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Kiasman talven 2013–2014 Kurenniemi-
näyttelyssä kuumotti aavistus siitä, ettei 
näyttelytilassa varmasti ole esillä kuin jää-
vuoren huippu kaikesta taltioidusta irstai-
lusta, minkä Susanna Paasonen näyttelyn 

yhteydessä julkaistun Kurenniemi-antologian artikke-
lissaan vahvistaakin: arkisto museotilaan suittuna näyttely-
tapahtumana on väistämättä eri olento kuin huomattavasti 
lihallisempi, pornokeskeisempi alkuperäiskokonaisuus1. 
Erkki Kurenniemi itse vitsailee Mika Taanilan ohjaamassa 
henkilökuvassa Tulevaisuus ei ole entisensä (2002), että 
kun tulevaisuuden ihmisillä on edessään 100 000 vuotta 
tapahtumaköyhää elämää, ei heillä ole muutakaan teke-
mistä kuin rekonstruoida 1900-luvun historia – ja katsoa 
pornoa, sillä se meitä lopulta kiinnostaa. Arkistoijan oma 
kontribuutio on siis tavallaan kädenojennus kaukaiselle 
seuraajalle tallettaessaan 1900-luvun viimeisten vuosikym-
menten havaintomaailmaa jo valmiiksi varsin seksikyl-
läisen filtterin lävitse. 

Kiasman näyttelystä huokunut seksipitoisuus ei 
suinkaan rajoittunut arkistoesimerkkeihin. Se oli läsnä 
yhtä hyvin elämäntyöhön kuuluneissa soittimissa (lähinnä 
ihokontaktiin perustuvassa DIMI-S-syntetisaattorissa, joka 
sensaatiohakuisen aikalaislehtijutun mukaan muuntaa 
”muhinat musiikiksi”), eksplisiittisissä öljyväritöissä sekä 
joukossa enemmän tai vähemmän keskeneräisiä lyhytelo-
kuvia. Kurenniemi aloitti varsinaisen arkistointiprojektinsa 
1970-luvun alussa2. Silti jo 1960-luvun jälkipuoliskolla 16 
millimetrin filmille kuvatuissa lyhytelokuvissa ovat läsnä 
samat peruselementit, jotka muodostavat myöhemmän 
arkistointiprojektin ytimen: sähköisyys, seksuaalisuus, ym-
päröivä maailma kekkereineen ja houkutuksineen mutta 

myös luonto salaisuuksineen – sekä taltioimiskiima, halu 
sekoittaa kaikki yllämainittu toisiinsa limittäin sykkiväksi 
impressioiden vuoksi.3

Kurenniemi itse ei pitänyt tuotoksia valmiina 
teoksina, mutta useimpiin lyhytelokuviin on lisätty jäl-
keenpäin hänen elektronista musiikkiaan. Ne eivät 
olekaan samalla lailla kokonaistaideteoksena eheitä esi-
merkkejä 1960-luvun kokeellisesta lyhytelokuvasta kuin 
vaikkapa Eino Ruutsalon Hyppy (1965), johon Kuren-
niemi sävelsi hypnoottisen musiikin Henrik Otto Don-
nerin kanssa. Ne eivät sisällä samalla tavalla suoranaista 
”pornoa” kuin myöhemmät videopäiväkirjat; alasto-
muutta, onaniaa ja yleistä pelehtimistä kylläkin. Yhtä 
kaikki ne toimivat hyvänä johdattajana tieteilijä-taitei-
lijan estetiikkaan ja erotismiin. Ne auttavat kysymään, 
mikä Kurenniemen ylirajaisessa tuotannossa kiihottaa, 
mikä kavahduttaa. 

