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Ágrip 
 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er birtingamynd transfólks í kvikmyndum. Transfólk 

hefur almennt séð ekki verið algengt viðfangsefni í kvikmyndum en sýnileiki þeirra, 

bæði í samfélaginu og í alskyns miðlum, hefur verið að aukast á síðustu árum. Í 

ritgerðinni verður lögð áhersla á kvikmyndir með transfólki í aðalhlutverki, þar sem að 

transkarlinn/konan er leikin af leikara af sama kyni og upphaflegt líffræðilegt kyn 

transmanneskjunnar var. Kvikmyndirnar sem greindar eru tilheyra allar ólíkum 

kvikmyndagreinum, auk þess sem þær eru allar frá ólíkum löndum. Kvikmyndirnar sem 

teknar eru fyrir eru: Breakfast on Pluto (2005, Neil Jordan), dramatísk gamanmynd frá 

Írlandi, Boys Don't Cry (1999, Kimberly Pierce) sem er dramamynd frá Bandaríkjunum 

og The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994, Stephen Elliot), dramatísk 

gamanmynd í camp stíl frá Ástralíu. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvernig transfólk er sýnt í kvikmyndum í 

tengslum við hugmyndir um kyngervi. Kvikmyndirnar eru bæði greindar út frá 

fræðigreinum úr kynjafræðinni og kvikmyndafræðinni. Stuðst er við kenningar R. W. 

Connell um stigveldi karlmennskunnar úr bókinni Masculinities sem og grein Mimi 

Schippers, „Rocovering the Feminine Other,“ þar sem hún vinnur upp úr hugmyndum 

Connell til að búa til kenningu um stigveldi kvenleikans. Einnig verður grein Lauru 

Mulvey, „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“, sem rýnir í það hvernig konur eru 

hlutgerðar af kvikmyndamiðlinum, notuð til þess að greina það hvernig transfólkið er 

kvikmyndað. 

Skoðað er hvernig transfólkið er túlkað í kvikmyndunum og hvernig kyngervi 

þess birtist. Í Breakfast on Pluto og The Adventures of Priscilla eru transkonurnar 

teknar fyrir út frá hugmyndum um styðjandi kvenleika og í Boys Don't Cry er transkarl 

skoðaður út frá hugmyndum um samseka karlmennsku. Í öllum kvikmyndunum er síðan 

skoðað hvernig transfólkið er kvikmyndað; transkonurnar eru aðallega kvikmyndaðar 

eins og konur en transkarlinn er fyrst kvikmyndaður líkt og karlmaður en síðar í 

myndinni eins og kona. Einnig er leitast við að tengja The Adventures of Priscilla við 

kenningar Susan Sontag og Jack Babuscio um stílbragðið camp til þess að staðsetja 

myndina innan hinseginfræðinnar. 
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1. Inngangur 
Sýnileiki transfólks hefur smám saman verið að aukast á síðustu árum og álit 

almennings á transfólki hefur vaxið.1 Einnig hafa verið gerðar nokkrar athyglisverðar 

kvikmyndir þar sem reynt er að sýna viðfangsefninu skilning, með misjöfnum árangri. 

Saga transfólks í kvikmyndum er þó ekki mjög löng, en það er ekki fyrr en á tíunda 

áratugnum að fyrst fóru að birtast myndir þar sem reynt var að fjalla um transmálefni á 

skilningsríkan hátt. Kvikmyndirnar The Crying Game (1992, Neil Jordan) og Boys 

Don't Cry (1999, Kimberly Pierce) eru einkum taldar hafa stuðlað að því að transfólk 

fór að hafa áhrif á nútíma meginstraumskvikmyndalist.2  

 Í þessari ritgerð verða birtingarmyndir transfólks í kvikmyndum skoðaðar í 

samhengi við kenningar um kyngervi. Stuðst verður við kynjafræðilegar kenningar um 

kyngervi og greinar þar sem leitast er við að greina birtingarmyndir kyngerva í 

kvikmyndum. Í ritgerðinni verður lögð áhersla á kvikmyndir með transfólki í 

aðalhlutverkum, þar sem transkarlinn/konan er leikinn af sískynja (e. cisgender)3 leikara 

af sama kyni og upphaflegt líffræðilegt kyn transmanneskjunnar var; transkonur eru 

túlkaðar af líffræðilegum karlmönnum og transkarlarnir af líffræðilegum konum. 

Ástæðan fyrir þessum takmörkunum er sú að þá eru leikarar af vissu kyni að leika 

kyngervi hins kynsins (ef þetta er sett í form tvíhyggjunnar) og því athyglisvert að 

skoða hvort það er kynið eða kyngervið sem ræður birtingarmyndinni. Einnig er 

algengara að transfólk sé leikið á þennan hátt, en undantekningar á því birtast meðal 

annars í Transamerica (2005, Duncan Tucker) og La ley del deseo (1987, Pedro 

Almodovar) en í báðum myndunum eru transkonur leiknar af konum. 

 Efnisskipan ritgerðarinnar er á þessa leið. Í fyrsta kafla er inngangur. Í öðrum 

kafla er fjallað um kyngervishugmyndir samkvæmt kenningum kynjafræðinnar. Lögð 

verður áhersla á hugtökin karlmennska og kvenleiki og skýringar á hugtakinu transfólk. 

Í þriðja kafla er fjallað um birtingarmyndir kyngerva í kvikmyndum, meðal annars út frá 

kenningum Lauru Mulvey og E. Ann Kaplan, sem og almennt um transfólk í 

kvikmyndum. Í næstu þremur köflum (kaflar 4-6) er fjallað um þrjár kvikmyndir sem 

fjalla um ólíkar birtingarmyndir transfólks. Myndirnar sem teknar verða til greiningar 

                                                
1 Susan Stryker, Transgender History, Berkeley: Seal Press, 2008, bls. 25. 
2 Lazlo Ilya Pearlman, Jae DK Szeszycki-Truesdell og Kestryl Cael Lowrey, „Arts and Culture,“ Trans 

Bodies, Trans Selves: A Resource for the Transgender Community, ritstj. Laura Erickson-Schroth, 
New York: Oxford University Press, 2014, bls. 536–565, hér bls. 538. 

3 Sískynja á við fólk þar sem kyngervi þeirra passar við kyn þeirra, kyngervi og kynímynd, s.s. 
andstæða við transfólk.  
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eru Breakfast on Pluto (2005, Neil Jordan), Boys Don't Cry (1999, Kimberley Pierce) og 

The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994, Stephan Elliot). Breakfast on 

Pluto er dramatísk gamanmynd sem fjallar um transkonu. Boys Don't Cry er 

dramamynd byggð á sannsögulegum atburðum um transkarlinn Brandon Teena. The 

Adventures of Priscilla er dramatísk gamanmynd í camp stíl sem fjallar um transkonu 

(og tvo klæðskiptinga). Í kafla 7 er samantekt og lokaorð. 

  Við skoðun þessara kvikmynda er markmiðið að kanna persónuleika trans-

fólksins. Reynt er að skoða hvort transfólkið sýni aðallega persónueinkenni tengd við 

það kynhlutverk sem það hefur tekið sér, eða hvort það reyni að blanda saman 

einkennum sem eru tengd við karlmennsku og kvenleika. Einnig verður sjónum beint að 

aðstæðum og hlutverki transfólksins, hvernig staða þeirra er í lífinu, hvað það vinnur 

við, hverju það stefnir að og hvort þetta séu dæmigerð hlutverk kvenna, karla eða 

transfólks. Að lokum verður rýnt í hvernig transfólk er kvikmyndað; hvort það sé 

kvikmyndað líkt og konur eru vanalega kvikmyndaðar; eða hvort það sé kvikmyndað 

líkt og karlmenn eru vanalega kvikmyndaðir. Það gæti mögulega verið mismunandi eftir 

sviðsetningu eða aðstæðum transfólksins hverju sinni. Myndirnar Breakfast on Pluto og 

Boys Don't Cry verða aðallega skoðaðar í tengslum við kyngervi. Við skoðun The 

Adventures of Priscilla, Queen of the Desert verður einnig fjallað um mögulegar 

tengingar við hinseginfræðin. 
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2. Kyngervi 
Í kynjafræðinni er oftast litið á kyngervi (e. gender) sem félagslega uppbyggt á meðan 

kyn (e. sex) á við um hið líffræðilega sem þykir aðskilja konur frá körlum, til dæmis 

litningagerð eða kynfæri. Einstaklingar eru taldir skapa kyngervi sitt (e. do gender) 

frekar en að það komi til af náttúrunnar hendi. Þetta sköpunarferli er þó alltaf til staðar 

þar sem kyngervi tengist yfirleitt félagslegum aðstæðum. Kyngervi er þannig bæði 

niðurstaða félagslegra aðstæðna og á sama tíma leið til þess að gefa stigveldisskiptingu 

samfélagsins gildi.4 Allt þetta er tekið fyrir í þekktri grein West og Zimmerman, „Doing 

Gender“, en þar tala þeir einnig um þriðja hugtakið tengt þessu sem er kynjaflokkur (e. 

sex category). Kynjaflokkunin snýst um félagslega þörf til að flokka fólk og skilgreina 

það út frá öðru hvoru kyninu. Hún gengur út frá því að útlit og kyngervi manneskjunnar 

ákvarði kynið. Kynjaflokkunin þarf þó ekki að vera í samræmi við líffræðilegt kyn; það 

þarf enga sönnun til þess að flokka fólk eftir kyni; ef litið er á fólk sem annað hvort 

kynið þá er það flokkað sem það.5 

 Fræðimenn eru ekki alltaf sammála um það hvernig skilgreina eigi kyngervi og 

hversu náttúrulegt eða ónáttúrulegt það er. Kyngervi einstaklinga eru oft álitin 

náttúruleg í samfélaginu, en kynjafræðingar eru almennt séð ekki hlynntir þeirri 

skilgreiningu. Judith Butler er mjög á móti því að kyngervi séu álitin náttúruleg en 

póstmódernísk nálgun hennar á kyngervi þykir einstaklega mikilvæg í kynjafræðinni. 

Samkvæmt henni er ekkert náttúrulegt við kyngervi. Að hennar mati skiptir flokkunin í 

„kvenkyns eða karlkyns“ ekki neinu máli, heldur frekar það hvernig fólk verður að 

konum eða körlum vegna sögulegra hugmynda um kynin. Samkvæmt henni er 

kyngervið alltaf flutningur (e. performed) og er því ekki til nema aðeins þar sem það er 

flutt.6 Butler efast meira að segja um náttúruleika líffræðilegs kyns, en hún telur kyn og 

kynjamun einnig vera menningarlega mótuð fyrirbæri.7 Aðrir fræðimenn, eins og 

Caroline New, telja kyngervið óhjákvæmilega tengt kyni, en þó ekki þannig að það sé 

endilega ákveðið af kyninu, eða sýni fram á það. New telur að kyngervið sé tengt 

kyninu á þann hátt að kynið skapi viðmiðin um það hvernig flytja eigi kyngervið. Að 
                                                
4 Candace West og Don H. Zimmerman, „Doing Gender,“ The Gendered Society Reader, ritstj. M. 

Kimmel & A. Aronson, New York: Oxford University Press, 2011, bls. 200–213, hér bls. 200–201. 
5 Sama rit, bls. 201, 204.  
6 Judith Butler, „Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist 

Theory,“ Performing Feminisms: Feminist Critical Theory and Theatre, ritstj. Sue-Ellen Case, 
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990, bls. 270–282, hér bls. 273, 278. 

