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Om queer ögonblick
i teater och opera
Tiina Rosenberg
Om jag till ögonblicket säger:

O dröj! Du är så skön å'ndå!
J W Goethe, Faust
ueer teori är i likhet med queer aktivism eu uppror mot anpasslighet. Som
det bättre att visa vem man är i stället {ör att gömma sig. Min utgångspunkt är iakttagelsen att den majoritets kultur som anser sig vara heterosexuell i själva verket genomsyras av ögonblick som är quecr. Det finns människor som uppfattar dessa ögonblick och bejakar dem, medan andra inte gör det.
Poängen är att queerhet inte är en marginell företeelse, utan en väsentlig del av
själva kulturen.'
Som kritisk teori utgar queer teori från kulturens motsägelsefullhet och breda
uttolkningspotential. Detta gäller såväl estetiska som sociala företeelser. Senare tiders forskning kring exempelvis cross-dressing (kvinnor i manskläder, män i kvinnokläder) har givit nya intressanta aspekter på genus-, sexual- och socialhislOria.
Jag har i en tidigare essä i Lzmbda nordica d iskuterat cross-dressing inom teater
och film som en av de konventioner (oskrivna sociala regler) vilka framkallar
queer ögonblick.' De queer aspekter på teater jag nu valt att dryfta är byxro!ler
(kvinnor i manskläder) hämtade från japansk teater och europeisk opera. Det första exemplet berör så kallade oloko-yaku- roller vid den japanska revyteatern Takarazuka, en teater som använder sig av enbart kvinnliga skådespelare. Det andra exemplet är Octavian ur Richard Strauss opera Rosenkavaljeren, en byxroIl
med uttalad queerhet. Gemensamt för båda är att de är inlemmade i en beräuarstruktur med inriktning på heterosexuell kärlek., och att dessa roller vanligtvis
uppfattas av publiken som manJiga trots att dc spelas av kvin no r. Beränarstrukturernas heterosexualitet bryter dock på sina ställen samman till förmln fö r en
öppen fl irt mellan kvinnor. Det rör sig om ögonblick som formJigen vibrerar av
queerhet.
Den teoretiska utgångspunkten för min diskussion av byxroller är ett feministiskt orienterat genusperspektiv, som belyser teatrala konstruktioner av socialt
kön. Något förenklat innebär det att det vi kallar kvinnligt och manligt inte i första hand är något medfött, utan sociokulturelIt betingade föreställningar och normer som ger sken av att vara nacu rgivna och självklara. Typiskt för de flesta genusöverskridande fö rk1ädnader är att de mer eller mindre uttalat kommer i ko n-
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nikt med det r~da nde genussytemeL' Fö rklädda karaktärer, som oloko-yaku-roller och Octavian, får oc ks~ svårigheter med sin heterosexuella identitet. Att komplettera den femini stiska läsningen med ett queer perspektiv fö r att analysera (och
rasera) den kulturellt si djupt rotade heterosexismens grundvalar öppnar för en
dynamisk diskussion om förhållandet mellan sexualitet och genus.
"Making Things Perfectly Queer"
Alexander Doty påpekar i sin bok Making things perfectly queer att alla människor inte bara kan, utan de facto upplever queer ögonblick.' Medvetenheten om
dessa ögonblicks existens vll.tierar dock avsevärt i olika publikkategorier. Hos
Doty betecknar begreppet queer i första hand Icsbiskhet/ homosexualitet, men
omfattar även bisexualitet, transsexualitet och heterosexuell queerhet (strajght
queemess). H an påpekar att mycket liten uppmärksamhet riktas p~ hur heterocentriska (även heterosexistiska) texter, teater, film er etc. kan innehålla queer element, och att människor som i huvudsak definierar sig som heterosexuella kan
uppleva queer ögonblick både i verkliga och fiktiva världar. Doty hävdar att dessa stunder av queerhet inte är osynliga. De finns där för den som förstår bejaka
och njuta av dem. Doty p~pekar också att vissa filmer, trots alt de producerats för
en heterosexuell publik, kan ha starkare queer potential än lesbisk och gayfilm,
ett p~pekande som är av betydelse med tanke på begärsmobilitet.~
Att inbjuda heterosexuella till en dialog o m förh~lI and el mellan sexualitet och
normalitet innebär enligt Doty inte en urvattning av queerbegreppet, utan snarare en radikalisering.av det. O m queer uttrycker det erotiska marginaliserade, kan
det på deu .a sätt användas både till motstånd mot den traditionellt snäva definitionen av heterosexualiteten, och som en ny radikal möjlighet till mer flexibJa positioner. Queer positioner, queer läsningar och queer nöjen är en del av det receptions- och diskussionsutrymme som existerar parallellt med heterosexuella
positioner.