Erotismi, historia ja tallentaminen
Michel Foucault julistaa seksuaalisuuden historiansa en-
simmäisessä osassa 1800- ja 1900-lukujen olevan mo-
ninaisten, hajaantuneiden ja heterogeenisten seksuaali-
suuksien ja perversioiden aikakausi, joka on huomattavasti 
vähemmän siveä kuin on väitetty4. Erotismia ja pornoa 
(niin ammattimaista kuin amatööri-) ei tietenkään kek-
sitty vasta 1960-luvulla, mutta kotikuvauskaluston yleis-
tyminen mahdollisti paitsi arjen, myös erinäisen ilottelun 
kuvaamisen tai ainakin toi sen useamman ulottuville. Ku-
renniemen aistikkaat lyhytelokuvat ovatkin erehtymättö-
mästi aikansa lapsia, vaikka ne ovat myös alkusoitto seu-
raavien vuosikymmenten arkistoprojektille. 

Tytti Rantanen

Elämää ja elektroerotiikkaa
Erkki Kurenniemen 1960-luvun  
kokeelliset lyhytelokuvat
Postmodernin ironian ja kuvainkaatamisen koulima katsoja osaa olla provosoitumatta Kaler-
vo Palsan kurittomista kuvista, Mimosa Palen vulva-pyörätaksista saati Marina Abramoviüin, 
VALIE EXPORTin tai Mara Mattuschkan kaltaisten performanssitaiteilijoiden alastomana 
kekkuloinnista. Penis, rinnat ja ulkosynnyttimet nostetaan nykytaiteen keskiöön, sekä koh-
teeksi että välineeksi, jolloin niitä on turvallista katsoa viileänä asiantuntijana. Koska media-
taiteen pioneeri Erkki Kurenniemen (1941–2017) arkistoprojekti rönsyää taiteesta todellisuu-
den taltiointiin, tuntuu sen seksuaalisuus itse asiassa läpitunkevammalta, kun siitä punoutuu 
arkisen, taiteellisen ja teknisen muodostaman sekamelskan johtomotiivi. Kuin gogolmainen 
nenä karkailee seksuaalisuus sille kulttuurisesti rajatusta tilasta puikkelehtimaan sinne tänne, 
robotteja, kannabista ja puolukkapiirakkaa koskevien pohdintojen sekaan. 
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Kurenniemi jälkityösti kuvaamaansa materiaalia ja 
manipuloi sitä myös kuvausvaiheessa: ”reikäiseksi” käsi-
telty kuva; heiluva, miltei leijuva kamera; nopeat, sykkivät 
optiset ajot sisään ja ulos sekä utuiset päällekkäiskuvat jäl-
jittävät osaltaan vesimiehen ajan psykedeliaa. Leikkaus on 
yksi tapa erotisoida kokonaisuus, saattaa alaston leikkisä 
ihminen yhteen niin luonnon kuin teknologian kanssa. 
Silti ahnas halukkuus näkyy jo tavassa, jolla teosaihiot 
pyrkivät haalimaan kaiken syleilyynsä: rantakoivut, teini-
tytöt, ydinfysiikan laitoksen reikänauhaa suoltavat kirjoit-
timet. Vain kaikkiruokainen ahmija voi koostaa kollaasin. 
Uteliaisuus ja ujostelemattomuus ovat aina läsnä kokeel-
lisessa dokumentoivassa elokuvassa: samalla eetoksella yh-
dysvaltalainen kokeilija Stan Brakhage taltioi esikoisensa 
syntymän kaikessa rujossa ihmeellisyydessään elokuvaan 
Window Water Baby Moving (1959).