7 Judith Butler, Bodies that Matter: On the Discursive Limits of 'Sex', New York: Routledge, 1993, bls. 
2. 
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hennar áliti byggir flokkun í kyn á menningarlegum breytum sem vísa til 

kynjamismunar.8  

 Í hinum vestræna heimi eru kynin yfirleitt aðeins álitin tvö, og kyngervin eiga 

síðan að segja til um það af hvaða kyni einstaklingurinn er. Þessi kyngervi eru túlkuð 

sem karlmennska og kvenleiki og eiga að vera frummyndir nauðsynlegrar tjáningar 

fólks.9 Kynjatvíhyggjan hefur lengi verið gagnrýnd af kynjafræðingum þar sem hún 

útilokar möguleikann á fleiri kynjum og kyngervum. Þessi kynjatvíhyggja er heldur 

ekki algild; í ýmsum þjóðfélagshópum eru til kyngervi sem falla utan við þessa 

tvíhyggju.10 Hjá mörgum ættbálkum frumbyggja fyrirfinnast þrjú eða fjögur félagsleg 

kyngervi og í sumum menningarheimum getur fólk breytt kyngervi sínu. Í vestrænni 

menningu nú til dags eru kyngervin takmörkuð við tvö, og aðeins tvö, og annað þeirra 

hefur mun meira félagslegt vald en hitt.11 

 

2.1 Karlmennska 
Karlmennska er ekki til nema sem andstæða við kvenleika. Í samfélögum þar sem karlar 

og konur þykja ekki vera andstæður er því engin þörf fyrir hugtakið karlmennska. Í hinu 

vestræna samfélagi í dag þykja konur og karlar vera ólík. Sálfræðilegar mælingar sýna 

þó að munur kynjanna er annaðhvort mjög lítill eða ekki til staðar.12 En til þess að geta 

réttlætt undirgefni kvenna þurfum við að sjá kynin sem „náttúrulega“ ólík, en ekki bara 

„menningarlega“.13 Í umræðunni er oft talað um kynhlutverk, en þá eru bara talin vera 

tvö kynhlutverk í öllum aðstæðum, annað karllægt og hitt kvenlægt. Þessi hlutverk eru 

séð sem útfærsla á líffræðilegum mun kynjanna. Það að kynhlutverkin eru talin vera 

andstæður leiðir til þess að félagslegur raunveruleiki verður rangt túlkaður. Þetta þýðir 

að munurinn á milli karla og kvenna er ýktur og aðrar breytur, eins og kynþáttur, 

kynhneigð og stétt, eru oft hunsaðar.14 Samkvæmt Connell eru til margs konar tegundir 

af karlmennsku, en þá sem þykir æskilegust nefnir hún ríkjandi karlmennsku (e. 

hegemonic masculinity). Á hverjum tíma og í hverri menningu þykir ein gerð 

                                                
8 Carolin New, „Sex and Gender: A Critical Realist Approach,“ New Formations, 56(haust)/2005, bls. 

54–70, hér bls. 65. 
9 Candace West og Don H. Zimmerman, „Doing Gender,“ bls. 202–203. 
10 Geir Svansson, „Kynin tvö/Kynstrin öll: Um kynusla, kyngervisútlaga og efni(s)legar eftirmyndir,“ 

Flögð og fögur skinn, ritstj. Jón Proppé, Reykjavík: Íslenska menningarsamsteypan art.is, 1998, bls. 
124–140, hér bls. 125. 

11 Susan Stryker, Transgender History, bls. 11–12. 
12 R. W. Connell, Masculinities, Cornwall: Polity Press, 1995 bls. 68. 
13 Candace West og Don H. Zimmerman, „Doing Gender,“ bls. 211. 
14 R. W. Connell, Masculinities, bls. 26. 
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karlmennsku hafa menningarlega yfirburði. Aðrar gerðir karlmennska eru þá taldar vera 

undirskipaðir þeirri ríkjandi. Dæmi um aðrar gerðir karlmennsku eru samseka 

karlmennskan (e. complicity masculinity), sem tengist þeirri ríkjandi og græðir á 

feðraveldisstigveldinu þótt hún uppfylli ekki öll skilyrði ríkjandi karlmennsku, og 

undirokaða karlmennskan (e. subordindate masculinity) sem á við um þá karlmenn sem 

eru neðstir í stigveldi karlmanna, en þessi gerð af karlmennsku er oft kvengerð og tengd 

við samkynhneigð.15 

 Í orðræðunni er karlmennska oft tengd við völd karla og meinta líkamlega 

yfirburði þeirra. Eiginleikar sem þykja vera mikilvægir þegar það kemur að 

karlmennsku eru: líkamlegur styrkur, agi, rökvísi, hlutlægni, samkeppni og það að vera 

snöggur að bregðast við í vanda. Ofbeldi er einnig oft tengt við karlmennskuna. Ofbeldi 

er oftast ekki viðurkennd karlmennskuhegðun á Vesturlöndum, en ofbeldi karla er þó 

útbreytt og á vissan hátt viðtekin hegðun karlmanna.16 

 

2.2 Kvenleiki 
Kvenleiki er það sem álitið er andstæðan við karlmennsku. Líkt og 

karlmennskuhugtakið er þetta sögulegt og menningarlegt hugtak.17 Kvenleikinn þykir 

fínlegur á meðan karlmennskan þykir gróf. Dæmi um eiginleika sem gjarnan tengjast 

kvenleika eru: valdaleysi, veikleiki, hæfileikar til þess að tjá sig, sköpunargáfa, 

tilfinningasemi og samvinnuhæfileikar.18  

 Mimi Schippers hefur unnið með hugmyndir Connell um karlmennsku og 

kvenleika til þess að skapa kenningu um stigveldi kvenleika. Í grein sinni, „Recovering 

the Feminin Other“, talar Schippers um kenningu Connell þess efnis að enginn 

kvenleiki sé ríkjandi vegna þess að allar birtingarmyndir kvenleika í samfélaginu mótist 

af því að konur séu undirokaðar af karlmönnum. Það sé því enginn kvenleiki með sömu 

stöðu og ríkjandi karlmennska, en í staðinn komi Connell fram með hugtakið „styðjandi 

kvenleiki“ (e. emphasised femininity).19 Samkvæmt Schippers einkennist styðjandi 

kvenleiki af eiginleikum sem þykja vera kvenlegir en þeir skapa og gera 

                                                
15 Sama rit, bls. 77–79. 
16 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Karlmennska og jafnréttisuppeldi, Reykjavík: Rannsóknastofa í kvenna- 

og kynjafræðum, 2004, bls. 58, 63–65. 
17 R. W. Connell, Masculinities, bls. 81. 
18 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Karlmennska og jafnréttisuppeldi, bls. 58 
19 Mimi Schippers, „Recovering the Feminine Other: Masculinity, Femininity, and Gender Hegemony,“ 

Theory & Society, 36(1)/2007, bls. 85–102, hér bls. 87. 
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stigveldissambandið við ríkjandi karlmennsku lögmætt. Með því gerir styðjandi 

kvenleiki það að verkum að karlar eru í ríkjandi stöðu og konur í stöðu undirokaðs. Sem 

óæðra form kvenleika hefur Schippers komið fram með hugtakið „mengandi kvenleiki“. 

Samkvæmt henni er í raun enginn undirokaður kvenleiki. Kvenleiki sem tengist 

karlmannlegri eiginleikum er fordæmdur en ekkert endilega talinn vera síðri. Þessi 

kvenleiki er álitinn menga sambandið á milli kvenleika og karlmennsku. Konur sem búa 

yfir mengandi kvenleika eru taldar vera ófýsilegar og spilla samfélaginu. Þetta eru 

konur sem eru tilbúnar til þess að stunda frjálst kynlíf og beita ofbeldi; með því að refsa 

þeim félagslega eru minni líkur á því að þær ógni yfirráðum karla.20  

 

2.3 Transfólk 
Transfólk er hópur einstaklinga þar sem flokkun út frá kyni og/eða kyngervi þeirra 

passar ekki við líffræðilegt kyn þeirra. Transfólk hefur því færi á því að trufla 

samböndin á milli kyns, kyngervis og kynjaflokka.21 Sumt transfólk færir sig frá því 

kyngervi sem það fékk við fæðingu vegna þess að það trúir því statt og stöðugt að það 

tilheyri öðru kyngervi á meðan öðrum finnst þeir þurfa að fara í burtu frá hefðbundnum 

væntingum tengdum við upphaflegt kyngervi sitt.22 Transkona er notað yfir einstakling 

sem fæddist í karllíkama en skilgreinir sig sem kona og lifir félagslega sem kona á 

meðan transkarl á við um einhvern sem fæddist í kvenlíkama en skilgreinir sig sem 

karlmaður og lifir félagslega sem karlmaður.23  

 Fyrst var farið að skrifa um transfólk á seinni hluta 7. áratugar síðustu aldar, en 

þá var flest transfólk talið vera karlar-yfir-í-konur, flestir þeirra voru hvítir og tilheyrðu 

verkamanna- eða miðstétt. Þegar leið á 8. áratuginn notuðu femínískir félagsfræðingar 

tilveru transfólks til að færa rök fyrir því hversu óraunveruleg kyngervin væru, vegna 

þess að transfólk tekur að sér önnur kyngervi en líffræðilegt kyn þeirra segir til um.24 

Ósveigjanleiki kyngerva er mikilvægt viðfangsefni femínisma. Þess vegna eru 

femínískar kenningar í félagsvísindum mikilvægar til að skilja betur transfólk og 

pólitískt mikilvægi þess. Transfólk getur sýnt fram á tilvist fjölbreytilegs 

                                                
20 Sama rit, bls. 94–95. 
21 Catherine Connell, „Doing, Undoing, or Redoing Gender? Learning From the Workplace Experiences 

of Transpeople,“ Gender & Society, 24(1)/2010, bls. 31–55, hér bls. 32–33, 51. 
22 Susan Stryker, Transgender History, bls. 1. 
23 Sama rit, bls. 20. 
24 Raewyn Connell, „Transsexual Women and Feminist Thought: Toward New Understanding and New 

Politics,“ Signs, 37(4)/2012, bls. 857–881, bls. 859–860 
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kynjasamhengis þar sem kyngervin eru mörg í stað þess að vera sett fram sem tvær 

andstæður.25 Í þessu samhengi er gerður greinarmunur á fólki sem að hafnar hvernig 

það var upphaflega flokkað í kyn (e. transgender) og fólki sem vill og/eða hefur þegar 

farið í skurðaðgerð til að breyta líkama sínum þannig að hann passi við kyngervi sitt (e. 

transsexual).26 

 Málefni transfólks er bæði hægt að tengja við femínisma og hinseginfræði. 

Mikið af þeim réttindum sem transfólk, og þá sérstaklega transkonur, sóttust í upphafi 

eftir tengdust femínískum hugmyndum eins og jafnrétti í menntun, jafnrétti á 

vinnumarkaði og í launum og baráttu gegn kynbundnu ofbeldi.27 En frá því á tíunda 

áratug 20. aldar varð transfólk einnig hluti af samtökum samkynhneigðra, en á þeim 

tíma bættu samtök lesbía, homma og tvíkynhneigðra (skammstafað á ensku LGB) 

transfólk við félög sín og bættu T-i við skammstöfun sína. Þessi innlimun transfólks í 

samtökin hefur verið gagnrýnd, bæði af transfólki og samkynhneigðum. Margir 

baráttumenn fyrir réttindum transfólks hafa gagnrýnt aðgerðina sem grunnhyggna, að T-

inu hafi bara verið bætt við án þess að hugsað væri sérstaklega um þarfir transfólks. 

Samkynhneigt fólk vildi einnig oft ekki tengja sig við transfólk, þar sem 

samkynhneigðir höfðu lengi barist gegn því að vera álitnir vera fólk sem vildi vera af 

hinu kyninu. Mörg baráttumál transfólks þóttu þó tengjast baráttumálum 

samkynhneigðra vegna þess að báðir hópar upplifa höfnun og fordæmingu fyrir að 

þykja oft vera eitthvað afbrigðilegir í samfélaginu.28 

 Margir erfiðleikar eru tengdir því að vera transkonur eða transmenn. Vegna 

mikilla fordóma sem ríkja í samfélaginu gegn transfólki getur verið erfiðara fyrir það að 

fá vinnu, nokkuð sem oft leiðir til fjárhagsvandamála.29 Af þeim sökum leiðist transfólk 

oft út í að vinna í kynlífsiðnaðinum, sem eykur líkurnar á kynsjúkdómum og einnig á 

því að bera beitt ofbeldi. Það bitnar líka oft á félagslegum samböndum fólks ef það kýs 

að fara í kynleiðréttingaraðgerð, en margir aðstandendur eiga erfitt með að sætta sig við 

leiðréttinguna. Transkonur þurfa einnig að afsala sér forréttindum sem felast gjarnan í 

því að vera karlmaður, en transkonur missa oft allt að einum þriðja af launum sínum 

                                                
25 Sama rit, bls. 865. 
26 Susan Stryker, Transgender History, bls. 19, 18. 
27 Raewyn Connell, „Transsexual Women and Feminist Thought,“ bls. 872. 
28 Amy L. Stone, „More than Adding a T: American and Gay Activists' Attitudes towards Transgender 

Inclusion,“ Sexualities, 12(3)/2009, bls. 334–354, hér bls. 335–336. 
29 Peter Cava, „Activism, Politics, and Organizing,“ Trans Bodies, Trans Selves: A Resource for the 

Transgender Community, ritstj. Laura Erickson-Schroth, New York: Oxford University Press, 2014, 
bls. 566–589, hér bls. 579. 