Udden i ett queer perspektiv är med andra ord riktad mot d et normala snarare
än mot det heterosexuella. Det är inte heterosexualiteten i sig som är problemet,
utan dess ideologisera{n}de roll som institutio naliserad normalitet. D et finns
mycket i den kulturella mångfaJden som pekar utöver d e traditionella dikotomierna kring hetero- och homosexualitet. DOlY hävdar inte existensen aven queer
utopi som på ett oproblematiserat och opolitiskt sätt automatiskt skulle förena
homo- och heterosexuella i en gemensam erfarenhetssfär. H ur man uppfattar
världen sammanhänger med den egna positionen där faktorer som kön/genus,
klass, etnicitet och historisk kontext även fortsättningsvis är viktiga komponenter. Men det är också viktigt att heterosexuella uppfattar och vågar se sina queer
ögonblick just som queer, hävdar Doty.' Om queer är en del av kulturens erotiska kärna är det hög tid att definiera om begreppet normalitet.
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Queerhet och teater
H istoriskt sen är teaterns queer potential enorm. CT055-dressing har förekommit
så långt tillbaka i tiden som man kan spåra teaterkonsten såväl i Västerlandet som
i de traditionella teaterformerna i Asien. Teaterns egen gud Dionysos representerar inte bara fruktbarhet och hänförelse, utan också bisexualitet, och framställdes
oh a med båda könens karakteristika. Med Dionysosfesten i det antika G rekland
fö rbands en rituell förklädnadsakt med fli ckor som pojkar och pojkar som f1ick-

0'.
l den teater som uppstod på 400-talet f Kr ur Dionysoskulten var det män som
klädde Ul sig till kvinnor och spelade kvinnorol lerna på teatern. Orsaken till detta var kvinnors begränsade tillträde till den manligt definierade offentlighet som
teater var (och är) en del av. Detsamma ser vi exempelvis i medeltidens teater, och
det var först mot slutet Av 15OO-talet som kvinnor på allvar fick uppträda på den
europeiska teaterscenen. l England dröjde det dock ända till den stuarrska restaurationen 1660.
Byxroller är så kallade en travesti-roller inom balett, opera, opera comique,
vaudeville, sångspel och andra populära teaterformer där kvinnor uppträder i
manskläder.' lbl and spelar kvinnor regelrätta mansroller som otoko-yaku och
Octavian, men det kan också röra sig om mer tillfälliga förklädnader. När det under 1500- och 16oo-talen blev tillåtet för kvinnor att uppträda på teaterscenen
blev också byxroller vanliga. Många kvinnliga aktörer spelade någon gång under
sin karriär en roll utklädd till pojke eller man. Det blev även populärt att förklä
sig utanför scenen. Maskeraden, både den offentliga och privata, blev 1700-ta[ets
fest framfö r andra. För kvinnor blev det ett tillfäJle att i skydd av sin förklädnad
agera något fria re. Au kvinnor i den manliga fö rklädnaden tog sig ett flenal friheter även Utanför teaterscenen och maskeradbalerna vittnar historikerna Rudolf
Dekker och Lotte van de Pol om i sin bok Kvinnor i mamkliider." Paradoxalt nog
var cross-dressing förbjuden och straffbar i livet utanför scenen, medan teaterns
och maskeradbalernas genus- och klassöverskridande fö rkJädnadslekar accepterades, till och med uppmuntrades.
Roger Baker skiljer i boken Drag: A history offemale impersonation in the performing arts mellan äkta och fal sk fö rklädnad (reallfalse disguise).' Då förklädnader per definition är falska, kan denna distinktion kännas egendomlig, men Baker
fö rklarar saken på följande sätt. När en manlig (Baker talar enbart om manlig
drag) skådespelare som klätt ut sig till kvinna uppfattas av både åskådare och
medspelare som kvinna rör det sig om en äkta förklädnad. Publiken vet att det är
en man, men uppfattar konventionen och betraktar mannen som kvinna. Pojkskådespelaren i den engelska renässansteatern (Shakespeare), och de manliga innehavarna av dc kvinnliga rollerna i asiat isk teater (karo; i Thailand, tan i Kina
och onnagata i Japan) är exempel på denna äkta förklädnad. Falsk förklädnad är
däremot en manlig skådespelare, som klär ut sig till kvinna, men utan anspråk på
att uppfattas som en kvinna av åskådarna. I teaterns fiktiva värld spelar han i det-
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ta fall en utklädd man eller falsk kvinna. Motståndet mot det rådande genussystemet kan också vara en medveten handling i fo rm av gender-b(l}ending och gender fucking, där manliga sk!despelare, dragshowanister och sångare avsiktligt saboterar förkJädnaden.
