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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan sukupuoliroolien ja naiseuden määritelmien mahdollisia muutoksia. Tutkielmassa keskitytään populaarielokuvaan,
lähinnä toimintaelokuvaan. Kahden toimintaelokuvan analyysilla pyritään selvittämään, edustavatko niissä esiintyvät naishahmot jotain uutta,
itsenäistä naistyyppiä. Jonkinlaisena lähtöoletuksena on, etteivät naishahmot pintatason vahvuudestaan huolimatta poikkea perinteisistä
naiseuden määritelmistä kovinkaan paljon.
Tutkielman keskeisenä ajatuksena on, että sukupuoli on sosiaalisesti määrittyvä kategoria. Naisiin ja miehiin liittyvät määritelmät opitaan
kulttuurin osana ja toisaalta ne voivat myös muuttua. Sukupuolimääritelmät tuotetaan ja uusinnetaan yhteiskunnan eri alueilla, myös
kulttuurituotteissa ja näin ollen myös elokuvissa. Tutkielman keskeisenä lähtökohtana on yksi feministisen elokuvatutkimuksen suuntauksista,
naiskuvatutkimus, jonka avulla pyritään selvittämään, miten sosiaalinen sukupuoli rakentuu. Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen konteksti asettaa
rajat sille, miten kuvat rakennetaan. Toisaalta kuvat osaltaan tuottavat, kiistävät ja uusintavat sukupuolimääritelmiä.
Tutkimusaiheen rajaamisen kannalta keskeinen käsite on myös genre eli lajityyppi. Elokuvagenrenä toimintaelokuvalle on tyypillistä erilaisten
ristiriitojen käsitteleminen ja maskuliinisuuden rakentaminen. Näin ollen toimintaelokuva soveltuu 'maskuliinisesta' luonteestaan huolimatta
myös naiseuden määritelmän ja sukupuoliroolien muutoksiin liittyvien ristiriitojen neuvottelukentäksi.
Työn analyysiosuudessa tarkastellaan kahta toimintaelokuvaa, Terminator 2:sta ja The Long Kiss Goodnightia, niiden naiskuvia ja sukupuolten
välisiä valtasuhteita. Huomion kohteena on erityisesti ongelman määrittely elokuvien narraatiossa sekä vallankäyttö suhteessa ongelman
ratkaisemiseen. Molemmissa elokuvissa keskitytään käsittelemään sukupuoliroolien muutoksiin liittyviä ristiriitoja. Analyysien keskeinen
havainto on, että molemmissa elokuvissa naiskuvat rakentuvat edelleen perinteisen patriarkaalisen, kaksijakoisen ja hierarkkisen
sukupuolikäsityksen varaan. Vaikka niiden naiset vaikuttavat vahvoilla, eivät he kuitenkaan määrity vahvemmaksi kuin länsimainen,
keskiluokkainen, valkoihoinen mies. Määritellessään naiseutta elokuvat samalla määrittelevät myös maskuliinisuutta. Molemmissa elokuvissa
korostetaan myös perinteisiä perhekäsityksiä ja äitiyttä naisen perimmäisenä tehtävänä. Tällä legitimoidaan perheessä ja sitä kautta koko
yhteiskunnassa vallitseva vallanjako miesten ja naisten kesken. Äitiyden ja vanhemmuuden merkitystä perustellaan suvun ja ihmiskunnan
jatkuvuuden kannalta ja toisaalta perheen nähdään vahvistavan yhteiskunnallista vakautta ja jatkuvuutta.
Tutkimuksen tärkeimpiä lähteitä ovat Anu Koivusen kirjoitukset naiskuvatutkimuksesta, Yvonne Taskerin sukupuolimääritelmiin keskittyvät
tulkinnat toimintaelokuvasta sekä myös John Fisken näkemykset maskuliinisuuden rakentumisesta toimintasarjoissa. Analyysivaiheessa suurena
apuna olivat myös tutkijat, jotka aiemmin ovat kirjoittaneet vahvoista naisista, tärkeimpinä mainittakoon Jeffrey A. Brownin tulkinnat
toimitaelokuvien vahvoista naisista, Laurie Schultzen analyysi naiskehonrakentajista ja Claudia Springerin näkemys teknoerotiikasta ja
sukupuolijärjestelmästä.
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