   10 

eftir kynleiðréttinguna.30 Að lokum má geta þess að sjálfsmorðstíðni er hærri á meðal 

transfólks en gengur og gerist auk þess sem gögn sýna aukna tíðni ofbeldis og morða í 

hópi transfólks í Bandaríkjunum.31 

                                                
30 Raewyn Connell, „Transsexual Women and Feminist Though,“ bls. 869–871. 
31 Tamar Carmel, Ruben Hopwood og lore m. Dickey, „Mental Health Concerns,“ Trans Bodies, Trans 

Selves: A Resource for the Transgender Community, ritstj. Laura Erickson-Schroth, New York: 
Oxford University Press, 2014, bls. 304–331, hér bls. 314; Susan Stryker, Transgender History, bls. 
142. 
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3. Kyngervi í kvikmyndum 
Grein Lauru Mulvey, „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“ hefur haft mikil áhrif á 

umfjöllun um kyngervi og konur í kvikmyndum. Í þeirri grein er sálgreining notuð til 

þess að skoða kvikmyndir frá kynjafræðilegu sjónarhorni. Mulvey heldur því fram að 

það sé viss glápnautn falin í því að horfa á kvikmyndir. Samkvæmt henni eru tvær 

ósamræmanlegar hliðar á þessari glápnautn. Sú fyrri tengist glápþrá og sprettur upp af 

þeirri nautn að geta gert aðra manneskju að viðfangi sjónrænnar kynörvunar. Sú síðari 

er mótuð af sjálfsdýrkunarhneigð og stafar af samsömun við hina sýnilegu mynd.32 Þar 

sem kynferðislegur ójöfnuður er ríkjandi í samfélaginu þá hefur glápnautnin verið 

skilgreind þannig að virkni þyki vera karllæg og óvirkni kvenlæg. Augnaráðið í 

kvikmyndum er því karllægt og konan er gerð að sýningargrip sem horft er á. Líkami 

konunnar er oft stílfærður og brotinn upp með nærmyndum. Áhrif konunnar í 

kvikmyndum beinast því eingöngu að því að virka örvandi á karlpersónu myndarinnar. 

Sviðsetning konunnar hefur þannig tvöfalda virkni; sem kynferðislegt viðfang persóna 

myndarinnar og sem kynferðislegt viðfang áhorfandans.33  

 Í grein E. Ann Kaplan, „Is the Gaze Male“ er unnið með hugmyndir Mulvey um 

karlkyns augnaráðið. Að hennar mati væri það hugsanlega í lagi ef konur í kvikmyndum 

væru eingöngu kyngerðar og hlutgerðar, þar sem hlutgerving sé mögulega nauðsynleg 

fyrir kynferðislega löngun karla og kvenna. En samkvæmt henni þá horfa karlar ekki 

eingöngu, heldur ber augnaráð þeirra með sér virkni valds og yfirráða sem konan getur 

aldrei eignað sér. Konur geta endurgoldið augnaráðið en það hefur ekkert vald þeim til 

framdráttar. Kaplan telur ástæðuna fyrir hlutgervingu konunnar ekki eingöngu vera þá 

að fylla hana af kynþokka, heldur sé hlutgerving liður í því að eyða ógn hennar.34  

 Steve Neale tekur hugmyndir Mulvey enn lengra í grein sinni „Masculinity as 

Spectacle“, en þar skoðar hann gagnkynhneigða karlmennsku í kvikmyndum út frá 

kenningum hennar. Samkvæmt Neale er augnaráðið alltaf og skilyrðislaust karllægt. 

Karllíkaminn getur því ekki verið sýndur sem kynferðislegur hlutur vegna þess að þá 

væri hægt að skynja augnaráðið sem samkynhneigt. Þrátt fyrir það heldur hann því fram 

að karllíkaminn sé stundum kvikmyndaður á kynferðislegan hátt. Sem dæmi tekur hann 

                                                
32 Laura Mulvey, „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin,“ Áfangar í kvikmyndafræði, ritstj. Guðni 

Elísson, þýð. Heiða Jóhannsdóttir, Reykjavík: Forlagið, 2003, bls. 330–341, hér bls. 330, 334. 
33 Sama rit, bls. 334–337. 
34 E. Ann Kaplan, „Is the Gaze Male?,“ Feminism & Film, ritstj. E. Ann Kaplan, New York: Oxford 

University Press, 2000, bls. 119–139, hér bls. 121. 
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spagettívestramyndir Leone til greiningar, en þar eru karllíkamar oft brotnir upp með 

nærmyndum á sama hátt og konur eru gerðar að kynferðislegum viðföngum. Þessir 

líkamar verða samt ekki að kynferðislegum hlut vegna þess að augnaráð áhorfandans er 

aldrei beint heldur er því miðlað í gegnum augnaráð persóna í myndinni, en augnaráð 

þeirra einkennist ekki af þrá heldur af ótta eða hatri.35 

 

3.1 Transfólk í kvikmyndum 
Kvikmyndir sem fjalla um transfólk eru ekki margar. Algengara er að sjá klæðskiptinga 

í kvikmyndum, en þeir eru sérstaklega algengir í gamanmyndum eins og Some Like it 

Hot (1959, Billy Wilder), Tootsie (1982, Sidney Pollack) og Mrs. Doubtfire (1993, 

Chris Columbus). Í gamanmyndum eru persónur oft látnar klæðast fötum hins kynsins 

til þess að afkyngera þær eða til þess að styrkja hugmyndir um kyngerviskóða með því, 

til dæmis, að sýna hversu fáránlegt það er að hafa karlmenn í kvenmannsfötum.36 Sums 

staðar eru mörkin á milli transfólks og klæðskiptinga samt frekar óljós og því oft erfitt 

að skilgreina hvort persónur í mynd séu bara klæðskiptingar og fái þannig ánægju frá 

því að klæðast fötum hins kynsins, eða transfólk sem upplifir sig þá sem annað kyn en 

upphaflegt líffræðilegt kyn þeirra segir til um. Það mætti til dæmis segja að The Passion 

of Joan of Arc (1928, Carl Dreyer) væri ein fyrsta kvikmyndin um transmanneskju; það 

skipti Joan öllu máli að klæða sig sem karlmaður sem vilji frekar deyja en að fara yfir í 

kvenlægt kyngervi.  

 Þegar transfólk er notað í aukahlutverkum í kvikmyndum er það yfirleitt sýnt á 

neikvæðan hátt. Þá er transfólk oft notað í grínhlutverki og/eða sem eitthvað sem á að 

fylla fólk viðbjóði, eins og í Ace Ventura: Pet Detective (1994, Tom Shadyac) og The 

Crying Game; en í báðum þessum myndum fyllast aðalpersónurnar, karlar í báðum 

tilvikum, mikilli viðurstyggð þegar þær komast að því að konan sem þær hafa verið að 

reyna við er í raun líffræðilegur karlmaður. Einnig er transfólk oft notað til að fylla fólk 

hryllingi, eins og í Silence of the Lambs (1991, Jonathan Demme) þar sem morðinginn í 

myndinni upplifir sig sem konu; vegna þess að hann fær ekki að fara í 

kynleiðréttingaraðgerð tekur hann upp á því að drepa konur til að íklæðast skinni þeirra. 

Þetta tengist kenningum Harry Benshoff um að skrímsli hryllingsmynda tákni eitthvað 
                                                
35 Steve Neale, „Masculinity as Spectacle: Reflections on Men and Mainstream Cinema,“ Feminism & 

Film, ritstj. E. Ann Kaplan, New York: Oxford University Press, 2000, bls. 253–264, hér bls. 258–
263. 

36 Stella Bruzzi, Undressing Cinema: Clothing and Identity in the Movies, London: Routledge, 1997, 
bls. 147–148. 
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hugmyndafræðilega og kynferðislega „annað“ sem er ógn við ástleitni 

gagnkynhneigðra.37 Sumir leikstjórar eru þekktir fyrir það að sýna fólk sem er í 

fjölbreyttum kyngervum, eins og Pedro Almodovar og Reiner Werner Fassbinder, en 

þeir hafa báðir gert kvikmyndir um transfólk.  

Sýnileiki transfólks hefur verið að aukast í sjónvarpsþáttum síðustu ár, en í 

þáttum eins og Orange is the New Black (2013, Jenji Kohan) og Transparent (2014, Jill 

Soloway) eru persónur til staðar sem eru transfólk. Báðir þessir þættir hafa notið mikilla 

vinsælda og hlotið góða gagnrýni, auk þess voru þeir voru báðir tilnefndir til Golden 

Globes verðlauna í ár þar sem Transparent hlaut verðlaun sem besti gamanþátturinn.38 

Jeffrey Tambor hlaut einnig verðlaun sem besti leikari í aðalhlutverki fyrir túlkun sína á 

transkonu í Transparent. Bæði hann og þáttastjórnandinn, Jill Soloway, notuðu 

þakkarræður sínar til að tileinka transfólki verðlaunin og til að vekja athygli á 

transmálefnum.39 

 Á undanförnum árum hefur meira borið á transfólki í kvikmyndum en áður. Þar 

er sýnileiki transkarla mun minni en sýnileiki transkvenna, en þetta á sér einnig 

samsvörun í raunveruleikanum. Hlutfall transkvenna og transkarla er í reynd nokkuð 

jafnt í samfélaginu, en transkonur eru hins vegar mun sýnilegri. Ástæðan fyrir þessu er 

sögð vera sú að transkarlar eiga auðveldara með að hverfa inn í samfélagið og þurfa því 

ekki að gera fólki grein fyrir að þeir séu transkarlar. Auk þess er almennt auðveldara að 

feta sig niður þjóðfélagsstiga en upp; transkonur hljóta ef til vill þess vegna frekar 

viðurkenningu en transkarlar.40 

 Það er algengara í kvikmyndum að það transfólk sem birtist þar byrji sem 

samkynhneigt fólk sem síðan verður gagnkynhneigt heldur en öfugt; þ.e. transkona sem 

verður ástfangin af karlmanni eða transkarl sem verður ástfanginn af konu. Þetta á við í 

öllum þeim kvikmyndum sem fjallað er um hér. Þetta gæti tengst þeirri heterónormatívu 

hugmynd að það þyki karlmannlegt að finna fyrir erótískri þrá til konu en kvenlegt að 

finna fyrir erótískri þrá til karlmanns.41 Þó eru dæmi um kvikmyndir sem brjóta upp 

                                                
37 Harry Benshoff, „The Monster and the Homosexual,“ Queer Cinema: The Film Reader, ritstj. Harry 

Benshoff & Sean Griffin, London: Routledge, 2004, bls. 63–74, hér bls. 63. 
38 Dorothy Pomerantz, „Why It Matters That 'Transparent' Won At The Golden Globes,“ Forbes, 12. 
janúar, 2015, http://www.forbes.com/sites/dorothypomerantz/2015/01/12/why-it-matters-that-transparent-
won-at-the-golden-globes/, (15. janúar, 2015). 
39 Dominic Patten, „'Transparent' Wins Two Golden Globes With Best TV Series & Best Actor – Comedy 
Or Musical,“ Deadline, 11. janúar, 2015, http://deadline.com/2015/01/transparent-wins-golden-globe-
award-best-tv-series-comedy-or-musical-2015-1201347421/, (15. janúar, 2015). 
40 Geir Svansson, „Kynin tvö/Kynstrin öll,“ bls. 134, 130. 
41 Mimi Schippers, „Recovering the feminine other,“ bls. 90. 
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þessa hefð. Fransk-kanadíska kvikmyndin Laurence Anyways (2012, Xavier Dolan) 

fjallar um transkonuna Laurence sem lifir sem karlmaður í byrjun myndarinnar og er í 

sambandi við konu, Frédérique. Myndin snýst síðan um umbreytingu Laurence yfir í 

konu og áframhaldandi samband hennar við Frédérique. Sjónvarpsþættir virðast einnig 

frekar brjóta upp þetta mynstur. Fyrrnefndir sjónvarpsþættir, Orange is the New Black 

og Transparent, fjalla til dæmis báðir um transkonur sem voru í sambandi við konur 

áður en þær hófu leiðréttingarferlið. Líklega skapar þessi söguþráður flóknari 

fjölskylduaðstæður sem býður upp á aukna möguleika fyrir dramatíska atburðarás og 

hentar því ef til vill betur fyrir sjónvarpsþætti en kvikmyndir sem hafa styttri tíma til að 

koma frásögn til skila. 
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4. Breakfast on Pluto 
Breakfast on Pluto er írsk kvikmynd í leikstjórn Neil Jordan, sem er einna þekktastur 

fyrir kvikmyndina The Crying Game, sem einnig fjallar um transkonu en nálgast þó 

viðfangsefnið á talsvert ólíkan hátt. Transkonan í The Crying Game er notuð að mestu 

leyti til að hrista upp í áhorfandanum þegar hann kemst að því að aðal-„konan“ í 

myndinni er með typpi. Í Breakfast on Pluto leitast Jordan við að sýna líf transkonu frá 

því hún var lítill drengur og þar til hún nær að koma jafnvægi á líf sitt sem fullorðin 

kona. Breakfast on Pluto fjallar um Patrick „Kitten“ Braden, leikna af Cillian Murphy, 

sem er ung transkona frá smábæ í Norður-Írlandi á 8. áratugnum. Kitten var skilin eftir 

sem kornabarn fyrir utan dyrnar hjá prestinum Liam en seinna kemur í ljós að hann er 

faðir hennar. En þar sem Liam getur ekki horfst í augu við það að hann eigi óskilgetið 

barn fær hann aðra konu til að sjá um barnið. Kitten elst því upp hjá fósturfjölskyldu og 

virðist snemma fá áhuga á „kvenlegum“ hlutum og að klæða sig á kvenlegan hátt. 

