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Útdráttur 

Drag ögrar og hreyfir við ríkjandi hugmyndafræði samfélagsins um kyn og kyngervi. Í þessari 

ritgerð er samband birtingamynda konunnar samferða þróun drags skoðað. Litið er til 

raunveruleikaþáttanna Rupaul’s Drag Race og vinsældanna sem þættinrir hafa hlotið 

síðastliðin ár. Stuðst er við kenningar félagsfræðinganna Judith Butler og Erving Goffman til 

greiningar á efninu en hugmyndir um kyn og kyngervi ásamt sviðsetningu á sjálfinu eru 

leiðandi í gegnum ritgerðina. Saga dragsins er skoðuð svo hægt sé að spá í framtíðina. Þrjár 

dragdrottningar eru teknar fyrir, tvær úr 9.seríu RuPaul’s Drag Race, þær Sasha Velour og 

Valentina. Sú síðasta heitir Georgie Bee og fer inn á lokaðan heim dragsins sem annars stendur 

fyrir fjölbreytileika. Í lokin er svo stuttur samanburður á dragi þeirra þriggja. Hvaða áhrif geta 

vinsældir dragheimsins haft á samfélagið?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

Abstract 

In this essay the risen popularity of drag in society in contaxt with the image of the female is 

at focus. The relation between sex and gender is the main subject aswell is the staging of the 

self. In the first chapter of the essay the theories of sociologists Judith Butler and Erving 

Goffman are the focus point. The history of drag is touched upon in chapter two in order to 

understand where it stands now and being able to predict the future. In the third chapter three 

queens are They all stand for a different kind of drag and all have one thing in common, that 

is to break the ruling stereotype. Drag is an oppurtunity to change how society understands 

and defines sex and gender. Only in recent years has drag gotten this big attention from the 

public and that is because of the reality Tvshow RuPaul’s Drag Race. The popularity of the 

show in relation to society and ideology about gender will be questioned and researched.  

  



 

 3 

 

Efnisyfirlit 
 

Inngangur ...................................................................................................................... 4 

1. Sviðsetning kyns/kyngervis ...................................................................................... 7 

3. Heimur dragsins ...................................................................................................... 12 

5. Drottningarnar    ..................................................................................................... 16 

8. Samanburður........................................................................................................... 23 

Lokaorð ........................................................................................................................ 25 

Heimildaskrá ............................................................................................................... 27 

 

 



 

 4 

Inngangur  

Ungt par skráir sig inn á fæðingardeild Landspítalans. Verðandi móðirin er búin að missa 

legvatnið og verðandi faðirinn ýtir henni í hjólastól um ganga Landspítalans. Hann er 

stressaður, hann langar að aðstoða en upplifir sig gagnslausan á meðan móðirin þjáist af 

hríðum. Hann hleypur fram og nær í kalt appelsín úr sjálfsalanum, snýst í hringi ósofinn en 

fullur af adrenalíni. Móðirin rembist. Fimmtán tímum síðar er meðgöngunni lokið og barnið 

komið í hendur móðurinnar. Móður og barni heilsast vel. Faðirinn starir ástfanginn á afkvæmið 

og dregur fram teppið sem heklað var fyrir frumburðinn. Teppið er bleikt enda átti fjölskyldan 

von á stúlkubarni. Unga parið fer heim með dótturina og hlakkar til jólanna enda búið að kaupa 

fallegan rauðan jólakjól ásamt slaufu í eina lokkinn á höfði stúlkunnar. Þetta er aðeins brotabrot 

af þeim væntingum og fyrirfram gefnu hugmyndum sem eru þegar til staðar við fæðingu 

stúlkubarnsins.  Nú er hlutverk hennar að standast væntingar og falla inn í þennan hóp svo hún 

lendi ekki utan í samfélaginu eða verði fyrir gagnrýni eða stríðni af hálfu skóla eða vinnufélaga. 

Líf hennar er strax orðið að leikriti og hún aðeins nokkurra klukkustunda gömul. Héðan í frá 

þarf hún að sviðsetja sjálfa sig, klæða sig upp sem stúlka og síðar kona útfrá ríkjandi 

hugmyndum samfélagsins um kyn hennar það sem eftir er, nema að hún ákveði að streitast á 

móti.  

Í þessari ritgerð verður áherslan lögð á hóp sem hingað til hefur flokkast sem jaðarhópur 

og partur af ,,hinsegin samfélaginu“. Hópur fólks sem á það sameiginlegt að vilja róta í hefðum 

birtingarmynda kynjanna og staðalímyndum með því að nýta sér eigin styrk og listina sem 

miðil, í gegnum listformið, drag. Þessi hópur virðist ekki hafa átt neinn stað í samfélaginu nema 

í einangruðum ,,neðanjarðar“ (e.underground) samfélögum og á skemmtistöðum eða klúbbum. 

Tvíhyggja raunveruleikans virðist ekki hafa haft rými fyrir fjölbreytileikann sem dragið hefur 

upp á að bjóða. Kona klæðir sig upp sem kona og karl klæðir sig upp sem karl, það telst eðlilegt 

og er samkvæmt reglum samfélagsins. Svarthvítur raunveruleiki sem gefur lítið rými fyrir alla 

þá einstaklinga sem finna sig ekki innan þessa kerfis.  