Foucault erottelee kaksi eri traditiota, jotka ovat täh-

dänneet kohti seksuaalisuuden olemusta: eroottisen 
taiteen (ars erotica, jonka synnyinsijoiksi Foucault nimeää 
Kiinan, Japanin, antiikin Rooman sekä arabikulttuurin) 
ja seksologian (scientia sexualis, joka on ominaista meidän 
sivilisaatiollemme). Siinä missä länsimainen seksologia 
pohjaa tunnustuksellisuuden kulttuuriin, on eroottinen 
taide esoteerisempaa, initiaatioriiteissä ja itse seksuaali-
sissa harjoitteissa mestarilta tämän seuraajille siirtyvää.5 
Kuten Paasosen tutkimista päiväkirjoista voi päätellä, Ku-
renniemen laajemmassa projektissa eroottinen taide sekä 
itse harjoitettuna että ”valmiin” pornon suurkulutuksena 
yhdistyy tunnustukselliseen, seksologisen tutkailevaan ot-
teeseen. Kurenniemeläisessä erotismissa on läsnä kokonais-
valtainen uppoutuminen seksin ruumiillisuuteen mutta 
myös (väistämättä vajaaksi jäävä) yritys yhdistää lihalliset 
kokemukset abstrakteihin teorioihin koneiden ja ihmis-
mielen rinnakkaiselosta ja limittymisestä. Ihmisten väli-
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sestä kosketuksesta soiva ”seksofoni” DIMI-S on tämän 
yrityksen paraatiesimerkki. 

Lyhytelokuvien tunnustuksellisuus puolestaan 
kumpuaa niiden dokumentaarisesta todistusvoimasta: täl-
lainen on 1960-luvun aistiympäristö sellaisena kuin alle 
30-vuotias kuvaaja sen on kokenut. Siksi niiden katso-
minen tuntuu vähintään yhtä intiimiltä tirkistelyltä kuin 
päiväkirjoihin perehtyminen, vaikka niitä onkin työstetty 
taideteoksiksi, jos kohta keskeneräisiksi. Teokset ovat nyt 
kulttuurihistoriallisia dokumentteja. Tavoiteltu kaunotar 
(1965) kuvaa riehakasta illanviettoa, joukossa muun 
muassa Peter von Bagh, Elina Salo sekä Henrik Otto 
Donner. Ahnas käsi hamuaa tietään näyttelijätär Eija Pok-
kisen hameen alle. Huumaavassa elämänlangassa (1966) 
tajuntaa laajentavat Kurenniemen lisäksi aikansa kohuko-
koonpanon, The Spermin, jäsenet. Joulumysteeri (1969), 
ainoa ”näytelmällinen” lyhytelokuva, puolestaan on kuin 
vinksahtanut koulun joulunäytelmä, jossa aamutakkiin ja 
folionaamariin sonnustautunut Pyhä Henki käy Neitsyt 
Marian kimppuun ja viisaat tietäjät lukevat tiibetiläistä 
Kuolleiden kirjaa. Lopuksi kuvaelman hahmot vaikuttavat 
olevan vankasti pilvessä.

Georges Bataille paikantaa erotismin lymyävän jat-
kuvuuden ja epäjatkuvuuden, kuoleman ja lisääntymisen 
keskinäisessä jännitteessä. Epäjatkuvuus on juopa ihmisten 
välillä, mutta Bataillen mukaan ainakin tämän epäjatku-
vuuden aiheuttama huimaus voidaan kokea yhdessä toisen 
kanssa.6 Yrittääkö Kurenniemi kuroa tätä juopaa umpeen 
yhdistämällä kameroitse havainnoimansa lähimmäiset 
paitsi toisiinsa, myös luontoon ja sähkön taiteeseen? Vai 
syventääkö hän sitä entisestään syyllistymällä eksploitaa-
tioon, käyttämällä kuvaamaansa materiaalia omiin tarkoi-
tusperiinsä, kuten lyhytelokuvassa Sex Show 1 & 2 (1969), 
jonka jälkimmäisen osan kuvat lappeenrantalaisista teini-
tytöistä saavat ylleen päällekkäiskuvan onanoivasta Ku-
renniemestä. ”Hauska tavata, Eki”, viestittävät Lappeen-
rannan lolitat luokkaretkibussinsa takaikkunasta, mutta 
kohtaamiset lyhytelokuvallisessa tekstuurissa voivat olla 
arvaamattomia.