Fósturfjölskylda Kitten og samfélagið sem hún býr í á þó erfitt með að samþykkja 

Kitten í sínu kvenlega gervi þannig að hún ákveður að halda til London til þess að reyna 

að finna líffræðilega móður sína. Samhliða sögu hennar er síðan írski lýðveldisherinn að 

færa út kvíarnar sem hefur mikil áhrif á líf hennar, þó svo að hún reyni að taka ekki þátt 

í því. Kitten lendir í ýmsu á meðan hún leitar móður sinnar; hún verður söngkona í 

hljómsveit, verður aðstoðarkona galdramanns, er handtekin vegna gruns um hryðjuverk 

og fer að stunda vændi. Í lok myndarinnar hittir hún loksins móður sína og gerir sér 

grein fyrir því að hún er bara mannleg en ekki draumaímyndin sem Kitten hafði byggt 

upp af henni. Kitten snýr því aftur til smábæjarins þar sem hún ólst upp , nær sáttum við 

líffræðilegan föður sinn, Liam, og ákveður síðan að hefja búskap með þungaðri vinkonu 

sinni, Charlie, eftir að eiginmaður hennar deyr vegna tengsla hans við írska 

lýðveldisherinn. 

 Myndin sýnir okkur líf Kitten og hvernig hún fer frá því að vera kvenlegur 

strákur yfir í það að vera transkona. Ferlið gengur frekar hægt fyrir sig og 

áhorfandanum er í raun aldrei algjörlega gerð grein fyrir því að Kitten sé 

transmanneskja. En þar sem Kitten klæðir sig ávallt sem kona á fullorðinsárunum og 

talar um sjálfa sig í kvenkyni má þó gefa sér að hún sé trans, en ekki bara 

klæðskiptingur. Við kynnumst Kitten fyrst í upphafi myndarinnar í mjög kvenlegu 

kyngervi, þegar hún gengur framhjá byggingasvæði þar sem nokkrir verkamenn flauta á 

hana. Restin af myndinni á sér síðan stað í endurliti, þar sem Kitten sjálf segir lífssögu 
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sína. Nokkrum atriðum síðar er Kitten sýnd sem ungur drengur að máta kjól, setja á sig 

varalit og herma eftir því sem kona í gamalli kvikmynd í sjónvarpinu segir. 

Áhorfandanum verður því strax ljóst að Kitten upplifir sig sem konu, eða hrífst að 

minnsta kosti mjög af kvenlegu kyngervi. Nokkru síðar er Kitten síðan kominn á 

fullorðinsaldur. Fyrsta skotið af henni á þessum aldri er af henni fyrir framan spegil að 

setja á sig maskara. Hún er ekki fullkomlega sýnd hér í kvenlegu kyngervi, en hún 

málar sig, setur á sig naglalakk og klæðir sig síðan í kvenleg föt, sem eru þó hugsanlega 

karlmannsföt. En á áttunda áratugnum höfðu orðið umbreytingar í menningunni og 

tískan var farin að verða meira kynlaus, karlar máttu vera með síðara hár og konur máttu 

klæðast buxum.42 Eftir að Kitten fer að heiman byrjar hún að klæða sig smám saman í 

kvenlegri föt og leyfir hárinu að vaxa. Í lok myndarinnar hefur kvenlægt kyngervi 

hennar verið fullkomnað, en hún er komin með ljóst liðað hár, snyrtilega andlitsförðun 

og klæðist flæðandi kjólum og pelsum.  

 Kitten ber sig almennt séð eins og kona, en líkamsstaða hennar og hreyfingar eru 

í takt við hugmyndir um hefðbundin kvenleika. Það er almennt mikill kynjamunur á 

líkamsstöðu, hreyfingum og því hvernig fólk ber líkama sinn, en konur eru mun 

takmarkaðri í hreyfingum en karlar. Konur fara ekki út fyrir „sitt svæði“ og takmarka 

sig í því að teygja líkama sinn eða færa hann mikið. Þær eru oft með handleggina nálægt 

líkamanum, gera sig smáar og virðast uppspenntar, á meðan karlar breiða meira úr sér á 

því svæði sem þeir hafa.43 Kitten takmarkar mjög það svæði sem hún tekur, og gerir sig 

oft smáa. Hún gengur oftast með handleggina upp við líkamann, oft með hendur í 

vösunum, eða með hendurnar krosslagðar yfir bringuna. Þetta kemur sérstaklega fram 

þegar hún er í kringum karlmenn sem hún hefur hugsanlega áhuga á, en þá dregur hún 

sig mikið saman. Þegar hún er í kringum vini sína eru hreyfingar hennar frjálsari. 

Cillian Murphy nær þannig að leika kyngervi konu frekar vel. Stundum er þó eins og 

hann fari aðeins of langt í leik sínum, virðist of viðkvæmur, of óvirkur og of smár í sér 

sem gerir það að verkum að kvenleiki persónunnar virðist vera gervilegur. Þetta þarf þó 

ekki að hafa neitt með hæfni leikarans að gera, en það er hugsanlegt að það hafi verið 

meðvituð ákvörðun að hafa kvenleika Kitten ýktan til að sýna fram á gervileika 

kyngervanna.  

 Kitten sýnir fram á styðjandi kvenleika. Þar sem karlmennska felur í sér virkni 
                                                
42 Susan Stryker, Transgender History, bls. 91. 
43 Sandra Lee Barkty, „Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power,“ The  Politics 

of Women's Bodies: Sexuality, Appearance and Behavior, ritstj. Rose Weitz, New York: Oxford 
University Press, bls. 25–45, hér bls. 30. 
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sýnir Kitten því fram á mikla óvirkni, en það er algeng birtingarmynd á kvenleika í 

kvikmyndum. Hún reynir stundum að vera virk, eins og þegar hún fer frá smábænum 

sínum til þess að leita móður sinnar, en endar yfirleitt á því að fylgja einhverjum 

karlmanni eftir og hlýða hans vilja. Þegar hún fer fyrst að heiman hittir hún söngvarann 

Billy og fær far með honum og hljómsveit hans í næsta bæ. Það myndast rómantísk 

tengsl á milli þeirra, hún ferðast með honum og hljómsveitinni og verður söngkona í 

sveitinni. Hljómsveitarmeðlimirnir eru þó ekki alveg sáttir við þetta fyrirkomulag sem 

leiðir til þess að Billy fær Kitten til þess að búa í hjólhýsinu sínu á meðan hann túrar 

með hljómsveitinni og kemur síðan og heimsækir hana af og til. Kitten yfirgefur bæinn 

sinn með ákveðið markmið, en verður þess í stað leynileg ástkona Billy, skikkuð til að 

búa ein í afskekktu hjólhýsi svo að hann geti heimsótt hana þegar honum hentar. Síðar í 

myndinni hittir Kitten grín-galdramanninn Bertie og verður aðstoðarstúlkan hans. Hann 

fær hana til að niðurlægja sjálfa sig fyrir framan áhorfendur sína og hvetur þá til að 

hlæja að henni og kynímynd hennar. Þegar vinkona Kitten, Charlie, kemur á eina 

sýninguna, gerir hún sér grein fyrir því að Bertie er að misnota Kitten og bjargar henni 

frá niðurlægingu með því að draga hana í burtu frá honum.  

 

Í seinni hluta Breakfast on Pluto fer Kitten að vinna sem vændiskona. Þessi ákvörðun 

hennar hefur margs konar merkingu, bæði félagslega og í samhengi kvikmyndunar. 

Upphaflega fer hún að selja sig eftir að karlmaður gengur upp að henni og segir að hann 

muni borga henni [fyrir kynlíf]. Á þessum tímapunkti hefur Kitten engan stað til að fara 

á og byrjar því líklega að selja sig af nauðsyn, en þetta er einnig dæmi um óvirkni 

hennar; karlmaður biður hana um að sofa hjá sér fyrir pening þannig að hún ákveður að 

gera þetta að „vinnunni“ sinni. Samkvæmt Yvonne Tasker hefur kvenvændiskonan 

verið gerð að erkitýpu í kvikmyndum sem endurspeglar kynjað og stéttskipt stigveldi 

samfélagsins. Þetta er leið fyrir kvikmyndir til að innramma konur í tengslum við 

kynferði.44 En á sama tíma endurspeglar vændi á vissan hátt raunveruleika margra 

transkvenna. Margar transkonur úr verkamannastétt hafa þurft að stunda vændi eða 

annars konar kynlífstengda vinnu til þess að lifa af.45 Flest transfólk verður fyrir 

fordómum þegar það leitar sér að vinnu og neyðist því oft til þess að fara að vinna á 

                                                
44 Yvonne Tasker, Working Girls: Gender and Sexuality in Popular Cinema, New York: Routledge, 

1998, bls. 3–4. 
45 Raywin Connel, “Transsexual Women and Feminist Thought,” bls. 871. 
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götunni, en kynlífstengd vinna getur verið það eina sem er í boð fyrir fátækt transfólk.46 

Eftir að lögreglumaður, sem handtók Kitten fyrr í myndinni vegna gruns um að hafa 

tekið þátt í hryðjuverkaárás írska lýðveldishersins, kemur að henni þar sem hún er að 

selja sig úti á götu segir hún honum að hún eigi erfitt með að finna sér annars konar 

vinnu. Hún virðist því vera að selja sig af nauðsyn vegna þess að hún getur ekki fengið 

vinnu annars staðar. Lögreglumaðurinn ákveður því að hjálpa henni og finnur handa 

henni vinnu í gægjubás (e. peep show) þar sem að hún er ekki í snertingu við 

karlmennina og er þar með öruggari.  

 Þrátt fyrir að Kitten sé sýnd stunda kynlífstengda vinnu, bæði þegar hún fer upp í 

bíla með ókunnugum körlum og síðar í gægjubásunum, er hún á sama tíma ekki sýnd 

sem kynvera. Þetta er lýsandi fyrir erfiðleika í tengslum við birtingarmynd transfólks í 

kvikmyndum í dag, en kvikmyndagerðarmenn reyna oft að komast hjá því að þurfa að 

sýna transfólk sem kynverur. Traci Abbott telur þetta endurstaðfesta ríkjandi sjónarmið 

um að hið raunverulega kyn persónunnar sé bundið við líffræðilegt kyn. En það er viss 

hræðsla við að sýna tvo karlmenn kyssast í kvikmyndum, nokkuð sem gerir það að 

verkum að kvikmyndagerðarmenn virðast hræðast það að sýna transkonu kyssa 

karlmann vegna þess að það gæti verið túlkað sem samkynhneigt og því syndsamlegt.47 

Þrátt fyrir að það sé gefið til kynna í myndinni að Kitten eigi í rómantískum 

samböndum við karlmenn er það aldrei sýnt. Kitten er greinilega ástkona Billy en það 

eina sem við sjáum, sem gæti talist vera kynferðislegt, er þegar þau dansa hægt saman; 

þau eru aldrei sýnd kyssast eða gera neitt kynferðislegt. Kynhneigð Kitten er þannig 

gerð ósýnileg, en ef um hefðbundið gagnkynhneigt par væri að ræða hefðu þau án efa 

verið sýnd kyssast. 