Til þess að rýna í dragmenninguna er aðalfókusinn á tveimur félagsfræðingum sem hafa 

verið leiðandi á sviði félagsfræðinnar. Annars vegar er stuðst við kenningar Judith Butler, 

félagsfræðings og brautryðjenda í hinsegin fræðum. Hún á stóran þátt í því að endurskilgreina 

og varpa fram hugmyndum um skilgreiningu samfélagsins á kyni, kyngervi, kynvitund og 

dragi.1 Hún talar um það hvernig kona klæðir sig upp eftir kyni og verða kenningar hennar 

                                                      
1 Butler, Gender Trouble. 



 

 5 

hafðar að leiðarljósi í greiningu ritgerðarinnar. Hins vegar er litið til félagsfræðingsins Erving 

Goffman sem gaf m.a út bókina The Presentation of Self in Everyday Life árið 1956. Í þeirri 

bók fjallar hann um hvernig einstaklingurinn setur sjálfan sig á svið í hversdagslífinu og 

mismunandi birtingarmyndir sjálfsins í raunveruleikanum og á sviði.2 

Líkt og félagsfræðingurinn Erving Goffman segir er einstaklingurinn sífellt að sviðsetja 

sjálfan sig útfrá ríkjandi gildum og normum.3 Einstaklingurinn sviðsetur sig ekki fyrir sjálfan 

sig heldur fyrir fólkið í kringum sig til þess að staðfesta ríkjandi gildi og passa inn í hlutverk 

sem þeim er gefið, hvort sem það er starf, kyn, aldur eða staða. Til dæmis sér stúlkubarnið á 

fæðingardeildinni sér hvernig hún á að haga sér útfrá birtingarmyndum í m.a í sjónvarpi, 

auglýsingum og samfélagsmiðlum. Fjölskylda hennar kennir henni hvernig hún eigi að klæða 

sig útfrá eigin þekkingu sem þau hafa fengið annars staðar frá og hafa tileinkað sér. Menning 

og hugmyndafræði samtímans hefur því margt að segja um uppeldi stúlkunnar og möguleika 

hennar til tjáningar. Gaffmann og kenningar hans verða skoðaðar útfrá dragi og ríkjandi 

menningu.  

Staða dragsins hefur styrkst síðastliðin ár og þannig hafa fleiri og fjölbreyttari 

einstaklingar fengið að standa í sviðsljósinu og þar með hafa möguleika á að breyta ríkjandi 

normi. Með því að hleypa fleirum í sviðsljósið má vera að heteranormatívur heimur gæti gefið 

örlítið eftir. Kannski má sjá breytingar á samfélaginu með auknum vinsældum dragheimsins. 

Það má vera að ímyndir og skilgreiningar fólks á eigin sjálfi breytist ef þessir einstaklingar  fá 

meira rými til þess að koma rödd sinni og skoðunum á framfæri. Fyrirmyndir geta nefninlega 

spilað stóran þátt í myndun og þroska samfélagsins. Einstaklingurinn sér heiminn og reynir að 

spegla hann með eigin sviðsetningu á sjálfi sínu. Ef þeir sem standa í sviðsljósinu eru einsleitur 

hópur er verið að útiloka stóran hóp til að tjá sig og sitt eðli án þess að vera jaðarsett.  

Með auknum vinsældum í raunveruleikaþáttanna RuPaul’s Drag Race hefur athyglin 

beinst meira og meira að heimi dragsins. Í þáttunum eru dragdrottningar aðalviðfangsefnið og 

fær áhorfandinn að skyggnast inn í líf keppendanna og fylgjast með þeim í ferlinu þar til ein 

stendur eftir sem sigurvegari. Þættirnir hafa náð miklum vinsældum um allan heim og eru 

meðal vinsældustu sjónvarpsþáttanna á sjónvarpstöðinni VH1 í Bandaríkjunum.4 

 Áhugavert er að fylgjast með því hvernig jaðarhópurinn hefur færst nær miðjunni 

(e.mainstream) með auknu áhorfi og vinsældum. Þessi hópur, sem stendur fyrir ákveðið pönk, 

                                                      
2 Goffman, The Presentation Of Self In Everyday Life. 
3 Goffman. 
4 Denise Petski, „‘RuPaul’s Drag Race All Stars’ Posts Series Ratings Highs In VH1 Debut“. 
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að því leitinu til að vilja breyta tvíhyggju og hugmyndum samfélagsins um birtingarmyndir 

kynjanna verður normalíseraður með því að fara frá jaðri til miðjunnar. Hvaða áhrif hefur það 

á samfélagið?  

 Í þessari ritgerð er litið til drottninga úr níundu seríu RuPauls Drag Race. Sú sería vann 

til Emmy verðlauna, kom þáttunum í sögubækurnar og markaði þannig spor í réttindabaráttu 

drag- og hinsegin heimsins. Drottningarnar sem fjallað verður um heita Valentina og Sasha 

Velour. Þessar tvær drottningar standa fyrir mismunandi gerðir af dragi en drag er vettvangur 

sem nýttur er á margs konar vegu  til þess að tjá sjálfið og pólitískar skoðanir í gegnum list. 

Sasha Velour endaði sem sigurvegari 9.seríunnar og er Valentina einn vinsælasti keppandinn 

frá upphafi þáttanna. Þessar drottningar voru valdar þar sem þær vinna með dragið á ólíkum 

forsendum. 