Kuten visuaalisen kulttuurin tutkija Kaja Silverman 
esittää, kameran etsimeen joutuminen saa kohteensa tie-

toiseksi nähdyksi tulemisesta, muuntaa subjektin spek-
taakkeliksi. Hän tosin painottaa valokuvakameran lisäävän 
spektaakkelin tuntua lopulta elokuva- tai videokameraa 
enemmän, sillä liikkuva kuva saa kohteensa pysymään 
vielä eloisuuden puolella. Pysähtynyt kuva sen sijaan dra-
matisoi voimakkaammin liikkeen ja muutoksen katkea-
mista.7 Kuvatuksi tuleminen voi olla vähintään vastaava 
kiihoke kuin kuvaaminen – tai materiaalin aktiivinen jär-
jestely tai passiivisempi katsominen8. ”Seksi-show’n” en-
simmäisessä osassa ei kainostella vaan otetaan spektaakke-
lista kaikki irti: alaston nainen hilpeästi keikistellen saksii 
oransseilla kansallissaksillamme itseltään häpykarvoituksen 
ja viimeistelee jäljen ajelemalla loputkin pois. Samaa kur-
sailemattomuutta on 1970-luvun alun kotifilmimateri-
aalissa, jossa naiset esittelevät auliisti niin päivänpolttavaa 
muotia (jonka kuvauksella Kurenniemi herkuttelee kuin 
pop-kauden Antonioni ainakin) kuin paljaita sulojaan.

Rajanylityksiä ihmisen, luonnon ja 
elektroniikan välillä
Useissa Kurenniemen lyhtyelokuvissa varhaisesta Winterrei-
sesta (~1964) vuosikymmenen lopun kotifilmitaltiointeihin 
nautitaan luonnon kauneudesta, hennonvihreistä koivun-
lehdistä, tuulisista kesäpäivistä meren äärellä, virtaavista 
puroista. Teoksessa Flora & Fauna (~1965) pääsee esiin 
luonnon toinen puoli, synkempi ja verevämpi. Tummina 
hehkuvat värilliset, jälleen päällekkäin limitetyt lähikuvat 
aistikkaista kukista, muurahaisista ja hämähäkeistä, limai-
sesta toukasta ovat kaikkea muuta kuin seesteisiä. Tämän-
kaltainen luontokokemus lienee kosketuksissa Bataillen 
kuvaan ”eläimellisestä seksuaalisuudesta”, jonka vastavoi-
maksi erotismin sisäinen kokemus asettuu9. Silti Bataille 
myöntää juuri väkivallan, jota myös luonto ilmentää, olevan 
erotismin ominta aluetta10. Erotismi lienee yritys jäsentää 
tätä ristiriitaa ja luonnon uhkaavaa luotaantyöntävyyttä. 
Kurenniemen pakkomielle vangita lähikuvia ja yksityis-
kohtia alkaa muistuttaa biologin katsetta: tällaisia limaisia 
luontokappaleita me olemme, holtittomia pikku toukkia. 

Eroottisuus ja rivous eivät sulje toisiaan pois Kuren-
niemen lyhytelokuvissa, kuten eivät myöskään luonnon 

”Tällaisia limaisia luontokap-
paleita me olemme, holtittomia 
pikku toukkia.”
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kauneus ja kavahduttavuus. Jotkut luonnostelevat tut-
kielmat ystävättärien kasvoista ja hiuksista voisivat olla 
raikkaassa 1960-lukulaisessa esteettisyydessään, jopa herk-
kyydessään, vaikka Risto Jarvan sofistikoituneemmista 
uuden aallon ihmiskuvauksista. Jotkut toiset kuvat taas 
(lähikuva hyönteisestä ryömimässä terskalla) karistavat 
herkkyyden ronskiudellaan. Bataille muistuttaa erotismin 
rajoja ylittävästä luonteesta, jonka ytimessä on kauneuden 
ja rumuuden välinen jännite: ylevä kauneus on tahrittava 
maallisen seksiaktin alttarilla11. Toisaalta Kurenniemen 
himokas ja hellä katse kaunistaa myös elementtejä, joihin 
suhtaudumme muutoin automatisoituneesti, arkisesti: 
niin Electronics of the World of Tomorrow (~1964), Com-
puter Music (1966) kuin Elämän reikänauha (1967) lu-
moutuvat avoimesti tietokoneiden, virtapiirien ja reikä-
nauhojen dekoratiivisuudesta. Koneromantiikasta on as-
tuttu elektroerotismiin. 

