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Disempowered koostuu sarjasta öljymaalauksia, joiden lähtökohtina ovat kysymykset kehon ja identiteetin 

määrittelyyn liittyvästä vallankäytöstä sekä sosiaalisten normien rajoittavasta vaikutuksesta yksilön 

identiteettiin. Aiheita käsitellään erityisesti ei-binääristen sukupuolikokemusten sekä mielen ja kehon välisen 

ristiriitaisuuden kautta. Jokaisella tulisi olla yhtäläinen valta päättää omasta kehostaan ja identiteetistään – 

itsemääräämisoikeus on ennen kaikkea ihmisoikeuskysymys. 

 

Maalaukseni ovat esittäviä kuvia ja mietinkin paljon kuvien suhdetta todellisuuteen sekä niiden 

vallankäytöllistä ulottuvuutta, erityisesti normien tuottajina kehoa, sukupuolta ja seksuaalisuutta 

kuvattaessa. Tässä näyttelyssä haluan välittää kokemuksia ruumiiseen ja identiteettiin ulottuvasta 

kontrollista. Kontrollista, joka ei perustu sanktioihin ja jonka ydin ei ole laki, vaan normalisointi – Michel 

Foucault käytti tästä termiä biovalta, jonka mukaan yksilön ruumista hallitaan modernissa yhteiskunnassa 

sääntöjen ja luokittelujen, hyväksynnän ja hylkäämisen kautta. 

 

Foucault:n mukaan hallinta tapahtuu luokittelemalla ihmisiä terveisiin ja sairaisiin, normaaleihin ja 

epänormaaleihin. Kontrolli on hienovaraista ja huomaamatonta, mutta pakottavaa. Sen välineitä ovat arvot 

ja normit, joita yksilöt toistavat ja joita media sekä instituutiot pitävät yllä. Biovalta määrittää suhdettamme 

ruumiisiimme, sukupuoleemme ja seksuaalisuuteemme sekä pitää yllä käsitystämme siitä, minkälaiset 

ruumiit ovat yhteiskunnassamme hyväksyttyjä. Inhimillinen tarve tulla hyväksytyksi yhteisössä voi saada 

aikaan vaikean ja ristiriitaisen olon, jos identiteetti poikkeaa vallitsevasta normaaliuden käsityksestä.  

 

Ihminen on sosiaalinen eläin ja identiteettimme rakentuu suhteessa muihin ihmisiin. Kielen lisäksi sen 

muodostamisessa auttavat samastumiskohteet, kuvat ja mielikuvat samankaltaisista ihmisistä. Siksi 

yhteisössä voi helposti joutua toimimaan vallitsevan normaaliuden käsityksen mukaan, jos erilaisia 

roolimalleja ei ole tai niitä ei hyväksytä. Eikö lopulta kuitenkin jokainen haluaisi vain tulla hyväksytyksi ja 

nähdyksi sellaisena kuin on, niin kuin itsensä kokee, rehellisesti ja avoimesti omana itsenään. 
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Disempowered consists of a series of oil paintings that are based on questions about the power to define 

one’s body and identity and the restrictions of social norms as a part of it. These themes are especially 

approached through non-binary gender identities and experiences about conflict between mind and body. 

Everyone should have an equal power to define one’s own body and identity – self-determination is most of 

all a human right.  

 

I create figurative paintings. I spend a lot of time thinking about the relationship between images and reality 

and the political power that they have, especially seen in the creation of norms through images of body, sex 

and gender. In this exhibition I want to bring out experiences of control concerning one’s body and identity. 

This control is not based on sanctions or laws, but on the concept of normalization – Michel Foucault defined 

this using the term biopower, stating that in a modern society an individual’s body is restrained with rules, 

categories, acceptance and rejection.  

 

According to Foucault, the control manifests as categorizing people to healthy or sick or defining them as 

normal or abnormal. This form of control is subtle but highly constraining. The tools used are values and 

norms which are enforced by individuals and institutions. Biopower maintains the concept of an accepted 

body in our society and determines our relationship with our body, gender and sexuality. Social acceptance 

is a basic human need and it can be difficult and lead to contradictory feelings if your identity differs from 

the prevailing concept of normality.  

 

Humans are social beings and our identities are constructed in relation to others. In addition to verbal 

communication, visions and images of people that are somehow similar and relatable help in forming that 

identity. If there are no different kinds of role models or they are not accepted one may have to try to adapt 

to the limits of social norms. In the end, wouldn’t everyone just want to be honest and open about 

themselves and to be seen and accepted as they are. 


