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Kätilön poika  
Caesar van Everdingen

Hollantilaisen kaupungin käti-
lön poika Caesar van Ever-
dingen oli taiteilija 1600-lu-

vulla Hollannissa. Hän oli omana 
aikanaan arvostettu mestari, hol-
lantilaisen klassismin kirkkain täh-
ti. Hän jäi kuitenkin myöhemmin 
dramaattisempaa tyylisuuntaa edus-
tavan Rembrandtin varjoon. Nyt 
hänen tuotantonsa on koottu yhteen 
ensimmäistä kertaa 400 vuotta hänen 
syntymänsä jälkeen.

Everdingen maalasi toinen tois-
taan upeampia naisia. Hän maalasi 
rintojen kaaret erityisen hienoilla 
varjostuksilla, niin että rinnat näyt-
tävät kolmiulotteisilta. Hänen maa-
lauksissaan rinnat loistavat hehkeinä 
kuin persikat. 

Rinnan käsin lypsämisen hän on 
kuvannut maalauksessa Venus ja Cu-
pido (1650). Maalauksessa Venus pu-
ristaa nänninsä kevyesti etu- ja kes-
kisormensa väliin maidon suihkutes-
sa. Cupido-vauva katsoo Venusta, ja 
verhon takaa kurkkii partainen mies. 

Maalaus Jupiter ja Kallisto kuvaa 
raiskausta. Mytologian tarina maa-
lauksen taustalla kertoo Jupiterista, 
joka on valeasuisena päässyt nymfi 
Kallistoa niin lähelle, että tämä ei 
pääse enää pakenemaan. Maalauksen 
naisen silmät kertovat kauhun het-
kestä, jolloin hän huomaa jääneensä 
kiikkiin ja tulleensa huijatuksi. Tämä 

tarina on ikiaikainen – usein väkival-
taisen teon takana on naiselle tuttu 
ihminen.

Antiikin mytologiasta periytyvät 
aiheet olivat suosiossa 1600-luvun 
taiteessa. Tarinat tarjosivat hyvän 
tekosyyn kuvata alastomia hahmoja. 
Sen vuoksi taiteilijat kuvasivat teok-
sissaan jumalten, kuten Venuksen, 
Adoniksen, Jupiterin ja Danaen lem-
menleikkejä.

Kätilöä mietityttää ajatus kaunii-
ta naisvartaloita kuvaavista suurista 
maalauksista varakkaiden kauppias-
sukujen linnojen seinillä. Nainen on 
aina ollut ylellisyysesine, kuvattuna 
maalaukseen tai varakkaan miehen 
viereen valokuvaan.

Caesar van Everdingen -näyttely 
on koottu Sinebrychoffin taidemuse-
oon. Kotimuseona se tarjoaa hienon 
taustan näille klassisille maalauksille. 
Näyttely on kaunis aikamatka histo-
riaan. Sinebrychoffin museokauppa 
on Helsingin tyylikkäin. 

Suosittelen näyttelyvierailua va-
paapäivän ratoksi keskellä viikkoa, 
kun museossa on rauhallista.

Eriikka Sailo

Caesar van Everdingen – Siveltimen 
mestari Rembrandtin aikaan 
16.2.–14.5.2017
Sinebrychoffin taidemuseo,  
www.siff.fi

Caesar van Everdingen: Jupiter ja Kallisto, öljy kankaalle.

Mieheni erektiovaikeudet
Olen keski-ikää lähestyvä 
kätilö. Minulla on mukava mies, 
ja meillä on vipinää vällyjen 
alla. Nautin läheisyydestä ja 
yritän pitää itseni kunnossa 
ja viehkeänä. Viime aikoina 
olen huomannut, että mieheni 
erektio ei meinaa oikein 
kestää loppuun asti. Emme 
ole puhuneet asiasta, mutta 
huomaan sen vaivaavan meitä 
molempia ja ikään kuin tulevan 
väliimme hiljaisuutena. En osaa 
enkä halua ottaa asiaa puheeksi, 
koska pelkään loukkaavani 
miestäni. Mitä voisimme tehdä?
Kevätkätilö -64

Hyvä kevätkätilö, elämänkaareen kuu-
luu nousuja ja laskuja. Miehillä tämä 
lasku näkyy ja tuntuu konkreettisesti. 
Miten miehesi voi muuten? Onko ter-
veys kunnossa? Ovatko hänen elinta-
pansa terveelliset? Onko stressiä? Ter-
veysongelmista DM ja verenpainetauti 
voivat aiheuttaa erektio-ongelmia. Yli-
paino taas voi aiheuttaa testosteroni-
tason laskua. Miehesi terveydentila 
olisi hyvä kartoittaa aluksi ja sitten 
miettiä muita asioita ja apukeinoja. 

Kuvailit suhteenne olevan hyvä – se 
on hieno ja tärkeä asia. Hyvä ja turval-
linen parisuhde auttaa rentoutumaan 
ja yhdessä kohtaamaan seksielämän 
haasteet, joita elämä vääjäämättä eteen 
tuo. Pari- ja seksuaaliterapeutin luona 
käyminen helpottaa asian käsittelyä ja 
voi antaa suhteellenne uutta energiaa 
ja iloa. Pidäthän huolta myös omasta 
hyvinvoinnistasi.
Kevättä kohti luottavaisesti.
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