 Þegar stór hugtök eins og kyn og kyngervi eru skoðuð í sambandi við drag er áhugavert 

að skoða hvers vegna dragsamfélagið sjálft virðist vera svo lokað. Er það ekki opið öllum og 

er konum ekki leyfilegt að klæða sig upp sem dragdrottningar líkt og karlmönnum? Er þessi 

listgrein aðeins fyrir samkynhneigða og ef svo er, hvers vegna? Georgie Bee er dragdrottning 

og myndlistarkona búsett í London. Drag hennar og sýn á dragheiminn einkennist af 

feminískum hugsunarhætti í von um breytingar, hún fjallar um aukið sjálfstraust eftir að hafa 

fundið fyrir samfélagi þar sem hún gat prófað sig áfram og leikið með eigin ímynd, laus við 

pressu frá samfélaginu 

Þegar heimur dragsins er rannsakaður er mikilvægt að skoða söguna, fortíðina og 

framtíðina. Við greiningu á efninu er meðvitað skrifað út frá reynsluheimi hvítrar konu á frá 

Íslandi, eyju í Norður Atlantshafinu en með hjálp fræðinnar verður sviðsetning einstaklingsins 

á eigin kyni og kyngervi skoðuð útfrá vinsældum raunveruleikaþáttanna RuPaul’s Drag Race. 

Hvert er samband ímyndar og birtingarmyndar konunnar samferða þróun dragsins í heiminum?  
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2. Sviðsetning kyns/kyngervis 

Félagsfræðingurinn Erving Goffmann heldur því fram að það sé ekki aðeins í 

sviðslistum sem manneskjan setur sig á svið. Hann heldur því fram að í hversdagslífinu sé 

einnig falin sviðsetning sem lýsir sér svo að einstaklingur tekur að sér mismunandi hlutverk frá 

degi til dags og þarf að setja sig í stellingar og búning eftir aðstæðum. Þannig má segja að 

viðkomandi setji sjálfan sig á svið og sé alltaf í ákveðnum búning. Þegar Goffman notast við 

orðið “performance“ í bók sinni á hann við allar gjörðir einstaklingsins í samskiptum hans við 

annað fólk.5 Performans er annars gjarnan notað í sviðslistum sem heiti yfir sviðslista eða 

myndlistargjörninga sem einkennast af framkomu; þ.e einhvers konar samband er til staðar 

milli performers og áhorfenda. Goffman á í þessu samhengi við um sviðsetningu sjálfsins. 

 Það má því segja að einstaklingur setji sig í hlutverk um leið og hann er farinn að eiga 

samskipti við aðra. Goffman segir sviðsetninguna eiga sér stað vegna kröfu frá umhverfinu. Til 

þess að vera ekki jaðarsettur þarf einstklingur að vera sannur sínu hlutverki og þannig trúr 

sjálfum sér samkvæmt hugmyndum samfélagsins um hann.6  Goffman segir einnig frá því að 

ef einstaklingur setur fram óljósa mynd af sjálfum sér, til dæmis fyrstu kynnum, gefur hann af 

sér villandi mynd sem erfitt er fyrir aðra að greina. Til þess eru stereótýpur, svo auðveldara sé 

að flokka fólk og greina.  

We are all just actors trying to control and manage our public image, 

we act based on how others might see us.  

 

Það er að segja, einstaklingur skilur birtingarmyndingar samfélagsins út frá staðalímyndum. 

Einstaklingurinn les í umhverfið og hegðun fólks útfrá þekktum og ríkjandi myndum og þannig 

viðheldur ákveðinni hugmyndafræði hvað varðar ímynd og „performance“ manneskjunnar í 

því hlutverki sem hún gegnir hverju sinni. Einstaklingurinn setur sig á svið líkt og Goffman 

segir og byggir það alfarið á því hvernig hann telur að aðrir sjái hann líkt og hann sér heiminn 

sjálfur.  

Ef við hugsum um þá miðla sem eru hvað helst áberandi sem staðfesting á ríkjandi 

mynd eru það meðal annars auglýsingar, bíómyndir, sjónvarp, leikhús og að ógleymdum 

samfélagsmiðlum. Þetta á við hinn vestræna heim þar sem miðillinn (þetta orð fer úr fleirtölu 

í eintölu) er hvað sterkastur. Með klassísku leikhúsi, bíói og samfélagsmiðlum svo dæmi séu 

nefnd er þá verið að staðfesta ákveðið hegðunarmynstur, stereótýpur og í raun verið að segja 

einstaklingnum hvernig hann eigi að haga sér sjálfur innan samfélagsins eða skilja umhverfið. 

                                                      
5 Goffman, The Presentation Of Self In Everyday Life, 19. 
6 Goffman, 20. 
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Þetta er því staðfesting á á því sem telst viðurkennd hegðun. Samhengið milli listarinnar og 

lífsins verður nánast eins og bergmál því kerfið sem maðurinn þrífst í er ekkert annað en 

endurtekning á birtingarmyndum og sviðsetningu, í hversdagslífi og listum. 

