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Abstract 
This thesis analyzes Othello, the main character (now a female Othello) from 
Shakespeare’s play ‘Othello’ and Marianne (now saying the lines originally belonging to the 
male character), from Bergmann’s play ‘Scenes from a marriage’ and examines whether 
gender equality occurs when the female body plays a classic male character. Both plays 
were a part of the Danish Royal Theatres season 16/17.  

Elinor Fuchs proclaimed that the character is dead in the postmodern theatre and that it 
has been replaced by an unstable, nomadic subjectivity – a term primarily linked to 
feminist philosopher Rosi Braidotti. Making reference to the work of Gilles Deleuze and 
Felix Guattari, Braidotti criticizes essentialist representations of subjectivity that represent 
the ‘self’ as singular and fixed, and argues, instead, for a subjectivity that can be 
understood as multiple, fluid, and constantly changing. As an example of the political 
significance of feminist figurations, the nomadic subject illustrates subjectivity in process 
by moving between and across the traditional boundaries associated with categories such 
as gender or class - disrupting, in the process, traditional understandings of women.  

Theorists like Judith Butler, Deleuze and Guattari have used the nomadic subjectivity to 
open up the discussion and redefinition of subjectivity, which in theory makes woman 
equal to man, Butler with her theory of the performative gender and Deleuze and Guattari 
with ‘becomings’.  

However, in Hollywood and in Denmark men still dominate. Only one third of leading 
roles in Danish movies are female and the female characters are always someone’s mother, 
wife, sister etc. As a response, female actresses are now writing, producing and directing 
their own stories.  

In the theatre the lack of female characters is visible as well. However, some theaters have, 
in recent years, focused on the gender issues and have for example been experimenting 
with gender-swap. The Danish Royal Theatre has done exactly that with ‘Othello’ and 
‘Scenes from a marriage’. By analyzing the two plays the thesis concludes that women can 
conquer and exert a subject position but only as long as the patriarchy ‘allows’ them to. 
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INDLEDNING 
“We have to start seeing women as they really are on film. 
 I feel like women of incredible talent [are constantly] playing wives and girlfriends. 
 I've just had enough!”.  
 
Ordene er den amerikanske skuespiller og producer Reese Witherspoon’s, der i mangel af 
komplekse og interessante roller til kvinder tog sagen i egen hånd og sammen med bl.a. 
Nicole Kidman, fik stablet HBO-serien ’Big Little Lies’ på benene. For sagen er den, at der 
er færre hovedroller til kvindelige skuespillere og højere løn til de mandlige. 
Scenekunstens verden er i mændenes favør. Men revolutionen er i gang. Overalt i den 
vestlige verden ruller feminismen på ny.  
 
I Hollywood er frustrationen stor og flere kvindelige skuespillere bliver instruktører, 
manuskriptforfattere og/eller producenter. ’Big Little Lies’ er blot ét eksempel. Sandra 
Bullock kæmpede sig til hovedrollen som Jane Bodine i ’Our Brand is Crisis’ og Helen 
Mirren som oberst Katherine Powell i ’Eye in the Sky’ – roller, der oprindeligt var skrevet 
til mænd. Men det er ikke længere nok. De interessante, komplekse og ikke mindst 
genkendelige kvinderoller skrives ikke af mændene. Derfor er kvinderne begyndt at skrive 
deres historier selv.  
 
Mænd dominerer filmbranchen. Alene i danske spillefilm går mere end 65% af 
hovedrollerne til mænd mod 35% kvindelige hovedroller.1 Og så er der lønnen. Jennifer 
Lawrence tjente betydeligt mindre end sine mandlige kollegaer i succes-serien ’The Hunger 
Games’, til trods for at hun var hovedrolleindehaveren.  Skuespilleren Mark Wahlberg fik 
1800 gange mere i løn end hans kvindelige kollega, Michelle Williams, på 
ekstraoptagelserne til filmen ’All the Money in the World’. Herhjemme kunne Dansk 
Skuespillerforbund i 2016 præsentere en undersøgelse der viser, at danske mandlige 
skuespillere i gennemsnit tjener 9.000 kr. mere om måneden end deres kvindelige 
kollegaer, for det samme arbejde. De kvindelige skuespilleres kamp er ikke kun et opråb 
om manglende roller og ligeløn. Det er en magtkamp – en kamp om ligeværdighed. For 

                                                
1  kilde: Det Danske Filminstitut (DFI) 
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som Simone de Beauvoir så smukt har sagt: “The point is not for women simply to take 
power out of men’s hands since that wouldn’t change anything about the world. It’s a 
question precisely of destroying that notion of power.”  
 
Der er langt imellem de stærke og aktive kvindelige (hoved)roller, hvor kvinden er centrum 
for sin egen historie. Ofte er den kvindelige rolle ’reduceret’ til rollen som mor, elskerinde 
eller hustru – med andre ord: kvinden er altid ’nogens’. Det lader til, at de kvindelige roller 
hurtigt mister deres egen historie og i stedet bliver en følelsesmæssig støtte til den 
mandlige rolles historie. Det er ham der er den agerende mens kvinden den re-agerende. 
Historisk set har kvinden altid været underlagt manden – lige fra den medicinske verden i 
det 18. århundrede (i Europa) deklarerede med ’the One-sex-model’, at kvinden var en 
mislykket mand idet hun havde kønsorganer fejlagtigt placeret inde i kroppen, til Freuds 
Ødipuskompleks, samfundets forventningsramme og ikke mindst de kønnede koder, som 
vi alle bør efterleve for at tage del i fællesskabet.  
 
Kønskategorierne er dog ikke længere stabile enheder. Elinor Fuchs har proklameret 
karakterens død i det postmoderne teater, og den er i stedet er erstattet med et ustabilt 
subjekt på scenen, der er i konstant forandringsproces. Dette nomadiske subjekt åbner op 
for nye handlingsmuligheder, hvor man ikke længere er ’fastlåst’ til sit biologiske køn. Når 
identiteten er til forhandling, trues den hidtil dominerende, patriarkalske position. Når 
kvinden har været den ustabile position, hvad sker der så, når den ustabile identitet 
indtager den stabiles position?  
 
Dette speciale vil, ud fra et teater- og performancevidenskabeligt perspektiv, 
undersøge om der kan ske en ligestilling af kønnene, når kvindekroppen 
indtager en klassisk manderolle? 
 
For at besvare dette, vil specialet gøre brug af teorier der søger at dekonstruerer den 
klassiske, dualistiske forståelse af køn. Specialet vil bl.a. tage udgangspunkt Judith Butler, 
der er kendt fra den post-strukturalistiske og konstruktivistiske kønsforskning. Butler 
fremlægger sin teori om kønnet som performativt og udfolder sin antagelse af kroppen 
som ’bærer af mening’ og derved fundamentalt dramatisk i bl.a. Performative Acts and 
Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory (1988) og Gender 
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trouble, feminism and the subversion of identity (1999). Butler dekonstruerer skelnen 
mellem det biologiske køn (sex) og det sociale køn (gender), som tidligere feminister, i 
kølvandet på Beauvoir, har hævdet. Ifølge Butler giver skellet ikke mening, da vi aldrig kan 
erkende et rent biologisk køn bagom den kulturelle kodning. Hun mener, at mennesker 
formes gennem hegemoniske gentagelsespraksisser, og da køn først og fremmest gøres i 
forhold til allerede fastlagte koder, er det derfor ikke subjektet, der performer, men 
subjektet, der bliver performet. Opløsningen af normative antagelser kan derfor foretages 
gennem dekonstruktion og rekonstruktion af stereotype kønsroller. Derved åbnes der op 
for nye performative rollerepræsentationer, som skaber mulighed for en re-artikulering af 
subjektets identitet. Butlers mål er en frisættelse af kønnet og seksualiteten via opgøret 
med modsætningerne mand og kvinde. I stedet introducerer hun ideen om kønnet som 
flydende, performativt og uafhængigt af biologien – dermed ikke sagt at det biologiske køn 
ikke eksisterer, men for Butler eksisterer kønnet aldrig i en ’ren’ form.  
 
Specialet vil også bruge uddrag fra filosofferne Gilles Deleuze og Felix Guattari’s bog A 
Thousands Plateaus: Capitalism and Schizophrenia (1987), hvori de tilbyder inklusive 
tankemodeller der strækker sig ud over de binære modsætninger såsom krop og sind, Selv 
og Andet, natur og kultur – og ikke mindst mand og kvinde. Deleuze og Guattaris 
becoming-teori er et nøglebegreb for deres filosofi idet den referer til et ’in-between’ hvori 
identitet aldrig er stabilt, men altid i konstant tilblivelse. De sammenligner becoming med 
rhizomet; en altid igangværende proces uden nogen begyndelse eller slutning. Specialet vil 
undersøge hvordan Deleuze og Guattari dekonstruerer det feminine og maskuline, som i 
stedet erstattes af en konstant-tilblivelsesproces mod destabilisering af identitet – fri fra af 
subjektivitetens begrænsninger. En proces, som Deleuze og Guattari mener, også ligestiller 
kvinden.  
 
Før man kan opnå en fyldestgørende forståelse af ovennævnte teorier er det vigtigt at 
forstå, at subjektets formationsmuligheder er tæt forbundne med udviklingen af 
karakterrepræsentation. Derfor vil specialet også inddrage flere teater- og 
performanceteoretikere. Mette Tranholms ph.d.-afhandling Disincarnation: Jack Smith 
and the character as assemblage (2017) vil være med til bl.a. at give et overblik over de 
klassiske karakterrepræsentationer, mens Elinor Fuchs tekst The Death of Character: 



Katrin Nørskov von Linstow Speciale juli 2018 
Cmd397 Teater- og performancestudier 

8 
 

Persepctives on Theater after Modernism (1996) vil argumentere for karakterens død i det 
postmoderne teater.  
 
For at undersøge og diskutere om det ustabile subjekt ligestiller kønnene og muliggør 
kvindens indtagelse af en subjektsposition, vil specialet også inddrage Elizabeth Grosz’s 
Volatile Bodies: Toward a Coperal Feminism (1994) og Rosi Braidotti’s Nomadic 
Subjects: Embodiment and sexual difference in contemporary feminist theory (1994), 
som et kritisk modstykke til bl.a. Deleuze og Guattarti. Grosz og Braidotti kritiserer de 
franske filosoffer for ikke at anerkende den seksuelle forskel mellem mænd og kvinder – 
noget de mener er en vigtig faktor i processen med at omdanne kvinder til subjekter.   
Ud fra problemformuleringen og arbejdet med teorierne, vil specialet også analysere Det 
Kongelige Teaters forestillinger ’Othello’ og ’Scener fra et ægteskab’, der trods det at være 
klassiske skuespil, leger med køn og identitet i deres (nye) opsætninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katrin Nørskov von Linstow Speciale juli 2018 
Cmd397 Teater- og performancestudier 

9 
 

DET HISTORISKE 
Før vi til fulde kan forstå bukserollernes ambivalens, den ødipale problematik og 
vigtigheden af samfundets allerede fastlagte kønnede koder, er en forklaring af ’the One-
sex model’ nødvendig for at forstå, at kvindens position i forhold til manden ikke kun har 
sit afsæt i vores sociale liv, men i lige så høj grad også har gjort sig gældende i vores 
medicinske verden.  
 

The One-sex model 
Ifølge Laqueur blev der, allerede før det 18. århundrede erkendt, at der var fysiske forskelle 
på mænd og kvinders kønsorganer, men at disse forskelle aldrig synes at være blevet tillagt 
nogen signifikant betydning. Der var faktisk ikke megen interesse i beviserne - de 
anatomiske og fysiologiske forskelle, før sådanne forskelle blev politisk vigtige. Laqueur 
sporer ’the one-sex model’ helt tilbage til den græsk-romerske antik og siger, at kvinder i 
tusindvis af år er blevet betragtet som fejlagtige mænd, idet man mente, at de havde de 
samme kønsorganer som mænd, dog inde i kroppen. Laqueur hævder ydermere, at ’the one-
sex model’ dominerede medicinsk og filosofisk litteratur frem til begyndelsen af det attende 
århundrede, og at videnskaben endda understøttede dette.  
 
Til denne påstand benytter Laqueur sig bl.a. af Galen fra Pergamon, som var en af 
antikkens fremtrædende læger, hvis teorier dominerede den vestlige lægevidenskab i mere 
end tusinde år. Både Galen og Aristoteles postulerede en strukturel homologi mellem 
kønsorganer hos mænd og kvinder, hvorved de dybestes set var den samme. Eneste forskel 
var, at mænds kønsorganer lå udenfor kroppen, mens kvinders lå inde i kroppen og var, 
naturligvis, omvendt: en vagina var en penis, æggestokke var testikler etc.  
 Ifølge Galen bør vi: “Think first, please, of the man's [external genitalia] turned in and 
extending inward between the rectum and the bladder. If this should happen, the scrotum 
would necessarily take the place of the uterus with the testes lying outside, next to it on 
either side." (Laqueur 1994: 25). For Galen, har kvinder altså præcis samme organer som 
mænd, blot placeret forkerte steder i kroppen. Dette betød således, at kvinder blev set som 
en mindre perfekt version af en mand – men stadig en version af dem. “(…) just as mankind 
is the most perfect of all animals, so within mankind the man is more perfect than the 
woman (…)” (Laqueur 1994: 28) 
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På same måde anså man også kropsvæsker (sæd, blod, mælk) for at være ens: 
“Physiologically, the one-sex model claims that ’in the blood, semen, milk and other fluids 
of the one-sex body, there is no female and no sharp boundary between the sexes’". 
(Laqueur 1994: 35). Kønnet blev således bestemt af de forskellige kropsvæsker og deres 
indbyrdes blandingsforhold. Endvidere mente man, at kroppen bestod af fire 
‘temperamenter’ (humours): kulde, varme, fugt og tør.2 Præcis som med de flydende 
kropsvæsker, varierede individer i deres ‘humorale’ sammensætning. Kvinderne var 
domineret af kold og fugtig, mens mændene blev domineret af varm og tør. Og som Galen 
forklarer:  
 
“Now just as mankind is the most perfect of all animals, so within mankind the man is 
more perfect than the woman, and the reason for his perfection is his excess of heat, for 
heat is Nature’s primary instrument. Hence in those animals that have less of it, her 
workmanship is necessarily more imperfect, and so it is no wonder that the female is less 
perfect than the male by as much as she is colder than he.” (Jeanneret 2017: 6).  
Forskellen i temperaturer mentes, at fastsætte forskellige psykosociale kvaliteter. The one-
sex model betragtede altså manden som den perfekte manifestation af kroppen, mens 
kvinder var ufuldkommene mænd, med alle de sociale og kulturelle konsekvenser, der 
fulgte med. Og trods den tydelige fysiske forskel, synes det blot at forstærke 
overbevisningen.  
 
På Galens tid var der altså meget få ord associeret med både mandlige og kvindelig anatomi, 
men især fraværet af ord associeret med kvindelig anatomi, understreger den manglende 
interesse i at se kønnene som værende forskellige – også selvom det visuelt må have været 
svært at fornægte. Laqueur argumenterer for, at filosoffer såsom Aristoteles delte Galens syn 
på the one-sex model. Aristoteles var dog overbevist om at der var to forskellige køn, men 
for ham handlede det om, at mænd og kvinder havde forskellige sociale roller i samfundet, 
men at disse ikke nødvendigvis var knyttet til kroppen: “Aristotle certainly regarded male 
and female bodies as specifically adapted to their particular roles, he did not regard these 
adaptions as the signs of sexual opposition.” (Laqueur 1994: 29).  

                                                
2 De fire humorale egenskaber på dansk er ikke særlig velklingende, men er direkte oversat fra engelsk (cold, warm, 
moist, dry). 
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Mandlige og kvindelige organer blev ofte afbildet side om side for at demonstrere deres 
sammenlignelighed. Skeden blev tegnet som lang og fallisk og var næsten en tro kopi af en 
penis. Det eneste der kunne afsløre, at der var tale om en kvindekrop var, hvis tegneren 
tegnede et barn i maven. ”Gud hade givit människan en kropp och den var manlig. 
Kvinnor hade likadana könsorgan som män, bara inåtvända i kroppen” (Rosenberg 
2000: 45). Jo tydeligere kvindekroppen blev repræsenteret, jo mere overbevisende blev 
det, at kvindekroppen var en mindre magtfuld udgave af en mandekrop.  
 
 

Kvinder på scenen 
Denne historiske ’nedvurdering’ af kvinden legitimeres ikke kun i den medicinske verden, men 
i høj grad også i den sociale.  
 
Det 17. og 18. århundrede var stærkt reguleret for kvinder. Der var strenge regler for 
hvordan de skulle gebærde sig og samtale. “Decent women were expected not to exhibit 
themselves in any kind of public action, unless they wanted to be considered as sirens.” 
(Jeanneret 2017: 5). Kvinder var forbudt adgang til scenen, men kunne dog under helt 
særlige omstændigheder performe for en nøje udvalgt skare. Denne ‘lack of decency’ var 
direkte linket til kurtisaner – prostitution – og derfor afholdte de fleste kvinder sig da også 
fra offentlige aktiviteter. I operaens verden løste man manglen på kvinder med 
kastratsangerne3, mens man på teaterscenen brugte drenge i de kvindelige roller. “As seen 
with the one-sex model human beings were not conceived as one of two categories 
determined by anatomy, but rather as points on a continuum, ’in which degrees of 
maleness and femaleness were not driven by biological imperatives.’” (Heller 2005: 311).  
De binære forestillinger var altså stadig til stede i form af kvindelig stilhed og kyskhed mod 
mandlig veltalenhed og mod. Disse egenskaber blev betragtet som medfødt på en måde, 
som det biologiske køn ikke blev. 
 
En kvinde på scenen, hvad end hun sang eller talte, blev opfattet som langt mere unaturlig 
end fx en kastratsanger, eller en mand i en kvinderolle. “(…)boys playing women on stage 
were applauded for the sexually charged, dangerous, seductive but not necessarily 

                                                
3  Kastratsangere var drenge der blev kastreret inden puberteten, for at bibeholde deres lyse (feminine) stemme. 



Katrin Nørskov von Linstow Speciale juli 2018 
Cmd397 Teater- og performancestudier 

12 
 

unnatural performances.” (ibid.)  På denne måde kunne en dreng/mand i kvinderoller 
optage rummet mellem mand og kvinde på det biologiske spektrum - som et menneske, 
stadig identificeret som mand, men med evnen til at være veltalende, teatralsk og begæret.  
 
I 1600-tallet kunne kvinderne endelig indtage scenen om end i form af kvindelige 
manderoller, også kendt som buskerollerne. Fænomenet blev meget populært og medførte 
en regulær eksplosion i brugen af kvinder i manderoller. At spille en bukserolle betød 
ganske enkelt, at en kvindelig skuespiller optrådte maskeret og klædt som en dreng eller 
ung mand.  Bukserollerne var ofte dobbeltbundede, fx hos Shakespeare, hvor kvinderoller 
hidtil var blevet spillet af unge mænd. I disse dramaer er kønsforklædning en central 
dramaturgisk og erotisk drivkraft. Da kvinderne gjorde deres entré på teatret, blev disse 
rollers popularitet nu forbundet med en ny funden erotisk interesse ved offentligt, at 
kunne beskue kvinder i bukser. Kvindernes spinklere kroppe og lysere stemmer blev 
opfattet som bedre illuderende, end hvis en voksen mand skulle spille den pågældende 
rolle. En kvindekrop fremstillet som et drengebarn virkede muligvis mindre stødende på 
normalitetsbegrebet, end en udvokset mandligt kønnet krop. Der må også̊ have været et 
ikke ubetydeligt element af pikanteri og seksuel pirring i at give tilskuerne (uanset køn og 
seksuel orientering) mulighed for at se en kvindes ben iført stramme bukser i en tid, hvor 
kvinders ben var helt usynlige i offentligheden.  