Kurenniemi tuntuukin haaveilleen nykyisellä kyber-
aikakaudella hahmottuvasta ”abstraktista seksistä” vuo-
sikymmeniä etuajassa. Erotismin teknologioita filosofian 
kannalta tutkiva Luciana Parisi kuvailee abstraktia seksiä, 
jossa uudet bioteknologiat mahdollistavat vanhan mieli–
ruumis-dikotomian hylkäämisen. Sen sijaan on mahdol-
lista avautua seksuaalisen olemisen moninaisille, paral-
leeleille tiloille, joissa teknologian, kulttuurin ja luonnon 
rajat hämärtyvät.12 Seksuaalisuuden monimuotoisuus 
avartuu monikanavaisuudeksi. Silti tuntuu kuin Kuren-
niemi ei olisi luottanut vuoden 2048 versionsa seksuaali-
suuteen, koska on jo valmiiksi rekonstruoinut ja taltioinut 
uudelleenohjelmoitavaa erotismia arkiston täydeltä. Onko 
tallenteiden tarkoitus toimia muistoina vai manuaaleina? 
Vai pelkkänä viihdykkeenä? Joka tapauksessa ne palvelevat 
pääosin vain näkö- ja kuuloaistia. Vaikka ajatus abstrak-
tista seksistä avaisi uusia mahdollisuuksia, tuntuu utopis-
tiselta, että ihminen luopuisi kokonaan ihosta ja koske-
tuksesta. Niitä vain on vielä mahdoton taltioida ja toistaa, 
vaikka Aldous Huxley hahmotteli Uljas uusi maailma 
-tieteisromaanissaan (1932) ”tuntokuvia”. Nykytekno-
logian lähin vastine kyberkoskettelulle lienee seksilelu, jota 
voi kauko-ohjata älypuhelinsovelluksella vaikka toisesta 
maasta käsin. 

Kuten Hastings Donnan ja Fiona Magowan tuovat 
esiin Transgressive Sex -antologian johdantoartikkelissaan, 
seksi on erityisen tehokas aktivoimaan transgressiota eli 
erilaisia rajanylityksiä, koska sen jännitteisyyteen liittyy jo 
valmiiksi niin dominoivuutta kuin haavoittuvuutta, sekä 
riski- että turvallisuushakuisuutta13. Kurenniemellä trans-
gressiivisuus ei liity pelkästään moraalisten normien rajan-
käyntiin vaan ontologiseen häilymiseen, erotismin rajojen 
ulottamiseen ilmeisimmästä (alastomuudesta ja akteista) 
kohti yllättävämpiä asiayhteyksiä. Liike virtaa olomuo-
dosta toiseen, sisään ja ulos, sähköstä ihmisihon kautta 
luontoon ja toisinpäin, kosketuksesta musiikkiin. 

Transgressiosta on jo kauan sitten tullut ihmistieteiden 
ja taiteentutkimuksen kliseinenkin muotitermi, jonka voi 
olettaa sisältyvän kuin tehdasasetuksena kokeilevaan ny-
kytaiteeseen. Kurenniemen projekti on kuitenkin myös 
olomuodoltaan rajoja koetteleva: Vaikka Kalervo Palsa tai 

Marina Abramoviü koettelisivat teoksillaan joko taiteel-
lisen ilmaisun, porvarillisen hyvän maun tai performans-
sitaiteilijan ruumiin rajoja, heidän taiteestaan muodostuu 
teoksia, jotka kiistatta voidaan luokitella nykytaiteeksi. 
Kurenniemen tapauksessa määrittely muuttuu sumeam-
maksi. On selkeitä taideteoksia, kuten sadatteleva robot-
tipää Master Chaynjis; on taideteollisiksi monumenteiksi 
laskettavia soittimia, jotka myös välineellisesti mahdollis-
tavat elektronisen taidemusiikin; on keskeneräiseksi jää-
neitä tai jätettyjä lyhytelokuvia – ja sitten kaikki muu hä-
röily, jonka elimellinen yhteys taiteelliseen kokonaisuuteen 
on osittain institutionaalista, Kansallisgallerian tapaisten 
toimijoiden vahvistamaa ja ylläpitämää. 