Hur cro55-dre5sing än uppfattas skapar det magiska "om" genom fö rklädnaden
ett rum för queer begär som kanske aldrig ens unalas eller bejakas medvetet. Poängen är att genus genom förklädnaden blir åtminS[Qne potentiellt rörligt, begäret likaså. Fördelen med teater- och fi lmupplevelser är au de aldrig behöver redovisas för någon. [ teater- eller biografsalongens mörker är det fritt fram alt bejaka lusten att se.
Queer eftermiddag j Japan
"När jag såg Anju Min i DI~ är så blossande röd började hjärtat bulta på ett nytt
sätt. Det gick som en StÖt genom hela kroppen, från hjässan till fotabjället. Jag
hade aldrig haft en sådan teaterupplevelse tidigare. Jag trodde jag skulle explodera"." Orden uttalas aven belåtet fnissande japansk hemmafru som beskriver sin
upplevelse aven otoko-yaku, en kvinnlig aktör som specialiserat sig i mansroller
vid Takarazukateatern i Japan. Takarazuka är både en revyteater och en teaterskola med endast kvinnliga skådespelare, och med mängder av kvinnliga beun-
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Rose nkavaljeren.
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drare. I synnerhet de kvinnor som spelar mansrollerna, oroko-yaku, åtnjuter en
enastående popularitet.
Den citerade hemmafruns hemliga eftermiddagsnöje (maken får inget veta, påpekar ho n) består i an då och då tillsammans med andra hemmafruar besöka Takarazukateuern. Teatern skapades 1914 av Kobayshi khizo som en motvikt til!
Japans mansdominerade teatervärld. Takarazuka är en drömfabrik där kvinno r
kan fantis era o m den perfekte mannen, men en queer poäng i sammanhanget är
att denne drömman i själva verket är en kvinna.
På Takarazukateatern spelas två föreställningar per dag och föreställningarna
består av två delar. Första hälften berattar en historia som ofta går tillbaka på någon västerländsk klassisk roman eller operett/musikal. Framförandet liknar västerländska musikaler, och showdans är ett viktigt inslag i föreställningarna. Berättelserna är inspirerade av västerländsk melodram därför att melodramen bygger på ett ohämmat känsloflöde, vilket i detta sammanhang uppfattas som något
västerländskt i positiv bemärkelse. Vissa inslag påminner om sofistikerad dragshow, fast tvärtom, och Takarazuka estetik har fl era beröringspunkter med spanjoren Pedro Almod6vars filmspdk: kitsch, glitter och transvestism.
Efter paus vidtar revynummer med spektakulära scenkostymer. Repertoaren
bärs upp av två rollfack: oloko-yaku, mansrollerna och onna-yaku, kvinnorollerna. Kvinnorna so~ spelar mansroller är kortklippta och bär i allmänhet manskläder även privat, medan skådespelerskor som spelar kvinnorollerna i sin tur är
nästan parodiskt kvinnliga." Christina Nygren, teaterforskare med asiatisk teater
som spe<:ialitet, har påpekat att Takarazuka arbetar, i likhet med kabuki och de
övriga klassiska japanska teaterformerna, med gestaltandet av typer snarare än
med rolltolkning i väSterländsk bemärkelse. Kvinnorna är alltid ljuva och gråter
d ler ler i väntan på mannen, medan mannen (som egentligen är en hon) alltid är
maskulint hårdfö r, men galant och rättrådig." En otoko-yaku, kvinnan i manskläder, är medelpunkten i Takarazukas föreställningar. Hon förkroppsligar den
kvinnliga publikens drö m o m den ideala/ideale älskaren.
Otoko-yaku-rollernas queer potential uppmärksammades tidigt i Japan. I augusti 1939 utfärdade ko mmunfullmäktige i Osaka förbud mot oloko-yaku-roller.
Takarasiennerna, so m skådespelarna vid Takarazuka kallas efter den franska revy tradition so m grundaren Kobayashi Jchizo tog starka intryck av, läxades offentligt upp i tidningar för sin "abnormala och ostentativa" livsstil. Vid denna tidpunkt ändrades ockd Takarazukaskolans urs prungliga skoluniform till den mer
militära som fortfarande bärs av skolans elever. Kvinnor som spelar mansrollerna
förbjöds också att besvara sina beundrarbrev, och de fick inte heller umgås med
sina fans. 1l Repertoaren ändrades till att o mfatta fl er patriotiska musikaler i vilka
den goda kvinnan och modern idealiserades.
