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Candaulisme
Når to personer har sex mens andre ser på.
Candaulisme er når en mann, for det er som oftest en mann, tenner seksuelt på å vise fram kona si,
eller et bilde av partneren sin til andre menn. Begrepet brukes mest på heterofile, gifte par, og
opphisselsen kommer når mannen opplever at kona begjæres av en annen mann mens han selv ser
på. Den kvinnelige partneren kan også bli oppfordret eller presset til å bruke trange, avslørende klær
offentlig, bli kledd av foran andre mennesker, eller at mannen legger ut dristige bilder av henne på
nettet.
Begrepet candaulisme er inspirert av kong Kandaules av Lydia, kongedømme i nåværende Tyrkia som
regjerte i det 8. århundret f.Kr. Han inviterte livvakten sin Gyges til å komme å se hans vakre kone
naken etter å ha fortalt hvor trofast hun var og at hun ikke kunne se på en annen mann. Gyges var
tilbakeholden, sjokkert over forslaget og trodde dette var en felle lagt av kongen. Men da natten kom
gjemte Gyges seg på kongens soverom mens dronningen kom inn, og han så på henne mens hun
kledde av seg. Da han prøvde å snike seg ut igjen ble han sett av dronningen som holdt munn, men
som umiddelbart skjønte at det var kongen som hadde planlagt alt sammen. Hun kalte til seg Gyges
neste morgen og ga ham to valg. Enten måtte han drepe kongen og gifte seg med henne eller måtte
han selv å bli henrettet. Gyges valgte det første alternativet, drepte kongen mens han sov, giftet seg
med dronningen og regjerte fra 716 til 678 f.Kr.
I kunstverden er det stemmer som antyder at Salvador Dali henga seg til candaulisme ved å la andre
menn betrakte hans kone.
I vårt århundre ble kikkingen satt på spissen av FBI agenten Robert Hanssen som i 2009 ble tatt for å
spionere til fordel for Sovjetunionen. Etter arrestasjonen viste det seg at han hadde flere «talenter»
en spionasje. Han hadde sendt dristige bilder av sin kone til en venn før han inviterte ham til i all
hemmelighet til å se på mens han hadde sex med henne når de var på besøk. I starten måtte vennen
stå utenfor å se på dem gjennom vinduet, men etter hvert monterte Hanssen kamerautstyr så
aktivitetene deres kunne betraktes elektronisk fra gjesterommet.
Candaulisme er ikke det samme som ren kikking(voyeurisme), da dette er en tvangspreget trang til å
se på andre når de kler av seg eller har seksuell aktivitet. Kunnskapen om kikkeres personlighet og
motivene bak atferden er liten, men visse trekk synes å gå igjen. Få kikkere er gift, og generell og
særlig psykoseksuell umodenhet er vanlig. Gjennomgående er kikkerne usikre på seg selv, og de har
mangelfulle sosiale ferdigheter i forhold til det annet kjønn.
I motsetning til kikking har candaulime en seksuell og følelsesmessig forbindelse mellom personen
som kikker og personen som utfører den seksuelle handlingen. Selv om candaulisme ofte omfatter
tre personer, er det ikke en tradisjonell trekant, siden det er kun to personer som er seksuelt aktive.
Fra å være en lukket form for intern seksuell aktivitet, er det i dag blitt en populær form for
nettpornografi.