Susanna Paasonen kuvaa artikkelissaan, miten taiteen, 
tieteen, tieteisfiktion, pornografian ja arjen dokumen-
taation huokoiset rajat ja Kurenniemen arkiston hätkäh-
dyttäväkin materiaalisuus muuttuvat käsinkosketeltavaksi 
tutkimuseettiseksi kysymykseksi, kun pahaa-aavistamaton 
tutkija saa päiväkirjan välistä syliinsä saksittua häpykarvoi-
tusta vuosikymmenten takaa14. Vastaavaa mielenlujuutta 
lie vaatinut Pekka Tarkan toimitusprojekti Pentti Saari-
kosken Nuoruuden päiväkirjojen (1984) parissa: tekstin 
seassa on paikoin toimittajan huomautuksia hakasulkeissa: 
”sperma liimannut sivut yhteen”. Ilkikurinen tekijä ei ole 
kuollut havaitsemattomiin vaan jättää jälkeensä eritteitä 
ja karvoitusta. Likaiseksi miellettyjen partikkelien arkis-
tointi on rivo, alistava ele: se kohdistuu väistämättä tut-
kijaan, joka pyrkii penetroitumaan tekijän olemukseen. 
Lyhytelokuvien onnekas katsoja pääsee vähällä, kun voi 
pestä kätensä (tai pikemmin: hänen ei tarvitse pestä kä-
siään) eksplisiittisimmästä materiaalisuudesta ja sisäsiististi 
jahdata päällekkäiskuvien häilyviä varjoja. Kurenniemen 
arkistoprojektin eksessiivisyys ja alatyylisyys, kuten var-
masti myös lyhytelokuvien keskeneräisyys ja luonnos-
maisuus, ovat omiaan provosoimaan ja herättämään kri-
tiikkiä ja vastustusta. Mikä on nykytaidetta, mikä napa-
nöyhtää? 

Kurenniemen tuotantoa käsittelevän varhemman an-
tologian kriittisimpiin kuuluu Jyrki Siukosen artikkeli, 
jossa hän luonnehtii Kurenniemen valtaisan arkistopro-
jektin olevan enemmän narsismia kuin tiedettä, monoto-
nista ja itsekeskeistä yksilön kuolemanpelkoa varsinaisen 
taiteellisuuden sijaan15. Siukosen esittämät varaukset on 
huomioitu jäljemmässä, Jussi Parikan ja Joasia Krysan 
toimittamassa kansainvälisessä Kurenniemi-antologiassa. 
Varsinaisen puolustuksen puheenvuoron pitää Lars Bang 
Larsen esseessään ”The Unbearable Non-Artist”, jossa hän 
myöntää Kurenniemen tuotannon keskeneräisyyden ja 
epäjohdonmukaisuuden mutta suorittaa mannermaisen 
manööverin: ranskalaista jälkistrukturalismia, varsinkin 
Roland Barthesia, vasten luettuna niistä tulee peräti tai-
teellisia hyveitä.16

Kurenniemen projektissa mielenkiintoisinta onkin 
ehkä sen mielettömyys. Teknovelhon lyhytelokuvatkaan 
eivät varmasti ole korkeinta mahdollista taidetta ajoit-
taisine psykedeliamaneereineen, mutta niissä puhuttelee 
vilpitön yritys hämmentää olomuotojen rajoja ja ulottaa 
aistillisuus mahdollisimman laajasti ymmärrettäväksi. 
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Donnan ja Magowan summaavat rajanylitysten – tai Siu-
kosen näkökulmasta -alitusten – tulevan näkyviksi ennen 
kaikkea ruumiillisuudessa sekä seksuaalista normistoa ja 
tabuja härnäävässä performanssissa17. Myös Kurenniemen 
tapauksessa taiteellisen arvottamisen tekee intiimiksi ja 
ongelmalliseksikin elämän ja tekojen auttamaton yhteen-
kietoutuneisuus. Se saa epäilemään, että projektin taiteel-
linen kyseenalaisuus ja tolkuttomuus ovat jollain kierolla 
tavalla tahallinen osa väistämättä eriskummalliseksi jäävää 
kokonaisvaikutelmaa, kiusaannuttavaa ja vähän tuhnuista 
kuin elämä itse. 

