottavat teokseen monitulkintaisuutta, jonka selvittämiseksi lukijalta vaaditaan jatkuvaa ponnistelua.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Väitöskirja lähti liikkeelle kysymyksestä, millaisin sarjakuvallisin keinoin Kati Kovácsin teoksissa Vihreä rapsodia, Karu selli ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia? kuvataan ruumiillisuutta. Tähän kysymykseen kietoutui kiinnostus selvittää, millaista tuo ruumiillisuus on – etenkin, kun Kovácsin teoksia on luonnehdittu usein groteskin käsitteellä.
Tutkimukseni mukaan groteski tavoittaa osan siitä, millaisia ruumiit ja ruumiillinen
maailmassa oleminen Kovácsin teoksissa on, minkä vuoksi Kovácsin sarjakuvien
voidaan luonnehtia rakentavan liiallisuuteen, nurinkääntämiseen ja rajojen rikkomiseen perustuvaa ruumiillisuuden estetiikkaa. Kovácsin sarjakuvat toteuttavat monia
karnevalistiseen groteskiin liitettyjä piirteitä, kuten ottavat kuvauksen kohteiksi ihmisen materiaalisen elämän perustavanlaatuiset toiminnot: syömisen, ulostamisen, seksin ja oksentamisen. Karnevalistisen groteskin kehyksessä ihmisen materiaalinen todellisuus koetaan voimauttavana ja naurua aiheuttavana.
Tutkimukseni kuitenkin osoittaa, että Kovácsin teoksissa ruumiillisuus ei ole ainoastaan karnevalistisen ilakoinnin kohde, vaan teokset käsittelevät satuttavia ruumiillisia kokemuksia, joista kohdeteosteni kannalta keskeisimpinä pidän sukupuolittunutta väkivaltaa, joka ilmenee teoksissa erityisesti seksuaalisena väkivaltana, ja sukupuolittavaa väkivaltaa, joka koostuu erilaisista sukupuoleen liitetyistä rajoittavista,
alistavista ja sortavista rakenteista, kuten sukupuolittavasta kielenkäytöstä ja ruumisnormeista. Tämä symbolisempi väkivallan toteutumisen muoto esiintyy teoksissa erilaisiin sukupuolirooleihin, seksuaaliseen suuntautumiseen, feminiinisyyden ja maskuliinisuuden toteuttamiseen ja ruumisnormeihin pakottamiseen liittyvinä kategorisointeina, joita teosten päähenkilöt joutuvat kohtaamaan. Esitän tutkimukseeni perustuen, että groteskiin liittyvien liiallisuuden, nurinkääntämisen ja rajojen rikkomisen
keinoin Kovácsin teokset käsittelevät mainittuja aiheita, mutta tekevät sen usein monimutkaisiin metaforiin, kerrontarakenteisiin ja symboleihin tukeutuvalla tavalla.
Näitä representaatio- ja kerrontastrategioita tutkimukseni lähti tutkimaan kolmitasoisella mallilla, jonka avulla saatuja tutkimustuloksia kokoan seuraavaksi.
Kertomuksen, tilan ja representaation käsitteille perustuvan analyysimallini pohjalta olen väitöskirjassa selvittänyt Kovácsin teosten erityispiirteitä. Analysoimalla
sarjakuvan kerronnallisia, rakenteellisia ja representoimiseen liittyviä ominaisuuksia
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tutkimus tuottaa tietoa siitä, kuinka sarjakuva välineenä pystyy kertomaan inhimillisistä ja siten ruumiillisista kokemuksista sekä keskustelemaan ruumiiseen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liitetyistä kulttuurisista merkityksistä. Samalla tutkimus kehittää metodologisia ja teoreettisia välineitä sarjakuvakertomusten analyysiin.