 En Goffman heldur því einnig fram  að framkoma einstaklingsins sé því aðeins sett 

fram fyrir aðra en ekki fyrir sjálfið.7 Hann talar um hversu áhugavert það væri ef þessu væri 

snúið við. Ef einstaklingurinn kæmi fram ekki til að staðfesta ímyndir og koma fram fyrir aðra 

heldur reyna að líta inn á við skapa eigin raunveruleika sem hann trúir innra með sér. Goffman 

veltir því þá upp hver raunveruleikinn er og hvaða eiginleiki í framkomu einstaklingsins er 

sannur.8 

 Stór hluti þess að leika eigið sjálf er skilgreining manneskjunnar á eigin kyni þar sem 

birtingarmyndir kyns og kyngervis eru og hafa verið litaðar af tvíhyggju og einsleitni. Það sem 

átt er við með því er að þeir einstaklingar sem fæðast kvenkyns eiga að bera hið hefðbundna 

kyngervi konu og öfugt gildir um karlmenn. Þetta er hefðin en þeir sem fara gegn 

staðalmyndinni lenda á jaðrinum og ganga jafnvel í gegnum kynleiðréttingu til þess að passa 

betur inn í það sem samfélagið viðurkennir. Goffman segir í bók sinni Gender Advertisments 

það vera í mannlegu eðli að læra að aðlagast og þekkja karl- og kvenlægar birtingarmyndir. 

Hann segir hugmyndafræðina sem að baki þessara birtingamynda býr kenna okkur hvernig 

einstaklingar við eigum að vera. Þannig hafa hinir ýmsu miðlar áhrif á samfélagið með 

upplýsingaflæði og skilaboðum sem segja til um það hvernig einstaklingur á að sviðsetja eigið 

sjálf útfrá líffræðilegu kyni.  

 

What the human nature of males and females really consists of, then, is a capacity to learn 

to provide and to read depictions of masculinity and femininity and a willingness so add 

here to a schedule for presenting the pictures, and this capacity they have by virtue of being 

persons, not females or males might just as well say there is no gender identity  9 

 

Fleiri fræðimenn vinna með greiningu á kyni, kyngvervi og sjálfinu. Einna þekktust í 

feminískum og hinsegin fræðum er Judith Butler. Bók hennar, Gender Trouble fjallar um 

samband kyns og kyngervis útfrá tvíhyggjunni í samfélaginu. Þegar farið er lengra í 

sviðsetningu einstaklingsins á sjálfinu og kyni er þó mikilvægt að hafa skilgreiningar á 

ákveðnum hugtökum á hreinu. Kyn (e.sex) er skilgreining á líffræðilegu kyni einstaklings en 

kyngervi (e.gender) er hins vegar skilgreint sem félagslega mótað kyn þar af leiðandi er 

                                                      
7 Goffman, 4. 
8 Goffman, 8. 
9 Goffman, Gender Advertisements, 8. 
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kyngervi samkvæmt Butler hvorki eðlislægt né afleiðing líffræðilegs kyns.10 Félagslsega mótað 

kyn getur stjórnast bæði af pólitík og ríkjandi birtingarmyndum. Það eru hugmyndir 

manneskjunnar um ákveðið hugtak eða ríkjandi hugmyndarfræði sem stjórnar 

birtingarmyndinni og norminu. 

Eins og Simone de Beauvoir segir í The Sexond Sex (fr. Le deuxième sex) þá fæðist 

enginn sem kona heldur verður kona og er því kyngervið mótað án nokkurrar tengingar við 

líffræðilegt kyn.11 Kyngervi er þannig mótað af samfélaginu og er eitthvað sem 

einstaklingurinn lærir frá blautu barnsbeini. Hún segir kyngervi vera huglægt og skapað af 

samfélaginu sem stimplar manneskjuna. Í kenningu Simone de Beauvoir er ekkert skylt í því 

að vera kona og fæðast kvenkyns. 12 Þannig eru möguleikar kyngervis ekki háðir kyni heldur 

ættu að vera margir möguleikar útfrá kyni einstaklingsins. 

Ef það reynist rétt er hvorki hægt að segja þeir sem fæðist karlkyns skuli klæða sig upp 

sem karlmenn né geti ekki einungis kvenkyns einstaklingar klætt sig upp sem konur. Þar af 

leiðandi er sú hugmyndafræði (ályktun) að það séu eingöngu til tvö kyngervi, karl og kona 

afsönnuð eða felld. Margvíslegir möguleikar einstaklings sem klæðir sig upp þurfa ekki að vera 

háðir líffræðilegu kyni ef hann er ekki félagslega mótaður samkvæmt ríkjandi 

hugmyndafræði.13 

Ein frægasta dragdrottning dagsins í dag, RuPaul, sem fjallað verður um síðar í 

ritgerðinni sagði í viðtali við Opruh Winfrey: „We are all born naked and the rest is drag“.14 

En hann átti þá við að hversdagsklæðnaður okkar er ekkert annað en drag eða búningur. Við 

klæðum okkur upp eftir hugmyndum. Þetta tengist Butler á þann hátt að manneskjan klæðir sig 

upp til þess að staðfesta hugmyndir eða birtingarmyndir sem eru ríkjandi í samfélaginu. Til 

dæmis birtingarmyndir kvenna í auglýsingum, sjónvarpi eða leikhúsi. Þannig stjórnast ríkjandi 

venjur á stöðluðu kyngervi manneskjunnar 

Þannig er kyngervi eitt og sér sjálfstætt hugtak sem túlka má á margvíslega vegu. Á 

sama tíma má spyrja hvort hið sama eigi ekki við um líffræðilegt kyn. Líkt og Simone De 