Kurenniemen omaehtoinen fappening
Kurenniemen lyhytelokuvien liike virtaa lakkaamatta, 
mutta niiden spektaakkelimaisuus museokontekstissa 
nousee transhistoriallisesta energiasta, joka saa ne heijas-
tumaan nykyhetkeä vasten sen sijaan, että ne pysytteli-
sivät kulttuurihistoriallisen karsinansa rajoissa. Mitä hä-
pykarvojaan leikkaava nainen tekee nyt? Entä rintojaan 
hyväilevä nainen kaitafilmille tallentuneen kesämökin 
lattialla? Vielä Kiasman näyttelyn aikaan, loppuvuodesta 
2013, olisi äkkiseltään voinut arvella, että katkelmat ker-
tovat ennen kaikkea hippiajan avoimesta estottomuudesta. 
Paljas pinta ei enää ole rivoa avantgardea, vaan kaupallista, 
muovista mediamaisemaa.

Sittemmin lukuisten Hollywood- ja poptähtien yksi-
tyisiä alastonkuvia on vuodettu pilvipalvelun kautta In-
ternetiin vahingoniloisten kansanjoukkojen estoitta kläh-
mittäviksi. Seurapiirijulkimo Kim Kardashian on yrittänyt 

”rikkoa Internetin” esittelemällä öljyttyjä pakaroitaan. 
Näköjään 1960-luvun suomalaisia partaradikaaleja pa-
remmissakin – tai ainakin glamoröösimmissä – piireissä 
halutaan syystä tai toisesta tallentaa omaa alastonta kehoa. 
Toisaalta treenattua peppua esittelevät ”belfiet” tai klassisen 
savukkeen korvanneet seksinjälkeis-selfiet ovat tuttu ilmiö 
myös sosiaalisen median kuvapalveluissa minäperformans-
siaan suorittavien tavallisten käyttäjien keskuudessa.

Bataille luonnehtii alastomuuden asettuvan itsehal-
lintaa vastaan, tarjoavan mahdollisuuden avoimuuteen 
ja omien rajojen ulkopuolelle asettumiseen. Samalla se 
herättää levottomuutta, jota kutsumme rivoudeksi.18 Jo-
kainen on päivittäin alasti, mutta mikä ajaa erotisoimaan 
tämän tilan ja kommunikoimaan siitä? Kurenniemen 
koko uransa ajan haaveilema ihmisen ja koneen yhteen-
sulautuminen ja salakavala tietoliikenne saavat meidät 
arkistoimaan alastomuuttamme ja seksuaalisuuttamme 
joko tahallisesti tai tahattomasti verkkoon. Onko se tai-
detta? Ei. Eräänlaista käyttöerotismia ehkä, ei aina edes 
kovin omaperäistä. Dokumentoiko se intiimihistoriaa? 
Ehdottomasti. Oscar-palkitun näyttelijättären alaston-
kuvat tuntuvat ryöstösaaliilta, koska lopulta siveässä 
Hollywoodin elokuvakoneistossa alastomuus on tarkoin 
säänneltyä. Tämä on tekopyhää todellisuudessa, jossa 
porno on arkistunut kotirouvien viihteeksi ja seksilelut 
löytäneet tiensä valintamyymälöihin. Kurenniemeä ei 
sovinnaisuus tunnu paljoa kiinnostavan, hänelle elämä 
kaikessa intiimiydessään sekä sen taltiointi ovat jatkuvaa, 
siekailematonta fappeningia, jossa onania on harras toi-
mitus, yhtyminen maailman sähköiseen erotismiin. 
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