Vad var då 51 provocerande i otoko-yaka-aktörernas livsstil? Det onaturliga
och perversa kopplades delvis samman med importerade västerländska depraverade ideal. Samtidigt diskuterade kärleksrelationer mellan kvinnor i japansk press
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där skolflickor och deras ogifta kvinnliga lärare pekades ut av manliga sexologer
och andra kritiker som befrämjare av lesbiskhet. Den "maskuliniserade" kvinnans rollmodeller stod enligt kritikerna att fi nna i utländska filmer och i Takarazukas revy traditio n...
Redan t 910, fyra år fö re den förs ta föreställning vid Takarazukateatern, publicerades en av de första artiklarna i Japan o m lesbiskhet i den ledande damtidningen Fujo Shinbun.'s I artikeln gjordes en distinktion mellan två typer av homosexuella relationer mellan kvinnor. Den första typen är en doseui, en samkönad kärleksförbindelse me llan två kvinnor, medan den andra är en
omeno-kankei-relation, en "kvinna-man-relation", en japansk variant av ett
butch-femme-förhållande. Den första typen handlar om en kärleksrelation med
två individer av samma kön och samma genus, medan orne refererar till en relation mellan individer av samma kön, men av olika genus. En doseiai-relation beskrivs som en, förvisso passionerad, men dock platonsk kärlek mellan kvinnor.
Det är den klassiska homosexuella passagen på vägen in i vuxenlivets heterosexualitet. Teaterforskaren Jennifer Robertson som analyserat detta pressmaterial
påpekar att orne-relation beskrivs som något betydligt farligare och mer patologiskt än den platonska doseiai. Orne är ett avståndsta'gande från den obligatoriska heterosexualiteten, men innebär också att kvinnor på ett otillbörligt sätt axlar
maskulinitet."
År 1929 började japansk massmedia spekulera kring kopplingarna mellan lesbiskhet och Takarazukateatern. En ledande dagstidning publicerade artikelserien
"Abnormala sensationer" där det uttrycktes en oro över att de kvinnor som spelade otoko-yaku-rollerna skulle anla manligt genus även i det privata, och därmed
överskrida de tillåtna gränserna för siu egentliga genus. I ~ n artikel 1930 gjordes
Takarazukas oloko-yaku-aktörer direkt ansvariga till orne-relationers uppko mst."
Av det tidningsmaterial som Jennifer Robenson redovisar framgår d ~ t tydligt
att oloko-yaki-rollerna i likhet med den så kallade moderna flickan (mogaj på eU
effektivt sätt underminerade kvinnors traditio n~l1t givna plats i den rådande genusordningen. Den lesbiska kärleken var förvisso en bekymmer, men än mer
tycks manliga kritiker ha oroat sig över kvinnors genusbyte och övergående till
den maskulina ordningen.
Genom otoko-yaku -roller kunde (och kan) kvinnor klättra upp i den patriarkala hierarkin, låt vara att det enbart handlar om tillfälliga erövringar. Byxroller i
traditionella teaterformer innebär inte någon självklar subversivitct, men fungerar dock alltid som en distansering. En byxroll, en viss stereorypitet till trots, fal ler utanför den klassiska hjältinnerollen, och förlänar den kvinnliga karaktären en
rörelsefrihet, rent aven viss heroism som fallet är med många otoko-yaku-roller.
Förklädnaden erbjuder möjligheten till tillfällig genusrörlighet, och också till en
queer flirt mellan kvinnor.
H ur skulle vi annars kunna förklara det inledande citatet av den japanska hem-
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mafrun som si öppenhjärtat beskriver en orgastisk teaterupplevelse? Hon riktar
sin blick och sin begär mot idealmannen, men det konkreta begärsögonbJicket
framkallas av en kvinna. Frågan om blicken - vem har tillgång till blicken, vem
ser inom film och teater och vad händer med kvinnliga åskådare till manligt dominerade film er/teaterpjäser (Takarazu kas regissörer är alla män) är en av huvudfrågorna inom den feministiska film - och teaterforskningen. Blickdiskussionen
har genomgått många förän dringar alltscdan Laura Mulveys 1975 skrev sin artikel "VisuaJ pleasure and narrative cinema'" - tveklöst den oftast citerade och mest
omdiskuterade fem inistiska artikeln om blicken.'"