Beauvoir talar um er að ef líkaminn er ástand er ekkert við hann sem ekki hefur verið túlkað á 

                                                      
10 Butler, Gender Trouble, 8. 
11 De Beauvoir, The sexond sex, 14. 
12 De Beauvoir, 14. 
13 Butler, Gender Trouble, 9. 
14 Oprah Winfrey, RuPaul Explains What „We’re All Born Naked and the Rest Is Drag“ Means 
| SuperSoul Sunday | OWN. 
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félagslegan máta og þannig eru bæði kyn og kyngervi mótuð sem hugtök. 15Þannig er búið að 

fella tvíhyggjuna í samband kyns og kyngervi manneskjunnar.   

Hvers vegna er þá samband lífræðilegs kyns og kyngervis svo beintengt í 

nútímasamfélagi?  Hvað er það sem lætur einstakling skilgreina og sviðsetja eigið sjálf úfrá 

líffræðilegu kyni? Í dag fjölgar til dæmis einstaklingum sem gangast undir kynleiðréttingar 

sökum þess að þau tengja ekki við kyn sitt. Frá árinu 2011 hefur fjölda kynleiðréttinga í 

Bandaríkjunum tvöfaldast í minnsta lagi .16 Í samfélagi þar sem tvíhyggja er ríkjandi lendir stór 

hópur fólks á jaðrinum sökum þess að fylgja ekki ríkjandi formi. Getur verið að einstaklingur 

muni geta fæðst líffræðilega sem karlmaður en skilgreint sig sem konu í framtíðinni þrátt fyrir 

að gangast ekki undir eiginlega kynleiðréttingu? Ætli manneskjan geti lifað án þess að þurfa 

að laga sig að kerfinu og ganga undir kynleiðréttingu til þess að passa inn í hugmyndafræðina? 

Í dag, árið 2018, hefur umræðan opnast töluvert. Þó er stutt síðan að samkynhneigð og 

trans voru skilgreind sem persónuleikaraskanir sem hægt væri að bæta með 

sálfræðimeðferðum.17 Þegar kerfi sem einkennist af tvíhyggju ákveður að sumir passi inn og 

aðrir ekki útfrá ákveðnum birtingarmyndum er ekki ólíklegt að þeir sem lendi á jaðrinum 

upplifi einangrun og jafnvel andleg eða líkamleg einkenni og þannig hafi sérfræðingar í fyrstu 

ákveðið að skilgreina „ástandið“ sem persónuleikaröskun. Í því sambandi má vitna í Goffman 

sem ræðir einstaklinga sem ekki passa inn í ríkjandi kerfi. 

Here I want to stress that perception of losing one’s mind is based on culturally derived and 

socially ingrained stereotypes as to the significance of symptoms such as hearing voices, 

losing temporal and spatial orientation, and sensing that one is being followed, and that many 

of the most spectacular and convincing of these symptoms in some instances psychiatrically 

signify merely a temporary emotional upset in a stressful situation, however terrifying to the 

person at the time. Similarly, the anxiety consequent upon this perception of oneself, and the 

strategies devised to reduce this anxiety, are not a product of abnormal psychology, but would 

be exhibited by any person socialized into our culture who came to conceive of himself as 

someone losing his mind.18 

 

Goffman heldur því fram að það sé kerfið sem segir til hver lendi á jaðrinum eða telst sjúkur. 

Fyrirfram mótaðar hugmyndir og hugtök sem skilgreina manneskjuna þannig að ákveðnir 

einstaklingar passa inn og aðrir ekki. Því má spyrja um tilvist geðsjúkdóma. Hver er upspretta 

þeira og getur verið að sumir þeirra séu félagslega mótaðir sökum þess að einstaklingar sem 

                                                      
15 Butler, Gender Trouble, 11. 
16 Elisabeth Nolan Brown, „U.S. Transgender Population Estimate Has Doubled Since 2011“. 
17 John Jalsevac, „Homosexuality a Psychological Disorder: Pentagon Document“. 
18 Erving Goffman og William B. Helmreich, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental 
Patients and Other Inmates. 
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þjást af þessum sjúkdómum passa ekki inni í fyrirfram mótað kerfi. Þá má nefna til dæmis 

kvíða og þunglyndi. Í dag eru sífellt fleiri sem fara á lyf við þessum sjúkdómum, m.a hér á 

landi.19 Þegar slíkir sjúkdómar verða  svo algengir að þeir eru farnir að aftra einstaklingum í 

samfélaginu og verða stórt vandamál sem aftrar stórum hópum fólks er óhjákvæmilegt að 

kanna kerfið og uppbyggingu samfélagsins. Getur ekki verið að það sé samfélagið sem er orsök 

sjúkdómsins frekar en færni einstaklingsins? Getur verið að með breyttum kröfum 

samfélagsins sé hægt að minnka fjölda útgefinna lyfseðla við þunglyndislyfjum? Það má vel 

áætla að einhverjir einstaklingar gætu vel sleppt við kvíða og þunglyndi ef staða þeirra innan 

samfélagsins væri viðurkennd. Þá má nefna þá sem ekki passa inn í staðalímynd kvenna eða 

karla til dæmis samkynhneigða eða trans svo eitthvað sé nefnt. Goffman á við að samfélagið 

segir til hverjir það séu sem eru að missa vitið, einstaklingurinn fæddist inn í ákveðið mengi, 

ákveðna menningu og þarf að laga sig að henni og þannig gæti verið jaðarsettur sem einhver 

með geðsjúkdóm eða einstaklingur sem þurfi á aðstoð að halda til þess að passa inn og henta 

ríkjandi viðmiðum. 