Efterhånden udviklede det sig til, at kvindelige skuespillere påtog sig at spille mandlige 
karakterer i forklædning, men uden kønsforklædningens centrale dramaturgiske funktion. 
Med 1900-tallets indtog blev ’kønsforklædningsrollerne’ i stigende grad suspekte pga. en 
voksende bevidsthed om forbindelsen mellem homoseksualitet og kønsforklædning. Dette 
betød, at de kvindelige manderoller flyttede fra det realistiske teater over til bl.a. varieté - 
hvor fx Marlene Dietrich optrådte i kjolesæt og høj hat. I det moderne teater kan vi til dato 
stadig se bukseroller – mere som et dramaturgisk iscenesættergreb som når fx Ghita Nørby 
og Bodil Udsen spillede de to store herre-roller som hhv. Alceste og Philinte i Molières 
Misantropen på Betty Nansen Teatret i 2002. 

Mænd spillede også ’kønsforklædningsroller’, oftest som gammel eller i komiske roller. 
Dette stammer nok fra teatrets tidlige tid, hvor der var så̊ få kvindelige skuespillere ansat, 
at de mandlige skuespillere også̊ måtte spille kvinderoller. Der er snarere tale om en 
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udbredt vesteuropæisk konvention, at nogle komiske/groteske kvinderoller blev fremstillet 
af mandlige skuespillere. ”Historiskt sett saknar få kulturer transvestitiska inslag. Som et 
uttryck för social degradering blir män omvandlade till kvinnor med allt vad det 
innebär. Kvinnor i sin tur klär sig i manskläder för att slippa ett traditionellt kvinnoliv.” 
(Rosenberg 2000: 9) 

Den finsk-svenske teaterforsker, Tiina Rosenberg, gennemgår i Byxbegär 
bukserollefænomenet gennem en queer-optik. Den biologisk baserede sexologi har i 
stigende grad givet plads til studier, der primært fokuserede på hvordan begrebet 
homoseksualitet blev konstrueret, historisk og geografisk. Disse studier har været 
betydningsfulde for at forstå, hvordan seksualitet er blevet almindeligt opfattet gennem 
tiden. Rosenberg tager derfor afsæt i Judith Butler, der i begyndelsen af 1990’erne 
opfordrede til at være critically queer.  

Butlers teori vil blive præsenteret mere dybdegående senere i specialet, men ift. 
Rosenbergs afsæt i Butler, er det nødvendigt med en kort gennemgang.  

Ifølge Butler er køn og seksualitet ikke interne karakteristika, metafysiske stoffer eller 
stabile identiteter, men diskriminationsdefinerede magtdiskurser, der opretholdes ved 
gentagelse. Som Rosenberg skriver:  

”Den heterosexuella matrisen styr definitionen av det socialt godkända respektive icke-
godkända. Denne matris kräver ett genussystem med två tydligt identifierbara kön: ett 
kvinnligt och ett manligt. Genus är inte vara (being) utan en aktiv imitativ handling 
(imitative doing). Genusidentiteter installeras genom en stiliserad upprepning av akter. 
Deras sociala stabilitet vilar på denna upprepning, samtidigt som den innebär möjlighet 
till forändring. Det går inte att kopiera eller imitera något exakt likadant varje gång. 
Varje ny upprepning innebär en möjlighet till stora eller små förskjutningar (…)” 
(Rosenberg 2000: 15-16)  

Med teorien om det performative køn forklarer Butler, hvordan det inden for den 
heteroseksuelle matrix er muligt at normere heteroseksualiteten ved at opstille mand og 
kvinde, som en binær opposition. En kategorisering hun forsøger at dekonstruere. Gennem 
løbende gentagelser af performativer som fx forbud, skabes normer og regler for hvordan 
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man bør opføre sig, for at passe ind i diskursen. (Butler 1999: 68-69). Tænk fx på Lacans 
idé om den symbolske orden, hvor faderens lov hersker med basis i en naturgiven 
heteroseksualitet. Ifølge Butler citerer man en vis opfattelse af kønnet, eller sagt på en 
anden måde: man konstituerer den kulturelle opfattelse af kønnet og gør kønnet 
forståeligt. På samme måde har Lacans symbolske orden også kun gyldighed i og med, at 
den gentagelsesvist citeres. Den er ikke naturgiven. Butler anser den heterocentriske 
diskurs, på baggrund af det citerede køn, som begrænsende for kønnets udfoldelse idet den 
regulerer de enkelte subjekter og marginaliserer dem, der ikke lever op til normerne. 
Eftersom køn konstitueres som en kæde af citeringer af de herskende kønsnormer vil der, 
ifølge Butler, opstå øjeblikke hvor normerne er afhængige af at blive citeret igen og igen og, 
at der her opstår kløfter mellem de regulerende normer og de kroppe gennem hvilke 
normerne materialiseres. Disse kløfter danner sprækker, som giver subjektet plads til at 
performe kønnet lidt anderledes og dermed rykke ved den traditionelle opfattelse af køn. 
Denne ’forskydelse’ af gentagelsespraksisen giver mulighed for identitetsoverskridelse. 
(Butler 1993: 12-16). Der ligger således altid en afvigelse i gentagelsen af den performative 
handling, og heri ligger muligheden for forandring. 

Rosenberg bruger altså Butlers queerteori til at kigge på den ’sprække’ der utvivlsomt 
opstår, når der sker et misforhold på scenen – en sprække i heteronormativitetens 
iscenesættelse af køn, eller sagt på en anden måde: når der kom uorden i præsentationen 
og repræsentationen i det biologiske og det sociale køn tydeliggøres sprækken, som 
frembringer en ustabilitet i opfattelsen af kønnet. Hertil er bukserollefænomenet et af de 
første eksempler. ”Kvinnor i manskläder är ett omtyckt tema i den europeiska 
teatertraditionen. Byxrollssyndromet innebär att en kvinna, en transvesti, i manskläder, 
intar en maskulin position samtidigt som hon låter som och de facto är en kvinna.” 
(Rosenberg 2000: 21) Præcis som mændene, hvad enten det var som kastratsanger eller i 
kvindeklæder, kunne indtage rummet mellem kønnene, åbner buskerollerene 
tilsyneladende op for samme mulighed for kvinder – at kunne indtage en maskulin 
position trods bevarelsen af kvindeligheden.  
 
Ifølge Rosenberg findes der to typer bukseroller i teatret: en hvor den kvindelig karakter 
tvinges af omstændighederne (intrigen) til at optræde i mandsklæder for at løse sine 
problemer. Og en anden hvor den kvindelige karakter iklæder sig mandsklæder for at ligne 
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en mand. Rosenberg udtrykker det således, at udøveren af en sådan type bukserolle 
præsenterer en kvindes krop, men som rollekarakter repræsenterer hun maskulinitet. 
Dermed opstår der et misforhold, noget queer, i forholdet mellem biologisk køn 
(præsentation) og socialt køn (repræsentation). ”En kvinnlig karaktär råkar ut för en 
konflikt som hon inte kan lösa i traditionella kvinnokläder hur kvick och spetsfundig hon 
än må vara. I den manliga munderingen blir hon omedelbart ett subjekt, en pådrivande 
och i vissa fall även dominerande karaktär i dramat.” (Rosenberg 2000: 33)  
Det er altså muligt for kvinden at blive et subjekt og indtage den dominerende rolle, men 
ikke for bestandigt. De mandlige beklædningsgenstande giver dog kun en midlertidig frihed.  
 
Tøjændringen har en kort opgave i dramaet, og ifølge Rosenberg sker det som regel for at 
løse en kærlighedskonflikt. Kærligheden synes at være et kvindeligt evighedsprojekt, og her 
er teatret ingen undtagelse. Når missionen er afsluttet, skal masken opgives. Trods den 
queer-sprække synes opdelingen af ’kvindelig dyd’ og ’mandlig handlingskraft’ at forblive 
central for motivtraditionen med kvinden i mandeklæder: 
 
”Det finns en egen tradition för kvinnor i manskläder inom europeisk teater och litteratur 
som inte liknar den för män i kvinnokläder. Kvinnor har nästan alltid något att vinna när 
de uppträder i manskläder. I manlig mundering lyckas de åtminstone temporärt att bli 
subjekt. Detta gäller både de historiska kvinnor vilka levt som ”män” och kvinnor i 
manskläder på teaterscenen och i litteraturen. Som en väg att komma upp sig är den 
manlige klädedräkten effektivare för kvinnor än kvinnokläder är för män. Att klä sig är 
att slippa bli sedd, det vil säga att vara ett rent subjekt (…)” (Rosenberg 2000: 23)  
 
Uanset hvilken type bukserolle der er tale om, står det klart at det altid handler om kvindens 
ønske om, at slippe ud af kønnets fastlagte handlingsmuligheder og tilkæmpe sig nogle nye 
– hvilket kun kan ske i forklædningen som mand. 
 
Den ubalance som queer-sprækken og bukserollen afdækker, skaber et behov for et tredje 
køn, som en kategori mellem eller udenfor de to binære kønskonstruktioner. ”Teorin om 
androgynerna och det tredje könet påminner om att kvinnlighet och manlighet inte är 
några absoluta kategorier.” (Rosenberg 2000: 47) Det androgyne er senere blevet kædet 
sammen med bi- og homoseksualiteten. Til trods for dette mener Rosenberg, at det 
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androgyne stadig er en gådefuld forening af det feminine og maskuline, en art frizone. I 
dag kender vi det androgyne fra bl.a. skuespillere som Glenn Close, Tilda Swinton og Jared 
Leto, der alle optager rummet mellem kønnene.  
 
 

En kulturelt forstået krop 
Der er ingen tvivl om, at tøjet (klæderne) er en væsentlig faktor for vores måde både at 
præsentere og opfatte hinanden på. Rosenberg fastslår, at på samme måde som kønnet er 
socialt konstrueret, skaber tøjet ligeledes de kulturelt forståelige kroppe. Tøj er koder der 
gennem konventioner repræsenterer eller oversætter imellem ’bæreren’ og ’modtageren’. 
Som Rosenberg skriver er en kode ikke et naturligt udtryk, men en kulturel konvention: 
”Koden utgör inte heller någon stabil struktur.” (Ibid.)  
 
Moden og ikke mindst betydningen af tøjet har skiftet gennem tiden. Fx bukser der 
tidligere udelukkende var synonym med mandsbeklædning, men i dag er både kulturelt 
forståeligt og socialt accepteret for kvinder at iklæde sig. Bukserollerne er på mange måder 
en beretning om hvordan kvinderne ønskede at frigøre sig fra sociale konventioner på 
scenen, men også i det virkelige liv må kvinder have følt behov for selv at bestemme 
hvordan de skulle ’være’ kvinder. Ser man på kvindemoden gennem historien får man 
ligeledes et indblik i det omkringliggende samfund, som kvinderne var en del af. I 1700- og 
1800-tallet skulle kvinder have en smal talje, som kun kunne opnås med et korset. Et 
korset der sad så stramt, at det må have været næsten umuligt at trække vejret eller tale. 
Samtidig var kjolerne lange og med korsettet indenunder blev kvinderne helt automatisk 
fysisk begrænset. Hvilket stemmer overens med samfundets forventning til kvinders 
opførelse. De skulle ikke tale, men ses. I 1900-tallet blev der gjort oprør mod indsnøringen 
gennem nye reformkjoler4 og den nye tids aktive kvinde fik derimod brug for 
spadseredragter og lignende tøj, der gav større bevægelsesfrihed. 1920’ernes kvindeideal 
var ’drengepigen’, hvilket betød kort hår og korte kjoler.5 I 1950’erne vendte kvinders 

                                                
4 Fra midten af 1800-tallet blev det stramme kvindekorset et diskussionsemne i de borgerlige kvindebevægelser. De 
opfattede korsettet som symbol på det, der holdt kvinder tilbage i samfundet. Også lægerne argumenterede imod den 
stramme korsettering, der kunne skade kvindekroppen og give øget risiko for fosterskader og komplicerede fødsler. 
Læger og kvindesagsforkæmpere anbefalede en dragt, hvor vægten hvilede på skuldrene og ikke på taljen. Dragten fik 
ikke den store udbredelse, men blev populær i kunstnerkredse, hvor naturlighed og tvangfrihed var nøglebegreber 
omkring 1900.  
5 Se www.natmus.dk for yderligere beskrivelser. 
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smalle taljemål tilbage – dog ikke helt så ekstremt som tidligere. Kvinderne havde indtaget 
arbejdsmarkedet, da mændene drog i krig, men da de vendte hjem igen skulle kvinderne 
derfor gøre plads til dem både på arbejdsmarkedet og i hjemmet. Kvinderne vendte således 
tilbage til kødgryderne og der var ikke længere behov for praktisk tøj, da kvinderne blev 
hjemmegående. Kvindemoden fokuserede igen på pæne kjoler der fremhævede den smalle 
talje. Op gennem 1960’erne, 70’erne og 80’erne kom teenagerne og ungdomskulturen på 
banen og moden skiftede gennem alle årtierne. Fælles var dog en frihed i valg af tøj – både 
for drenge og piger.  

Til dato kan tøj og beklædningsgenstande stadig skabe og påvirke den foromtalte queer-
sprække. Det tøj vi bærer i hverdagen er en måde hvorpå vi præsenterer os selv. Vi kan 
vælge at iklæde os tøj der ’hænger sammen’ med vores biologiske køn, eller vi kan gøre det 
modsatte. Uanset hvad, bliver hverdagstøjet en slags scenisk forklædning, der enten følger 
eller udfordrer forventningssystemet, som kroppen repræsenterer. ”Alle samfund bruger 
kroppe som påskud for socialt ordnede processer (…) De fænomener der er til stede og 
repræsenteres af tegnet på kroppen, er kønskonstruktionens konsekvenser i form af 
relativt afgrænsede mulighedsrum, betydninger, associationer, tolkningsrammer etc.” 
(Søndergaard 2006: 90) Dorte Marie Søndergaard søger i sin bog Tegnet på kroppen Køn: 
Koder og konstruktioner blandt voksne i Akademia, at kortlægge de faste afgrænsninger 
og mønstre som kan henføres til kønnet, og som vi mennesker enten kan vælge at følge 
eller bryde med. Kroppen er altid tæt knyttet til køn – for nogen er kroppen vores køn. I 
dag ved vi dog, at køn er langt mere komplekst end den binære udgave. Alligevel er 
kroppen underlagt binære tematikker, der fastholder kønnets og kroppens 
handlingsmuligheder og positioner. Kroppen er fuld af tegn - bryster er ikke bare bryster, 
både mænd og kvinder har dem. ”De kropsligt manifesterede kønsforskelle bliver 
stedfortrædende tegn for en social konstruktion, og de individer, der lever i og med disse 
kroppe, som er disse kroppe, må dermed også i en vis forstand fungere som levende tegn 
i konstruktionen. De bliver konkrete tegnbærere” (Ibid.). Således bliver bryster tegn, der 
henviser til særlige typer af handlingsmuligheder og positioner som ikke er ens for mænd 
og kvinder.   
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Kroppen og kønnet formes ikke kun når de indtræder i forskellige tolkningsrammer, men i 
lige så høj grad også i deres materialitet såsom kropsudtryk, kropsform og 
bevægelsesmønstre. Søndergaard refererer til Bourdieu, der har beskæftiget sig med 
fænomenet i forhold til klasse som social kategori. Han peger på, at forskelle i 
kropsbygning øges i forskelle i vaner, i måden at bære kroppen på, måder at føre og opføre 
sig på – alt sammen noget der udtrykker forholdet til verden omkring. (Søndergaard 2006: 
92) ”Kroppen bliver dermed også en måde at bekræfte sin position i det sociale rum, 
blandt andet gennem afstanden mellem den faktiske og den socialt legitime krop.” (Ibid.). 
Bourdieus ’klassekrop’ bliver således et produkt af samfundsforholdene, som det enkelte 
individ ikke kan forholde sig formende til. Hvis der derimod tale om den (moderne) sociale 
krop, har individet selv ansvaret for, at forme sin sociale krop ”inden for det mønster af 
muligheder, køn og delkulturer tegner op.” (Søndergaard 2006: 94) Kropsform og 
bevægelsesmønstre bliver derfor, inden for kønnet og delkulturernes mønstre, en 
tendentiel del af det øvrige og potentielt udskiftelige outfit, hvorigennem man med mindre 
eller større succes kan iscenesætte sig selv på de sociale arenaer. Som individ har man, 
ifølge Søndergaard, selv ansvaret for, hvordan ens krop ser ud og ansvaret for at udnytte de 
samfundsmæssige muligheder for social mobilitet. Noget tyder altså på, at det ikke alene er 
kønnet der dikterer hvilke samfundsmæssige muligheder man får givet, men i høj grad 
også hvordan kroppen rent fysisk ser ud. Den kønnede krop skal også forholde sig til 
socialt legitime kropsidealer.  
 

Kønnede koder 
I det 19. århundrede samt begyndelsen af det 20. århundrede begyndte de første 
epokegørende anstrengelser for kvindernes frigørelse og lige rettigheder. Noget som vi i 
dag kender som feminismens første bølge. Feminismen kæmpede for lige rettigheder til 
kontrakter, ægteskab, forældremyndighed samt ejendomsret for kvinder. Men allerede ved 
udgangen af det 19. århundrede fokuserede aktivismen hovedsageligt på at opnå politisk 
magt – særligt kvinders valgret. Trods dette vendte de traditionelle kønsroller tilbage med 
fornyet styrke, under den danske besættelsestid (1940-45).  

Der skete i midlertidigt et skift, da Simone de Beauvoirs bog Le deuxième sexe (Det andet 
Køn) udkom i 1949. Beauvoir hævdede, at vestlig filosofi og kultur havde skabt det 
kvindelige som "det andet" til det mandlige, der følgelig er betragtet som subjekt og 



Katrin Nørskov von Linstow Speciale juli 2018 
Cmd397 Teater- og performancestudier 

19 
 

identificeres med det universelle i menneskeheden og fornuften. Ifølge Beauvoir er 
kvindens rolle som "den anden" blevet skabt og genskabt gennem tiderne og hun 
konstaterede at "man fødes ikke som kvinde, man bliver det". Mens pigernes fysiologi og 
kønsorganer tabubelægges, opdrages drenge til at være stolte af deres maskulinitet. (Butler 
1988: 522) Dette kommer bl.a. til udtryk i opvæksten hvor det var forventes, at pigen 
udviser passivitet, hvad der, ifølge Beauvoir, fører til at hun ikke tør stole på sin egen 
styrke, hvilket ydermere forhindrer hende i at gøre oprør. Drengene derimod opmuntres til 
at lege, til tider også voldsomt. Ifølge Beauvoir hævder drengene deres suverænitet over for 
andre via den voldsomme leg. Beauvoir opfordrede således til, at kvinder skulle holde op 
med at inkorporere og internalisere det passive. Og mænd skulle holde op med at nyde 
godt af denne passivitet og indse deres magtposition. 

1960’erne og 1970’erne bød på feminismens anden bølge, som på mange måder var direkte 
inspireret af Beauvoir. I 1970 så rødstrømpebevægelsen dagens lys, og således begyndte en 
kamp for at frigøre kvinder fra den underlegne rolle, ved bl.a. at kæmpe for retten til egen 
krop. Perioden fra 1960 til 1990 er på mange måder en feministisk guldalder. En stor del af 
den ligestillingslovgivning, der stadig gælder i dag, gennemførtes i den periode. Mens 
feminismens anden bølges udfordring var at synliggøre kvinder, påtog den tredje bølge, i 
1990'erne, sig den udfordring, at påpege kønnets betydning som strukturerende princip for 
den historiske udvikling. Køn eller kønssystemet blev en vigtig analytisk og teoretisk 
kategori. Således blev princippet om at betragte kvindeligheden som en historisk fremfor 
en biologisk kategori udvidet til at omfatte køn. Den nye og mere åbne definition af køn 
som socialt betinget er også der, hvor queerfeministerne tager deres afsæt. Kvinder og 
mænd er ifølge queerfeminister ikke binære biologiske kategorier, men glidende sociale 
konstruktioner. Den feministiske kamp bliver derfor også kampen for homoseksuelles, 
transkønnedes og andre kønsminoriteters rettigheder.  