I diskussionen kring den manliga blicken inom ramen för heterosexuell fe ministisk film - och teaterforskning har mycket liten hänsyn tagits till de queer
ögonblick traditionella teaterlormer erbjuder. Den engelska filmforskaren Jackie
Stacey gör dock i boken Star gazing upp med myten om kvinnors status som offer för manliga beräm.rstrukturer." Blickfältet är ett betydligt mer invecklat och
sammansatt nät av oväntade begärskonstcllationer som omöjligen kan reduceras
till den kvinnliga iskådarens uttryckslösa passivitet. När exempelvis filmforskaren Mary Ann Doane syrl igt konstaterar att den kvinnliga aktörens manliga för klädnad bara är en annan form av objektifierande begär glömmer hon den kvinnli ga !skådarens queer potentia1.l<!
För att återgå till Bakers uppdelning mellan den äkta och falska förklädnaden
måste en oroko-yakll betraktas som en blandning av båda. Den är äkta såtillvida
att en otako-yaku enligt traditionen bör uppfattas som man. En skådespelerska i
rollfacket otoko-yaku sammanfattar arbetet på teatern på fö ljande sätt: "Varje
kvinna drömmer om att prinsen en dag skall dimpa ner på sin vita häst och ta henne med till en romantiskt och glamoröst liv. Naturligtvis vet vi innerst inne att LiVe( inte är sådant, men under ett par timmar görs drömmen verklig på teater. Publiken vill fl y in i en drömvärld och det är vår uppgift att skapa den".I' Grundkonceptet är därmed heterosexuellt med den lilJa besynnerlighet att verkliga män
inte kan leva upp till idealbilden.
I dokumentärlilmen Drömfabriken framhåller intervjuade kvinnor att fö rdelen
med otoko-yaku är att "han'" inre är man. "Om riktiga killar spelade skulle det bli
så grabbigt", säger en ung kvinna, "Men då tjejer spelar killar, så är det alla tjejers
killideal som de spelar upp på scenen."n Flera av kvinnorna framhåller att en otoko-yaku i första hand tänker på sin partner och är så förekommande mot kvinnorna. Den perfekte älskaren är med andra ord inte en man, utan en kvinna som
föreställer en man. En västerländsk motsvarighet till en idealiserad man som gestaltas aven kvinna finns exempe lvis i den romantiska baletten. En-travesti-dan söser som dansade manliga roller i lS00-talsbaletter sågs av sin samtid som en idealisering av manlig ungdom befriad från manliga attribut. Dansöserna bibehöll
trots manskostymen sin kvinnliga identitet som ansågs förläna scenen en mer po. etisk och på alla sätt skönare uppenbarelse än manliga dansare kunde uppvisa.ll
Detsamma kan sägas om kvinnorna som spelar mansroller vid Takarazukatea60
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tern. Förklädnaden blir falsk genom att en otoko-yaku så tydligt är en kvinna.
Hon är kortklippt, bär manskläder, men framtoningen är inte maskulin, utan snarare en karismatisk blandning av båda könen. På sitt sätt kan förhållandet mellan
otoko-yaku och onna-yaku beskrivas som en japansk teaterrnotsvarighet till
bmchJfemme-förhållandet i vilket den ena parten uppträder maskulint och ofta i
manskläder, och den andra fe minint. Butchlfemme-förhållandct förd ömdes på
sjuttiotalet av många femin ister som en kopia av de mest patriarkala heterosexuella förhållandena. Den amerikanska teaterforskaren Sue-Ellcn e ase har i motsats
till detta hävdat alt en butch/femme-par utgör en enhet tillsammans. Det rör sig
med andra ord inte om ett splittrat subjekt, inget motsatspar i heterosexuell bemärkelse, utan om en förföris k och utmanande helhet/' När en kvinna i detta
sammanhang klär sig i mans kläder klär hon inte ut sig till man, utan till otokoyaku, eller butch, en egen och rörlig kategori bortom den givna kvinnliga heterosexuella positionen.
Queer opera
I operan är genusöverskridande förklädnader med queer ögonblick ett vanligt fö ~
rekommande inslag. Alltifrån barockens kastrater, vilka även uppträdde i kvinnoroller, till senare tiders byxroller tycks den transvestitiska positionen även här
ha fungerat som kod för ett icke tillåtet begär. I analyser av operor med kvinnor
i mansroller utgår man i vanliga fall från det Baker kallar för äkta förklädnad och
ignorerar det faktum att det egentligen rör sig om en falsk förklädnad, en kvinna
som inte försöker dölja sitt kön/genus, Operabesökare godtar vanligen konventionen, och referar till byxrollerna som "han", medan en queer läsning, paradoxalt nog, fokuserar del "nalUrJiga" i observ..tioncn att sångerskans biologiska
kön/genus är uppenbart fö r alla som så önskar.