Samfélagið er því gallað en ekki endilega einstaklingurinn. Lifandi dæmi um það er 

staða samkynhneigðra, líkt og kom fram fyrr, sem áður voru greindir sjúkir og settir á lyf. Þetta 

gerist með opnari umræðu, fjölbreyttari heimi og fleiri tækifærum einstaklingsins til þess að 

finna sinn stað innan samfélagsins.  Í dag eru birtingarmyndirnar orðnar fjölbreyttari og 

flóknari. Tengingin milli kyns og kyngervis er meira fljótandi en áður en fyrst og fremst er það 

farið að verða meira áberandi að sjá alls kyns einstaklinga. Til dæmis er samkynhneigð er ekki 

lengur talin sem geðsjúkdómur eða fæðingargalli, heldur er viðurkennd sem kynhneigð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 „Notkun þunglyndislyfja á Íslandi“. 
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3. Heimur dragsins 

Þegar annars vegar kyn og kyngervi eru rædd er óhjákvæmilegt að leiða umræðuna að 

sögu dragsins. Drag er sá angi samfélagsins sem fer þvert á ríkjandi hugmyndir um kyngervi 

og á þátt í því að ýta við mörkum og settum reglum. Drag er skilgreint sem „show“ eða 

„performance art“ ólíkt klæðskiptum.  Þegar karlmaður klæðist kvenmannsfötum kallast það 

að hafa klæðskipti, þetta er einstaklingur sem tengir ekki klæðaburð sinn við listform og kemur 

ekki fram opinberlega líkt og dragdrottningar.20 Samkvæmt íslenskri orðabók er drag „Það að 

karl klæðist, máli sig, búi hár sitt og komi fram á kvennavísu, sér og öðrum til skemmtunar“.21 

Drag er því listform þar sem einstaklingur klæðir sig upp í búningi gjarnan gagnstæðs kyns eða 

sem einhvers konar annað sjálf (e:alter ego). Gjarnan er þetta sjálf sem ekki passar annars 

líffræðilegu kyni eða kröfum sem einstaklingurinn finnur fyrir eða pólitískt í von um breytingar 

á ríkjandi birtingarmyndum manneskjunnar. 

Sögu dragsins má rekja langt aftur í tíma, allt til tíma Grikkja og Rómverja. Grikkir 

sem klæddu sig upp sem konur í formi skemmtunar eða karlmenn léku konur í leikhúsinu til 

forna. Einnig má velta upp spurningunni hvort karnívalin flokkist undir einhvers konar drag. 

Þá klæddu lágstéttir sig upp sem hinir ríku kóngar og aðalsmenn og var settu á svið alls kyns 

gamanleiki og farsa. Í dag hefur saga dragsins þróast í ýmsar áttir en þess konar gamanleikur 

og nákvæm eftirherma í dragi er ekki svo ólík því dragi sem þekktist á The Balls sem á 

upprunasinn að rekja til Harlem New York en áttu síðar eftir að verða vinsæl um allan heim. 

The balls hófust sem einhvers konar neðanjarðar, jaðarsamfélag í Harlem NY í kringum 

1920.22
 Í fyrstu var aðeins hvítum karlmönnum leyfilegt að taka þátt en í kringum 1960 

stofnuðu litaðir karlmenn sínar eigin sýningar. Á þessum tíma hafði verið drag verið ólöglegt. 

Staða samkynhneigðra, klæðskiptinga, dragdrottninga og trans var svo slæm að mannshvörf og 

grunuð morð á þessum einstaklingum voru tíð en aldrei rannsökuð. Talið var að þetta væru 

jafnvel morð af hálfu yfirvalda en enn þann dag í dag er verið að rýna í þessi mál til að leita af 

svörum. Stærsta dæmið er Marsha P Johnson sem var talin myrt en aldrei var hennar mál 

skoðað sökum þess að hún var dragdrottning. Hún var ein af fyrstu svörtu dragdrottningunum 

og þekktur forsprakki og talsmaður LGBT hreyfingarinnar.23 Í heimildarmynd um dauða 

hennar og líf má sjá klippur af henni en þar segir Marsha að stundum klæði hún sig sem 

                                                      
20 „Klæðskipti“. 
21 „Dragg (drag)“. 
22 Rachel Buckner, „Underground  Ball Culture“. 
23 David France, The Death and Life of Marsha P. Johnson. 
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karlmaður, stundum sem kona, það skiptir engu máli að það fari einfaldlega eftir skapi.24 Eftir 

mótmæli litaðara um réttindi þeirra og fordóma varð breyting í hinsegin samfélaginu í New 