Väitöskirja edustaa tieteidenvälistä sarjakuvatutkimusta, joka hyödyntää käsitteitä
ja teorioita useammalta eri tieteenalalta. Tutkimus paikantuu kuitenkin ensisijaisesti
tekstilähtöiseen kirjallisuudentutkimukseen, joka ottaa tutkimuksen kohteiksi tekstin
rakenteet ja ominaisuudet. Tärkeä teoreettinen kiintopiste väitöskirjassa on narratologia, jonka eri suuntauksien tuottamia käsitteellisiä välineitä tutkimuksessa hyödynnetään analysoitaessa nimenomaan sitä, millaisia sarjakuvat ovat tarinankertomisen
välineinä. Transmediaalisen narratologian hengessä väitöskirja on pyrkinyt ottamaan
huomioon tutkimuskohteiden väline-erityisyyden soveltamalla narratologisia välineitä kriittisesti sarjakuvan ominaispiirteet huomioivien teorioiden rinnalla. Klassisen
narratologian ajatukset kertomuksesta kommunikaationa tarjosivat väitöskirjalle perustan, josta käsin sarjakuvakertomusten kommunikoivuutta lähdettiin analysoimaan
hyödyntämällä retorisen narratologian välineitä. Jälkiklassisen narratologian parista
etenkin transmediaalisen narratologian varaukset välineiden rajoituksia ja mahdollisuuksia kohtaan sekä luonnollisen narratologian ymmärrys kertomuksista kokemuksellisuuden välittäjinä tuottivat väitöskirjalle teoreettista tukea.
Kertomusteoreettisen viitekehyksen kannalta keskeisimmät tutkimustulokset liittyvät siihen, kuinka kuvan ja sanan vuorovaikutuksen muodot vaikuttavat kerronnallisten jännitteiden rakentumiseen henkilökertojaa hyödyntävässä sarjakuvassa. Sarjakuvakertomusten retoristen ominaisuuksien ja lukijaan vetoamisen keinojen tutkimus edellyttää kertomuksen kokonaisdynamiikan tarkastelua, jolloin voidaan tunnistaa, millaisia tarinan tason epävakauksia ja kerronnan tason jännitteitä kertomuksessa
rakentuu. Kuvan ja sanan vuorovaikutus tuottaa kertomuksen tulkintaan monitulkintaisuutta, mitä ei voida suinkaan pitää huonona asiana, vaan sarjakuvakertomusten kompleksisuuden osoituksena. Analyysini perusteella sanallisen ja kuvallisen aineksen suhde ei pysy sarjakuvan lukemisessa vakioisena, vaan se edellyttää lukijalta
joskus jopa jatkuvien ristiriitojen tai jännitteiden ratkaisemista.
Minäkerrontaa hyödyntävissä sarjakuvissa, kuten Vihreässä rapsodiassa ja Karussa
sellissä, emotionaalinen, asenteellinen ja kognitiivinen etäisyys kertovan minän ja kokevan minän välillä tuottaa kerronnallisen jännitteen, jonka rakentamiseen kuvan ja
sanan vuorovaikutus osallistuu monin eri tavoin. Minäkerrontaa hyödyntävässä sarjakuvassa kertovan ja kokevan minän suhdetta voidaan käsitteellistää klassisesta narratologiasta peräisin olevin termein, jolloin kertova minä nähdään kokevan minän
asemaan samastuvana tai kokevan minän naiiviudelle nauravana. Analyysini Vihreästä
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rapsodiasta ja Karusta sellistä osoittavat, miten minäkertojan asenne vaikuttaa kertomusten kokonaisretoriikkaan. Vihreän rapsodian kerrontatilanteessa korostuu tasasointuisen minäkertojan avulla lapsipäähenkilön naiivius, mikä tuottaa kertomukseen kerronnallisen jännitteen aikuiskertojan, lapsipäähenkilön ja aikuislukijan välille.
Teoksen lukija joutuu kuvan ja sanan vuorovaikutussuhteita tulkitsemalla päättelemään, missä määrin kertomuksen lapsipäähenkilö ymmärtää häneen kohdistuvat sukupuolittavat ja seksualisoivat merkitykset. Karusta sellistä on tulkittavissa sekä kokevalle minälle ironisesti naurava minäkertoja että kokevan minän asemaan samastuva
tasasointuinen minäkertoja. Ironia rakentuu sarjakuvassa kuvan ja sanan vuorovaikutuksessa, minkä vuoksi ironian lähdettä voi olla vaikea paikantaa sarjakuvakerronnan rakenteisiin. Karussa sellissä ironian erilaiset rakentumisen tavat sekä runsas visuaalisten metaforien käyttö vaikeuttavat minäkertojan asenteellisuuden tulkintaa. Tulkintani mukaan tämä on osa teoksen kokonaisretoriikkaa, joka pyrkii yhtäältä rakentamaan dikotomioita ja purkamaan ne osiin, kuten jo teoksen nimi ehdottaa.