Det er altså historisk blevet antaget, at mennesket er sit biologiske køn, og denne antagelse 
har haft enorm betydning for den almindelige måde at forstå køn på. Distinktionen mellem 
mand og kvinde har, i varierende grad, været anset som et nærmest religiøst spørgsmål, 
hvis svar ikke blot handlede om anatomiske forskelle og biologiske funktioner, men om 
selve måden hvorpå samfundet burde indrettes. Før individet kan blive forstået og 
anerkendt i dets kulturelle omgivelser, skal det leve op til forventningen om en 
overensstemmelse mellem biologisk køn, socialt køn, seksuelt begær og seksuel praksis. 
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Det er selve dette krav, som Butler henviser til, når hun taler om den heteroseksuelle 
matrix – hvordan mennesker forholder sig til og opfylder, ved at tilegne sig et bestemt 
krops- og talesprog, opøve særlige kompetencer, fremvise sin krop på anerkendte måder, 
og generelt dyrke bestemte interesser som herskende diskurser opstiller som rigtige (og 
derved mulige) kategorier for hhv. femininitet og maskulinitet. 

Kvinder har i dag opnået individstatus og kønsforholdet og ikke mindst familiestrukturen 
ser anerledes ud. Alligevel er køn fortsat et problem for kvindekroppen modsat 
mandekroppen, der på mange måder er naturaliseret. ”Arguably, any body bearing 
female markings is automatically shadowed by the history of that body’s signification, its 
delimitation as a signifier of sexuality – either explicitly (litterally) in porn or implicitly 
(symbolically) in art and popular representation.” (Schneider 1997: 17) Trods ligestilling 
på flere områder tyder noget på, at kønnede kroppe fortsat eksisterer i en dominerende 
kultur “which organizes race and gender by binaried “appropriates” (…) Social 
symbolism organizes bodies by markings, relegating them male body, female body, 
colored body, white body, and so on, and the weight of historical social significances 
ascribed to bodily markings has literal impact upon particular bodies bearing those 
marks.” (Schneider 1997: 20) Den kønnede krop skal, som nævnt tidligere, hele tiden 
forholde sig til socialt legitime kropsidealer. Dette understreges også i Søndergaards studie 
af køn og koder idet der er stor forskel på de mandlige og kvindelige adspurgtes omtale af 
egen krop. Ingen mandligt mærkede ”giver udtryk for at være i klemme i kulturens 
forestillinger på den måde, som Anni og flere andre af de kvindeligt mærkede aktører gør 
det.” (Søndergaard 2006: 95). 6 Flere af de kvindelige adspurgte giver udtryk for, at det 
som kvinde virker vanskeligere at kompenserer for en ikke ideel krop som kvinde, end det 
ser ud til for mænd. ”Kvinder må under alle omstændigheder for at blive accepteret være 
slanke og leve op til >lille røv, store bryster< (…)” (Ibid.) Udvalget af socialt legitime 
kvindekroppe synes mere snævert end udvalget af legitime mandekroppe. Derudover 
forekommer idealerne for kvindekroppen mere stereotypt, hvilket begrænser 
kvindekroppens muligheder for at være vellykket betydeligt. Som Søndergaard skriver er 
det ”de mandligt mærkede, der, positioneret som en form for >aftagere<, ekspliciterer 
normstandarderne for legitime kvindekroppe i det sociale rum, mens de kvindeligt 

                                                
6 Mandligt mærket henviser til den fysiske krop. Søndergaard refererer til kroppen som mærket idet hun referer til 
tegnene på kroppen og hvordan de er enten mandlige eller kvindelige alt efter det biologiske køn. 
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mærkede mere passivt forvalter standarderne gennem deres kropslige fremvisninger af 
mere eller mindre succesfulde realiseringer af dem.” (Søndergaard 2006: 96) Kvinden 
træder ind i det sociale rum med kroppen først – til beskuelse og vurdering, mens manden 
kan indtræde i rummet med sine ønsker og vurderinger først.  

Kvindekroppen er under langt større pres end mandekroppen, for at ’se godt ud’. Som 
nævnt i indledningen er kvindelige skuespillere (især dem over 40 år) begyndt at skrive og 
producere deres egne roller selv i mangel på samme. Her kan man ikke tale om at deres 
fysiske kroppe ikke er accepteret, da langt de fleste netop indebærer selve skønhedsidealet; 
høje, slanke, veltrænede mv. Der er noget andet på spil. Skuespillere over 40 år fravælges 
til kvindelige hovedroller idet de ikke længere kan være objektet for de mandelige 
hovedrollers begær. De har nået en alder hvor de ikke længere er attraktive i den evig unge 
filmverden. Flere af disse kvinder tyer til kosmetiske hjælpemidler for at opretholde det 
unge look. For lidt har ingen virkning, for meget medfører latterliggørelse og afvisning.  

”At opnå bekræftelse som værdig repræsentant for sit køn har stor værdi for de fleste 
aktører. Både fordi det er behageligt og socialt trygt at blive spejlet som værdifuld, men 
også fordi spejlingen genkender og værdsætter noget, som aktøren tidligt i sin 
livshistorie og livsforløbet igennem udvikler og understøtter som et særligt væsentligt 
bindemiddel i sit selv.” (Søndergaard 2006: 101)  
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Subjekt- og karakterrepræsentation 
Det er nu slået fast, at kønsdualismen altid har været grundlæggende for den sociale 
struktur i samfundet og dermed også afgørende for, hvilke pligter og privilegier og ikke 
mindst muligheder den enkelte er blevet tillagt. At tilhøre et bestemt køn er at indtage en 
bestemt social rolle, dikteret af det omkringliggende samfund.  Køn og identitet bliver i dag 
forstået mere komplekst end nogensinde før. Dette vidner om subjektivitetens lange rejse, 
fra at være blevet anset som en stabil og fast enhed, til flydende og nomadisk.  

Det kartesianske subjekt  
Det kartesianske subjekt refererer til den franske filosof og grundlægger af den moderne 
filosofi og moderne matematik, René Descartes’ forståelse af subjektet. I 1637 udgav 
Descartes værket Discours de la méthode (Om Metoden), hvori han teoretiserer subjektet 
med udgangspunkt i sætningen ”Cogito ergo sum”, hvilket oversat til dansk betyder ”Jeg 
tænker, derfor er jeg”, og favoriserede således ”mind over matter in terms of our 
perception of the world.” (Tranholm 2017: 61). Oplysningstidens filosoffer var begejstrede 
over de nye naturvidenskabelige erkendelser og kritiserede derfor tidligere tiders dogmer, 
fordomme, censur og autoriteter. Naturen kunne nu beskrives som en ordnet verden 
baseret på matematiske og rationelle principper, som kom til at hænge sammen med det at 
være mand. Descartes kartesianske dualisme handler om at adskille det fysiske fra det 
psykiske, at adskille krop og sjæl (subjekt), idet Descartes mener, at det fysiske var målbart 
hvorimod det psykiske var umåleligt. Dette bryder med de tidligere renæssance- og 
middelalderfilosoffer, der ikke så nogen forskel mellem den åndelige og den materielle 
verden. Fx led man af en psykisk sygdom mente man, at denne manifesterede sig som 
fysisk, præcis som en dødelig infektion. Adskillelsen af krop og sind betyder, at 
erkendelsen tager sit udgangspunkt i subjektets bevidsthedstilstande. Sindet bliver således 
knyttet til fornuften – den instans der tøjler kroppen -  og kan derfor afvise egne lyster. I 
Volatile Bodies (1994) skriver Elizabeth Grosz, hvordan kroppen har været underordnet 
sindet for de kartesianske tænkere i vestlig filosofi. Dette har resulteret i en vestlig 
logocentrisme der er kendetegnet ved misogyni, hvor kvinde og krop er forbundet til 
lidenskab, mens mand og sind er forbundet til fornuft – noget som feminismen har 
kæmpet med lige siden. (Grosz 1994:3). 
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Krise i det kartesianske subjekt 
Rosi Braidotti skriver i bogen Nomadic Subjects – Embodiment and Sexual Difference in 
Contemporary Feminist Theory (1994), at der har været forskellige overbevisninger om 
hvad der konstituerer subjektivitet gennem historien. I det 20. århundrede var store dele af 
filosofien i et opgør med den subjektfilosofi, som indvarsles med Descartes. Dette efterlod 
det kartesianske subjekt i en krisetilstand, idet der på den ene side hævdes, at identitet er 
noget der konstrueres, mens der på den anden side forudsættes et subjekt, der fortolker sig 
selv.  Opgøret med dette selvberoende subjekt medfører i sidste ende subjektets død. 
”Thinkers such as Friedrich Nietzsche and Sigmund Freud questioned Western 
logocentrism, the rationalist regime and the universal, rationalist subject of knowledge. 
This also produces a shift from authenticity being connected to God-giving reason to 
authenticity being perceived as and connected to a more individual personal experience.” 
(Tranholm 2017: 61). Dette betød et brud med det rationalistiske grundlag for det klassiske 
subjekt og dets forbindelse mellem rationalisme og maskulinitet. Braidotti bruger 
modernitetens og det kartesianske subjekts krise til feminismens fordel ved at gentænke 
subjektet. Opløsningen af den traditionelle forståelsesramme kan muliggøre 
tilstedeværelsen af ’ukendte’ konstruktioner – både af subjektivitet og politisk handling. 
Det er også hos Foucault og Deleuze, at Braidotti finder grundlag for anti-kartesiansk 
tænkning.  

Det nomadiske subjekt 
Braidotti og den poststrukturalistiske bevægelse argumenterer for, at de forskellige 
postmoderne subjektspositioner bryder væk fra det universelle subjekt og dermed 
repræsenterer et opgør med essentialismen. For at kunne forstå det postmoderne subjekt 
er man, ifølge Braidotti, nødt til at ”emphasize a vision of the thinking, knowing subject as 
not-one, but rather as being split over and over again in a rainbow of yet uncoded and 
ever so beautiful possibilities.” (Braidotti 2011: 150).  For Braidotti har subjektet mange 
forskellige farver, former og sider – det er nomadisk. Det nomadiske subjekt er i konstant 
proces, i konstant tilblivelse og bevæger sig mellem forskellige stadier, positioner og 
identiteter. 7 ”These movements have the potential to bring about change and contribute 
to the creation of new images. For Braidotti, nomadism is a way of dis-identifying with 

                                                
7 Denne konstante tilblivelsesproces er hvad Deleuze og Guattari kalder for becoming. Deres begreb bliver gennemgået 
senere i specialet.  
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the phallogocentric subject.” (Tranholm 2017: 62). Braidottis pointe er, at det nomadiske 
subjekt ikke afviser en identitet, men afviser en permanent identitet. Ved at bevæge sig fra 
en identitet til en anden, er der i stedet tale om en overskridende identitet. (Braidotti 2011: 
25). Som jeg udleder det, gør det nomadiske subjekt altså op med forståelsen af identitet 
som en fikseret og fast kategori, idet det udtrykker en modstand mod at assimilere og 
homogenisere repræsentationen af selvet. Subjektet bliver med andre ord situationelt.  
 

Karakterrepræsentationen 
Subjektets formationsmuligheder er tæt forbundne med udviklingen af 
karakterrepræsentationen. Fuchs’ redegørelse for karakterens historie henviser netop også 
til bevægelsen fra en dominerende og stabil karakter til en uoverensstemmelse i 
karakterrepræsentationen via det nomadiske subjekt på scenen, begyndende med 
symbolismen (Fuchs 1996: 21-35). For at anskueliggøre karakterrepræsentationens 
udvikling tager jeg udgangspunkt i Mette Tranholms ph.d-afhandling, fordi hun har gjort 
et godt arbejde med at afgrænse og tydeliggøre emnet.  
 

Den klassiske karakter 
Den klassiske tradition stammer fra Aristoteles, der i Metaphysics, definerer essensen som 
det stof der er essentielt for et objekt, uden hvilket objektet vil dø, eller stoppe med at være 
hvad det er. Aristoteles beskriver i The Nicomachean Ethics, hvordan et menneskets 
essens er som et rationalt dyr. Ifølge ham er karakterer i dramaer defineret af deres 
handlinger, rationel udvikling (i løbet af dramaet) og de skal altid være repræsenteret med 
kontinuitet. (Tranholm 2017:63-64). Aristoteles’ dramaer søger publikums empati og 
katarsis. Ifølge ham er det figurernes karaktertræk, der gør dem til, hvad de er, men deres 
handlinger, der afgør om de er lykkelige eller ulykkelige. Derfor tillægger han dramaets 
handling større vigtighed end karaktererne og han definerer følgelig det vigtigste 
dramatiske element som et velordnet handlingsforløb, der leder frem mod en emotionel 
klimaks. Ifølge Aristoteles bør man stræbe efter karakterer der er troværdige og dette 
indebærer, at karakteren er konsistent, har en stabil kerne og opfører sig som forventet - 
præcis som en scene skal følge den næste efter nødvendighed og sandsynlighed. Der er 
altså kun én hovedhandling i dramaet, hvori karaktererne befinder sig.  
Karakteren afslører sig gennem personens præferencer, der primært bør vise sig i 
handling, sekundært gennem diktion, tertiært må de ytres direkte. Har karakteren 
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præference for det gode, vil publikum mene om ham, at han er god, men fremstiller man 
personer med dårlige karaktertræk (fx hidsighed), bør man, ifølge Aristoteles samtidig vise 
dem som anstændige mennesker, der i anden henseende er beundringsværdige. 
 
Tranholm beskriver hvordan Platon i sin bog Staten deler verden op i den sensuelle 
’verden af objekter’ og den abstrakte ’verden af det gode’, Og hvordan der i den sensuelle 
verden kun eksisterer kopier af ’verden af det gode’. Platon og Aristoteles (der var Platons 
elev) fremsætter med begrebet mimesis bestemmelser for kunstens væsen. Memisis er 
græsk og betyder at efterligne eller gengive og ifølge Platons mimesis-kritik efterligner 
teatret (og kunsten i al almindelighed) ’verden af det gode’. Det er således blot en 
gengivelse, en illusion der skal frembringe en følelsesmæssig respons. (Ibid.). Aristoteles 
var dog ikke enig med sin lærer på dette punkt. Aristoteles mener, at imitationen er et 
dybtliggende instinkt, der lærer os om verden.  
 
”Thus, Aristotle tried to rehabilitate theater by giving a larger role to the human 
experience and emotional humanness – and less focus on abstract forms. According to 
Aristotle, the audience would get a clearer sense of human living by engaging in painful 
events in the safe space of the theater through a coherent whole of representation or the 
productive ’as if’ mode of poetry (Aristotle 1961 IV:55-56). Optimally, the audience should 
reach catharsis at the end of the play.” (Ibid.).  
 
Det var altså publikum og ikke skuespillerne der skulle gennemleve følelserne og derved 
opnå en renselse eller uddrivelse af det urene (jf. katarsis). Ifølge Tranholm var både 
Konstantin Stanislavski og Lee Strasberg begge inspireret af Aristoteles og tilføjer 
elementer fra den moderne psykologi til deres skuespilteorier. Her skal skuespilleren 
frembringe karakterens følelser ved at tænke: hvis jeg var i den situation, hvordan ville jeg 
så føle og reagere? Stanislavski lærer også sine elever at trække på egne erfaringer og 
følelser og derved frembringe karakterens følelser. Skuespillerens personlige emotionalitet 
på scenen skal være så stærk, at publikum også bliver følelsesmæssigt berørt. Ifølge 
Tranholm viderefortolker Strasberg Stanislavskis metode i bogen A Dream of Passion: The 
Development of the Method (1987), der beskriver hvad vi i dag kender som method acting: 
”Method actors fully immerse themselves emotionally into the character in an effort to 
’become’ the character.” (Tranholm 2017: 65). Den klassiske karakterrepræsentations 
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autenticitet er således forbundet med karakterens konsistens i dens udvikling og 
repræsentation. 
 

Den klassiske karakter i krise 
Ifølge Fuchs provokerede Friedrich Nietzsche ikke kun forandringer i det rationalistiske 
regime – som også Braidotti skriver – men også forandringer i karakterrepræsentationen. 
Nietzsche var interesseret i den dramatiske form, men distancerer sig fra Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel. Som Fuchs skriver: ”Nietzsche has nothing but contempt for the 
representation of the individuated dramatic character (…) ’character representation’ (…) 
is above all the fatal flaw of the ’death leap into the bourgeois drama’” (Fuchs 1996: 28). 
Ifølge Fuchs varsler Nietzsches foragt for den individualiserede dramatiske 
karakterrepræsentation bevægelser i det moderne og postmoderne teater, herunder ”the 
death of the subject.” (Fuchs 1996: 29). For Fuchs hænger subjektets død sammen med 
karakterens død. Som Tranholm skriver i sin ph.d.-afhandling refererer Fuchs i The Death 
of Character til den klassiske dramatiske karakterrepræsentation. Karakterens død skal 
altså ikke forstås som, at der ikke er nogen karakterer på scenen fra symbolismen og 
fremad. (Tranholm 2017:65). Ifølge Fuchs falder ”the dissolution of autonomous 
character” (Fuchs 1996:31) i tre processer i den moderne periode: den allegoriske ledet af 
Strindberg, den kritiske ledet af Bertolt Brecht og den teatralske repræsenteret af 
Pirandello (Fuchs 1996:31-32).  
 
Den svenske forfatter og dramatiker Johan August Strindberg (1849-1952) fik, med sine 
formeksperimenterende skuespiller, en central betydning for 1900-tallets drama. Han er 
på mange måder forgænger til den modernistiske strømning fra ekspressionismen over 
surrealismen. Strindberg bryder væk fra den dramatiske karakter ved at opløse denne i Et 
Drømmespil (1902) – et drama hvor digt, drøm og virkelighed flyder sammen i et 
panorama over livet som lidelse og hvor karaktererne manifesterer sig som ét i en scene og 
noget andet i den næste scene. I forordet beskriver Strindberg drømmens 
usammenhængende, men tilsyneladende logiske form: ”Alt kan ske, alt er muligt og 
sandsynligt. Tid og rum eksisterer ikke (…) Personerne spaltes, fordobles, dubleres, 
fordamper, fortsætter, flyder ud, samles. Men én bevidsthed står over alle, det er 
drømmerens (…)” (Strindberg 1967:6). Symbolismen, der fandt sit højdepunkt omkring 
1885-1910, begyndte med en gruppe franske digtere i slutningen af det 19. århundrede og 
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spredte sig hurtigt til bl.a. billedkunst og teater. Den franske digter Jean Moreas’ 
symbolistiske manifest (1886) havde stor indflydelse på hele bevægelsen i visuel- og 
scenekunst. Symbolismen i kunsten indebar en højere og mere spirituel eksistens og 
sigtede på at udtrykke følelsesmæssige oplevelser med visuelle midler. I teatret blev 
symbolikken anset for at være en reaktion mod de skuespil, der udgjorde naturalisme og 
realisme i tidligere årtier. Dialog og handlemåder i symbolistiske skuespil var stærkt 
stiliseret og antirealistiske. Strindberg og symbolismen baner således vejen for 
opløsningen af den klassiske og autonome karakterrepræsentation.  
 
Den italienske forfatter og dramatiker Luigi Pirandello (1867-1936) blev verdenskendt som 
dramatiker i 1921 med ’Sei personaggi in cerca d'autore’ (’Seks personer søger en 
forfatter’, 1926), der sprængte naturalismen ved sin leg med teaterillusionen og 
betegnede modernismens definitive gennembrud på scenen. Fuchs beskriver Pirandellos 
teatralske bevægelse som værende i stand til at ”hold two or more planes of reality in 
ambiguous suspension” (Fuchs 1996:33) og at denne er blevet det 20. århundredes 
foretrukne ”dramatic mode to express the relative and multiple nature of self-identity.” 
(Fuchs 1996:31-32). 
 