Richard Strauss' opera Rosenkavaljeren (Der Rosenkavalier, 1911 ) är en musikalisk komedi i tre akter. Operans huvudfigurer är Fältmarskalkinnan Werdenberg (sopran), en dam av den stora världen som har ett förhållande med den unge
greve Octavian (mezzosopran, byxroll), och baron Ochs (bas), en grovkornig
lantjunkare som för pengar vill gifta sig med den unga Sophie (hög sopran). I operan skildras klart uttalad hur "ynglingen" Octavian, även kallad H yacinth och
Quinquin, har ett sexuellt förhållande med en högt uppsatt mogen och gift kvinna, samtidigt som hennes/hans känslor väcks fö r den unga Sophie. Passionen
flammar upp på allvar när Octavian i egenskap av "rosenkavaljer" överlämnar
den silverros som i denna fungerar som en fästmangåva.
Att låta titelrollen Octavian sjungas aven kvinna är ett udda val vid 1900-talets
början. Richard Strauss älskade Mozart och Roser/kavaljeren är en l?OO-talspastisch (med förhinder då valsen ännu inte var uppfunnen). Byxrollen Cherubin i
Mozarts opera Figaros bröllop är förebilden till Octavian i Rosenkavaljerer/. C h e ~
rubin är dock mer inlemmad i förklädnadstraditionen än O ctavian kring 1911.
Tenoren hade under ISOD-talet i allt högre utsträckning befäst sin position som
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operornas unge manlige hjälte. Men Strauss ogillade tenorer. I motsats till Puccini skrev Strauss inte en enda huvudroll för en tenorröst." Han var däremot förtjuSt i librettisten Hugo von Hofmannsthals ide att låta Octavian sjungas aven
"till man förkl ädd graciös fli cka ..... Vilka Strauss motiv än må ha varit med sin
kvinnliga O ctavian, är dennas/ dennes möten med kvinnorna genomgående öppet
erOliserade, vilket resuherar i att Rosenkavaljeren är välfylld av 'lueer ögonblick.
Tack vare musiken kan operakonsten frysa 'lueer ögonblick, förl änga dem och
därmed skapa "gropar", tillfälliga, men ändå oändliga stunder av gudomlig varaktighet, skriver Wayne Koestenbaum i The queen's throat: Opera, homosexuality and the mystery of desire!' Queerhet har som både begreppslig och subkulturell sensibilitet dragit nytta av alla berättargrepp som brutit mot en lineär tidsuppfattning. Ett queer ögonblick är enligt Koestenbaum ett enastående tillstånd i
vilket genus förlorar sin trovärdighet och relevans. Sophie ropar i Rosenkavaljerens andra akt förgäves ut: "Er ist dn Mann!" ("Han är en man") om sin O ctavian i en önskan att övertyga sig själv och publiken om motsatsen till det vi ser. "Let
Sophie believe in gender, if it makes her happy", konstaterar Koestcnbaum lakoniskt. l l
Rosenkavaljerens viktigaste queer ögonblick är symmetriskt förd elade på operans tre akter. Operan öppnas med en scen som utspelar sig mellan Fältmarskalkinnan och Octavian i marskaJkinnans sovgemak efter en kärleksnatt. Här Uttrycker musiken ro och harmoni efter den stormiga ouvertyren som skildrar Fältma.rskalkinnans och Octavians kärleksnatt. Librettot föreskriver omfamningar
och kyssar på fle ra ställen. Redan i öppningsscenen etableras en stark erotisk kittling mellan kvinnorna. Denna scen refererar direkt till den passionerade natt
kvinnorna just upplevt tillsammans när O ctavian svärmiskt yttrar sina första ord
"Wie du want! Wie du bist!" ("Hur du var! Hur du ä!!") i en smekande uppåtgående fras som följs aven tydliggörande av det otillåtna i deras relation. Fortsättningen "Das ·weiss niemand, das ahm keiner" ("Ingen vet, ingen anar") klingar i ett hemJighetsfull t pianissimo. 29
Om första akten ur 'lueer synpunkt domineras av den kvardröjande stämningen efter kärleksnatten, så överskuggas andra akten av Octavians storstilade överlämnande av den symboliska silverrosen, symbolen för heterosexuell kärlek. Koestenbaum läser denna scen som Rosenkavaljcrem centrala queer ögonblick. När
Octavian gör entre förstår Sophie omedelbart att något ovanligt är i antågande.