 Ásamt kynlífstengdri vinnu er ofbeldi eða hræðsla við ofbeldi oft stór hluti af lífi 

transfólks. Transfólk verður oft fyrir hatursofbeldi vegna kyngervissjálfsmyndar þess 

eða tjáningar. Það getur þess vegna átt í vændum ofbeldisárásir sem leiða til sálrænna 

áfalla; ofbeldið á sér margs konar birtingarmyndir og getur verið tilfinningalegt, 

sálfræðilegt, líkamlegt og/eða kynferðislegt. Það getur átt sér stað í heimahúsi eða á 

opinberum vettvangi og komið frá vinum, fjölskyldumeðlimum eða ókunnugum.48 

Kitten lendir í margs konar ofbeldi í myndinni. Í byrjun myndarinnar er hún beitt 

                                                
46 Peter Cava, „Activism, Politics, and Organizing,“ bls. 578. 
47 Traci B. Abbott, „The Trans/Romance Dilemma in Transamerica and Other Films,“ The Journal of 

American Culture, 36(1)/2013, bls. 32–41, hér bls. 32, 36. 
48 Peter Cava, „Activism, Politics, and Organizing,“, bls. 581; Tamar Carmel, Ruben Hopwood og lore 

m. Dickey, „Mental Health Concerns,“ bls. 310. 
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andlegu ofbeldi af fósturfjölskyldu sinni; hún er mikið skömmuð fyrir að vilja klæðast 

kvenfötum og fósturmóðir hennar segir að hún hefði aldrei átt að taka hana inn á 

heimilið. Hún lendir einnig tvisvar í líkamlegu ofbeldi, einu sinni frá manni sem tekur 

hana upp í bíl með sér og reynir síðan að drepa hana; síðar þegar lögreglumenn 

handtaka hana vegna gruns um tengsl við írska lýðveldisherinn eingöngu af vegna þess 

að hún er „karlmaður í kvenmannsfötum“. Þar sem hún sýndi ekki fram á „rétt 

kyngervi“ þótti það vera næg ástæða til þess að hún var handtekin grunuð um 

hryðjuverk og pyntuð í nokkra daga. Í þessari kvikmynd endurspeglast því hræðilegur 

veruleiki transfólks. 

 Í Breakfast on Pluto kemur fram athyglisvert samband transkonu við trúarbrögð 

og fantasíur. Nálgun Kitten við trúarbrögð á sér ákveðna samsvörun í raunveruleika 

transfólks. Hún er alin upp í mjög kaþólsku samfélagi og þarf því að horfast í augu við 

neikvæð viðhorf kristinna trúarhópa til þeirra sem skera sig úr í samfélaginu, eins og 

samkynhneigðra, kvenna og transfólks, en fólk leitar stundum að trúarlegri réttlætingu 

fyrir því að hata transfólk með tilvitnunum í útvalda kafla Biblíunnar.49 Trúað transfólk 

reynir því oft að skoða trúarbrögð út frá sínu eigin sjónarhorni. Þá reynir það að finna 

persónur – spámenn, dýrlinga eða forfeður – í trúarlegum textum sem hugsanlega lifðu 

lífi sem á einhvern hátt ógnaði kyngervisvæntingum þeirra tíma. Transfólk reynir með 

þessu móti að finna „sig“ eða fyrirmyndir í trúartextum.50 Kitten reynir að finna 

tengingu við trúna með því að nefna sjálfa sig eftir dýrlingi. En í myndinni fullyrðir hún 

að nafnið „Kitten“ komi frá sankti Kitten, einnig þekktum sem sankti Cettin, en hún 

segir að Cettin hafi klæðst kjól og að hún viti í raun ekki hvort Cettin hafi verið karl eða 

kona. Það virðast ekki vera til miklar upplýsingar um heilaga(n) Cettin, en líklega gerði 

það Kitten kleift að skapa nýja sögu í kringum hann/hana til þess að tengja við sjálfa sig 

og skapa þannig transmanneskju úr kristilegum dýrlingi. 

 Kitten virðist einnig oft lifa í einhvers konar fantasíuveröld, sérstaklega þegar 

kemur að móður hennar. Þar sem hún veit í raun ekkert um móður sína, fyrir utan nafn 

hennar og að hún búi í London, þá skapar hún fantasíu í kringum hana. Í huga Kitten er 

móðir hennar fullkomin og ber ekki ábyrg á neinu sem fór úrskeiðis í lífi hennar. Kitten 

býr sér til sögu þar sem móðir hennar, Eily, er einfaldlega of falleg. Þetta gerir það að 

verkum að faðir Kitten, presturinn Liam, getur ekki hamið sig og finnst hann verða að 
                                                
49 Susan Stryker, Transgender History, bls. 27.  
50 delfin bautista og Quince Mountain, „Religion and Spirituality,“ Trans Bodies, Trans Selves: A 

Resource for the Transgender Community, ritstj. Laura Erickson-Schroth, New York: Oxford 
University Press, 2014, bls. 61–78, hér bls. 78. 
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nauðga Eily. Það leiðir til þess að Eily verður ófrísk. Í þessari frásögn er Eily gerð að 

saklausu fórnarlambi þar sem eini glæpur hennar er fegurð hennar og góðmennska. 

Kitten talar einnig alltaf um móður sína sem draugadömuna (e. phantom lady) og að 

London hafi gleypt hana og þar með hafi hún aldrei komist til baka í bæinn til að hafa 

upp á Kitten. Í lok myndarinnar er Kitten farin að tala um sjálfa sig sem draugadömuna 

og hefur litað hárið ljóst, líkt og hár móður hennar hafði verið. Kitten hefur þannig tekið 

upp sjálfsmynd móður sinnar, eða sjálfsmynd þeirrar ímyndar sem hún hafði af móður 

sinni. 

 Í allri myndinni er Kitten er yfirleitt kvikmynduð sem kona. Það eru nokkrar 

senur þar sem að Kitten er kvikmynduð frá fótum og upp eftir líkamanum, myndavélin 

sýnir hana aftan frá, staldrar aðeins við fætur hennar og síðan færist sjónarhornið hægt 

upp og út þar til að áhorfandinn sér hana alla. Hún er fyrst sýnd á þennan hátt þegar hún 

er á leiðinni á ball í byrjun myndarinnar, síðan þegar hún kemur fyrst til London og er 

að leita að móður sinni og loks áður en hún gengur inn á skemmtistaðinn sem síðar 

verður gerð hryðjuverkaárás á. Þessar senur bera með sér mikla hlutgervingu og glápþrá 

þegar myndavélin færist hægt upp eftir líkamanum og brýtur hann þannig upp. Því 

kvenlegri sem Kitten verður, því oftar er hún kvikmynduð eins og kona. Í nokkrum 

atriðum er hún mjög augljóslega gerð að sýningargrip, til að mynda í upphafsatriði 

myndarinnar þar sem kvenlegt kyngervi hennar hefur verið fullkomnað. Þar sjáum við 

hana fyrst aftan frá, fyrir ofan axlir, þannig að líkaminn er þar að vissu leyti brotinn upp. 

Síðan sjáum við hana frá sjónarhorni karlpersónu sem horfir á hana frá 

byggingarpöllunum og kallar á eftir henni. Strax í byrjun myndarinnar höfum við 

þannig séð hana kynferðislega hlutgerða, bæði af myndavélinni og af karlpersónu, áður 

en við sjáum hana fyllilega og gerum okkur grein fyrir því að um er að ræða persónu 

leikna af karlmanni. Í seinni hluta myndarinnar, eftir að hún hefur fengið vinnu í 

gægjubás, er hún einnig kvikmynduð á mjög hlutgervandi máta. Þar er hún sýnd vera 

frekar kynferðisleg, með ljósa lokka og í nærfatnaði, rólandi sér fram og til baka í frekar 

rómantískt útlítandi rólu. Áhorfandinn sér hana þá frá sjónarhorni karlmanna sem horfa 

á hana í gegnum lúgu á básnum hennar. Í þessu atriði er líkami Kitten brotinn upp með 

nærmyndum sem hlutgerir hana enn frekar. 
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5. Boys Don't Cry 
Boys Don't Cry er bandarísk, sannsöguleg kvikmynd sem fjallar um transkarlinn 

Brandon Teena sem er leikinn af Hillary Swank. Þetta er eina myndin sem tekin verður 

til umfjöllunar sem fjallar um transkarl, en líkt og áður kom fram eru kvikmyndir um 

transkarla mun óalgengari en kvikmyndir um transkonur. Brandon er 21 árs gamall 

transkarl sem leggur leið sína ásamt nokkrum ungmennum til Falls City, smábæjar í 

Missuri, þar sem að hann hittir Lönu sem hann fellir hug til og hefur ástarsamband við. 

Brandon fer leynt með líffræðilegt kyn sitt, en líkt og Kitten hefur hann hvorki tekið 

hormóna né farið í kynleiðréttingaraðgerð, þannig að líffræðilega er hann kona. Myndin 

endar á því að tveir karlmenn, Nissen og Lotter, sem Brandon hefur vingast við komast 

að líffræðilegu kyni hans og nauðga honum og drepa í kjölfarið.  

 Hið raunverulega morð á Brandon Teena, sem átti sér stað árið 1993, hafði mikil 

áhrif á samtök transfólks. Brandon var tekinn í dýrlingatölu sökum hryllilegs dauðdaga 

hans. Samtök transfólks tóku þennan glæp mjög alvarlega og héldu vökur fyrir utan 

dómshúsið á meðan réttað var yfir morðingjunum. Þetta morð, og fleiri sem framin voru 

á tíunda áratugnum, opnuðu augu transfólkshreyfinga um allan heim fyrir því að 

eitthvað yrði að gera til að bæta stöðu transfólks.51 Kvikmyndaaðlögun þessa atburðar 

sem fjallað verður um hér, Boys Don't Cry, þótti einnig vera mikilvæg fyrir transfólk 

vegna þess að hún gerði meginstraumnum grein fyrir hatursglæpum gegn transfólki og 

sýndi einnig veruleika transkarls, sem var óalgengt á þeim tíma.52  

 Í byrjun myndarinnar er Brandon að undirbúa sig fyrir stefnumót við stelpu, sem 

gengur út á að skapa sannfærandi karlkyngervi með því að fá klippingu hjá vini sínum 

og síðan troða sokk ofan í nærbuxurnar. Í þessari kynningu á Brandon er áhorfandanum 

strax gert ljóst að Brandon er ekki líffræðilegur strákur án þess þó að sýna hann fyrst í 

kvenlegu kyngervi. Í stað þess að sýna Brandon fyrst sem stelpu sem fer síðan að fá 

áhuga á karllægari hlutum er Brandon sýndur í karllægu kyngervi allt frá byrjun. Með 

þessu er viðfangsefninu sýnd viss virðing, en þar sem transmenn skilgreina sig sem 

karlmenn þá ætti að vera óþarfi að sýna þá fyrst sem konur. 

 Birtingarmyndin á karlmennsku Brandon er athyglisverð og sýnir hversu flókin 

kyngervi geta verið. Í stigveldi karlmennskunnar myndi Brandon helst falla undir 

samseka karlmennsku (e. complicity masculinity) þar sem hann sýnir fram á 
                                                
51 Susan Stryker, Transgender History, bls. 142–143. 
52 Lazlo Ilya Pearlman, Jae DK Szeszycki-Truesdell og Kestryl Cael Lowrey, „Arts and Culture,“ bls. 