Den Brechtianske karakter 
Den tyske dramatiker Bertolt Brecht var den første til at gøre op med det naturalistiske 
teater. Brecht bryder ikke bare med illusionen, han bryder også med den lange aristoteliske 
tradition, idet han skaber sin egen dramaturgi, det episke teater.  
Den Brechtianske karakterforståelse præsenteres i Brechts Schriften zum Theater (1957), 
hvor han introducerer sine anti-naturalistiske, anti-aristoteliske skuespilteknikker. Her 
skulle hverken publikum eller skuespillerne kunne identificere sig fuldkomment med 
karakteren. I stedet skulle der være en mindre distance således, at man kunne forholde sig 
kritisk til karakterens handlinger. ”In other words, Brecht wanted his actors to enact a 
split between actor and character on stage through alienation techniques.” (Tranholm 
2017: 66). Brecht kalder disse alienation teknikker for Verfremdungsteknikker, som blev 
et element i hans teori om det episke (fortællende) teater, der udgjorde en banebrydende 
kritik af borgerskabets traditionelle dramatiske teater. I det dramatiske teater lagde man 
vægt på beskuerens indlevelsesevne og følelsesmæssige overgivelse til oplevelsen. Ifølge 
Brecht forførte den dramatiske teaterform tilskuerne, og fik dem til at tro på de handlinger, 
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som udspillede sig for deres øjne på scenen. Det var denne illusion, som 
Verfremdungseffekten kunne bryde med, ved at udfordre det naturalistiske teaters 
forestilling om scenens fjerde væg. Brecht lærer sine skuespillere at bryde den fjerde væg 
ved at tale direkte til publikum og ved at gå ind og ud af karakteren/rollen. Frem for at lade 
beskueren indleve sig i handlingen og passivt godtage forløbet som en belurer på tryg 
afstand skulle det episke teater opfordre til aktiv og personlig stillingtagen. Ved at 
distancere dagligdags handlinger og opsplitte velkendte betydningssammenhænge i 
selvstændige og adskilte scener blev beskueren opmærksom på, at den vante forståelse af 
verden ikke var den eneste mulige. ”Authenticity in Brecht’s world is reached by 
constantly breaking the illusion of character to exhibit the true reality of theater: that it is 
a fictive illusion.” (Tranholm 2017: 67). Brecht taler således til intellektet og søger (aktivt) 
et illusionsbrud, der præsenterer handlingen som en montage fremfor en lineær handling.  
 

Den Artaudianske karakter 
Antonin Artaud bryder – ligesom Brecht – med den realisme og psykologi der er forbundet 
til det konventionelle, klassiske teater. Men hvor Brecht appellerer til intellektet, 
appellerer Artaud til sanserne. Artauds nye karakter-koncept bliver skabt i opgivelsen af 
repræsentationen af den dramatiske tekst, for i stedet at fokusere på den kropslige 
tilstedeværelse (presence) – en slags ’nærværs-metafysik’. For Artaud hænger 
autenticitetsbegrebet og tilstedeværelsen af kroppen på scenen uomtvisteligt sammen. 
Kroppen erstatter således repræsentationen af den mimetiske karakter. ”(…) for Artaud, 
the essence of theater has been corrupted by speech, words, logic, narrative – the essence 
being the body, i. e. physical (not psychic) essence – without which theater would cease to 
exist or be what it is.” (Tranholm 2017: 67). Artaud søger en (kropslig) tilstedeværelse 
uden gentagelse ved at eliminere sproget, idet han mener, at teksten står i vejen for den 
rene menneskelige tilstedeværelse på scenen. Artauds formål er at lave teater der taler til 
sanserne og følelserne og derved få publikum til at opleve teatret.  
 
Artaud inspirerede performance art-scenen og den såkaldte performative drejning, der 
undersøger tilstedeværelse vs. repræsentation på scenen. Med den performative drejning 
opstår performancekunstens fokusering på præsentation fremfor repræsentation. Dette 
medfører en overbevisning om at: ”Performance’s only life is in the present. Performance 
cannot be saved, recorded, documented, or otherwise participate in the circulation of 
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representations of representations: once it does so, it becomes something other than 
performance.” (Phelan 1993: 146). Performancekunsten bygger ikke på øvelse, 
repræsentation eller gentagelser, men derimod på præsentation og nærvær.  
 

Den postdramatiske karakter 
Selvom den klassiske tradition er den dominerende i dag og har været det igennem 
teaterhistorien (i mainstream teater), fortsætter opløsningen af den klassiske karakter og 
subjekt op igennem det 20. århundrede i avantgarde, neo-avantgarde og performance 
teater. (Tranholm 2017: 69). Og den klassiske karakter, som psykologisk enhed 
dekonstrueres i, og er fraværende fra, performance teater og det postdramatiske teater.  
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DET TEORETISKE 
Subjektet og karakterens rejse - fra et stabilt udgangspunkt til en nomadisk position - 
åbner op for gentænkning af subjektiviteten og kønnet, hvor kønnet ikke længere definerer 
identiteten. Subjektet er snare situationelt. I det følgende afsnit vil jeg se på hvordan 
Butler, Deleuze og Guattaris ’tankemodeller’ nytænker køn og identiet.  
 

Butlers performative køn 
Feminismen synliggjorde kvinden i den vestlige videnskabsteori. Queer theory er en 
videreudvikling af og et opgør med denne italesættelse af kønnet, og er samtidigt også en 
kritisk lillesøster til den amerikanske Gay & Lesbian Criticism fra 1970´erne og 1980´erne. 
Queerteorien tager desuden afsæt i dekonstruktionens relativisme, hvor denne benyttes 
som udgangspunkt for et mere nuanceret syn på subjektet. Begrebet "queer" betyder 
oprindeligt "underlig" og er generelt blevet brugt som en nedsættende betegnelse for 
homoseksuelle. I dag har den akademiske verden taget ordret til sig og nu er "queer" ikke 
blot synonym med homoseksualitet, men referer ligeledes til subjekter der ikke kan 
indpasses i de normative rammer i en gældende diskurs. Det er især den amerikanske 
filosof og queerfeministiske teoretiker Judith Butler, der har været toneangivende i denne 
sammenhæng. I bl.a. Gender Trouble – Feminism and the Subversion of Identity (1990) 
og ”Performative Acts and Gender Consitution: An Essay in Phenomenology and Feminist 
Theory” (1988) fremlægger hun sin teori om kønnet som performativt og kulturelt 
konstrueret.  

Butler har en poststrukturalistisk tilgang og er bl.a. inspireret af den franske filosof Michel 
Foucaults seksualitetshistorie, magt- og videns-analyser8, samt Derridas 
dekonstruktionsbegreb.9 Som queerteoretiker tager hun afstand fra essentialismens 

                                                
8Foucault hævdede, at seksualitet er en langt mindre biologisk størrelse end hidtil antaget og at seksualiteten var blevet 
fremelsket af den vestlige kultur gennem de sidste fire århundreder. Foucault postulerer, at mennesket skal nægte at 
indgå i de magtproducerede sandheds- og vidensspil omkring identitet og seksualitet - for seksualitet er ikke en 
undertrykt essens vi skal befri, men en undertrykkende konstruktion, vi skal befri os fra. En af Foucaults hovedpointer er, 
at vi skaber os selv som individer igennem forskellige magtrelationer og diskurser om individet. Magtforholdene 
begrænser sig ikke kun til forholdet mellem individer, men indgår også i det forhold, som individet har til sig selv. 
9 Derridas dekonstruktion kritiserer den vestlige tænkning for dens fokusering centreret i teksten. Ved kun at 
koncentrere sig om et centrum, må man reducere og tilsidesætte de elementer, som underbygger teksten helhed. For 
Derrida betyder dette, at dele af teksten marginaliseres – dele der er lige så essentielle for dens betydninger som det 
tilsyneladende centrale. Derridas dekonstruktion er en ’omvendt’ tilgang, hvori han hævder, at dikotomiens to poler ikke 
er logisk sidestillede, men i stedet er karakteriseret af en uligevægt, som favoriserer den ene over den anden. Et binært 
modsætningspar er fx tale vs. Skrift.  
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påstand om, at der med ens biologiske køn følger en række bestemte egenskaber og 
karakteristika. Butler argumenterer i stedet for, at køn og seksualitet er socialt konstrueret, 
og gennem en række kritiske analyser af bl.a. Foucault, Lacan, Freud og Kristeva forsøger 
Butler at omformulere måden vi erfarer og udtrykker køn, seksualitet og identitet 
på. Tidligere har diskussionen om køn handlet om, at kvinderne var lukket ude af 
patriarkatet, men med queerteori handler den i stedet om, hvordan den heteroseksuelle 
norm i samfundet ekskluderer alle dem, som ikke ’passer ind’. Butler dekonstruerer den 
traditionelle opfattelse af kønnet, som fast, adskilt og naturlig og påpeger, at hverken 
kvinder eller mænd bør kategoriseres ud fra deres biologiske køn, idet der skabes en binær 
modsætning mellem mand/kvinde, der tvinger det enkelte individ til at forblive inden for 
den givne kategori. Butler anfægter således den essentialistiske opfattelse af kønnene som 
naturgivne. (Butler 1988: 524-526). For Butler står identitet aldrig alene og kan ikke 
afgrænses som en fast størrelse.  

Ifølge Butler bør man ikke skelne imellem det biologiske køn (sex) og det sociale køn 
(gender). Traditionelt set er det sociale køn (femininitet/maskulinitet) blevet opfattet som 
en konsekvens af det biologiske køn (kvinde/mand), men Butler dekonstruerer dette, som 
hun kalder den heteroseksuelle matrix. Ifølge hende er det biologiske køn underlagt 
magtdiskurser i samfundet, som også regulerer seksualiteten. Butler hævder, at når 
kvinder og mænd kategoriseres ud fra deres biologiske køn skaber det en binaritet, som 
låser det enkelte individ fast i en bestemt kønskategori. Dette medfører, at det ene køn ikke 
kan tænkes uden det andet. Individet er underlagt en normgivende diskurs og 
forventninger til, hvordan henholdsvis en mand og en kvinde bør agere, og via gentagelse 
af handlinger bliver individet genkendeligt og forståeligt for andre som enten mand eller 
kvinde. På denne måde konstitueres den kulturelle opfattelse af kønnet. I den 
heteroseksuelle matrix opstilles manden og kvinden som to binære køn, og der 
gennemtvinges en heteroseksuel praksis, hvor de forventes at begære det modsatte 
biologiske køn. Det er gennem dette system, at forestillingen om ”naturlighed” og 
”normalitet” skabes, og individet presses ind i bestemte kønsroller. Forbud og påbud får 
individet til at agere efter disse kønsspecifikke normer, og den normgivende diskurs 
medvirker til at ekskludere individer, som ikke passer ind i kategorierne. (Butler 1999: 47-
48) Individet oplever således det biologiske køn og heteroseksualiteten som noget 
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naturligt, selvom der er tale om en konstruktion skabt af den normgivende magtstruktur i 
det samfund, individet lever i. 

For Butler giver skellet imellem gender og sex ikke mening, da vi aldrig kan erkende et rent 
biologisk køn bagom den kulturelle kodning. Der findes ikke noget før-diskursivt og 
objektivt biologisk køn. Skellet mellem det biologiske og sociale køn må derfor ophæves, 
når også det biologiske køn er diskursivt (dvs. gøres lige så socialt som 'gender'). Og som 
Butler påpeger, må ophævelsen af kausaliteten mellem 'sex' og 'gender' betyde en 
opløsning af den kausale relation mellem anatomi og kønsidentitet:  
“Taken to its logical limit, the sex/gender distinction suggests a radical discontinuity 
between sexed bodies and culturally constructed genders (...) with the consequence that 
man and masculine might just as easily signify a female body as a male one, and woman 
and feminine a male body as easily as a female one.” (Butler 1999: 46).  
 
Hermed sættes spørgsmålstegn ved, om det overhovedet giver mening at gå ud fra, at der 
kun er to køn. Butlers opgør med to-kønsmodellen opstiller derfor en alternativ måde at 
tænke køn på. Butler bruger her 'drags' som illustration på, hvordan kønnets fremtræden 
er noget, der 'gøres' frem for en 'væren'. Hun hævder altså, at kønnet er performativt og 
ikke essentielt. Drags er netop kendetegnet ved, at performe et andet køn end det de har 
’skrevet på kroppen’. De er i stedet en 'både-og'-version af kønnet. Det er vigtigt at forstå, 
at Butler betegner 'drags' som en imitation af kønnet, ikke en imitation af en original, men 
alene som en parodi på myten om et originalt køn (Butler 2007: 187).  
 
Som nævnt mener Butler derimod, at mennesker formes gennem hegemoniske 
gentagelsespraksisser, og da køn først og fremmest gøres i forhold til allerede fastlagte 
koder, er det derfor ikke subjektet, der performer, men subjektet, der bliver performet. 
Opløsningen af normative antagelser kan derfor foretages gennem dekonstruktion og 
rekonstruktion af stereotype kønsroller. Derved åbnes der op for nye performative 
rollerepræsentationer, som skaber mulighed for en re-artikulering/gentænkning af 
subjektets identitet. Når kønnet ikke forstås essentielt, bliver kønnet i stedet aktivt, en 
handling, der gennem gentagne citeringer opretholdes som enten det ene eller det andet 
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køn – og i teorien altså som det tredje, fjerde køn etc. Ifølge Butler skabes kønnet indenfor 
den heteroseksuelle matrix, gennem diskursive performativer og citationer.10 
Selvom individet er underlagt en heterocentrisk diskurs kan der opstå sprækker, som gør 
det muligt for individet, at performe sit køn lidt anderledes og dermed rykke ved den 
traditionelle opfattelse af køn. Denne ’forskydning’ af gentagelsespraksisen giver mulighed 
for identitetsoverskridelse:  

”If the ground of gender identity is the stylized repetition of acts through time, and not a 
seemingly seamless identity, then the possibilities of gender transformation are to be 
found in the arbitrary relation between such acts, in the possibility of a different sort of 
repeating, in the breaking or subversive repetition of that style.” (Butler 1988: 520) 

Der ligger således altid en afvigelse i gentagelsen af den performative handling, og heri 
ligger muligheden for forandring. 

Butler interesserer sig i langt højere grad for det sociale køn end det biologiske. Ifølge 
Butler defineres et individs køn af dets performativitet– en performativ realisering. (Butler 
1988: 522) "There is no gender identity behind the expressions of gender; (...) identity is 
performatively constituted by the very "expressions" that are said to be its results." 
(Butler, 1999: 33). Butler er her inspireret af J.L. Austins begreb om performative 
talehandlinger, der i dét øjeblik de artikuleres, udfører det de siger.  
Austin påpegede, at vi ofte bruger ”vores ytringer til noget der rækker ud over den 
traditionelle grammatiks kategorier”. (Austin 1997: 34) Austin skelner mellem konstative 
og performative ytringer. En konstativ ytring kan beskrive en handling, mens en 
performativ ytring gør handlingen: den beskriver ikke blot virkeligheden, den skaber 
virkelighed. Austin giver selv flere eksempler på dette, fx navngivningen af et skib eller 
indgåelse af ægteskab: ”Når jeg svarer ”ja” på giftefogedens eller præstens spørgsmål, så 
fremsætter jeg ikke en kommentar til indgåelsen af et ægteskab, jeg indgår ægteskab.” 
(Austin 1997: 37). Det, at sige noget er samtidig, at gøre noget. De performative ytringer 
fokuserer således på at gøre noget og handlinger havde stor betydning for 

                                                
10 Eksempler på performativer er, 'det blev en pige', 'han hedder Peter' etc. noget som indskriver det kønnede subjekt. 

Citering er den vedvarende gentagelse af disse performativer, fx at kalde et individ med kvindeligt kropstegn for 'hun' og 
'hende' (Butler 1993: 107).  
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performancekunsten, idet den anser kunst som ”(…) active action, presentation, and 
doing and not as representation.”. (Tranholm 2917: 68). Austin forudsætter, at den sociale 
handling, der intentionelt udføres også udføres i en veldefineret (og korrekt) kontekst. 
Austin fremsætter en række (seriøsitets)kriterier som bestemmer om hvorvidt en 
performativ ytring lykkes. Du kan fx ikke døbe et barn eller vie et par, hvis du ikke i 
konteksten er defineret som autoriteten med beføjelser hertil. Derfor udgrænser Austin 
ytringer fremsat i teatermæssige eller litterære sammenhænge fra sin undersøgelse, idet 
han karakteriserer disse som parasitær sprogbrug, der ikke lever op til de førnævnte 
(seriøsitets)kriterier.   
 
En performativ er altså ikke blot en måde at udtrykke noget på – den er selve handlingen 
og udtrykket i ét – eller sagt på en anden måde: Det er ikke jeg’et der performer, men jeg’et 
der bliver performet. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at huske på Butlers distinktion 
mellem performance og performativitet. Performance er en enestående handling foretaget 
af et intentionelt ’jeg’, mens performativitet er en gentagelsespraksis, som bliver pålagt 
subjektet. Som Butler forklarer: ”the act that one does, the act that one performs, is, in a 
sense, an act that has been going on before one arrived on the stage. Hence, gender is an 
act which has been rehearsed, much as a script survives the particular actors who make 
use of it (…).” (Butler 1988: 526) Kønnet bliver derfor et spørgsmål om, på hvilken måde 
individet vælger at handle og spørgsmålet om, hvilken krop det er født i, og dermed hvilket 
biologisk køn det tilhører, er således uinteressant.  
 
Butlers teori om kønnet som performativt søger altså væk fra forståelsen af kønsroller som 
binære og identitet som stabile enheder og hen mod en foranderlig gentagelsespraksis, 
som ‘jeg’et’ etablerer sig igennem. Identiteten ligger ikke fast, men skifter derimod 
konstant - afhængigt af fremførelsen i forskellige situationer. Kønsidentitetens faste 
kategorier nedbrydes og i stedet fremstår kønnet som flydende, performativt og 
uafhængigt af biologien – dermed ikke sagt at det biologiske køn ikke eksisterer, men for 
Butler eksisterer kønnet aldrig i en ren biologisk form.  
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Becoming 
Vi har nu set hvordan det nomadiske subjekt er tænkt som en teoretisk figuration. Det er 
en måde at tænke en alternativ subjektivitet, som åbner op for en kritisk bevidsthed og 
derved undgår at falde i de rutine- og vanetænkemåder, kulturen baserer sig på, når den 
skal skabe logik omkring kønnenes 'væsen'. (Braidotti 1994: 22). Med udgangspunktet i 
'tilblivelse' frem for 'væren' følger, at handling bliver et udgangspunkt for kønnet skabelse. 
Dette betyder, at være er altid en tilblivelse i en bestemt kontekst, og kønnet er ikke noget, 
individet er, men noget der 'gøres'. Som Butler pointerede sker skabelsen af kønnet 
gennem en række af kønnede handlinger, som kan forstås ved performativitet og citering 
af de kulturelle performativer. Men Butlers forståelse af køn, som skabt af de diskursive 
kategorier individerne subjektiveres igennem, giver ikke megen plads til individets egen 
medvirken i skabelsen af kønnet. Der er hos Butler ikke et egentligt blik for individets egne 
handlinger på kønnet, hvilket betyder, at individet opfattes determineret, og der gives 
dermed kun et begrænset potentiale for et forandringsperspektiv.  
Hos Deleuze og Guattari er forandringsperspektivet mere omsluttende. Ved at fokusere på 
kroppen og dens becoming-potentiale, åbner Deleuze og Guattari op for subjektets 
uendelige foranderlighed.  
 

Deleuze og Guattaris nomadiske subjekt  
Den franske filosof Gilles Deleuze (1925-1995) og den franske psykoanalytiker Félix 
Guattari (1930-1992) påbegyndte deres omfattende samarbejde i 1968 – et samarbejde der 
skulle vise sig at vare ved indtil Guattaris død. De tog afstand fra ideologier og 
præsenterede ikke deres forskning som teorier, men snarere som koncepter. Deleuze og 
Guattari så livet som ét stort potentiale og fokuserede bl.a. på hvordan mennesket kan 
aktualisere potentialet imellem fødslen og døden. Deleuze og Guattari forstår mennesket 
som en eksistentiel kraft, der kan påvirke og blive påvirket af andre eksistenser, hvorved 
der åbnes op for flere meninger og livsmuligheder. Alle har potentialet til at blive alt - den 
eneste begrænsning er den struktualiseret tænkning. Deres samarbejde kom i særdeleshed 
til at handle om subjektsproblematikken, hvortil de plæderer for en nomadisk tænkning, 
som kan sætte eksistensen på spil og åbne øjnene for, at livet kan bevæge sig i alle mulige 
retninger. Deleuze og Guattari kritiserer den traditionelle, strukturelle tænkning og ved 
bl.a., at dekonstruere kønsdualismerne, tilbyder de anerledes tænkningsmodeller om køn, 
identitet og subjektivitet.  
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Deleuze og Guattari præsenterer i løbet af deres arbejde fire nøglekoncepter, der alle søger 
væk fra ideen om identiet som værende fikseret og stabil: assemblage, Bodies without 
Organs (BwO), becoming og becoming-woman.  
 