Hon sjunger "Denn das ist ja so schön, so schön!" ("Det är ju så sköm, så
skönt"), medan orkestern understryker replikens betydelse genom extatisk musik.l<l
Att Octavian agerar rosenkavaljer beror på att librettisten Hugo von Hoff·
mannsthal och Richard Strauss uppfann en kavaljer som i stället för den blivande
brudgummen skulle överräcka silverrosen till den blivande bruden. Octavian
tränger sig inte bara symboliskt in i det heterosexuella genussystemet, utan saboterar konkret kärlekskarusellen. I det ögonblick silverrosen överlämnas av Oeta-
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vian, förälskar sig den unga Sophie i en kvinna, hävdar Koestenbaum." Quecrheten i detta ögonblick symboliseras av silverrosen, symbolen för kvinnans könsorgan, och de erotiskt laddade hänvisningarna till rosor, rosendoft och vällust i librettot är många. Koestenbaum refererar till Gertrude Steins gåta "a rose is a rose
is a rose", och påpekar att Stein här föreslår en tredje term, ett tredje kön/genus
som knuffar sig fram i en genusordning som traditionellt baserar sig på tanken om
två kön/genus.
Betraktat ur ett genusperspektiv besitter OClavian en dubbelt maktgivande social ställning: dels som man, dels tillhörande en hägre samhällsklass. Därigenom
innebär byxrollen en tillfällig statushö;ning, samt en ökad rörelse- och handlingsfrihet för kvinnan O ctavian. I den manliga munderingen är hon ett subjekt,
en pådrivande, oeh dominerande, karaktär i operan. Octavians känslomässiga
rörlighet finner ingen motsvarighet i exempelvis Sophie, som tvingas till ett passande (läs: begränsande) kvinnligt uppförande. Symboliskt nog uppträder Octavian i RosenkavaJjerem tredje akt förkl ädd till flicka, "Mariandl", vilket innebär
ett steg neråt i den sociala skalan, men också i den erotiska då flirtrnöjligheten begränsas till baronen Ochs tölpaktiga uppvaktande. Detta kan ses som en påminnelse om det rådande genussystemet.
En queer tolkning av byxroller skiljer sig från en traditionell femini stisk läsning genom att uppmärksamma att kvinnor i manskläder ofta blir tilldragande
karaktärer som har stor attraktionskraft på de kvinnor dc möter. Traditionella feministiska analyser kritiserar det faktum att kvinnor måste klä ut sig till män för
att kunna bli dynamiska karaktärer. Byxroiler har också kritiserats för att inre
kunna bryta den patriarkala maktstrukturen. Förklädnaden möjliggör tiUfalliga
frihetsupplevdser, men med betoning på tillfälliga. Den sociala genusindelningen
måste förbli intakt för att ordning ska råda mellan kvinnor och män.
Det är förvånansvarr au så många feminister förbisett byxrollens quccrhct.
Klassiska byxroller som C herubin och OClavian kan ohämmat flirta med den
skönsjungande sopranen. Blicken kan ha en erotisk laddning, men den kan också
uttrycka samförstånd kvinnor emellan (femalt! bonding), en ironisk och distanserande gest mitt i en föreställning som tydligt visar att båda sångerskorna förstått
vilken berättarstruktur de agerar i. Därför är det intressant att komplettera den
feministiska läsningen med ett queer perspektiv där det heterocentnska blickfältet öppnas upp för rörligare och mer överraskande bliekriktningar.
En byxroll drar till sig blickar från minst fyra olika håll: från hela kategorin
queer kvinnor som bejakar flirten mellan kvinnor och njuter av den; från kvinnor
som dras till den förklädde unge mannen; från män som uppvaktar pojken, samt
från män vilka under den manliga munderingen anar sig till en kvinna. Det rör sig
med andra ord om cn queer skala av fJirtmöj ligheter. Förklädnaden förändrar
kanske inget i själva genusordningen, men tänjer dock på dess gränser."
Mansrollerna i Takarazuka och byxrollen Octavian i Rosenkavaljeren visar
fram en älskartyp som är en kvinnoman, på intet sätt asexuell. Den erotiska ladd-
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ningen uppstlr från den säregna genusblandning som är så typsik för byxroller.