Minäkerronnassa kerronnallinen jännite rakentuu kertovan ja kokevan minän välille, mutta kolmannessa tutkimuskohteessani Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa
jännite rakentuu tarinan ulkopuolisen henkilökertojan ja henkilöhahmon välille. Teoksen kerrontatilanteeseen vaikuttaa kerroksinen rakenne, jossa päähenkilön elämäntarinaa kehystävät kehyskertomukset ja kynnystekstit. Rakenteen vuoksi teoksen kerrontatilanteessa rakentuu jännitteinen suhde auktoriaalisen kertojan ja henkilökertojan välille. Rakenne ja kerrontatilanne toimivat etäännyttävässä tehtävässä, jossa tekijällä on tilaa leikkiä erilaisilla epäuskottavilla ja kerrontaan epävarmuutta rakentavilla kuvan ja sanan suhteilla. Yhdessä rakenne, kerrontatilanne ja kuvan ja sanan
vuorovaikutus tuottavat teokseen kokonaisretoriikkaa, jossa lukijaa samanaikaisesti
ohjataan tulkitsemaan seksuaalisen väkivallan toteutuminen ja kyseenalaistamaan se.
Sarjakuvan kerronnallisiin ominaisuuksiin keskittyvät analyysit osoittavat, että
kerronnalliset jännitteet kertovan ja kokevan minän sekä henkilökertojan ja henkilöhahmon välillä vaikuttavat siihen, kuinka tarinan tapahtumia tulkitaan. Kerronnallinen jännite vaikuttaa siten siihen, kuinka henkilöhahmojen tulkitaan suhtautuvan
omaan ruumiiseensa, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen ja kuinka paljon mainittujen
asioiden kuvausta värittää henkilökertojan asenteellisuus.
Kuvallis-sanallisesti rakentuvan kerronnan lisäksi väitöskirja tutki, kuinka tilankäyttö vaikuttaa henkilöhahmojen ruumiillisten kokemusten kuvaamiseen. Luonnollinen narratologia ehdottaa, että kertomusten tärkein ominaisuus on niiden kyky välittää inhimillisiä kokemuksia. Väitöskirja täydentää kokemuksellisuuden käsitettä
ruumiin materiaalisuuteen liittyvin teorioin, joiden avulla kokemuksellisuus kattaa eri
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aistein, ruumiin sisäisten ärsykkeiden, ruumiin automatisoituneiden toimintojen, liikkeen ja sosiaalisten sekä kulttuuristen järjestelmien kautta ruumiiseen liittyvät kokemukset. Kokemuksellisuuden käsitteen laajentamisen avulla väitöskirjassa selvitettiin, miten Kovácsin sarjakuvateokset hyödyntävät sivusommitteluja tukemaan esimerkiksi henkilöhahmojen ruumiin sisäistä paineen tuntua, liikettä, tasapainon menettämistä ja mielen toiminnan kehämäisyyttä. Tärkeää analyysissani on ollut tilankäytön monipuolisuuden huomioiminen ilman rajoittumista esimerkiksi peräkkäisten
ruutujen välisiin suhteisiin. Tässä suhteessa tutkimukseni on noudattanut nykyisessä
sarjakuvatutkimuksessa yleiseksi muodostunutta tendenssiä sarjakuvan tilallisuuden
monipuolisesta ja teoskohtaisesta analyysista.
Vihreä rapsodia hyödyntää karnevalistiseen groteskiin liitettyä transgressiota eli rajojen ylittämistä ja nurinkääntämistä päähenkilön ruumiin kontrolloimattomuuden
kuvauksessa. Karnevalistisen groteskin avulla kiinnitin analyysissa erityistä huomiota
siihen, miten teoksessa hyödynnetään vertikaalisuuteen liitettyjä symbolimerkityksiä
välittämään päähenkilön kamppailua ruumiin kontrolloimattomuuden kanssa. Transgression ja nurinkääntämisen symbolisten merkitysten lisäksi teoksessa hyödynnetään tilan vertikaalista ulottuvuutta myös simuloimaan päähenkilön ruumiillisia kokemuksia. Tällöin sivun lukemisessa rakentuva liike toistaa päähenkilön ylhäältä alaspäin suuntautuvaa liikettä, joka teoksen päähenkilön tapauksessa liittyy epämiellyttävään virtsaamisonnettomuuteen. Myös yksittäisen ruudun ominaisuudet, kuten kuvakulma ja -koko sekä ruutukehykset osallistuvat teoksessa päähenkilön ruumiillisten
kokemusten välittämiseen. Huomio vertikaalisen ulottuvuuden hyödyntämisestä
henkilöhahmon ruumiillisten kokemusten kuvauksessa pitää paikkansa myös Karun
sellin kohdalla. Teoksessa sivu- ja aukeamakokonaisuuksissa rakentuva lukemisjärjestys simuloi etenkin päähenkilön liikkeen kuvausta, joskin Karu selli käyttää Vihreää
rapsodiaa kokeellisempia sivusommitteluja tämän efektin tuottamiseen. Analyysien
perusteella henkilöhahmon ruumiillisten kokemusten tukeminen sivusommittelun
keinoin on mahdollista sekä konventionaalisempia että kokeellisempia sivusommitteluja hyödyntävissä sarjakuvissa.