Assemblage 
I 1980 udkom Deleuze og Guattaris bog A Thousand Plateaus: Capitalism and 
Schizophrenia for første gang. Bogen er skrevet non-lineært og læseren opfordres til 
gennemgå bogens kapitler (plateauerne) i hvilken som helst rækkefølge. Bogen som helhed 
giver mening for læseren, men netop denne helhed kan tranformeres i fortolkningen af 
hvert enkelt kapitel. Bogen bliver således et eksempel på assemblage:   
 
“A book has neither object or subject; it is made of a variously formed matters, and very 
different dates and speeds (…) In a book, as in all things, there are lines of articulation or 
segmentarity, strata and territories; but also lines of flight, movements of 
deterritorialization and destratification. Comparative rates of flow on these lines 
produce phenomena of relative slowness and viscosity, or, on the contrary, of 
acceleration and rupture. All this, line and measurable speeds, constitutes an 
assemblage. A book is an assemblage of this kind, and as such is unattributable. It is 
multiplicity – but we don’t know yet what the multiple entails when it is no longer 
attributed, that is, after it has been elevated to the status of a substantive. One side of a 
mechanic assemblage faces the strata, which doubtless make it a kind of organism, or 
signifying totality, or determination attributable to a subject; it also has a side facing a 
body without organs, which is continually dismantling the organism, causing asignifying 
particles or pure intensities to pass or circulate, and attributing to itself subjects that it 
leaves with nothing more than a name as the trace of an intensity.” (Deleuze og Guattari 
1987:4)  
 
Deleuze og Guattari definerer således en assemblage som komplekse konstellationer af 
objekter, organer, udtryk, kvaliteter og territorier, der kommer sammen i varierende 
perioder for at skabe nye måder at fungere på. Assemblage gælder for alle strukturer; fra 
individets adfærdsmønstre, organiseringen af institutioner, et arrangement af rum, til 
funktionen af økologier. Med andre ord: alt liv er en proces af forbindelser og interaktioner 
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og enhver krop (eller ting) er et resultat af en proces af forbindelser. En krop er en 
assemblage af genetisk materiale, socialt og historisk. ”An assemblage is simultaneously a 
way of being and a mode of signification (…)” (Driscoll 2000: 76). For Deleuze og 
Guattari er identitet en assemblage, en klynge der øjeblikkeligt producerer subjektiviteter. 
Assemblage er således forbundet til, hvad Deleuze og Guattari kalder den nomadiske 
kultur, en anti-hierarkisk måde at anskue subjektet på.  
 

Bodies without organs (BwO) 
Deleuze og Guattari trækker på Artauds beskrivelse af Bodies without Organs, der 
beskriver hvordan vores automatiske reaktioner kommer fra vores vestlige, hierarkiske 
samfund, der kategoriserer os ud fra vores kroppe. Vi puttes i kasser som ’datter’, ’mor’, 
’far’, ’mænd’, ’kvinder’, ’heteroseksuel’ etc. Vores køn defineres ud fra vores kønsorganer, 
hvorefter vi må ligge under for de konventioner og forventninger til vores opførsel der 
følger kønsrollerne (jf. Butlers gender acts). Dette kalder Deleuze og Guattari for   
’organized body organism’: ”You will be organized, you will be an organism, you will 
articulate your body – otherwise you’re just depraved. You will be signifer and signified, 
interpreter and interpreted – otherwise you’re just a deviant. You will be a subject, nailed 
down as one, a subject of the enunciation recoiled into a subject of the statement – 
otherwise you’re just a tramp.” (Deleuze og Guattari 1987: 177). Denne organisme som 
Deleuze og Guattari henviser til har altså brug for kategoriseringen og opdeling for at 
opretholde samfundets normer.11 Hvis vi falder uden for kategoriseringen eller 
konventionerne risikerer vi, at blive udstødt fra fællesskabet. Deleuze og Guattari 
pointerer, at det kan være meget svært at bryde fri af disse konventioner i et forsøg på at 
opnå fri vilje og identitet. Ifølge Deleuze og Guattari er BwO netop en måde for subjektet at 
bryde væk fra konventionerne og den underkastelse som subjektet er tvunget i. BwO er 
hvad der er tilbage når kroppen frigøre sig fra organernes betydning, dets konventioner og 
hierarki. På denne måde vil organismen blive fri af alle automatiske reaktioner. Som 
Tranholm skriver, ser Deleuze og Guattari kroppen som ”a field of desire, which can be 
plottet into different systems at the same time” (Tranholm 2017: 87). BwO-kroppen bliver 
således en kopi fri af samfundets regulering og med mulighed for at indgå i assemblages 
med andre (Deleuze og Guattari 1987: 183).  

                                                
11 Herunder tænkes bl.a. heteronormativitetens og kapitalismen.  
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Becoming og rhizomet 
For Deleuze og Guattari er det kroppen der er i fokus, når de søger at dekonstruere det 
feminine og maskuline.  De ser ikke nogen væsentlige kendetegn ved dét at være mand 
eller kvinde. Kønnet indgår i subjektiviteten – det er ganske afgørende for, om vi kan 
genkendes som subjekter – men subjektivitet er mere end køn. ”A body is not defined by 
the form that determines it nor as a determinate substance or subject nor by the organs it 
possesses or the functions it fulfills.” (Deleuze og Guattari 1987: 287). Ifølge Deleuze og 
Guattari er mennesker ikke et sammenhængende, organisk selv, men snarere en samling af 
’Frankenstein-dele der foregiver at være. Der er altså ikke tale om en fast enhed, men om 
en konstant tilblivelsesproces (becoming).12 Becoming referer til en ’in-between’ identitet 
der aldrig er fikseret eller stabil, men altid er i konstant tilblivelse.  
 
Deleuze og Guattari sammenligner becoming-begrebet med rhizomet – et rodnet i jordens 
overflade, der mangler et sandt center, og hvis grene skyder frem i alle retninger. (Deleuze 
og Guattari 1987:263). Siden rhizomet er et nøglebegreb til at forstå den tænkning, som 
Deleuze og Guattari skriver sig op imod, vil jeg tillade mig at dykke ned i det for en kort 
stund.  
 
Rhizomet kan muligvis bedst forstås ved at bruge træet som metafor - en tænkning de også 
karakteriserer som repræsentationsfilosofi. Træet er et billede på verdenen og den 
(lineære) tankegang, som ifølge Deleuze og Guattari har gennemsyret store dele af den 
vestlige verden. Træets stamme er lineær og dets rødder forgrener sig under jorden i et 
mønster, alle ud fra stammen som centrum (repræsentation). Rhizomet adskiller sig 
derimod, som er et underjordisk stængelsystem, et rodnetværk der ikke har noget logisk 
centrum og udgangspunkt. Det er et netværk, hvor ”any point of a rhizome can be 
connected to anything other (…) This is very different from the tree or root, which plots a 
point, fixes an order.” (Deleuze og Guattari 1987: 7) I modsætning til træet og dets rødder, 
forbinder rhizomet et hvilket som helst punkt med hvilket som helst andet punkt. 
Rhizomet er et kort, der er åbent til at skabe sammenhænge i alle dets dimensioner: alt kan 
vendes, rives over, skilles ad – ligegyldigt hvad har rhizomet altid en mangfoldighed af 
indgange. Rhizomet er i konstant bevægelse og har ingen begyndelse eller slutning, kun en 

                                                
12 I den danske oversættelse, Tusinde Plateauer af Niels Lyngsø, oversættes becoming med ’blivelse’. Jeg har valgt, 
specialet igennem, ikke at bruge den danske oversættelse idet jeg synes becoming favner bredere og klinger bedre.  
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midte. (Deleuze og Guattari 1987: 27). For Deleuze og Guattari er træet afstamning og 
slægtsskab, mens rhizomet er allinær. Hvor træet fremtvinger udsagnsord som ’at være’, 
består rhizomet i stedet af bindeordet ’og…og…og…’. Præcis som rhizomet, har becoming 
heller ikke noget mål eller endemål, men derimod retning. Deleuze og Guattari ønske-
univers, er et der hele tiden er i en tilstand af becomings, der ikke kender hverken mål eller 
slutning. Og der er en slags frelsende element i dette, for fokus ligger ikke på hvad din 
becomings udmønter sig til, men i selve den uendelig becoming-proces.  

Ved at bruge den ’rhizomske’ tankegang kan Wikipedia tjene som eksempel, idet 
hjemmesiden består af konstant foranderlige opslag og henvisninger – uden et centrum (fx 
én artikel, hvorfra andre udspringer eller redaktører, der bestemmer hvad og hvornår der 
skal redigeres). I stedet udgøres Wikipedia af en mangfoldighed af skribenter, opslag og 
henvisninger, der tilsammen udgør et rhizome under konstant forandring. I modsætning 
hertil står den klassiske encyklopædi, hvis organisering var centraliseret omkring de 
franske encyklopædister, der foretog en struktureret redigering for derefter af publicere et 
færdigt værk. På samme måde slår becoming sig aldrig ned ét sted, men er altid i 
bevægelse. Becoming-begrebet belyser processen mod destabilisering af identitet, og 
derved introducerer en ny måde at være på – fri af subjektivitetens begrænsning.  

Deleuze giver selv et eksempel på dette i ”What Is Becoming?”. Her bruger han Alice fra 
Alice i Eventyrland, som et eksempel på en karakter med utallige identiteter, eller 
identiteter i konstant tilblivelse (becoming) – idet hun både bliver større og mindre på 
(næsten) samme tid. Alice har således ikke en fikseret eller fast identitet, men er flere ting 
på én gang. Hendes multiple subjekter skaber forvirring om identiteten og truer således 
Alices identitetsstabilisering (Deleuze 1993:40).  

For Deleuze og Guattari er mennesker således mere end blot Id, Ego og Superego. De er et 
rodnetværk af begær og personligheder (skizofrene subjekter),13 som alle beboer vores 
tanker på samme tid. Deleuze og Guattari bevæger sig således væk fra den strukturelle 
tankegang og præsenterer i stedet deres multiplicities. Ved at udvide deres tanke til 
socialteori hævder Deleuze og Guattari, at når folk mødes og evt. danner flokke, definerer 
vi os i forhold til flokken, som ’multipicities in masses’. Multiplicities er i deres mest simple 
natur samlinger eller forbindelser af dele. Det betyder, at hvor assemblage er ’dele’, er 

                                                
13 Deleuze og Guattari bruger betegnelsen skizofrene subjekter, ikke til at beskrive en person, men en proces. 
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multiplicities forbindelser af dele, der konstant glider over i hinanden (Deleuze og Guattari 
1987:33). Rhizomet og becoming er således en vej væk fra den lineære tænkning, hvor 
Deleuze og Guattari ikke skelner mellem dualisme og hvor intet følger en logisk 
ordensstruktur. (Deleuze & Guattari 1987: 276). 
 

Becoming -woman 
Fremfor at anvende dualiteten ’selv og jeg’, arbejder Deleuze og Guattari i A Thousands 
Plateaus med alternative og omend mere illustrative begreber. Molekylet og morlære 
enheder er eksempler på dette.14 For Deleuze og Guattari henviser det molære til det 
veldefinerede, massive og styrende såsom identitetskategorier. Med andre ord: de 
konventioner og normer som subjektet underligges kan anskues som molære enheder, der 
binder molekylerne fast i bestemte former. Men i becoming-processen rystes molekylerne 
fri af de herskende molære enheder.  Becoming-molecularer således allieret med det 
minoritære. (Deleuze og Guattari 1987: 272). 15   

I denne sammenhæng er det vigtigt at understrege, at minoritær (tilblivelse/proces) ikke 
skal forveksles med minoritet (mængde/tilstand). For Deleuze og Guattari er kvinder 
minoritære – ikke pga. at der er færre kvinder, ”but because the standard term is that of 
’man’.” (Colebrook 2002:xxv): 

“The problem with western thought is that it begins in being, which it then imagines as 
going through becoming or movement. Furthermore, it has tended to privilege man as 
the grounding being; it is man who is the stable knower or subject who views a world of 
change and becoming. Deleuze, however, insists that all life is a plane of becoming, and 
the perception of fixed beings – such as man – is an effect of becoming.“ (Colebrook 2002: 
xx).  

Derudover har en majoritet en fikseret standard, der agerer ud fra en overbevisning om det 
ideelle menneske (eller mand), som regulerer hvem der er en del af fællesskabet og hvem 
der skal ekskluderes. Det minoritære har ingen fikseret standard, men er derimod mobil. 

                                                
14 Molær er en betegnelse for en måleenhed, i dette tilfælde en måleenhed for koncentrationen af molekyler. Enhver 
molær enhed består af en mængde molekyler. På samme måde er ethvert menneske en molær enhed, sammensat af 
materie af utallige molekyler. 
15 I den danske oversættelse, Tusinde Plateauer af Niels Lyngsø bliver dette oversat til Molekylærblivelsen. 
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(Ibid.) Det er netop derfor, at becomings er tæt knyttet til minoriteter for Deleuze og 
Guattari. 

Deleuze og Guattari argumenter for, at livet ikke skal ses i fikserede og immobile termer 
som hidtil, men at selve tænkningen skal mobiliseres.  Hertil er becoming-woman et 
nøglekoncept for Deleuze og Guattari, der bruger becoming-woman som et eksempel på 
dekonstruktion af den dualistiske og strukturelle tankegang, da det adskiller køn, 
seksualitet og krop fra deres molære identiteter.16 (Brugen af ordret ’kvinde’ i denne 
sammenhæng virker dog til af bekræfte dualismen mellem mand/kvinde, fremfor at gøre 
op med den – noget som bl.a. Grosz også kritiserer og som vi vil se nærmere på specialets 
analyse del).  
 
Kvinden er for Deleuze og Guattari en molær enhed, fanget i en dualistisk maskine der gør 
kvinden til mandens modsætning, idet hun defineres af sin form og organer (krop). 
Mennesket har etableret en universel standard, som bevirker at manden udgør en 
majoritet. Denne er ikke kun etableret blandt dem der har den, men udøves også i forhold 
til dem der ikke har den – uanset hvor mange de er. Mandens magt er forhåndsgiven og i 
denne forstand er kvinder, dyr og planter molekylære minoritære:  
 
“Man is majoritarian par excellence, whereas becomings are minoritarian (...) Majority 
implies a state of domination (...) the majority in the universe assumes as pregiven the 
right and power of man. In this sense women, children, but also animals, plants and 
molecules are minoritarian. It is perhaps the special situation of women in relation to the 
man-standard that accounts for the fact that becomings, being minoritarian, always 
pass through a becoming-woman.” (Deleuze and Guattari 1987: 291).  
 
Becoming er difference, og bliver således udfoldelsen af forskel eller mangfoldighed og er 
klart rettet mod minoriteten, som modstand mod staten, mod repræsentation og ikke 
mindst mod det (mandlige) subjekt. Ifølge Deleuze og Guattari kan der ikke være nogen 
becoming-man, da den hvide mand allerede konstituerer en majoritet. Manden har, som 
majoritet, indtaget den dominerende position og det er således ud fra hans ’synsfelt’ hvor 

                                                
16 Becoming destabiliserer det molære, som for Deleuze og Guattari henviser til det veldefinerede, massive og styrende 
såsom identitetskategorier.  
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mod alt andet sammenlignes og kategoriseres – og ikke mindst udstødes. Manden er den 
molære entitet. Som Mette Tranholm også påpeger i sin Ph.d.-afhandling er det dog ikke 
utænkeligt, at en mand også kan have svært ved at finde sig tilrette med sin 
majoritetsidentitet: 
 
”In ”One Less Manifesto” (1997) Deleuze explains how minority has two meanings: The 
first is a state of rule, excluded from majority such as women, children, the south, and the 
third world. The second is a becoming you enlist in, where the goal is to become minority. 
Deleuze further explains, ”women are a minority in the first sense. But, in the second 
sense, everyone is becoming woman, a becoming woman who acts as everyone’s 
potentiality. In this context, women are no more becoming-women than men themselves” 
(Deleuze 1997:255). So, Deleuze refers to a universal becoming-minority.” (Tranholm 
2017:86).   
 
Men hvad er så egentligt becoming? Måske er det nemmere at begynde med hvad det ikke 
er. Becoming er ikke en korrespondance mellem relationer, en imitation eller en 
identifikation. Becoming er heller ikke noget imaginært, der kun bliver til i fantasien. 
(Deleuze & Guattari 1987: 262). Becoming henviser i stedet til en atter-tilblivelsesproces, 
som tidligere nævnt. Referencen woman i becoming-woman henviser ikke til empiriske 
kvinder, men snarere til topologiske positioner og niveauer af nomadisk, ’rhizomsk’ 
bevidsthed. Becoming-woman er altså en markør for en general transformeringsproces. 
(Braidotti 2011). Tilblivelses- eller transforrmationsprocessen er ikke en fysisk 
transformation, men som nævnt heller ikke kun begrænset til fantasien. Hertil bruger 
Deleuze og Guattari becoming-animal som eksempel: 
 
”Becomings-animal are neither dreams nor phantasies. They are perfectly real (…) For if 
becoming animal does not consists in playing animal or imitating an animal, it is clear 
that the human being does not ”really” become an animal any more than the animal 
”really” becomes something else. Becoming produces nothing other than itself.” (Deleuze 
& Guattari 1987: 262) 
 
Kaptajn Ahab fra Moby Dick er et godt eksempel på en mand i becoming-animal proces. 
Kaptajn Ahab er besat af hævn over den store hvide hval Moby Dick og han jager sin rival 
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til verdens ende. I forsøget på at besejre den hvide hval tillægger Ahab sig flere animalske 
(dyriske) træk og grænsen mellem dyret og mennesket udvisket. Kaptajn Ahab bliver ikke 
fysisk tranformeret til dyret, det er i stedet en dæmonisk virkelighed der er på spil. 
(Deleuze og Guattari 1987:268-70).  
 
Men hvorfor løber alle becomings så igennem becoming-woman? Ifølge Deleuze og 
Guattari becomings, som tidligere nævnt, tæt forbundet med difference – derfor løber dét 
at være en minoritet, såvel som becomings, igennem becoming-woman netop pga. den 
førnævnte relation mellem kvinder og den patriarkalske standard. (Deleuze & Guattari 
1987:291). ”(…) the majority in the universe assumes as pregriven the right and power of 
man. In this sense women, children, but also animals, plants, and molecules, are 
minoritarian. It is perhaps the special situation of women in relation to the man-
standard that accounts for the fact that becomings (…) always pass through a becoming-
woman.” (Deleuze & Guattari 1987: 321) Med kvinden som fokuspunkt giver Deleuze og 
Guattari således også sig selv mulighed for at kritisere den ødipale model.  
 

Kvindens fravær i den ødipale trekant 
Deleuze og Guattaris kritik udmønter sig i en erkendelse af forbindelser mellem strukturer 
og tilhørende forskellige regimer – kapitalisme og skizofreni, der referer til ’den sociale 
udbytning’ og ’den psykiske repression’. Deres bøger indeholder således to aspekter, 
nemlig på den ene side det politiske og økonomiske, på den anden side det psykiatriske og 
psykoanalytiske. De to punkters forbundenhed ligger i deres manglende evne til at forstå 
skizofrenien. Deleuze og Guattaris ’skizo-analyse’ placerer sig mellem det psykiske og det 
sociale. For at emancipere subjektiviteten, skal der gøres op med Ødipus, der for Deleuze 
og Guattari er et generaliserende begreb, hvor Ødipus er den måde, hvorpå der 
struktureres og hvorpå livet undertrykkes og ikke mindst fastlåses.  
 