Bproll er dör inte heller i slutet, vilket de lidande sopranerna i västerländsk opera har en genomgående tendens att göra. Byxrollerna klarar sig (Vänom bättre än
kvinno rna i gemen, Därmed erbjuder byxrollen inte bara en möjlighet till en queer fl irt mellan kvinnor på scenen och salongen, utan också en identifikationsmöjlighet för kvinnor som inte känner igen sig i de ständigt lidande och döende
kvinno rna inom o pera och caheater. 'T m eimer the girl who doesn't get the guy,
o r I'm the guy, and that's fine with me", är sångerskan Marilyn Horneys sammanfatt ning av hyxroller." Tydligare kan det inte sägas.
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nina Rosenberg, fil dr, är verksam som lärare och fo rskare vid Teatervetcnskapliga institutio nen, Stockho lms universitet. Hon d isputerade 1993 p3 en regihistorisk avhand ling, En regissörs estetik; Ludvig josephson och den tjdiga teaterregin,
och är för närvarande sysselsatt med ett genusinriktat forskningsprojekt kring
den transvestitiska positionen (kvinnor i manskläder, män i kvinnokläder) inom
teaterkonsten. Hon har tidigare medverkat i lambda nordica (vol l / nr 21april
1996) med essän" A Quecr Feeling When I Look at You; Några refl exioner kring
den transvestitiska positionen på teater och film".
Queer moments in t heatr e and opera
The point of departure fo r this essay is that heterocentrist theater and opera contain queer moments, and that heterosexual straight-id entifying people experience
and enjoy these moments. As Alexander Doty has pointed out in his book Ma king things perfeccly queer, straight-identifying people should be encouraged tO
exarnine and express these moments as queer. The queer often operates within the
nonqueer, as does the nonqueer does within the queer.
This essay discusses twO examples of queer moments created by womcn who
cross-dress on stage: thc Qtoko-yaku-roles (women in male drag) in the )apanese
all-female. Takarazuka Revue, and the role of Octavian, a mezzo-soprano in male
drag in Richard StrauSs opera Der Rosenkavalier. Both roles are part of a heterocenn ist context and are usually pcrceived as "male". This essay argues that both
otoko-yaku and Ocr.avian are in fact roles with an outspoken queerncss that suhven heterosexist structures hy operung [hem up to the possibilities and pleasures
of au ractio n hetween women.
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Beröringspunkter och spänningar
Pia Laskar

T

rots att Adrienne Rich så tidigt som 1980 kritiserade den feministiska
forskningen för att sakna en analys av den institutionaliserade heterosexualiteten i sina arbeten har svenska kvinnoforskare inte i någon nämnvärd
utsträckning hörsammat kritiken. Därmed osynliggörs lesbiska kvinnors liv och
strategier kontinuerligt inom kvinno- och köns/genusforskningen.' J USA och
även j England har Women's Studies hunnit längre, men mycket återstår att göra
även där.'
Vid sidan av Rich's kritik och debatten som fö ljde i dess kölvatten har andra
strömningar uppstått som också utgår ifrån en analys av heterosexualiteten som
socialt konstruerad. Queer teori är en d dan När jag började sätta mig in vad
queer innebär, upptäckte jag både beröringspunkter och spänningar mellan den
och de lesbiskt feministiska sexualteo rierna. En del av dessa möten och kollisioner kommer jag att diskutera i denna artikel.

Den nya sexualitetsforskningen
Queer teori ingår som en del i den numera väldiga forskningen kring sexualitet,
ett forskningsfalt som de senaste decennierna exploderat och därför är $våröverblickbart och snårigt. Ett viktigt bidrag till den intensiva forskningen kring sexualitet som vi har idag var Michel Foucaults ifrågas2ttande av förtryckarhypotesen.
Enligt denna ses sexualiteten som något essentiellt och beständigt som i en fö rhistorisk tid var fri och o ko mplicerad, men som med kapitalismen och borgerlighetens uppkomst under 1600-talet i allt större omfattning kom att omges av restriktioner. Foucauh p3pekar istället att förtrycket/ makten inte ska betraktas som
ett klart och tydligt ovanifrån proklamerat förbud. Inte heller kan motstånd mot
förtrycket/makten förstås som en formering emot ett sådant förbud. Makten är
mer att betrakta som ett nät som verkar på olika nivåer. Den sprider sig t.ex. också genom produktionen av kunskap. Ett exempel p3 hur denna förtryckarhypotes har verkat kan vi se i inställningen till den moderna läkarvetenskapen som växte fram i slutet av 1800-talet och som kategoriserade, och klassificerade, sexuella
handlingar. Den betraktades länge som en reformrörelse som bröt med den victorianska eller oscarianska "tystnaden" kring sexualitet, men genom Foucaults
glasögon kan vi se just den moderna medicinska vetenskapens klassificeringar och
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