544. 
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karlmannleika en uppfyllir samt ekki öll skilyrði ríkjandi karlmennsku vegna þess að 

hann á sér einnig kvenlega hlið. Brandon hefur marga karllæga eiginleika: hann er 

agaður sem sést á því hversu lengi hann nær að halda kyni sínu leyndu, hann er 

ákveðinn sem sést á því hversu sjálfsöruggur hann er í því að reyna við stelpur sem 

karlmaður og hann er ofbeldisfullur en Brandon slæst við nokkra karlmenn á bar, þegar 

einn þeirra reynir við stelpuna sem Brandon var að tala við. Þrátt fyrir þessa karllægni 

hefur hann einnig kvenlega eiginleika. Brandon sýnir til að mynda fram á mikla 

umhyggjusemi og viðkvæmni í kringum stelpur sem honum líkar við. Þetta sést best í 

sambandi hans við Lönu en ólíkt öðrum karlpersónum myndarinnar kemur Brandon 

fram við hana af virðingu og hlustar á hana. Þrátt fyrir að Brandon upplifi sig sjálfan 

sem karlmann og fari að lifa lífi sínu sem karlmaður, gengur hann ekki algjörlega inn í 

hið dæmigerða karlahlutverk. Kvikmyndin nær þannig að sýna Brandon sem 

karlmannlegan án þess að ganga inn í kynjatvíhyggju og taka af honum alla kvenlega 

eiginleika. 

 Brandon nær einnig að „standast“ (e. pass) sem karlmaður. Framan af efast 

engin persóna myndarinnar um karlmennsku hans þótt hann sé ekki með „réttu“ 

kynfærin. Brandon er flokkaður í kynjaflokkinn „karlmaður“ vegna þess að hann er með 

karllægt kyngervi. Persónur myndarinnar þurfa enga sönnun til þess að flokka Brandon 

sem karlkyns heldur taka því sem sjálfsögðum hlut að kyngervi hans passi við kyn hans. 

Nissen og Lotter samþykkja Brandon strax inn í hópinn eftir að þeir sjá hann hefja 

fyrrnefnd slagsmál á bar sem þeir voru á, en með því hefur hann eflaust staðfest 

karlmennsku sína fyrir þeim. Brandon fær einnig að taka þátt í ýmsu sem eingöngu 

karlmenn virðast gera, til að mynda að „teika bíla“ (e. bumperskiing) þar sem 

einstaklingur stendur aftan á stuðara pallbíls og heldur í reipi bundið við bílinn á meðan 

hann keyrir í hringi.  

 Það má einnig greina karlmennsku Brandons á því hvernig hann og aðrar 

persónur í Boys Don't Cry eru kvikmyndaðar í fyrri hluta myndarinnar. Í fyrri hluta 

Boys Don't Cry hefur Brandon virkt augnaráð á meðan Lana er kynferðislegt viðfang 

augnaráðs hans. Þegar Brandon sér Lönu í fyrsta sinn er henni stillt upp til þess að hann 

geti fengið sem mest út úr blætiskenndinni og glápþörfinni í gegnum áhorfið. Eftir 

þeirra fyrstu kynni er sena þar sem Lana fer upp á svið til þess að syngja karaókí með 

vinkonum sínum á meðan Brandon og hinir strákarnir sitja og horfa á þær. Í þessu atriði 

má greinilega sjá að augnaráð Brandons er virkt á meðan augnaráð Lönu er óvirkt. 

Brandon starir á Lönu og myndavélin færist hægt að henni, sem sýnir að hún er það sem 
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Brandon þráir, en hann tekur varla eftir hinum tveimur stelpunum sem syngja með 

henni. Augnaráð Brandons samsamast einnig augnaráði áhorfandans þar sem 

sjónarhornsskot eru notuð til þess að sýna áhorfandanum það sem Brandon sér. Lana 

svarar augnaráð hans, en hún horfir af og til til baka á Brandon en lokar einnig oft 

augunum, horfir til hliðar og er þannig ekki með jafn virkt augnaráð og hann. Þetta er í 

samræmi við kenningar Kaplan um að konur geti endurgoldið augnaráð karlmanna en 

ekki nýtt sér það. Þegar myndavélin beinist að Brandon er það ekki sjónarhornsskot frá 

Lönu, heldur hlutlaus taka sem hlutgerir því ekki Brandon. Kvikmyndaformið lítur því á 

Brandon sem karlmann og kvikmyndar hann í samræmi við það. 

 Annað atriði sem gerir grein fyrir karllægu augnaráði Brandons á sér stað seinna 

í myndinni þegar Brandon horfir á Lönu í gegnum glugga á meðan hún er í vinnunni. Í 

þessu skoti sjáum við aftur virkt augnaráð Brandons hlutgera Lönu, sem til að byrja með 

virðist ekki vita af því að verið sé að horfa á hana. Það sem staðfestir þetta augnaráð 

Brandons enn frekar sem karllægt er að seinna í myndinni horfir Lotter á Lönu frá sömu 

staðsetningu. Augnaráð Lotter endurspeglar þannig augnaráð Brandons fyrr í myndinni 

sem enn frekar staðfestir karllægt augnaráð Brandons. 

 Eftir því sem líður á myndina er karlmennska Brandons sífellt dregin meira í efa 

og líffræðilegt kyn hans fer að skína meira í gegn. Þegar rúmlega hálftími er liðinn af 

myndinni sjáum við Brandon nota túrtappa áður en hann undirbýr karlgervi sitt. Hann 

vefur sárabindi yfir brjóstin á sér til að fletja bringuna út, setur sokka í nærbuxurnar, þar 

eftir kemur nærmynd af „strap on“ typpi sem hann virðist ferðast með. Þegar tveir 

þriðju myndarinnar eru búnir er eins og kvikmyndagerðarmaðurinn hafi allt í einu 

ákveðið að Brandon væri ekki karlmaður heldur lesbía sem klæðir sig upp sem 

karlmaður. Skilin eiga sér stað eftir að Nissen og Lotter komast að því að Brandon er 

líffræðileg stelpa en þeir girða niður um hann og þá sjá þeir og áhorfandinn að hann er 

með píku. Samkvæmt Melissu Rigney er Brandon táknrænt geldur í tveimur atriðum, 

annars vegar þegar við sjáum fyrst líffræðilegt kyn Brandons eftir að þeir girða niður 

um hann og síðan í löngu og að mestu óþörfu nauðgunaratriði sem fylgir. Eftir þetta er 

kyn Brandons sem kvenkyns staðfest sem neyðir hann til þess að taka sér stöðu hlutar 

frekar en viðfangs, sem gerir hann að konu frekar en karlmanni. Með því að beita 

Brandon ofbeldi er því ógnin við karlmennskuna afnumin.53 Eftir nauðgunina er nánast 

                                                
53 Melissa Rigney, „Brandon Goes to Hollywood: Boys Don't Cry and the Transgender Body in Film, 

Film Criticism, 28(2)/2003, bls. 4–23, bls. 8–9. 
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bókstaflega búið að ‘gelda’ konuna og þar með eyða þeirri ógn sem hún býr yfir. Það er 

búið að sýna fram á að Brandon 'skortir' fallus og þar með bæði virkni og vald. 

 Eftir nauðgunina er Brandon orðinn að konu. Um leið er eins og sjónarhorn 

kvikmyndarinnar á hann breytist og eftir þetta er hann frekar kvikmyndaður eins og 

kona. Eftir að honum er nauðgað fer að bera á merkjum um kvenleika og viðkvæmni í 

hegðun hans. Brjóstin á honum eru fyrst sýnd þegar hann fer á sjúkrahús eftir að honum 

er nauðgað, en það staðfestir enn frekar að líkami hans er kvenkyns. Eftir að Brandon 

kemur heim af sjúkrahúsinu fer hann í sturtu, en það atriði einkennist af uppbrotnum 

nærmyndum af líkama hans. Myndavélin byrjar á því að sýna á honum andlitið, færir 

sig síðan niður bakið á honum og endar á því að sýna nærmynd af rassinum á honum. Í 

þessu atriði er Brandon ekki lengur virkur, myndavélin hlutgerir líkama hans með því 

að sýna hann uppbrotinn. Sjónarhorn myndavélarinnar er hér einnig milliliðalaust en 

ekki miðlað af öðrum persónum myndarinnar, en samkvæmt Neale hefðu hatursfull 

sjónarhornsskot annarra karlpersóna getað afhlutgert sjónarhornið sem hefði afkvengert 

atriðið. Í þessari senu er Brandon því kvikmyndaður algjörlega eins og kona. 

 Brandon er sýndur eiga í ástarsambandi við Lönu en það er frekar óalgengt að 

transfólk sé sýnt sem kynverur. Traci Abbott telur ástæðuna fyrir því að Brandon er 

sýndur sem kynvera vera þá að áhorfendur séu móttækilegri fyrir kynferðislegri nánd 

milli tveggja kvenna heldur en tveggja karlmanna, en margir gagnrýnendur töldu 

myndina vera lesbíska.54 Draga má þá ályktun að það sé sakleysislegra að sýna tvær 

konur í rómantísku sambandi en tvo karla. Í myndinni eru tvær kynlífssenur á milli 

Brandons og Lönu, í því fyrra veit Lana ekki að Brandon er líffræðileg kona. Það atriði 

virkar eins og ástaratriði á milli tveggja gagnkynhneigðra einstaklinga af sitthvoru 

kyninu. Seinna kynlífsatriðið á sér stað eftir að Brandon hefur verið nauðgað, en það er 

frekar eins og lesbískt kynlífsatriði því nú er Brandon orðinn kvenlegri. Lana talar 

einnig um að Brandon sé snotur (e. pretty) í þessu atriði sem er frekar kvenlegt 

lýsingarorð og segist ekki vita hvernig hún eigi að sofa hjá honum núna, þrátt fyrir að 

áður hafi hún gert það án vandamála þegar hún hélt að hann væri með karlkyns kynfæri. 

Hvorugt þessara atriða sýnir „hommalegt“ kynlíf og þess vegna þykir í lagi að sýna 

nánd á milli þeirra. Svo virðist sem ekki sé hægt að túlka kynlíf Brandons og Lönu í 

myndinni á annan hátt en sem lesbískt eða gagnkynhneigt vegna þess að engin önnur 

tegund kynhneigðar er viðurkennd af meginstraumsáhorfendum. 

                                                
54 Traci B. Abbott, „The Trans/Romance Dilemma,“ bls. 37. 
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 Líkt og í Breakfast on Pluto endurspeglar þessi mynd að mörgu leyti þá 

erfiðleika sem transfólk þarf að ganga í gegnum. Brandon er fátækur og fer því að stela 

peningum af vinum sínum og er algjörlega upp á þá kominn. Hann virðist einnig ekki 

eiga heimili og gistir því oftast hjá vinum og kunningjum. Augljósasta dæmið um 

erfiðleika transfólks birtist þó í ofbeldinu sem endurspeglar því miður raunveruleika 

margra sem skilgreina sig sem trans. Ofbeldið í þessari mynd er mun grófara en í 

Breakfast on Pluto og hefur alvarlegri afleiðingar. Ástæðan fyrir því er sú að Boys Don't 

Cry tilheyrir annarri kvikmyndagrein og er byggð á sannsögulegum atburðum sem 

verður að gera réttmæt skil í myndinni. Brandon er beittur hatursofbeldi vegna 

kyngervis síns sem leiðir til dauða hans. Aðrar persónur myndarinnar sýna aðstæðum 

hans einnig lítinn skilning. Móðir Lönu segir Nissen og Lotter frá því að Brandon ætli 

að kæra þá fyrir nauðgun og biður þá um að fjarlægja öll sönnunargögn sem gætu tengst 

nauðguninni. Hún virðist með þessu líta lygi Brandons alvarlegri augum heldur en 

ofbeldið gegn honum. Þegar Brandon kærir nauðgunina sýnir lögreglumaðurinn sem 

yfirheyrir hann honum einnig lítinn skilning og virðist ekki gera sér grein fyrir því hvað 

það þýðir að vera trans, hann spyr Brandon margra óþægilegra spurninga og virðist ekki 

trúa að honum hafi verið nauðgað. 
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6. The Adventures of Pricsilla, Queen of the Desert 
The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert er áströlsk kvikmynd sem fjallar um 

transkonu, Bernadette, og tvo klæðskiptinga, Adam og Tony eða „Tick“ sem þurfa að 

keyra í gegnum eyðimörkina í Ástralíu til að setja upp dragsýningu í smábænum Alice 

Spings. Ólíkt aðalpersónum hinna myndanna tveggja er aðalpersónan í þessari mynd 

transmanneskja sem farið hefur í kynleiðréttingaraðgerð og er því orðin líffræðileg 

kona. Bernadette er transkona á sextugsaldri sem ákveður að fara í þessa ferð með 

tveimur yngri samkynhneigðum mönnum eftir að eiginmaður hennar deyr. Myndin 

tilheyrir undirgreininni vegamynd (e. roadmovie), en meirihluti myndarinnar á sér stað á 

veginum þar sem aðalpersónurnar ferðast í skrautlegri rútu á milli afskekktra smábæja 

þar sem þær hitta alls konar einstaklinga sem eru missáttir við óljós og oft ýkt kyngervi 

þeirra. Fólkið sem verður á vegi þeirra er ýmist fjandsamlegt í garð þeirra eða hjálpfúst, 

en hjálpsemi þeirra byggir oft á því hversu jákvætt það getur verið í garð hinseginfólks. 