Ødipuskomplekset udvikler og bekræfter modsætninger, herunder det maskuline og 
feminine, subjektet og objektet, tilstedeværelse og mangel. Psykoanalyse udtrykker disse 
strukturer i reference til den anden (the other): ”the term in relation to which objects are 
regionised, and the concept which opposes and constitutes the subject.” (Driscoll 2000: 
66). Deleuze afviser dette mønster – subjektet og dets strukturelle antitese (the other), for 
en model af subjektivitet og begær, som er mobilt forbindende snarere end oppositionel.  
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Deleuze og Guattari anser den ødipale model som værende ikke bare ’receptpligtigt’, men 
begrænsende, idet de argumenterer for, at hvis man ’forhandler’ sit Ødipuskompleks på 
den rigtige måde vil du være ’normal’. For dem kan enhver handling eller magtrelation 
forklares under den ødipale kode. Og ethvert begær, uanset hvor langt ude over den 
ødipale-trekant det ligger, kan falde tilbage på den ødipale model for dens forklaring eller 
korrektion. (Driscoll 2000: 67).   
 
Den Ødipale model foreskriver bl.a., at alle børn fødes med evnen til lystfølelse 
(tilfredsstillelse af behov), som alle rummer et element af seksualdrift (libido). Manglende 
mulighed for tilfredsstillelse vil ifølge Freud, føre til angst og aggression og at dette 
erfaringsgrundlag er bestemmende for udformningen af personligheden. Ifølge Freuds 
Ødipuskompleks opstår subjektet når barnet forlader moderen, hvis krop er den første der 
begæres, idet moderen tilfredsstiller barnets behov. Barnet vil efterhånden se moderen 
som svaret på alt begær. Faderen står derimod som symbolet på sociale magt og 
repræsentation af loven, der forbyder begæret af moderen. Efter oral-, og anal stadierne 
kommer det falliske stadie hvor barnet opdager kønsforskellen og kønsidentiteten dannes. 
Fallos er græsk og betyder mandligt kønsorgan, og det er netop i dette stadie (ifølge 
Freud), at pigen opdager at hun mangler noget – nemlig de udvendige kønsorganer 
(penismisundelse). Pigen kan udlægge dette som et tab, en ufuldstændighed, som hun 
anklager moderen for at have forvoldt. I skuffelsen vender hun sig i stedet mod faderen. 
Drengen begærer fortsat moderen, mens moderen begærer fallos og overkommer denne 
penismisundelse gennem ønsket om et barn. Udgangssituationen og det der gør trekanten 
ødipal, er at både moderen og drengen begærer fallos. ”Barnets underlegenhed bevirker, 
at to ikke kan få fallossen, og barnet kan ikke få moderen.” (Andkjær Olsen 1988: 273) 
Pigen er således ikke en del af den ødipale trekant og hendes eventuelle Ødipuskompleks 
er derfor på forhånd udelukket fordi ”(…) the daughter can become neither the father nor 
the mother, givin that the mother is not a subject.” (Driscoll 2000: 73-74). Den ødipale-
trekant handler således om far, mor og søn.  
 
Ligesom psykoanalytiske teoretikere mener Deleuze og Guattari også at ”relations of desire 
produce subjectivities (…)” (Driscoll 2000:76), men ikke som udviklingsskemaet dikterer 
”where a subject is causally produced as the producer of the desire.” (Ibid.). For Deleuze 
og Guattari har begæret intet at gøre med lyst. I psykoanalysen opstår begæret som en 
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effekt af lysten, hvorimod det i ’skizo-analysen’ forholder det sig omvendt: her opstår 
lysten som en reterritorialisering af begæret. Og som ovenstående citat viser, er lysten ikke 
en effekt af begæret, men derimod skabt af subjektet.  
 
Deleuze og Guattari ser subjektiviteter som midlertidige og mobile, produceret af 
vedvarende connections og disconnections mellem kroppe og begær/ønsker, snarere end 
en grundlæggende følelse af selvet. Når vi som mennesker er formet af Ødipus kan det 
være svært, at forestille sig alternative muligheder. Derfor nytænker og sprænger Deleuze 
og Guattari det individuelle ubevidste gennem en introduktion af det maskinelle, der er 
indbegrebet af det ubevidste. Deleuze og Guattari kalder dette for desiring machines.  
I Anti Oedipus: Capitalism and Schizophrenia (1983) kritiserer Deleuze og Guattari 
Freuds definition af begæret/ønske (desire), idet de skriver:  
 
”What we call anthropomorphic representatiion is just as much the idea that there are 
two sexes as the idea that there is only one. We know how Freudianism is permeated by 
this bizarre notion that there is finally only one sex, the masculine, in relation to which 
the woman, the feminine, is defined as a lack, an absence. It could be thought at first that 
such a hypothesis founds the omnipotence of a male homosexuality.” (Deleuze & Guattari 
1983: 294).  
 
Deleuze og Guattari tænker i stedet begæret som en maskine, der tillader os at tale om 
funktioner og forbindelser, før vi kan tale om at producere og formål. Selve ordret 
'maskine' bør imidlertid ikke identificeres med eller reduceres til 'mekanisme' – der er et 
udtryk, der tjener til at udpege en bestemt 'lukket' proces inden for en teknologisk 
maskine. Det maskinelle skal dog heller ikke opfattes som metaforisk. Psykoanalysen 
opererer altid med metaforer, hvorimod ’skizo-analysen’ er konkret i sit ordvalg og således 
også i forhold til ’begærsmaskinen’.  
  
For Deleuze og Guattari er begæret ikke et identificerbart væsen. I stedet for at have en fast 
identitet stræber begæret altid efter becoming (more, other etc. ). For at udtrykke dette i 
Anti-Ødipus terminologi: der er ikke nogen sondring mellem 'desire' mellem 'producing' 
og dets 'product'; som Deleuze og Guattari skriver: ”The rule of continually producing 
production, of grafting producing onto the product, is a characteristic of desiring-
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machines or primary production: the production of production.”. (Deleuze & Guattari 
1982: 7). Som jeg udleder det, er der ikke tale om identificerbare elementer med en fast 
identitet, der indgår i en produktionsproces, men snarere tale om en produktionsproces, 
der kontinuerligt søger at skabe nye forbindelser. (Ibid.) Præcis som en assemblage.  
 
”Desire is connection, not the overcoming of loss or separation; we desire, not because we 
lack or need, but because life is a process of striving and self-enchancement. Desire is a 
process of increasing expansion, connection and creation. Desire is ’mechanic’ precisely 
because it does not originate from closed organisms or selves; it is the productive process 
of life that produces organisms and selves.” (Colbrook 2002:xxii). Det står altså klart, at 
Freud anskuer begæret som værende drevet af mangel (lack), hvad end det drejer sig om 
essentielle behov såsom mad, drengens mangel på moderens opmærksomhed eller pigens 
manglende penis. Som jeg forstår det, tænker Deleuze og Guattari begæret i mere positive 
termer og tænker begæret udover den Freudianske køns dualisme.  
 
Igen kommer vi tilbage til, hvorfor alle becomings løber igennem becoming-woman. 
Deleuze og Guattari argumenter for, at alle becomings løber igennem becoming-woman, 
fordi pigen netop ikke er en del af den ødipale trekant, hvor det fallogocentriske subjekt 
gør mænd til subjekter og kvinder til objekter. Freuds fokus på manden som subjekt 
betyder samtidig, at pigen som subjekt forbliver fraværende.  
 
”The question is not, or not only, that of the organism, history, and subject of enunciation 
that oppose masculine to feminine in the great dualism machines. The question is 
fundamentally that of the body – the body they steal from us in order to fabricate 
opposable organisms. This body is stolen first from the girl: Stop behaving like that, 
you’re not a little girl anymore, you’re not a tomboy, etc. The girl’s becoming is stolen 
first, in order to impose a history, or prehistory, upon her. The boy’s turn comes next, but 
it is by using the girl as an example, by pointing to the girl as the object of his desire, that 
an opposed organism, a dominant history is fabricated for him too.” (Deleuze and 
Guattari 1987:305)  
 
 



Katrin Nørskov von Linstow Speciale juli 2018 
Cmd397 Teater- og performancestudier 

47 
 

Det er således først og fremmest pigen man stjæler tilblivelsesprocessen fra og derved 
frarøves pigen hendes krops sociale og historiske diskurser. Ydermere tjener pigen som 
eksempel for drengen. Men pigen har en særlig status hos Deleuze og Guattari. Pigens 
stjålne krop bliver, med deres øjne, en styrke for kvinden, idet der ikke findes en 
Freudiansk model for hvordan pigen bliver et subjekt i samfundets hierarki – hun befinder 
sig derimod i et felt af transformationsmuligheder. Deleuze og Guattari beskriver pigen 
som en abstrakt linje eller flugtlinje.17 Hun tilhører ikke nogen specifik gruppe. Hun kan 
derimod ”slip in everywhere, between orders, acts, ages, sexes (…)The girl is like the block 
of becoming that remains contemporaneous to each opposable term, man, women, child, 
adult. It is not the girl who becomes woman; it is becoming-woman that produces the 
universal girl.”  (Ibid.) Alle becomings går derfor gennem becoming-woman, fordi denne 
står udenfor prædefinerede kategorier. Hun kan glide mellem handlinger, alder, køn mm. 
Becoming-woman en konstant flydende tilblivelsesproces og tilbyder en måde, at forstå de 
transformative muligheder – de måder hvorpå identitet muligvis kan undslippe de koder, 
der konstituerer subjektet. Og det er netop dette der ligestiller kvinden i Deleuze og 
Guattaris øjne.  
 
Både Braidotti og Grosz kritiserer Deleuze og Guattari for ikke at anerkende den seksuelle 
forskel og kvinders særegenhed – noget som de mener er en vigtig faktor for processen 
hvori kvinder bliver subjekter. Det er interessant, at i jagten på kvinder som subjekter taler 
de feministiske teoretikere tilsyneladende ud fra den klassiske, binære kønsmodel. Hvilket 
må siges at gå imod Deleuze og Guattaris formål med deres tankemodel, der netop trækker 
på det queer og det nomadiske subjekt for at bevæge sig væk fra subjektet og derved kan 
blive alt muligt andet. Tranholm påpeger i sin Ph.d.-afhandling, at Grosz og Braidottis 
kritik af Deleuze og Guattaris manglende fokus på kvinders særegenhed kan ses som 
selvmodsigende, idet de netop taler ud fra den klassiske, binære kønsmodel – hvorimod 
Deleuze og Guattari ønsker at opløse den dualistiske og binære opfattelse af køn og 
subjektivitet. (Tranholm 2017: 133-135). For mig at se, er dette hovedet på sømmet. Grosz 

                                                
17 For Deleuze og Guattari er alle former for liv såsom kroppe, sociale grupper, en organisme, endda et koncept lavet af 
forbindelser. Fx er mennesket som koncept ofte forbundet til rationalitet og/eller en bestemt kropstype (hvid, mand), 
men som Claire Colebrook skriver i Understanding Deleuze (2002) muliggøre enhver forbindelse også en line of flight: 
”(…) there can always be a genetic mutation. The definition of the human as rational can also allow for a dispute over 
just what constitutes the human (…) any definition, territory or body can open up to a line of flight that would transfom 
it into something else.” (Colbrook 2002: xxiv-xxv)   
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og Braidotti taler ganske rigtigt ud fra den binære tankegang, som strider imod det Deleuze 
og Guattari ønsker at opnå, men de taler ud fra det samfund og den verden vi lever i.  
Teoretikere som Deleuze, Guattari og Butler tilbyder alle anderledes måder at tænke os 
selv og hinanden på. Problemet er dog, at verden endnu ikke (generelt set) har taget dette 
til sig. Som nævnt i indledningen18 går størstedelen af hovedrollerne i film og teater til 
mænd. Det er stadig overvejende mandlige roller der driver narrativet, mens de kvindelige 
roller udgør en følelsesmæssige støtte til den mandlige modpart. De kønnede koder er 
tydeligvis stadig dybt indlejret i samfundet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Side 6 
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DET ANALYTISKE 
Gennem de senere par år har flere teatre og teatergrupper leget med gender swap i deres 
forestillinger, herunder bl.a. Gob Squad og Grønnegårdsteatret. Jeg har valgt at analysere 
to forestillinger fra Det Kongelige Teaters sæson 2017, fordi det er interessant at se, 
hvordan ét teater inkorporerer kønsleg på flere måder, men også fordi Det Kongelige 
Teater er Danmarks nationalscene, idet dette vidner om manglen på kvinderoller er et reelt 
problem og at kønslegen er mere end blot et eksperiment.  
  

Kort introduktion til ’Othello’ 
I William Shakespeares tragedie ’Othello’ bliver kærligheden skildret i lys af jalousien. 
Skuespillet er skrevet ca. 1603-04 og er baseret på den italienske novelle Un Capitano 
Moro af Cinthio, og trods en del år på bagen bliver ’Othello’ stadig fremført verden over og 
danner også grundlag for flere operaer og film (fx Orson Wells, 1952). Shakespeares 
skuespil er skrevet i en tid, hvor magten tilhørte mændene (der var dog få, markante 
undtagelser, fx Dronning Elizabeth I). Shakespeare har altid leget med kønnet i hans 
stykker. Dengang var der dog langt flere mandlige end kvindelige roller i stykkerne, og de 
få kvinderoller blev oprindeligt spillet af mænd eller drenge – hvilket også må have givet 
rollen en vis ’kønnet’ ustabilitet. Måske er det netop derfor, at Shakespeares stykker stadig 
er relevante i dag. Ifølge Stephen Greenblatt, litteraturprofessor fra Harvard University og 
Shakespeare ekspert, søger vi tilbage i Shakespeares tekster for at få indsigt i fundamentale 
sandheder om menneskets natur. Shakespeare søger flere århundrede tilbage i historierne 
for at forstå sin samtid, og det samme kan vi gøre i dag ved at opsætte hans stykker.19 
Othello er ingen undtagelse med temaer som: racisme, kærlighed, jalousi og forræderi. 
 

Jago føler sig forbigået, da generalen Othello, en nordafrikansk mand, der er flygtet fra 
fangeskab og nu har gjort karriere i det venetianske militær, udnævner Cassio til løjtnant. 
Det igangsætter Jagos hævntogt og selv efter hans karrieremæssige ambition fyldestgøres, 
fortsætter han – nu drevet af magtbegær.  

 

                                                
19 Information 1. juni 2018 – link på litt. Liste. 
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Jagos første hævnakt afslører Othellos forhold til den unge aristokratiske kvinde, 
Desdemona – en kvinde alle mænd begærer. Jago overtaler den forelskede Roderigo til at 
vække Desdemonas far, senatoren Brabantia, og ved hjælp af en række racistiske 
hentydninger ophidses Brabantia og sender Othello for retten.  

 

Othello er imidlertid udnævnt til at forsvare den venetianske provins Cypern mod den 
tyrkiske hær, og da Desdemona fortæller sin far, at hun elsker Othello og at de allerede er 
gift, må Brabantia modvilligt acceptere ægteskabet.  

 

Resultatet er ikke hvad Jago forventede. I stedet øjner han en ny mulighed, da han og 
Cassio sendes i forvejen til Cypern. Her manipulerer Jago Cassio til unødige slagsmål, der 
kulminerer netop som Othello og Desdemona ankommer. Cassio fyres og Jago indsættes i 
hans sted. Trods dette forsætter Jago sin hævnakt og får nu Othello til at mistænke 
Desdemona for at være ham utro. Jago får fat på det tørklæde, som Othello har foræret sin 
kone og med det overbeviser han Othello om, at Desdemona har foræret det til Cassio. Da 
Othello konfronterer sin kone, svarer hun uskyldigt, at hun ikke kan finde tørklædet. Dette 
tager Othello som bevis for at Jagos påstand er sand og Othello dræber sin elskede i 
fortvivlelse.  

 

’Othello’ anno 2017 
I Det Kongelige Teaters opsætning af det klassiske stykke er meget stadig som vi kender 
det: Othello er stadig øverst i samfundshierarkiet og er stadig en militær leder, der har 
vundet respekt og ære i krig. Othello er stadig gift med byens mest eftertragtede kvinde, 
Desdemona. Selvom alt er det samme, er alt alligevel vendt på hovedet, med det enkle 
greb: at Othello nu er en kvinde. Det er ikke længere (kun) en fortælling om Jago, der 
hvisker i Othellos øre, mens kampen om menneskets indre mørke udspilles. Men måske 
endnu mere en fortælling om kønnenes kamp. Om hvordan kvinden, som nu er blevet 
tildelt rolle som den dominerende kraft, langsomt falder fra hinanden, ikke mindst pga. 
den kvindehadske Jago - der nu fremstår som den patriarkalske dominans, der ønsker at 
fastholde kvinden i objektpositionen. For trods ligestilling på mange punkter, er etnicitet, 
seksualitet og køn stadig forhindringer i indtagelse af magtens rum.  
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Shakespeares stykke er eminent til at vise, hvordan fremmedhed bringer uorden i 
systemet. Oprindeligt består fremmeheden i Othellos hudfarve,20 men i 2017-udgaven 
fremstår kønnet også som en fremmedhed.  I Othello kan køn og etnicitet ikke adskilles, 
alligevel er jeg nødsaget til, at lave et akademisk forbehold. Grundet specialets omfang, er 
en afgrænsning nødvendig og da mit speciales fokus ligger på køn, vil analysen ligeledes 
fokusere på Othello som kvinde - hendes etnicitet vil dog blive inddraget udvalgte steder. I 
denne opsætning er Othellos køn netop det foranderlige, mens etniciteten består.  
 

Andetheden 
Fremmedheden der bringer uorden i systemet, er et overordnet tema i Shakespeares 
stykke. Oprindeligt består Othellos fremmedhed i den mørke hud, men i 2017-udgaven har 
dette fået endnu et lag i form af Othello som mørk kvinde. Trods Othellos ’andethed’ 
befinder generalen sig midt i hjertet af det civiliserede samfund, og som der står i 
forestillingsprogrammet: ”Othello er staten, men kan og må alligevel aldrig blive det.” 
(KGL 2017: 11)  
 
Fremmedheden understreges også af scenografien. Othello sænkes ned fra loftet og lander 
på scenen, hvis vægge er fyldt fra gulv til loft med grå habitter. Med sit hvide militærtøj og 
en frisure der minder om Lara Croft, står Othello i stærk kontrast til de andres mørke tøj. 21 
Før stykket overhovedet er gået i gang er det tydeligt, at Othello falder udenfor. Othello 
ligner altså en kvinde, men hun udviser en nærmest stereotyp maskulinitet. Hendes 
stemmeføring er stakkeret og ’hård’. Hendes ansigtsudtryk er stærkt og en smule 
aggressivt – hun ser næsten sur ud. Othello er tydeligvis ikke kvinde på en traditionel 
måde, eller kvinde som vi forventer det – men måske er hun, som vi forventer det af en 
kvinde i en lederstilling?  
 

                                                
20 Othello bliver ofte omtalt i stykket som maurer (på engelsk moor), som på Shakespeares tid var en betegnelse for alle 
med en mørkere hudfarve. Shakespeare brugte således ordret til at markerer en etnisk og racemæssig forskel mellem de 
venetianske borgere og Othello. 
21 Lara Croft er en fiktiv britisk arkæolog og hovedperson Eidos Interactives Tomb Raider-serie (computerspil). I dag 
associeres Lara Croft først og fremmest med skuespilleren Angelina Jolie, der spillede Lara Croft i filmene af samme 
navn. I 2018 udkom en genindspilning af filmen, denne gang med Alicia Vikander i rollen. Tomb Raider-serien er blevet 
hyldet for at have en af de første kvindelige actionhelte, som slog igennem til et bredt publikum, men er samtidig blevet 
kritiseret for at være en modellering af en mandlig fantasi, især i computerspillene fra 90’erne og 00’erne, hvor shortsene 
var korte, og taljen var smal. I 2018-udgaven er Croft ikke længere iklædt shorts, men derimod lange bukser.  
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Ydermere rækker Othellos fremmedhed udover hendes køn og hudfarve, idet Othello og 
Desdemonas kærlighedshistorie er en lesbisk kærlighedshistorie. I Butlers heteroseksuelle 
matrix opstilles manden og kvinden som to binære køn, der gennemtvinges en 
heteroseksuel praksis, hvor de forventes at begære det modsatte biologiske køn. Det er 
også her, at forestillingen om ”naturlighed” og ”normalitet” skabes, der presser individet 
ind i bestemte kønsroller. (Butler 1999: 47-48). Jago står som den patriarkalske dominans 
i forestillingen og minder os om, at kønsdualismen stadig er dybt indlejret i samfundet.  
 