Vihreässä rapsodiassa ja Karussa sellissä hyödynnetään käsitteellistä metaforaa, jossa
seksi rinnastetaan syömiseen. Ensin mainitussa teoksessa metaforaa käytetään päähenkilön seksuaalisen viattomuuden kuvaamiseen. Jälkimmäisessä teoksessa metafora välittää sekä päähenkilön seksuaalista itsevarmuutta että sairaalloista mustasukkaisuutta. Analysoin metaforia väitöskirjassa sekä käsitteelliselle tasolle sijoittuvan
metaforateorian avulla että sarjakuvan visuaalisen luonteen huomioivaa mallia käyttäen. Erityisesti Karu selli hyödyntää paljon erilaisia visuaalisen metaforan tyyppejä,
jotka välittävät päähenkilön kokemusta. Teoksen päämetafora mielestä vankilana saa
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visuaalisen muodon, jossa päähenkilö sijoittuu oman mielensä sisälle. Säiliömetaforaa
rakennetaan teoksessa nimen ja tarinan tapahtumien tasolla, mutta myös ulottamalla
metaforaan liittyvä pyörteinen liike sivusommittelujen tasolle. Teos osoittaa, miten
sarjakuva voi hyödyntää visuaalisia metaforia uutta luovina keinoina kokemuksen
representoimiseen ja tehostaa metaforien toimintaa sivusommittelujen avulla. Teoksen metaforien tulkinta on kuitenkin riippuvaista siitä, miten niitä tulkitaan suhteessa
teoksen kerrontatilanteeseen eli jännitteiseen suhteeseen kertovan ja kokevan minän
välillä. Samoin kerrontatilanteessa rakentuva jännite vaikuttaa teoksessa runsaasti
esiintyvien koristeellisten ruutukehysten tulkintaan. Kokevan minän kautta tulkittuina ruutukehykset toimivat päähenkilön kehämäisen ajattelun välittäjinä paljastaen
myös ajatusten sisällön. Kertovan minän kautta tulkittuina kehykset välittävät retrospektiivisen minäkertojan asenteita kokevaa minää kohtaan.
Karun sellin kokeellisen tilankäytön jälkeen Kovács palasi pitkissä sarjakuvateoksissaan retorisen sivusommittelun käyttämiseen. Sivusommitteluun liittyvät ratkaisut
palvelevat sarjakuvassa aina tarinankerrontaa ja vaikuttavat siihen, miten sarjakuvakertomusta tulkitaan. Karun sellin jälkeen julkaistuissa Pahvilapsessa (2001) ja Josef Vimmatun tarinassa (2004) retorisina ja säännöllisinä etenevät sivusommittelut hyödyntävät ruudun kokoa ilmaisemaan dramaattisia hetkiä tarinassa. Pahvilapsessa lisäksi käytetään vähäisissä määrin sivunkääntämiseen perustuvaa lukijan yllättämisen tekniikkaa. Tämä yllättämisen tekniikka erottaa kolmannen tutkimuskohteeni Kuka pelkää
Nenian Ahnavia? -teoksen kahdesta muusta kohdeteoksesta. Retoriselle sivusommittelulle rakentuva teos hyödyntää sivunkäännön myötä sarjakuvan lukemiseen tulevaa
katkosta lukijan shokeeraamisen välineenä. Shokki rakentuu tällöin yllättävyydestä,
jossa yhdestä tunnelmasta tai tilanteessa siirrytään sivunkäännön myötä täysin vastakkaiseen tai yllättävään tunnelmaan.