Þau hitta fyrir hjálpsama frumbyggja sem leyfa þeim að skemmta sér með þeim eftir að 

rútan þeirra bilar, námumenn sem ráðast á Adam eftir að hann nær að láta þá halda að 

hann sé kona í smá stund og síðan Bob, sem hjálpar þeim að laga rútuna. Bob endar 

síðan á því að ferðast með þeim til þess að passa upp á að rútan bili ekki aftur og vegna 

þess að hann og Bernadette verða smátt og smátt hrifin hvort af öðru.  

 The Adventures of Priscilla hefur, ólíkt hinum myndunum tveimur, meiri 

tengingu við hinseginmenningu, hún setur transmanneskjuna í samhengi menningu 

hinseginfólks. Það má því auðveldlega tengja þessa kvikmynd og persónur hennar við 

stíltengda hugtakið camp. Camp var fyrst skilgreint fræðilega af Susan Sontag en 

samkvæmt hugmyndum hennar tengist camp hrifningu á því ónáttúrulega, því gervilega 

og því ýkta.55 Að hennar mati snýst það ekki um fegurð heldur stíl og ást á hlutum sem 

eru skrítnir. Camp byggi þar með á því að gera hlutina ýktari og stórfenglegri.56 

Samkvæmt Sontag er skörun á milli camp og menningar samkynhneigðra, hún telur 

samkynhneigða upphafsmenn þessar menningar og helstu áhorfendur, án þess þó að 

telja hugtakið einungis tengt menningu samkynhneigðra.57 Ýmsir fræðimenn hafa 

gagnrýnt þessa nálgun Sontag, þar á meðal Jack Babuscio. Að hans áliti er camp alltaf 

tengt samkynhneigð en samkvæmt honum lýsir hugtakið hlutum, persónum, aðgerðum 

                                                
55 Susan Sontag, „Notes on Camp,“ Camp: Queer aesthetics and the performing subject, bls. 53–65, hér 

bls. 53. 
56 Sama rit, bls. 54–59. 
57 Sama rit, bls. 64. 
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eða aðstæðum sem sýna eða byggja á sjálfsmynd samkynhneigðra.58 Hvort sem við 

lítum á camp sem birtingarmynd samkynhneigðar, eða sem stílbrögð sem tengist 

samkynhneigð en er einnig beitt af öðrum menningarhópum, má greina sterk camp-

einkenni Adventures of Priscilla. Myndin sýnir fram á mikla tengingu við hinseginfólk 

en allar aðalpersónur hennar eru hinsegin; ein er transkona og hinar tvær eru 

samkynhneigðir karlmenn. Dragsýningarnar sem eru áberandi í myndinni tengjast 

einnig bæði hinseginmenningu og ást á því gervilega og stórfenglega. Dragsýningin 

snýst ekki bara um að klæða sig upp sem hitt kynið heldur er það allt ýkt, persónurnar 

eru alltaf með stór höfuðföt í miklum glimmerkjólum eða jafnvel kjólum gerðum úr 

hversdagslegum hlutum, eins og söndulum. Dragföt þeirra eiga ekki að endurspegla 

hefðbundinn kvenleika heldur mjög ýkta og stílfærða ímynd kvenleikans. Bæði 

glæsilegur og ýktur gervileikinn og tengslin við samkynhneigð og hinseginfræði gera 

myndina því að góðu dæmi um camp kvikmynd.  

 Bernadette gæti eflaust virst vera sú persóna myndarinnar sem er minnst í anda 

camp, en þrátt fyrir að vera transkona er kvenleiki hennar mjög haminn og hún er 

hófsamari en hinar persónur myndarinnar. Samt má tengja öll fjögur einkennin sem 

Babuscio notar til að skilgreina camp við hana. Fyrsta einkennið tengist íróníu og vísar í 

mótsögn á milli einstaklings og viðfangs hans, en algengasta mótsögnin að þessu leyti 

er skortur á samsvörun á milli þess karllega og þess kvenlega.59 Slík mótsögn og írónía 

birtist greinilega í persónu Bernadette; hún fæddist sem líffræðilegur karlmaður en er 

núna orðin kona. Leikaravalið ýtir svo undir þetta þar sem Terrance Stamp var fenginn 

til að leika hana, en hann var þekktur fyrir að vera karlmannlegt sjarmatröll. Með því að 

láta hann leika konu er mótsögnin og þar með írónían undirstrikuð. Annað einkennið er 

fagurfræðilegt; hvernig camp tengist stíl og vilja til að umbreyta því venjulega í eitthvað 

stórkostlegt.60 Þetta einkenni camp á kannski betur við Tick og Adam en Bernadette, en 

hversdagslegur stíll hennar er frekar tilþrifalaus. Hún tekur samt þátt í dragsýningunum 

þar sem kvenleika er breytt í eitthvað stórkostlegt og stíllinn skiptir þar miklu máli.  

 Þriðja einkennið á camp byggir leikrænum tilþrifum (e. theatricality) þar sem 

lögð er áhersla á ytra útlit hluta og snýst um það að gera sér grein fyrir því að hlutverk, 

og þá sérstaklega kynhlutverk, séu yfirborðsleg.61 Margir halda því fram að tilvist 

                                                
58 Jack Babuscio, „Camp and the gay sensibility,“ Queer Cinema: The Film Reader, ritstj. Harry 

Benshoff & Sean Griffin, London &New York: Routledge, 2004, bls. 121–136, hér bls. 122. 
59 Sama rit, bls. 122. 
60 Sama rit, bls. 123–124. 
61 Sama rit, bls. 126. 
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transfólks sýni einmitt fram á það að kynhlutverk séu yfirborðsleg og ekki náttúruleg. 

Þetta samræmist hins vegar ekki alltaf reynslu transfólks, en transkonum finnst þær oft 

bera með sér óbreytanlegan kvenleika sem kemur að innan, þrátt fyrir að hann 

samræmist ekki kyninu.62 Það eina sem við fáum að vita um fortíð Bernadette sjáum við 

í endurliti frá barnæsku hennar. Í endurlitinu sér áhorfandinn unga stelpu fá steypubíl í 

jólagjöf, myndavélin skimar (e. pan) til hliðar og þá má sjá Bernadette sem ungan dreng 

sem heldur á dúkku; gefið er til kynna að hann hafi skipt miðunum á pökkunum til að 

geta fengið kvenlega jólagjöf. Eftir endurlitið lýsir Bernadette því yfir að hún hafi ekki 

haft neitt val um kyngervi sitt, sem gefur til kynna að henni finnist kyngervi sitt koma 

að innan og þar með ekki vera yfirborðskennt. Hún sýnir samt fram á yfirborðskennd 

kynhlutverka í hlutverki sínu í dragsýningunum. Þótt hún upplifi sig sem konu og sé 

orðin kona getur hún samt verið dragdrottning vegna þess að þar er kyngervið ýkt á 

yfirborðslegan hátt. Hún er því jafn mikið að ýkja kvenleikann eins og karlarnir á 

leikrænan hátt. 

 Síðasta einkennið sem Babuscio tengir camp er gamansemi (e. humor). Fyrir 

honum er gamansemi aðferð camp til þess að takast á við fjandsamlegt umhverfi og um 

leið skapa sér jákvætt einkenni. Helsta birtingarmynd gamanseminnar í camp er bitur 

kaldhæðni (e. bitter wit) sem túlkar undirliggjandi fjandsemi og ótta.63 Bitur kaldhæðni 

er eitt helsta persónueinkenni Bernadette, en þegar hún lendir í aðstæðum sem eru 

ógnandi nýtir hún sér oft bitra kaldhæðni til að gera þær þolanlegri. Dæmi um þetta er 

þegar þau fara á bar í smábæ þar sem Bernadette er klædd eins og hún er vön en Adam 

og Tick í ýktu dragi. Þegar Bernadette reynir að panta sér drykk gengur ein konan úr 

bænum upp að henni og segir henni að hún megi ekki kaupa sér drykk því að þau séu 

ekki með neitt hér fyrir fólk eins og hana. En Bernadetta svarar henni bara mjög 

yfirveguð með kaldhæðni og segir: „Why don't you just light your tampon, and blow 

your box apart? Because it's the only bang you're ever gonna get, Sweetheart“. Þetta 

svar hennar gerir það að verkum að allir inni á barnum fara að hlæja. Við það hverfur 

spennan sem myndaðist þegar þau gengu inn þau hafa öðlast viðurkenningu viðstaddra.  

Bernadette er almennt séð frekar kvenleg í útliti, hegðun og líkamstjáningu. Þó 

eru andlitsdrætti hennar fremur harðir og stórgerðir, enda er hún leikin af einkar 

karlmannlegum karlmanni. Hún nær samt fram kvenlegu útliti með því að farða sig og 

klæða sig á mjög hefðbundinn, kvenlegan hátt, sérstaklega fyrir konu af hennar kynslóð. 

                                                
62 Raewyn Connell, „Transsexual Women and Feminist Thought,“ bls. 860–861. 
63 Jack Babuscio, „Camp and the gay sensibility,“ bls. 127–128. 



   29 

Bernadette málar sig í hófi, notar fínlegan maskara og daufrauðan varalit en þannig nær 

hún að fegra sig án þess að vekja á því of mikla athygli. Klæðaburði hennar er einnig 

stillt í hóf, en hún sést aðallega í hversdagslegum og flæðandi fötum, oft í pilsum sem 

ná niður fyrir hné og sokkabuxum eða síðum víðum buxum og blússum og/eða peysum 

sem hylja barminn. Föt hennar eru yfirleitt í daufum litum eins og drapplituðum eða 

hvítum. Þegar konur eldast er algengt að þær fari að klæðast formlausari og síðari fötum 

í daufari litum og er stíll Bernadette í hæfi við það. Formlausu fötin og daufir litir 

tengjast breyttum líkama og því að draga sig í hlé og fjarlægast kynferðislegar 

hugmyndir.64 Líkt og í Breakfast on Pluto má þó ætíð greina kvenleika í líkamstjáningu 

Bernadette. Það fer ekki mikið fyrir henni, hún er oftast með hendurnar nálægt 

líkamanum og tekur smá skref. Til samanburðar er Adam mjög fyrirferðamikill, en þótt 

að hann sé yfirleitt sýndur sem kvenlegur samkynhneigður karlmaður endurspegla 

hreyfingar hans ekki mikinn kvenleika. 

 Mesta andstæðan milli kyngerva er þegar Bernadette klæðir sig upp í drag. 

Andstæðan er greinileg hjá hinum tveimur, þar sem þeir eru karlmenn sem klæða sig 

upp í ýkt kvengervi; andstæðan ætti því að vera minni hjá Bernadette sem er kona. En 

Adam og Tick eru þegar ýktir í hegðun og klæðaburði á meðan Bernadette er hófsöm. 

Þegar hún tekur það upp að fara í dragdrottningabúninga sker hún sig í raun mest úr þar 

sem kyngervi hennar er minnst ýkt og því fjarlægast því kyngervi sem birtist í 

dragsýningunum. 

 Bernadette ber með sér augljós merki um styðjandi kvenleika. Umhyggjusemi 

einkennir framkomu hennar gagnvart Tick. Hún hefur áhyggjur af honum og áhuga á 

því að aðstoða hann tilfinningalega og komast þannig að því hvað hrjáir hann. Hún er 

einnig oftast kurteis og ber sig yfirleitt kvenlega þegar hún talar við annað fólk. 