York og í kjölfarið urðu til til þess að ,,The balls“ urðu opin öllum og marka ákveðið upphaf 

dragkeppna eins og þær þekkjast í dag. Þá var ákveðið að að breyta forminu úr tískusýningum 

í keppnir með alls kyns flokkum fyrir alla.25  

Í heimildarmyndinni Paris is burning, sem kom út árið 1990, er sagt frá nokkrum 

dragdrottningum og þeirra upplifun af samfélaginu á þessum tíma. Samkomurnar voru aðeins 

fyrir þetta samfélag og voru einhvers konar griðarstaður fyrir samkynhneigða. Þetta var, líkt 

og segir í myndinni, tækifæri fyrir einstaklinga sem upplifðu kyn sitt á annan hátt eða vildu tjá 

sig með öðrum hætti til að koma fram. Þarna gátu einstaklingar unnið verðlaun, fengið 

viðurkenningu þar sem þeir annars fengu ekki. Pepper Labeja, ein af dragdrottningum 

myndarinnar, segir um þessa viðburði; „You can become anything and do anything right here, 

right now. It won’t be questioned. I came. I saw. I conquered. That’s a ball.26 

Í myndinni kemur skýrt fram hversu lítill ramminn er fyrir einstaklinginn til tjáningar. 

Þær tala mikið um fyrirmyndir og drauma þar sem þær/þeir eiga ekki möguleika á að ná líkt 

og aðrir sökum þess að þær séu ekki með sömu tækifæri. Þess vegna voru „The balls“ eini 

staðurinn fyrir þessa einstaklinga til þess að tjá sig og sviðsetja sjálfa sig eins og þeir/þær vilja. 

Dorian Day, dragdrottning sem birtist í viðtali í myndinni, segir eftirminnilega undir lok 

myndarinnar; 

There's people who sit home all day, they have potential, okay. I mean they go to the balls 

and they prove that they have potentials on actually selling a garment. Okay, but they like, 

being that I have this potential the ballroom tells me, okay, the ballroom tells me that I'm 

somebody. When the ballroom is over, when you come home, you have to convince 

yourself that you are somebody. And that's where they get lost.27 

 

 Það sem hún á við í samhengi við söguna er að hópurinn var svo jaðarsettur að það var 

engin leið fyrir drottningarnar að finna fyrir tilvist sinni nema í þessum keppnum. Engin leið 

var fyrir þær að finna fyrir samþykki eða viðurkenningu sökum þess að þær voru öðruvísi. Eftir 

samkomurnar fóru drottningarnar svo heim og þar tók tómið á móti þeim. Sökum þessa voru 

þær gjarnan eiturlyfjaneitendur og þurftu að leita í einhvers konar huggun í áfengi eða lyf.28 

                                                      
24 David France. 
25 Livingston, Paris is burning. 
26 Livingston. 
27 Livingston. 
28 Livingston. 
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Þetta gerði það að verkum að þær voru enn jaðarsettari og áttu enga möguleika á því að verða 

partur af samfélagi, aðeins vegna þess að þær vildu tjá sig á annan hátt en var samþykktur. 

Í dag hefur þetta þróast töluvert og opnast hefur fyrir samtal hvað varðar dragkúltúrinn 

og dragið farið að fá meiri og meiri viðurkenningu sem listform. Í bókinni Unsettling 

assumptions traditional gender eftir Pauline Greenhill segir: „,In traditional and popular 

culture, drag—the representation of oneself as another—can go beyond sex/gender into other 

aspects of identity“29. Því á drag ekki einungis við um sviðsetningu einstaklings á eigin 

kyngervi heldur er það önnur leið innan lista fyrir einstakling til þess að tjá og sviðsetja eigið 

sjálf. Uppgangur dragsins er þó samferða baráttu samkynhneigðra og trans fólks þar sem að 

dragið hefur tilheyrt hinsegin samfélagi að mestu. Þessir einstaklingar eiga það sameiginlegt 

að berjast gegn heteranormatívum reglum, þó á ólíkum forsendum.  Drag snýst ekki einungis 

um það að klæða sig upp í kyngervi gagnstæðs kyns því hugtökin virðast vera að verða óljósari 

og meira flæðandi.  

 Jaðarsamfélag dragsins hefur undanfarið hægt og rólega mjakast meira í sviðsljósið og 

fengið áhorf og vakið áhuga hins almenna borgara. Það má segja að dragkeppnirnar og 

dragshowin hafi fengið hvað mesta athygli núna undanfarið eftir að raunveruleikaþættirnir 

Rupaul’s Drag Race fóru í loftið, í fyrstu á Netflix og nú eru þættirnir komnir á sjónvarpstöðina 

VH1. Í þáttunum er farið í sögu dragsins, í gegnum viðtöl við keppendurna ásamt því að farið 

er í stór vandamál sem þekkjast meðal einstaklinga í dragheiminum og annars staðar, til dæmis 

átröskun, þunglyndi og marft fleira. Í þáttunum er farið í tungumál dragsins og sýnt ferli 

dragdrottninga í gegnum ákveðnar keppnir og áskoranir. 