Shokeeraaminen tuottaa lukemisen tasolle affektiivisuutta, joka tukee tarinan tapahtumien väkivaltaisuuden kuvausta ja tuo ruumiin materiaalisuuden lähemmäs lukijaa. Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa päähenkilön kohtaaman väkivallan kuvaamisessa käytetään tilallisena keinona myös symbolien verkoston punoutumista
teoksen kokonaisuudessa. Symbolien häilyvyys ja monimerkityksisyys tuottaa teoksen lukemiseen liikettä, jossa lukijan on verrattava eri puolilla esiintyvien symbolien
merkityksiä toisiinsa. Kuka pelkää Nenian Ahnavia? -teoksessa seksuaalisuuteen ja erityisesti seksuaaliseen väkivaltaan liittyvät merkitykset rakentuvat symboleille ominaisten takautuvuuden, toistuvuuden ja keskeisyyden tekniikoiden avulla.
Kertomuksen ja tilan lisäksi kolmas tärkeä lähestymiskulmani sarjakuviin oli representaation käsite, jonka avulla ymmärsin sarjakuvahahmojen ruumiiden liittyvän
kulttuurissa syntyviin ja kiertäviin ruumiin representoimisperinteisiin. Väitöskirja

309

ymmärtää representaatiot politisoivana prosessina, jossa merkityksistä neuvotellaan.
Sarjakuvien tai minkään muidenkaan kulttuurituotteiden sisältämiä ruumiinrepresentaatioita ei tehdä tai tulkita kulttuurisessa tyhjiössä. Intertekstuaalisuuden, karikatyyrin ja stereotyypin käsitteitä hyödyntämällä väitöskirja toi esiin, miten Kovácsin sarjakuvien henkilöhahmot kytkeytyvät erilaisiin myytteihin, kuvataiteen ja kirjallisuuden kuvausperinteisiin ja tyyppihahmoihin. Tutkimus esittää, että Kovácsin sarjakuvat hyödyntävät hybridisyyden tuottaman inkongruenssin, dikotomioiden hajottamisen ja visuaalisen kommentoimisen strategioita erilaisten representaatioperinteiden
kriittisessä käsittelyssä.
Transgressio ja nurinkääntäminen näkyvät Vihreässä rapsodiassa päähenkilön ruumiin kontrolloimattomuuden kuvauksen lisäksi lukuisissa sivuhenkilöissä, joiden
ruumiit rikkovat eri kategorioiden välisiä rajoja hybridisyydellään. Teoksen sivuhenkilöt muodostavat intertekstuaalisia yhteyksiä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liitettyihin myytteihin, kuten Baubo- ja vagina dentata -myytteihin sekä seksuaalisuuteen
liittyvään käärmesymboliikkaan. Hybridiset henkilöhahmot toimivat välineinä seksuaalisten halujen, naisiin kohdistuvien rooliodotusten ja naisen ruumiin seksualisoimisen kuvauksessa. Näiden lisäksi sivuhenkilöiden ruumiit koettelevat hybridisyydessään järjen ja halujen rajaa. Vihreä rapsodia hyödyntää sarjakuvavälineen mahdollistamaa piirroksellisuutta ja luo ruumiin representaatioiltaan mielikuvituksellisia henkilöhahmoja, jotka tiivistävät teokselle tärkeitä teemoja.
Myös Karu selli koettelee rajaa kahden elementin välillä, mutta sen ruumiiden representoimisen strategia poikkeaa fantastista kuvastoa sisältävästä esikoisteoksesta.
Karussa sellissä tavanomaisesti miellettyjä vastinpareja, kuten ruumis/mieli, feminiininen/maskuliininen, objekti/subjekti ja minä/toinen, hämmennetään tuomalla esiin
vastinparit muodostavien puoliskojen toisiinsa limittyminen. Tämä monimutkaistamisen strategia purkaa humoristista representaatioperinnettä, jossa lihava nainen on
asettunut naurun kohteeksi. Teos myös kiinnittää lukijan huomion katsomiseen liittyvään vallankäyttöön ja mielihyvään sekä ulkonäkönormeihin hyödyntämällä henkilöiden toisiinsa kohdistamia katseita, henkilöhahmojen lukijaan kohdistamia katseita
ja katsomisen kohteeksi asetetun naiskehon representoimista konventioista poikkeavalla tavalla.