 

En ’køn’ parodi 
Othello både udfylder og udøver den dominerende rolle og har på mange måder 
demaskuliniseret mændene. Fx ved at gifte sig med den mest eftertragtede kvinde, 
Desdemona – hende alle sukker efter. Her fremstår Othello ikke kun som den alfahun der 
nedlægger hvad alle begærer, men hun gør det som kvinde. Derved bliver 
kærlighedshistorien mellem Desdemona og Othello til en lesbisk kærlighedshistorie. Eller 
når Othello taler til sine mænd i en scene og vælger at gå op i en lysere stemme, hvilket 
tvinger mændene til at gå i falset for at følge hende. Det er netop denne leg med kønnene, 
der understreger Othellos subjektsposition, og mændene som hendes underordnede der 
troligt følger hendes ord. For at sikre sin overlevelse i denne mandeverden og samtidig 
skjule sin ’andethed’, kan Othello ikke risikere at udvise for meget femininitet. Det er ikke 
kun militærets kulturelle koder, som Othello skal lære at forstå. ”De er bare kommando-
versionen af de uskrevne regler, der råder overalt i det omgivende civile samfund – et 
maskulint, feudalt hierarki, præget af faste systemer og usynlige alliancer og af den 
grundlæggende kamp om mangt og overlevelse.” (KGL 2017: 5). Othello må derfor 
efterligne og tillære sig den maskuline ageren. Dette resulterer dog i, at Othello performer 
sin ’maskulinitet’ så stereotypt og klichéfyldt, det virker illusionsforstærkende. Til trods for 
hendes subjektsposition, resulterer hendes stereotype maskulinitet i en manglende 
troværdighed og – ikke mindst, en understregning af det kønslige bedrag vi er vidne til.    
 
Et kønsligt bedrag, man også kender fra den franske multikunstner, Marcel Duchamp 
(1887-1968), der bl.a. er kendt for hans readymades hvori han optræder som hans 
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kvindelige alterego, Rrose Sélavy, i en række fotografier taget af Man Ray. 22 Billederne af 
Sélavy er sensuelle og meget feminine – hvilket bliver fremhævet af deres soft focus.23 
Duchamp betragtede Sélavy, som en selvstændig eksistens og derfor har Sélavy bl.a. 
copyright på flere af billederne.  Duchamp brugte Sélavy til at skabe kunst der var mere 
avantgarde end hvad han, under eget navn, tidligere havde skabt. Amelia Jones skriver i 
’The Ambivalance of Rrose Sélavy and the (male) Mother as ”only the Mother of the 
Work”” (1994) hvordan Duchamp brugte Sélavy som et marketingsstunt der bl.a. skulle 
gøre grin med kapitalismen: 
 
”(…) a certain notion of femininity as associated with the commodity (the woman market 
for and object of consumer culture). In turn, the feminized commodity is given value 
through an association with the sexual itself (…) allowing them to be ”subjects” only as 
buyers (or prostitutes) whose need were induced or suppressed by the patriarchal by 
system that is capitalism.” (Jones 1994: 162).  
 
Ifølge Jones blev det kapitalistiske system en ’maskine-forlængelse’, hvor mænd 
(producenterne) forførte kvinder (forbrugerne), og hvor kvinder forsat blev ’produceret’ 
som de visuelle objekter.24 På samme måde var Sélavy også en handelsvare for Duchamp25. 
Simone de Beauvoir påpegede i 1949 med sin bog Le deuxième sexe (Det andet køn), at det 
ikke kun var politiske og økonomiske rettigheder der var ulige fordelt mellem kønnene, 
men at andetheden var grundlæggende. Og at det netop var denne andethed, der 
udgrænsede kvinderne og det kvindelige fra det civiliserede. Manden er subjektet, det 
absolutte – kvinden er det andet. Kvinder bestemmes og får deres særpræg i forhold til 
manden, ikke omvendt. På trods af gode viljer anerkendes andetheden (generelt set) stadig 
ikke som en værdi, snarere en trussel. (KGL 2017: 18) 

                                                
22  Rrose Sélavy lyder på fransk som: ’eros, c’est la vie’. På dansk: ’eros, det er livet’.  
23 Rrose Sélavy blev skabt i begyndelsen af 1920’erne efter tidens (androgyne) skønhedsidealer, fx Marlene Dietrich. 
Billedernes soft focus var med til at skjule/afdæmpe Duchamps maskuline træk. Med Sélavy indskriver Duchamp sig i 
samtiden, hvor mænd kunne ligne kvinder.  

24 Kapitalismen var også et brændende punkt i den klassiske marxistiske feminisme. Her mente man bl.a., at uligheden 
mellem kønnene er ikke årsagen til, men konsekvensen af kvindernes økonomiske undertrykkelse. 

25 Her tænker Jones især på fotografier som reklamer, der var designet til at ’snyde’ kunden til at tro, at de valgte 
produkter af egen fri vilje. De kvinder der var på reklameplakaterne var, ifølge Jones, en illusion af kvinden idet at det var 
mænd der producerede reklamerne. På denne måde blev kvinden blev gjort til subjekt, men hendes behov var allerede 
forudbestemt. Det var altså mændene der definerede kvinderne. (Jones 1994: 166-168). 
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Ifølge Jones er Sélavy på mange måder indbegrebet af den kvindelige subjektivitets 
paradoks: et subjekt, forfattet af andre. (Jones 1994: 160). Det er altså det maskuline der 
definerer det feminine - præcis som forbrugeren, hvis behov er skabt af producenten. ”(…) 
the ’woman’ Rrose Sélavy is constructed by reference to men, gaining her value (her 
identity) only through her function of exchange between Man Ray and Duchamp: The 
sexuality of men is played out through the bodies of women, matter, or sign.” (Jones 
1994:166) For Jones betyder dette, at Sélavy bliver en aktiv parodi på definitionen af det 
feminine som det seksuelle, og ved at fabrikere en illusion om en kvinde, styrker og 
autoriserer Duchamp blot sig selv.26 På samme måde parodierer (den kvindelige) Othello 
det maskuline så stereotypt, at hun næsten bliver grinagtig - til trods for Othellos 
(tilsyneladende) dominerende rolle.  
 

Subjektspositionen 
Braidotti refererer i sin bog Nomadic Subjects – Embodiment and Sexual difference in 
contemporary Feminist Theory (1994), til Michel Foucault der beskriver, hvordan 
poststrukturalistiske spørgsmålstegn ved det rationalistiske paradigme (dualismen mellem 
lidenskab/fornuft, krop/sind, det feminine/maskuline) blev kendt som ’karakterens død’. 
(Braidotti 2011: 167). Braidottis kritik af karakterens død tager udgangspunkt i den 
kvindelige subjektivitet: ”The truth of the matter is one cannot deconstrut a subjectivity 
one has never been fully granted; one cannot diffuse a sexuality that has historically been 
defined as dark and mysterious. In order to announce the death of the subject, one must 
first have gained the right to speak as one (…)” (Braidotti 2011: 268). Braidotti pointerer, 
at kvinder aldrig er blevet tildelt subjektivitet – hvilket også kan siges at være sandt for 
minoriteter (generelt). Braidotti skriver hvordan, det rationalistiske paradigme kan spores 
tilbage til den mandlige model der er knyttet til rationaliteten, som beskrevet af 
Aristoteles. Ifølge ham besad kvinder ikke en rational sjæl. Det feminine blev derimod 
forbundet med lidenskab, følelser og irrationalitet. Dette betød, at ”the universal subject of 
knowledge” (Tranholm 2017: 133) blev forbundet med fornuft, hvide, middelklasse, 
heteroseksuelle mænd – eller sagt på en anden måde: det fallogocentriske subjekt. 

                                                
26 Jones bruger i denne sammenhæng ordet empowering, som ikke kan oversættes direkte (og passende) til dansk.  
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(Braidotti 2011: 226). Dette placerer igen kvinden som det andet – som objekt for det 
mandlige subjekt.  
 
Grosz stiller i sin bog Volatile Bodies – Toward a Coporeal Feminism (1994) spørgsmål 
om den seksuelle forskel er en nødvendig betingelse for forståelsen af subjektivitet? For at 
svare på dette foreslår Grosz en rekonstruktion af Deleuze og Guattaris forståelse af 
kropslighed fra A Thousand Plateaus. Grosz påpeger, at det kun er få feministiske 
teoretikere der har givet sig i kast med Deleuze og Guattari, men at deres teorier faktisk 
kan være nyttige idet de stiller spørgsmål til udbredte antagelser såsom kropslighed, 
identitet og relationer mellem subjekt og objekt: ”Their notion of the body as a 
discontinous, nontotalizable series of processes, organs, flows, energies (…) speeds and 
durations, may be of great value to feminists attempting to reconceive bodies outside the 
binary oppositions imposed on the body by the mind/body, nature/culture, subject/object 
(…)” (Grosz 1994: 164-65).  
 
Ifølge Grosz er Deleuze og Guattaris forståelse af kroppen anerledes, fordi de ikke 
betragter kroppen som en enhed eller som et sted for bevidsthed, men ud fra hvad kroppen 
kan gøre, de forbindelser den kan skabe med andre kroppe og naturligvis, de 
transformationer og becomings den undergår. (Ibid.). Selvom det på ingen måder er en 
umulighed for Delueze og Guattari, at en kvindelig Othello kan indtage en 
subjektsposition, mener Grosz, at Deleuze og Guattaris fokus på kroppens uendelige 
performative muligheder og destabiliseringen af subjektet ikke er ensbetydende med, at 
kvinder har opnået - eller indtaget - subjektspositionen. Ydermere, hvis becoming-woman 
er en markør for en general transformationsproces kræver det, at selve ordet ’kvinde’ 
bryder den dualistiske struktur, der modsætter sig den maskuline norm. Der skal altså 
tænkes nye former for kvindelig subjektivitet, som ikke baseres på fallos. Dette indebærer, 
ifølge Braidotti, strukturelle ændringer: 
 
 ”In other words: sexual difference opens out toward the redefinition of general 
structures of thought, not only female-specific ones. (…) Deleuze’s becoming-woman 
amalgamates men and women into a new, supposedly beyond-gender sexuality; this is 
problematic because it clashes with women’s sense of their own historic struggles.” 
(Braidotti 2011: 206).  
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Grosz og Braidotti er enige om, at Deleuze og Guattari’s becoming-teori er kønsblind og 
bestemmes af deres position som mænd og den subjektsposition de naturligt indtager og 
taler ud fra. Deleuze og Guattaris becoming-woman beskæftiger sig ikke med kvinders 
særegenhed og derved neutraliseres kvinder og deres seksualitet. (Grosz 1994: 163). Grosz 
påpeger, at Deleuze og Guattari begge er mænd og at de derved indtager ”a position 
outside, beyound sexual difference is a luxury only male arrogance allows.” (Grosz 1994: 
191). Ydermere påpeger hun, at Deleuze og Guattaris definition af becoming-woman også 
åbner op for en indgangsvinkel til at blive alt mulig andet, fx mænd bliver kvinder 
(Duchamp som Rrose Sélavy, Jack Smith som Montez m.fl.). Becoming-woman og de 
transformeringsmuligheder det tilbyder, er altså ikke udelukkende minoriteternes, som 
Deleuze og Guattari postulerer.   
 
Dette ses også i stykkets slutning, da det står klart at Othellos subjektsposition er i fare. 
Jago, der nu endnu tydeligere fremstår som den patriarkalske dominans, føler at 
privilegierne tages fra ham. Ved hjælp af strategisk overblik, list og manipulation 
fremtvinger han derfor (hvad der for ham er) Othellos sande, ustyrlige natur. Jagos mål er 
at bevise, at den verden Othello repræsenterer ikke hører hjemme i hans. Den er ikke kun 
mindre værd – den truer også hans verden. For at få sin plan til at lykkes, begiver Jago sig 
ud i en omfattende og konstant transformeringsproces: Jago er en manipulator og alle de 
relationer han etablerer er så kalkulerede, at han til hver en tid kan og vil udnytte folks 
svagheder og de indbyrdes sociale relationer til egen fordel. Fx Cassios kærlighed til 
Desdemona (da han bliver forfremmet fremfor Jago) og Othellos usikkerhed (da Jago 
overbeviser Othello om, at Desdemona er utro med Cassio). Jagos plan er diabolsk. Othello 
skal ned med nakken og Jago selv skal indtage sin (ifølge ham selv) retmæssige plads, som 
øverste leder og general.  
 
Jago skaber alliancer efter behov og for at hans plan kan lykkes, må han foretage et 
udførligt rollespil – en slags selv-tab. ”This capacity requires above all a grasp that one is 
not forever fixed in a single, divinely sanctioned identity, an ability to imagine one’s 
nonexistence so that one can exist for a moment in another and as another.” (Greenblatt 
1980: 70) Jago siger endda på et tidspunkt: ” (…) jeg er ikke, hvad jeg er”. Der er ingen 
tvivl om, at Jago anerkender og udnytter de flydende grænser til at springe ind og ud af de 
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forskellige persontræk efter behov. ”What is disturbing (…) is that the imagined self-loss 
conceals its opposite: a ruthless displacement and absorption of the other.” (Ibid.) Jago 
bruger altså den konstante tilblivelsesproces taktisk, således at hans becoming har et 
strategisk aspekt. Som tidligere nævnt er becomings, ifølge Deleuze og Guattari, tæt 
knyttet til minoriteter, men Jagos udnyttelse tyder på, at majoriteten kan manipulere og 
endda strategisk udnytte den åbenhed i identiteten, som becoming-processen skaber. Jago 
udnytter ’løsheden’ i identiteten som Othello repræsenterer, hvilket betyder at majoriteten 
kan således udgive sig for at være minoriteten. Derfor tvinges man til, at sætte 
spørgsmålstegn ved, om Othellos subjektsposition nogensinde var hendes? Jagos 
strategiske udnyttelse af becoming-processen tyder på, at på trods af den kvindelige 
subjektsposition, er det stadig ham der driver narrativet. Othellos subjektsposition var kun 
hendes, så længe Jago lod hende have den. ”(…) she exists only as defined by a man” 
(Jones 1994 :163) Præcis som Sélavy kun eksisterer pga. manden, Duchamp.  
 
Det er derfor uundgåeligt, at Othello falder fra hinanden som menneske, idet hun, for at 
blive accepteret af sine omgivelser, har måttet nedtone sin baggrund, skjule sit køn og 
undertrykke sin seksualitet. Hun bukker under for den ‘maskuline kasse’ hun befinder sig 
i. Jalousien overtager hende og hun slår sin elskede ihjel. Den hidtil ’maskuline’ stemme 
knækker og en mere traditionel og genkendelig femininitet bliver afsløret. Jagos plan 
lykkes. Den identitet som Othello, stykket igennem har performet, kan ikke længere 
opretholdes og hun nedbrydes. I forestillingens program beskriver instruktør Elisa 
Kragerup, hvordan vores selvbillede ikke altid harmonerer med omgivelsernes billede af 
os: ”Othello ser således sig selv som en krigshelt. Punktum. Men for omgivelserne er hun 
en kvindelig, brun, homoseksuel krigshelt. Og det er ikke det samme!” (KGL 2017: 5) Jago 
har frataget Othellos’ subjektsposition og således ’degraderet’ hende til objekt.  
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Kort introduktion til ’Scener fra et ægteskab’ 
’Scener fra et ægteskab’ er nøjagtigt, hvad titlen bebuder. Udvalgte scener fra et ægteskab. 
Skrevet og instrueret af Ingmar Bergman og første gang vist som mini-Tv-serie i 1973, hvor 
den lagde gaderne øde og fik skilsmisseraten til at stige i Danmark27. Serien blev Bergmans 
folkelige gennembrud og ikke mindst en milepæl i nordisk Tv’s historie.  
 
Johan og Marianne. To mennesker, gift på 10. år, der på overfladen har det godt. De har 
attraktive jobs, økonomien er god og de har et familieliv. Men alt er facade. Nedenunder er 
de, som mange andre, blevet trætte af hinanden, tomme for ord. Dagligdagen er blevet en 
pinsel med alle de tvangsindlagte forpligtigelser; middage hos familie og venner, 
receptioner, premiererne. De kan ikke holde det ud! I Bergmans originale version er det 
Marianne, der ikke kan holde det ud, mens Johans uudtalte frustrationer fører til en affære 
med den unge Paula.  
 
Bergman har flere gange udtalt, at Marianne og Johan repræsenterer det lutherske Sverige, 
som han beskrev som et aggressionshæmmet samfund, hvor man fra barnsben belønnes 
for at tøjle sin vrede. 
 
På grund af den enorme opmærksomhed, ’Scener fra et ægteskab’ vakte, blev den allerede 
året efter premieren genudsendt i alle de tre nordiske lande, og Bergman klippede den også 
i 1974 sammen til en spillefilm. Bergmann kunne imidlertid ikke slippe Marianne og Johan 
helt. Og selv om han flere år tidligere havde meddelt, at han havde lavet sin sidste film, 
skabte han i 2003, til alles store overraskelse, Tv-filmen ’Saraband’, hvor Marianne og 
Johan mødes igen efter tredive års manglende kontakt. Efterfølgende blev Scener fra et 
ægteskab til en dramatisk tekst og blev bl.a. opført på Aarhus Teater og Folketeatret i 
2012.  
 
I 2017 har man, på Det Kongelige Teater, byttet om på replikkerne mellem de to roller og 
således byttet rundt på karaktertrækkene. Karakteren Johan (spillet af Morten Kirkskov), 
siger nu Mariannes replikker og bliver således den bløde og eftertænksomme, mens 

                                                
27 
http://denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Lavvækst_og_frontdannelser/En_bygning_slår_revner/Grænser_for_p
olitik/Folketal,_kernefamilie_og_kollektiver  
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karakteren Marianne (Sofie Gråbøl) siger Johans replikker og bliver den følelsesmæssige 
analfabet, som i øvrigt blev et begreb dengang i 1973. Teaterstykket ’Scener fra et 
ægteskab’ er stadig fuld af dramatiske hverdags-aggressioner og erkendelsesmæssig 
afmagt – med fokus på tidens løgne og fortielser, men også på dens drømme om 
selvrealisering – som kendes fra den oprindelige serie.  

 

’Scener fra et ægteskab’ anno 2017 

Johan og Marianne har et ”uhyggeligt vellykket ægteskab”. Sådan siger Marianne i første 
scene. Stærk, sarkastisk og noget nær perfekt står hun der og kigger ud på publikum, inden 
hun sammen med manden Johan efterfølgende begynder at dele ud af scenerne fra 
hjemmefronten.   

Marianne er den styrende i samtalerne og hun er den, der senere forlader mand og børn. 
Johan derimod refererer med begejstring til Nora fra ’Et Dukkehjem’ som sin største 
heltinde. Han går tidligt i seng med børnene og tilbyder Marianne en øl og et spejlæg, når 
hun kommer sent hjem fra byen. Johan fremstår overvældende ynkelig, patetisk og 
uselvstændig. Måske er det sigende? For en kvinde i hans rolle havde vi sikkert blot haft 
ondt af. Men det hele vender i 2. akt. Den underkuede Johan får mere selvstændighed, og 
det hele sejler for tjekkede Marianne, som med indestængt smerte har givet slip på familie 
og tryghed. Hun følger ingen normer, kender ingen tabuer. Hun harker og snotter, drikker 
uhæmmet og taler med gift på tungen. ”Jeg afskyr mine børn, og jeg er overbevist om at 
det er gengældt,” siger hun uden synlig sårbarhed. Selvom Bergmans tekst er fra 
1970’erne, er den mindst lige så relevant i dag som dengang. Rollebyttet fremhæver og 
opdaterer dynamikken, der gør, at selv når man bliver enige om, at det ikke fører nogen 
steder at tale om noget, så stopper man alligevel ikke med at tale om det. Nej, man bliver 
bare ved med at tale om, at det ikke giver mening at tale om det.  

Johan og Marianne kender hinanden så godt som ingen andre. De er mere lede ved 
hinanden, end fremmede nogensinde ville kunne være. Men de længes også mere efter 
hinanden end nogensinde at kunne give slip. Og når den ene giver slip, så holder den 
anden fast.  
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Scenografien er helt simpel, ja næsten ikke-eksisterende. Der er ingen musik eller andre 
mennesker på scenen. Der er kun Marianne og Johan. På scenen har de hvert deres hjørne 
og selv når de sidder sammen, peger deres kroppe i retning af deres eget hjørne. Et brud er 
forestående. Den ’manglende’ scenografi understøtter på genial vis ægteskabets usynlige 
kasse – en kasse der for Marianne og Johan er svær at leve uden, men som samtidig kvæler 
dem hvis de bliver i den.   