Styðjandi kvenleiki Bernadette hefur þau áhrif á Bob að hann hrífst meira af henni en af 

eiginkonu sinni, Cynthiu, sem sýnir ýkta útgáfu af mengandi kvenleika. The Adventures 

of Priscilla hefur verið gagnrýnd fyrir það að sýna asískar konur í neikvæðu ljósi en 

persóna Cynthiu er sýnd sem staðalímynd háværrar, frekrar og kynferðislegrar konu.65 

Cynthia er því fulltrúi hins mengandi kvenleika. Hún er truflandi, hávær og ráðrík auk 

þess sem hún nýtir sér kynlíf sér til framdráttar; það sést bæði þegar hún fer upp á bar í 

                                                
64 Julia Twigg, „Clothing, Age and the Body: A Critical Review,“Ageing & Society, 27/2007, bls. 285–

305, hér bls. 293. 
65 Elaine Laforteza, „What a Drag! Filipina/White Australian Relations in the Adventures of Priscilla 

Queen of the Desert, Australian Critical Race and Whiteness Studies Association 2(2)/2006, bls. 1–18, 
hér bls. 5, 11. 
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einu atriðinu og skítur borðtenniskúlum út úr píkunni á sér og einnig í endurliti þar sem 

hún virðist hafa notað kynferði sitt til að fá Bob til þess að giftast sér. Öll þessi einkenni 

tengjast mengandi kvenleika sem gerir það að verkum að Cynthia virðist einkar 

ófýsilegur kvenkostur. Þrátt fyrir að Bernadette hafi ekki fæðst með kvenlíffæri, sýnir 

hún samt heilbrigðari kvenleika en Cynthia sem veldur því að Bob verður hrifinn af 

henni og þau hefja ástarsamband.. Líkt og í Breakfast on Pluto er Bernadette samt ekki 

sýnd sem kynvera; leikstjóri myndarinnar forðast alla líkamlega snertingu á milli 

Bernadette og Bob og áhorfandinn getur aðeins getið sér til um hvað í raun gerist þeirra 

á milli. Það veldur því að mikilvæg atriði í kvikmyndinni verða óljós þar sem við sjáum 

í raun aldrei sambandið sem er að myndast á milli þeirra.66 Það er gefið til kynna að 

ástarsamband hefjist á milli þeirra eftir að þau eyða nóttinni saman fyrir framan varðeld 

eitt kvöldið, en þau eru aldrei sýnd kyssast eða snertast ástúðlega. 

 Þrátt fyrir að vera að megninu til kvenleg sýnir Bernadette einnig fram á karl-

mannlega hegðun en í samanburði við aðrar aðalpersónur myndarinnar reynist hún vera 

sú ofbeldisfyllsta. Þetta má sjá í tveimur atriðum. Hið fyrra á sér stað eftir að Adam 

kallar Bernadette „Ralph“, en það var nafn hennar á meðan hún var ennþá karlmaður. 

Adam notar þetta gamla nafn til þess að ergja hana í senu þar sem þau eru öll að 

skemmta sér saman á bar. Í næstu senu þegar þau eru komin upp á hótelherbergi kastar 

Bernadette í hann skó og ræðst síðan á hann. Í öðru atriði, síðar í myndinni, ráðast 

nokkrir karlmenn á Adam eftir að honum hafði tekist að leyna þá kyngervi sínu um 

stundarsakir. Þegar þeir komast að „raunverulegu“ kyni hans gera karlarnir atlögu að 

honum, elta hann og berja. Þetta atriði endar á því að Bernadette mætir á svæðið og 

sparkar í punginn á einum karlmanninum sem fær þá til að flýja. 

 Í The Adventues of Priscilla eru persónur sem sýna fram á kvenlegt kyngervi 

kvikmyndaðar sem konur. Þetta á því bæði við um Bernadette og Adam og Tick þegar 

þeir eru í dragi. Stella Bruzzo bendir á að í endatitlum myndarinnar eru Hugo Weaving 

sem leikur Tick og Guy Pearce sem leikur Adam bæði tengdir við nafn karlpersónunnar 

sem þeir léku og við nafn dragpersónunnar. Terence Stamp er hins vegar aðeins getið 

sem Bernadette.67 Bernadette er þannig alltaf birt sem kona þrátt fyrir að það komi fram 

að hún hafi eitt sinn heitið Ralph, á meðan Tick og Adam eiga sér aðrar hliðarpersónur 

sem birtast í draginu. 

                                                
66 Traci B. Abbott, „The Trans/Romance Dilemma,“ bls. 36. 
67 Stella Bruzzi, Undressing Cinema, bls. 168. 
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 Í fyrstu tveimur senunum þar sem Bernadette er kynnt til sögunnar, er skýrt að 

hún er kvikmynduð eins og kona. Báðar senurnar eru byggðar upp á svipaðan hátt; 

myndavélin byrjar á því að sýna hendurnar á Bernadette og endar síðan á því að sýna 

andlit hennar. Fyrri senan er þegar Tick hringir í hana og fréttir að eiginmaður 

Bernadette sé látinn; myndavélinni er beint að hönd hennar þegar hún svarar í símann, 

síðan er notað víxlskot til þess að sýna Tick á hinum enda línunnar og þegar klippt er til 

baka á Bernadette er myndavélinni beint að andliti hennar sem er þó frekar ógreinilegt 

þar sem að hún situr ein í myrku herbergi. Í næsta atriði er Bernadette í jarðarför 

eiginmanns síns og aftur byrjar myndavélin á því að sýna hendur hennar, í sjónarhorns-

skoti frá Tick, og hnikar (e. tilt) síðan upp eftir líkama hennar og endar á því að sýna á 

henni andlitið. Tilgangur þessara skota er bæði sá að sýna hana sem konu, með því að 

láta myndavélina brjóta líkama hennar upp með nærmyndum og gefa tilfinningu fyrir 

vissri glápþrá, og einnig að byggja upp spennu og óvissu um kyngervi persónunnar, en 

áhorfandinn sér Bernadette ekki almennilega fyrr en myndavélin beinist að andliti 

hennar í kirkjugarðinum og er því flokkun hennar út frá kyni óljós fram að því. 

 Hendurnar á Bernadette eru kvikmyndaðar reglulega í nærmynd í allri myndinni, 

til dæmis þegar hún er að keyra, þegar hún er að taka upp töflur úr morgunverðarskál 

eftir að rútan bilar og þegar hún er að borða heima hjá Bob. Aðrir líkamshlutar hennar 

eru einnig oft kvikmyndaðir í nærmynd, eins og varir hennar þegar hún setur á sig 

varalit og augu hennar eftir að hún fer í drykkjuleik við konuna sem fyrr í myndinni 

ætlaði að banna henni og hennar líkum að panta sér drykk. Þegar persónurnar í 

myndinni eru klæddar upp í drag eru þær einnig oft kvikmyndaðar frá fótum og upp 

eftir líkamanum, sem ber með sér mikla glápþrá og hlutgervingu. Þegar Tick klæðist 

hinum fræga sandalakjól þegar þau stoppa í einum smábænum er hann kvikmyndaður 

frá fótum og upp eftir líkamanum, Adam er kvikmyndaður á þennan hátt rétt áður en 

hann er barinn þegar hann gengur inn í samkomu námumannana og Bernadette er síðan 

kvikmynduð á þennan hátt í byrjun dragsýningarinnar í Alice Spring. Nærmyndir og 

skot sem bera með sér mikla glápþrá virðast þannig vera notuð til þess að kvikmynda 

persónur í kvenlegu kyngervi á kvenlegan hátt, óháð því hvort persónurnar sjálfar 

upplifi sig sem konur eða karlmenn. 
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7. Samantekt og lokaorð 
Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að skoða birtingarmynd transfólks í kvikmyndum 

í tengslum við kyngervi þeirra. Kenningar um kyngervi innan kynjafræðinnar og 

kvikmyndafræðinnar hafa verið skoðaðar og þrjár kvikmyndir sem fjalla um transfólk 

verið teknar fyrir og greindar; Breakfast on Pluto, Boys Don't Cry og The Adventures of 

Priscilla, Queen of the Desert. Transfólkið í þessum kvikmyndum hefur verið skoðað út 

frá stöðu sinni, kyngervi sínu og síðan út frá því hvernig það var kvikmyndað og hvort 

kvikmyndamiðillinn sýndi það sem konur eða karla.  

 Staða transfólks í öllum þeim myndum sem teknar hafa verið fyrir var fremur 

slæm. Þetta á sérstaklega við í Breakfast on Pluto og Boys Don't Cry, en báðar 

myndirnar endurspegla þann hræðilega veruleika sem transfólk býr gjarnan við. Bæði 

Kitten og Brandon voru fátæk og þau voru bæði beitt ofbeldi fyrir það eitt að sýna ekki 

fram á „rétt“ kyngervi. Kitten þurfti að vinna fyrir sér með vændi, var nánast drepin af 

manni sem tók hana upp í bíl með sér og síðan barin illa af lögreglumönnum í 

yfirheyrsluherbergi. Brandon var bæði nauðgað og barinn af meintum vinum sínum eftir 

að þeir komust að því að hann væri líffræðileg kona og var síðar drepinn af sömu 

mönnum eftir að hann reyndi að kæra þá fyrir nauðgunina. Staða Bernadette í The 

Adventures of Priscilla er skást af því transfólki er fjallað var um, hún virðist ekki eiga 

við nein fjárhagsleg vandamál að stríða og er sjálf ekki beitt ofbeldi í myndinni. Hún 

verður samt fyrir fordómum vegna þess kyngervis sem hún sýnir, en sökum þess að hún 

sýnir fram á hófsamara kyngervi en klæðskiptingarnir vinir hennar þá á fólk oft 

auðveldara með að samþykkja hana en hinar tvær aðalpersónur myndarinnar.  

 Kyngervi persónanna í myndunum birtist á athyglisverðan hátt. Bæði Kitten og 

Bernadette sýna fram á styðjandi kvenleika; þær hafa báðar fíngerðar hreyfingar, láta 

lítið fyrir sér fara, mála sig og klæða á hófsaman en kvenlegan máta og sýna oftast 

undirgefni og kurteisi í samskiptum sínum við annað fólk. Bernadette á sér þó líka 

karlmannlega hlið, sem sést til að mynda í því hversu ofbeldisfull hún getur verið. Þrátt 

fyrir þetta er kvenlægt kyngervi Bernadette meira sannfærandi en kyngervi Kitten. Það 

er meiri hógværð í leik Terrance Stamp en í leik Cillian Murphy sem gerir kvenleika 

hans staðfastari og raunverulegri á meðan kvenleiki Murphy virðist á köflum of ýktur. Í 

Boys Don't Cry sýnir Brandon einna helst samseka karlmennsku, en hann blandar saman 

karlmannlegum eiginleikum, eins og aga, ákveðni og ofbeldishneigð, við kvenlega 

umhyggjusemi og viðkvæmni.  
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 Kvikmyndamiðillinn var notaður markvisst í öllum kvikmyndunum til að 

undirstrika það kyngervi sem persónur myndanna höfðu tileinkað sér. Kitten var 

kvikmynduð líkt og kona, með sjónarhornsskotum og uppbrotnum nærmyndum. 

Bernadette, Tick og Adam voru öll kvikmynduð með uppbrotnum nærmyndum og 

hlutgervingu þegar þau voru í kvenlegu kyngervi, þannig að kyngervi persónanna virtist 

skipta mestu máli en ekki endilega kynupplifun persónanna sjálfra. Kvikmyndataka 

Boys Don't Cry var óstöðugust af þeim myndum sem skoðaðar voru. Í fyrri helmingi 

myndarinnar er Brandon mjög greinilega kvikmyndaður eins og karlmaður, hann hefur 

virkt augnaráð sem hann nýtir sér til að horfa með glápþrá á aðalkvenpersónu 

myndarinnar, Lönu, en þegar myndvélinni er beint að honum er sjónarhornið hlutlaust. 

Eftir að Brandon er nauðgað er hann hins vegar kvikmyndaður sífellt meira eins og 

kona, líkami hans er brotinn upp með nærmyndum þegar hann fer í sturtu og virkni 

augnaráðs hans virðist dvína.  

 Allar myndirnar sýna transfólk á jákvæðan hátt, sem „eðlilegar“ manneskjur 

með vandamál, drauma og vonir, sem er skref í rétta átt þar sem transfólk hefur áður 

fyrr oft verið sýnt sem afkáralegt, viðbjóðslegt eða afbrigðilegt. Myndirnar áttu samt 

allar erfitt með að birta raunverulegt kynferði persónanna; í Breakfast on Pluto og The 

Adventures of Priscilla var transfólkið ekki sýnt sem kynverur og í Boys Don't Cry var 

nándin á milli Brandon og Lönu í seinni hluta myndarinnar sýnd sem lesbísk. 

Kvikmyndagerðarmennirnir virtust samt bera virðingu fyrir viðfangsefninu og reyndu 

að sýna transfólki skilning og birta það á samúðarfullan hátt í því kyngervi sem það 

hafði tileinkað sér. 
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