Vaikka Kovácsin teokset käsittelevät usein vakavia ruumiiseen, sukupuoleen ja
seksuaalisuuteen liittyviä aiheita, ne eivät osoittele epäkohtia suoraan tai ota opettavaista asennetta lukijaa kohtaan. Tutkimuskohteista Kuka pelkää Nenian Ahnavia? teos saa kuitenkin Vihreää rapsodiaa ja Karua selliä selkeämmin satirisoivan sävyn.
Muista tutkimuskohteista poikkeavalla tavalla teos ohjaa jo nimensä avulla kiinnittä-
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mään huomiota sukupuoleen, ja sukupuolijärjestelmä sekä sukupuoliero ovatkin teoksen keskeisiä aiheita. Teos hyödyntää sarjakuvan mahdollisuuksia rakentaa liioiteltu ja stereotyyppinen hahmo, jonka patriarkaalinen toiminta ja käytös asetetaan
kyseenalaisiksi pienin visuaalisin keinoin. Näiden keinojen avulla teos pyrkii taivuttelemaan lukijaa ymmärtämään kuvattujen ilmiöiden tuomittavuus.
Sarjakuvan erilaisten kerronta- ja ilmaisukeinojen tutkimisen lisäksi väitöskirja
pyrki selvittämään, millaista ruumiillisuus Kovácsin teoksissa on. Selvitystyötä ohjasi
lähtökohta, jossa ruumis ymmärrettiin ensinnäkin maailmassa olemisen ja kokemisen
edellytyksenä ja toiseksi kulttuuristen ja sosiaalisten määrittelyjen ja kategorisointien
kohteena. Kohdeteoksissa ruumiillisuus on lähtökohtaisesti kontrolloimatonta,
vaikka siihen kohdistuu kontrolloimisen tarpeita ja käytäntöjä. Kohdeteosten päähenkilöt pyrkivät nauttimaan elämästä kaikin aistein, mutta ruumiin ja mielen toiminnot, sairaudet, väkivalta ja kuolema ovat kontrollin ulkopuolella.
Väitöskirja mahdollistaa monenlaiset jatkotutkimukset, joista hedelmällisimpinä
näen sarjakuvakertomusten temaattisiin tai muodollisiin ominaisuuksiin keskittyvät
tutkimukset. Temaattista tutkimusta on mahdollista jatkaa tarkastelemalla, miten sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja ruumiillisuuteen liittyvä tematiikka toteutuu esimerkiksi muissa suomalaisten nykysarjakuvataiteilijoiden teoksissa. Tällöin näkökulmaa
olisi mahdollista tarkentaa esimerkiksi ruumisnormeihin, sukupuolirooleihin, seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolten moninaisuuteen. Sarjakuvakertomusten
muodollisiin ominaisuuksiin kytkeytyvä jatkotutkimus voi puolestaan tarkentaa väitöskirjan metodologisen kolmijaon avulla löydettyihin kuvan ja sanan vuorovaikutukseen, tilankäyttöön ja representaatiostrategioihin liittyviin ilmiöihin, kuten henkilökerronnassa rakentuviin kerronnallisiin jännitteisiin, sivun tilan käyttöön, metaforiin ja symboleihin sekä sarjakuvissa rakentuviin kulttuurisiin viittaussuhteisiin.
Väitöskirjani on ensimmäinen suomalaisen sarjakuvataiteilijan teoksiin tekstilähtöisesti keskittyvä monografia. Toivon tutkimukseni innoittavan erityisesti kotimaisen sarjakuvan tutkimukseen, vaikka hyödyntämäni analyysivälineet eivät toki rajoitu
kotimaisen sarjakuvan analysoimiseen. Suomalaisen sarjakuvan monipuolisuus niin
sisällöllisesti, tyylillisesti kuin kerronnallisestikin ansaitsee tulla huomioiduksi kansainvälisen sarjakuvan rinnalla. Tarkoitukseni on väitöskirjan jälkeen jatkaa syventymistä suomalaiseen sarjakuvaan ja julkaista havaintojani sekä kotimaisissa että kansainvälisissä julkaisuissa. Kansainvälisten julkaisujen kautta suomalaisen sarjakuvan
piirteet tulevat esitellyiksi laajalle yleisölle, suomenkielisten julkaisujen avulla sarjakuvatutkimuksen käsitteistö ja ajatukset välittyvät ja kehittyvät myös suomeksi.
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