Et kønsopløst ægteskab 
Ægteskabet har en lang historie bag sig og det er ikke nødvendigvis en kærlighedshistorie. 
Ægteskabet har været genstand for megen debat gennem tiden og var og er til dato, et stort 
tema i litteraturen, både i forhold til kvinde- og manderollerne, men også som 
samfundsdefineret institutionel ramme for individets selvudfoldelse. Som tidligere 
gennemgået i det historiske afsnit blev drengene opdraget til et aktivt liv uden for 
hjemmet, mens pigerne blev opdraget til et liv i hjemmet. Pigen gik således en fremtid i 
møde, som en kvinde der karakteriseres ved sin rolle og ikke sin personlighed, og hendes 
værd bedømtes ud fra hendes evne til at udføre denne rolle. Ægteskabet har i størstedelen 
af verden, bevæget sig væk fra ægteskab som handlesvare til ægteskab af kærlighed. I dag 
lever mænd og kvinder mere ligestillet end tidligere – både på arbejdsmarkedet og i 
ægteskabet.  

Johan og Mariannes ægteskab er et partnerskab – et ægteskab af nutiden. Deres tøj er 
forventeligt af moderne, karrieremennesker: Johan er klædt i gråt jakkesæt, mens 
Marianne har bukser og en satinbluse på – de er pæne og anstændige. De ligner helt 
almindelige mennesker, som vi møder i vores hverdag. De ligner vores naboer eller endda 
os selv. Fysisk har de samme højde og drøjde og det er et kraftigt visuelt element der 
understreger ligestillingen, især da en slåskamp udbryder i mellem dem. Her er de fysisk 
lige stærke, hvilket gør kampen formålsløs. Var Johan blevet spillet af en fysisk større 
skuespiller, havde man ikke haft samme fornemmelse af ligestilling. Det skal nævnes, at 
Johan ikke er en lille mand af udseende og Marianne er ikke en stor kvinde. De er begge 
gennemsnitlige, og netop derfor virker den fysiske lighed, som et stærkt ligestillende 
element idet det udvisker, ja nærmest opløser de traditionelle kønsforskelle.  
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En anden bemærkelsesværdig ting er Johans stemmeføring. Johans stemmeleje bevæger 
sig hele tiden lige under Mariannes. Johan taler i et blødt toneleje, der aldrig er (markant) 
dybere end Mariannes, hvis stemmeføring er mere hård og rå – der er intet forfinet eller 
lydmæssigt markant feminint over hendes stemmeleje. Dette, og replikkernes ombytning 
betyder, at man som publikum kommer til at tænke: hvordan virkede denne replik mon 
oprindeligt? Og derved direkte må forholde sig til, hvor kønsopløst man selv er. Både 
fysikken og det lydmæssige udligner på mange måder kønnenes dualisme og kønnene 
nærmer sig hinanden - førend man overhovedet dykker ned i handlingen. Det er enormt 
effektfuldt, at rollerne forbliver troværdige trods ombytningsgrebet, der i sig selv fungerer 
som en medspiller i forestillingen.  

Alligevel fremstår Johan overvældende patetisk og uselvstændig. Der er flere gange hvor 
publikum griner af ham, fordi hans sprog bliver ufrivilligt sjovt. Fx når han siger: ”Jeg ville 
ønske, at vi kunne gemme os i sengen og bare holde om hinanden og ikke stå op i en uge. 
Og så skulle vi bare græde, begge to.” (KGL program 2017: 16). Dette er egentligt ret 
sigende, for havde det været Marianne der sagde det, havde publikum nok snare haft ondt 
af hende. Johans væremåde og hans bløde stemmeføring udstiller på mange måder 
’kvindens hysteri’, fordi det tilføjer forestillingen et komisk element.  

 

Hvem fastholder kønnet? 
De traditionelle kønsrollers fordeling af kvinden i hjemmet og manden på arbejde betød, 
som nævnt også, at man mente at hvert køn blev identificeret med kønsspecifikke 
egenskaber. Fx blev kvinder identificeret med ydmyghed, mens mænd blev med erobring 
og magt. I ’Scener fra et Ægteskab’ er det Marianne der er erobreren; hun har fundet sig en 
elsker, en yngre mand og det er ham hun forlader sin familie for. I første akt er der ingen 
tvivl om, at det er Marianne der har magten. Ombytningsgrebet gør, at Marianne på mange 
måder bliver den efterspurgte kvindelige hovedrolle (som nævnt i indledningen) – hende 
som ikke blot er en følelsesmæssig støtte for manden, men som også kan drive narrativet 
og måske vigtigst af alt, har indflydelse på eget liv. Dette er med til at understrege 
Mariannes subjektsposition og ligestiller Marianne med Johan. Hendes karaktertræk er 
genkendelige, idet hun er en moderne, selvstændig og seksuel frigjort kvinde. Alligevel får 
de ’traditionelle maskuline egenskaber’ Marianne til at fremstå som en fallisk kvinde – 
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sammenlignelig med Sélavy: ”It is precisely in this exchangeability and undecidability (…) 
that I would argue the potentially radical effects of the Rrose Sélavy gesture lie. (…) [A] 
’persona’ to describe her as a castrating bitch or phallic woman (…) Tracing the flexibility 
in the field of femininity itself, Rrose Sélavy is frequently passed over into aggression or, 
(…) an overtly male persona.” (Jones 1994: 154)  

Som tidligere gennemgået mener Butler, at mennesker formes gennem hegemoniske 
gentagelsespraksisser, og da køn først og fremmest gøres i forhold til allerede fastlagte 
koder, er det derfor ikke subjektet der performer, men subjektet der bliver performet. 
Opløsningen af normative antagelser kan derfor foretages gennem dekonstruktion og 
rekonstruktion af stereotype kønsroller. Dette åbner op for nye performative 
rollerepræsentationer, der opløser den ’gamle’ kønsdualisme, som også ses i ’Scener fra et 
ægteskab’. Marianne performer sit køn på sådan en måde, at det går imod de underlagte 
magtdiskurser i samfundet, som ifølge Butler også regulerer seksualiteten. Jeg fristes her 
til at spørge: bliver det feminine magtfuldt ved at spille og udspille det maskuline? Jones 
skriver, at en femme fatale er: ”(…) one of the most powerful figures of a phallic woman in 
the Western culture, a projection of male erotic fantasy and fear in the face of the 
growing empowerment of women (…)”. (Jones 1994: 178). Der ligger en magt i den 
ustabilitet, som Marianne (og kvinder generelt) udviser ved at gå imod samfundets 
(patriarkalske) magtdiskurser, idet de truer magtbalancen.  

Flere anmeldere skrev bl.a., at det var fuldstændig utroværdigt, at Marianne forlader sine 
børn – det ville en mor jo aldrig gøre. Marianne kan måske nok være en stærk og 
selvstændig kvinde, men hun må stadig ligge under for forventningerne til ’mor-rollen’. I 
efteråret 2017 udgav Danske Dramatikere ManusFestet, et opråb fra kvindelige 
dramatikere, der ville have flere gode kvindelige karakterer og hovedroller i dansk film og 
tv. I 2017 havde kun fire ud af 20 danske spillefilm til voksne en kvindelige hovedperson. 
ManusFestet er 40 ironiske huskeregler til, hvordan man skriver sin kvindelige 
hovedperson, hvis man vil have et manuskript produceret. Huskeregel nr. 9 lyder: ”Husk, 
at en mand gerne må fravælge sine børn, uden det betyder det store for hans karakter. 
Det må kvinder ikke. (Som minimum skal de straffes benhårdt, hvis de gør det.” 
(ManusFestet 2017: regel nr. 9). Det er tydeligt, at Mariannes ’maskuline egenskaber’ ikke 
skåner hende for (hård) kritik – ikke fra Johan, der underdanigt prøver at få hende tilbage, 
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men fra publikum.  Ifølge Jones er køn og identitet foranderligt og derfor svinger alle 
mennesker mellem de to køn/identiteter: ”It is this mutable system of ambivalence that 
constitutes subjectivity, producing the coexistence of both active and passive forms of 
instinct in all subjects.” (Jones 1994: 151). Alligevel tyder noget på, at Marianne taber 
uanset hvad hun spiller. Hun er enten for kold og hård eller for blød og svag –havde hun 
sagt Johans replikker. Som publikum accepterer man derimod, at Johan kan udøve begge 
karaktertræk.  

Dette bliver især tydeligt i andet akt, hvor forestillingen tager en drejning. Den underkuede 
Johan får mere selvstændighed. Han er kommet sig over bruddet, mens Marianne har 
indset, at afskeden med familien også betød en afsked med trygheden. Johans nye 
fremtoning skaber en ro i forestillingen – måske fordi Johans empowerment samtidig 
betyder at Marianne nu må leve med konsekvenserne af sin egoisme. Hun bliver på sin vis 
straffet, præcis som ManusFestets huskeregel nr. 9 forudsætter. Det er som om alt, helt 
naturligt falder på plads, idet Johan nu indtager den plads og styring, som man hele tiden 
havde forventet, at han ville udfylde. Det er Johan, som har magten nu eller rettere, han 
har taget magten tilbage. Mariannes subjektsposition forudsættes således af Johans 
fravalg. Endnu en gang kan Jones’ linje:  ”(…) she exists only as defined by a man” (Jones 
1994 :163) fremhæves. Mariannes subjektsposition er således flygtig, idet den forudsætter 
at hun har ’fået lov’ til at være der af manden. Præcis som Sélavy og Duchamp, og den 
kvindelige Othello (i Det Kongelige Teaters opsætning) og Jago.  
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KONKLUSION 
 
Historisk set har mænd og kvinder altid stået i modsætning til hinanden. Manden er blevet 
opfattet som det absolutte, mens kvinden var ’det andet’. Den patriarkalske dominans 
betød, at kvinders handlemåder var begrænset, idet de var dikteret af den maskuline norm. 
Da kvinder endelig måtte indtræde på scenen blev det i form af bukseroller, der tillod 
kvinden af slippe ud af kønnets fastlagte handlingsmuligheder og tilkæmpe sig nye. Dette  
gjorde kvinden til subjekt, idet hun blev en dominerende kraft i dramaet – men det skete 
kun i forklædningen som mand. 
 
I dag er mænd og kvinder langt mere ligestillet end tidligere, alligevel er de kønnede koder 
stadig dybt indlejret i os. Vores biologiske kroppe er fortsat underlagt forventninger til 
hvordan vi ser ’rigtige’ ud eller opfører os ’rigtigt’, alt afhængigt af vores biologiske køn og 
den historiske diskurs som de indskriver sig i.  
 
Teoretikere som Butler, Deleuze og Guattari har brugt det nomadiske subjekt til at åbne op 
for diskussionen om subjektivitet og gøre op med den strukturelle tænkning, som 
subjektet, og ikke mindst kønnet, er underlagt. Butlers teori om det performative køn 
dekonstruerer bl.a. den heteroseksuelle matrix og derved befrier subjektet fra at blive 
kategoriseret ud fra det biologiske køn, som fastlåser subjektet i en bestemt kønskategori 
og den dertilhørende forventningsramme. Deleuze og Guattaris becoming-begreb 
argumenterer ligeledes for en nomadisk tænkning, hvor subjektet befinder sig i en 
konstant tilblivelsesproces og hvor kroppen rummer uendelige performative muligheder, 
der destabiliserer identiteten og derved introducerer en ny måde at være på – fri af 
subjektivitetens begrænsning. Ydermere mener Deleuze og Guattari, at becoming-woman 
ligestiller kvinden, idet identiteten, via transformationsprocessen, kan undslippe de koder, 
der konstituerer subjektet. Derfor er det ikke længere fyldestgørende, at holde kønnene op 
mod hinanden som binære enheder. Køn og identitet er mere komplekst end blot 
mand/kvinde. Alle mennesker rummer og veksler imellem maskuline og feminine 
egenskaber, og vi kan derfor ikke længere, med god samvittighed, pålægge specifikke 
egenskaber til et specifikt køn. Bruddet med normen og den strukturelle tænkning, åbner 
op for en redefinering af subjektivitet, som fx bør ligestille kvinden med manden.  
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Analyserne af ’Othello’ og ’Scener fra et ægteskab’ viser begge, at kvindekroppen kan 
indtage en dominerende rolle uden at være i forklædning som i bukserollen. Dette 
medfører en destabilisering af subjektet, som taler ind i teorierne om det nomadiske 
subjekt og dets flydende grænser mellem det maskuline og det feminine.  
Othello og Mariannes subjektspositioner ’opfylder’ kvindens ønske om, at slippe ud af 
kønnets fastlagte handlingsmuligheder og tilkæmpe sig nye. Det er med andre ord muligt 
for kvindekroppen at indtage subjektspositionen, trods den påtvungne historiske diskurs.  
 
Othello både udfylder og udøver den dominerende rolle og har på mange måder 
demaskuliniseret mændene. Hun er alfahunnen der nedlægger og indtager hvad de alle 
begærer. Othellos position er dog ikke uden konsekvenser. For at sikre sin position 
maskerer Othello sin ’andethed’, ved at efterligne og tillære sig den maskuline ageren, som 
resulterer i en stereotyp og klichefyldt maskulinitet. Othello bliver en parodi på det 
maskuline og understreger samtidig et kønsligt bedrag.    
 
Marianne udfylder og udøver også den dominerende rolle, som man forventer det af en 
nutidig og selvstændig kvinde. Marianne og Johan er et moderne, ligestillet par. Fysisk har 
de samme højde og drøjde, hvilket gør dem ligeværdige i slåskampen og samtidig 
understreger ligestillingen og udvisker de traditionelle kønsforskelle. Dette medfører dog, 
at Marianne virker kold og Johan patetisk.  
 
Othello og Marianne har på hver deres måde indtaget en subjektsposition, men fælles for 
dem er, at deres subjektspositioner ikke kan fastholdes. Via en omfattende plan udnytter 
Jago den åbenhed i identiteten, som Othello repræsenterer og som becoming-processen 
skaber. Dette tyder på, at Jago er ham der driver narrativet på trods af den kvindelige 
subjektsposition. Derfor tvinges man til, at sætte spørgsmålstegn ved, om Othellos 
subjektsposition nogensinde var hendes. Men en ting står klart: Othellos subjektsposition 
var kun hendes, så længe Jago lod hende have den.  
Johan ønsker ikke, at Marianne skal ned med nakken, som Jago ønsker Othello skal, 
alligevel er han udfaldsgivende for fratagelsen af Mariannes subjektsposition. Når den 
underkuede Johan får mere selvstændighed og kommer sig over bruddet med Marianne, 
indtager han samtidig den plads og styring, som man traditionel set havde forventet, at 
han som mand ville udfylde. Dette skaber ro i forestillingen. Johan tager magten ’tilbage’ 
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og understreger således, at Mariannes subjektsposition forudsættes af Johans fravalg (af 
magten).  
 
Formålet med dette speciale var at undersøge om der sker en ligestilling af kønnene, når 
kvindekroppen indtager en klassisk manderolle og det korte svar er: nej! 
Specialet viser, at det er muligt for kvinden at indtage en subjektsposition, men at denne er 
flygtig og ikke for bestandigt, idet den forudsætter at hun har ’fået lov’ til at være der af 
manden. Ydermere viser specialet hvordan den patriarkalske majoritet kan udnytte den 
åbning i identiteten som becoming-begrebet skaber, til egen fordel. Kroppens uendelige 
performative muligheder og destabiliseringen af subjektet er derfor ikke ensbetydende 
med ligestillingen af kvinder.  
 
Teorierne tilbyder os anerledes tankemodeller, der er befrier os fra det strukturelle og 
dualistiske. Problemet er bare, at vi som samfund endnu ikke har sluppet denne 
overbevisning. Når det sker vil det nomadiske subjektet vriste sig fri af sine sidste 
begrænsninger og mennesker kan være frie og flydende væsner, uden bl.a. at skulle forhold 
sig til sit køn eller sin etnicitet.  
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Perspektivering  
Dette specialeemne har været utrolig spændende og i særdeleshed yderst relevant for vores 
samtid. Kvinder er blevet og bliver fortsat diskrimineret i teater- og filmbranchen. Uanset 
om vi taler økonomisk støtte, antal instruktører, hovedroller eller aflønning af skuespillere, 
så taler statistikken sit eget, sørgeligt tydelige sprog. Denne usunde kultur skal vendes til 
konstruktivt samarbejde, for ligestilling er en selvfølge og vi bærer alle et ansvar. 
 
Som nævnt i indledningen går mere end 65% af hovedrollerne til mænd i danske spillefilm 
mod 35% kvindelige hovedroller. Kønsfordelingen af roller på teatrene er ikke bedre. Her 
går også kun omkring en tredjedel af hovedrollerne til kvinder – og disse tal har været 
næsten umulige at finde. Statistikken var ikke tilgængeligt hos hverken Aarhus Teater, 
Aalborg Teater, Odense Teater, Folketeatret eller Det Kongelige Teater. Og det er et stort 
problem, at teatrene tydeligvis ikke ligger inde med fakta og derved heller ikke har et 
overblik over rollefordelingen. Hvordan kan vi forvente, at finde løsninger, hvis ikke vi 
kender problemets reelle omfang?  
 
I dag har offentligt støttede kulturinstitutioner ikke pligt til at rapportere hvordan de 
fordeler deres midler og støtte, hvordan de ansætter ledelse eller fx kønsfordelingen af 
roller. Hvis vi skal opnå ligestilling, er det for mig at se vigtigt, at sådanne tal bliver 
tilgængelige. Derfor synes jeg, at teatrene skal forpligtiges til at indberette kønsfordelingen 
på alle ansatte, hvad end det er på scenen, bag scenen eller på administrationsgangen. 
Dette skal naturligvis ikke være en løftet pegefiner til teatrene, men derimod en 
bevidstgørelse. 
 
Som tidligere nævnt har flere teatret de seneste par år lavet forestillinger med fokus på 
køn, enten i form af gender swap eller anden leg med køn. Min specialeproces har gjort 
mig nysgerrig på, om jeg havde set noget andet i hhv. ’Othello’ og ’Scener fra et ægteskab’, 
hvis jeg ikke på forhånd havde vidst hvem der fx spillede Othello, Jago, Johan eller 
Marianne. Et teater er naturligvis nødt til at offentliggøre hvilke skuespillere der ’på 
plakaten’ til en given forestilling, da det er skuespillernes navne der trækker folk i teatret, 
men det ville unægtelig være interessant at se, hvad der sker med publikum og ikke mindst 
forestillingen, hvis et teater ’mørklagde’ udspecificeringen af roller til en given forestilling. 
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Som beskrevet i indledningen er kvindelige skuespillere, især i Hollywood, selv begyndt at 
skrive de roller, som de synes mangler. Og det kan jeg godt forstå, for ligestilling er ikke de 
reboot-film (fx ’Ghostbusters’ og ’Oceans 8’), som vi ser i øjeblikket. Disse film forlanger, at 
kvinder genlever mændenes historier i stedet for at forme deres egne. Filmene befrier ikke 
kvinderne fra de gamle Hollywood stereotyper, men placerer dem blot i en ny kasse, hvor 
de skal være beundringsværdige og agere på en typisk feminin måde. ManusFestets 
huskeregel nr. 1 lyder: ”Husk, at kvindelige karakterer altid skal være sympatiske. Og 
unge. Ellers har ingen lyst til at gå i seng med dem. Eller bare sådan, se på dem.” 
(ManusFestet 2017: huskregel nr. 1). Jeg er på ingen måder enig i, at disse reboot-gender-
swap film er vejen frem mod ligestillingen, men når det er sagt giver disse film (endelig) 
plads til at kvinderne kan fylde mere. Det betyder både at filmene ’vænner’ publikum til at 
se kvinder på det store lærred og modbeviser, den gamle og stereotype påstand om, at film 
med kvindelige hovedroller ikke tjener deres penge hjem. Ligestilling begrænser ikke, den 
beriger!  
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