 Sá sem á heiðurinn af farsælum ferli þáttanna er sjálfur RuPaul. Hann er talsmaður 

hinsegin samtakanna innan LGBTQ samtakanna í Bandaríkjunum og á stóran þátt í því að taka 

drag sem jaðarsamfélag og miðjusetja hópinn, þ.e með því að koma keppnunum í form 

raunveruleikaþátta. Hann segir sjálfur að drag sé ekki bara það að klæða sig upp sem kona 

heldur talar um sviðsetningu sjálfsins og mikilvægi einstaklings til tjáningarfrelsis, sama 

hvernig viðkomandi ákveður að túlka það.   

,,Our show exemplifies the movement of a bigger consciousness arising. Drag is part of 

that consciousness. It’s having fun and understanding who you really are, which is an 

extension of the power that created the whole universe. The idea of an identity, of shape-

shifting and changing—it’s an extension of that. The expansion of Drag Race coincides 

with this expansion of the 21st century and who we, as humans on this planet, are going to 

be and what we are evolving to. It doesn’t mean everybody’s going to be in drag. It just 

means that everybody is expanding their definition of who they are. Watching a drag queen 

who was bullied as a kid becoming a star on her own terms is a rush for a lot of people who 

                                                      
29 Pauline Greenhill og Diane Tye, Unsettling Assumptions. Tradition, gender drag, 2. 
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watch our show because they, too, have those dreams and they, too, have longed for 

something, but didn’t quite know what 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
30 Mark Snetiker, „The Oral History Of RuPaul“. 
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4. Drottningarnar 

Í hverri seríu mæta um fjórtan drottningar sem keppast um titilinn Americas Next Drag 

Superstar. Þættirnir svipa að nokkru leiti til þáttanna Americas Next Top Model í sniði að því 

leitinu til að í hverjum þætti er einhvers konar áskorun sem endar með tískusýningu og að 

einhver er sendur heim í lok þáttar. Raunveruleikaþættirnir hafa náð gífurlegum vinsældum og 

hlaut RuPaul Emmy verðlaunin fyrir 9. seríu af þáttunum. Það var mikill sigur fyrir þættina og 

LGBTQ samfélagið í heild.  

Í þáttunum fá áhorfendur innsýn inn í líf þátttakendanna og tækifæri til þess að skilja 

baráttu þeirra í gegnum lífið. Í þáttunum er gjarnan talað um mikilvægi fjölbreytileikans og 

þess að þátttakendur séu fyrirmyndir yngri kynslóða. Keppendurnir segja frá reynslusögum 

sem ýmist innihalda útskúfun frá heimili, átröskun eða annars konar erfiðleika. Þeir tala um 

mikilvægi þess að ræða þessi vandamál svo þeir geti rutt veginn fyrir komandi kynslóðir. Í 

níundu seríu þáttanna, sem jafnframt fékk Emmy verðlaunin fyrir besta sjónvarpsefnið 2017, 

komu fram stórir karakterar með ólíkan bakgrunn sem hver stóð fyrir mismunandi týpur af 

dragi.       

Sú drottning sem vakti hvað mesta athygli í byrjun seríunnar var Valentina, öðru nafni 

James Leyva. Hún var sú drottning sem var talin einna sigurstranglegust frá fyrsta þætti og sú 

drottning sem átti síðar meir eftir að safna að sér stórum hópum sterkra aðdáenda sem og 

andstæðinga. Valentina kom öllum á óvart í fyrsta þætti seríunnar þegar hún tilkynnti hópnum 

að hún hefði aðeins stundað drag í 10 mánuði. Sá tími er talinn virkilega stuttur til þess að 

komast í keppni á stærð við RuPauls Dragrace. Hins vegar sýndi hún með framkomu sinni í 

komandi þáttum að hún var vel undirbúin og átti heima þarna og var hinum drottningunum 

ekkert síðri. Hún sópaði að sér verðlaunum í byrjun þáttanna og eins og áður segir átti eftir að 

eiga einn stærsta aðdáandahóp þáttanna fyrr eða síðar. Því var þátturinn þar sem hún var dæmd 

úr keppni eftir annars óheppilegt „lipsync“ sá þáttur sem er með hvað mest áhorf frá fyrstu 

seríu þáttanna. 

 Valentina segir í fyrsta þætti að hún sé óuppgötvuð stjarna, en það reyndist vera rétt hjá 

henni. Drag hennar er klassískt og má líkja við fegurðardrottningar því hún lagði áherslu á að 

vera óaðfinnanleg í sínum stíl. Hún var ekki jafn ýkt og gjarnan þekkist í dragi og fékk á sig 

nótur fyrir það. Það sem reyndist áhugavert í dragi Valentinu var hversu kvenleg hún var. Hún 

stóð fyrir allt það sem samfélagið krefst af konu.  Valentina segir sjálf í viðtali við Michelle 

Visage að hennar helsta fyrirmynd séu suður amerískar konur, Ungfrú heimur og að hún vilji 

standa fyrir glamúr.  
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 Valentina fer þannig þvert á reglur um kyngervi einstaklingsins, á þann hátt að hún er 

eins kvenleg, miðað við þekkt viðmið af kvenleika þrátt fyrir að vera sjálf skilgreind sem 

karlmaður. Þó að þetta sé partur af dragi og þannig af einhvers konar performans er hún svo 

kvenleg að blekkingin er nánast ógreinanleg. Til dæmis er varla að sjá af instagramsíðu hennar 

að dragdrottning sé á bakvið síðuna nema viðkomandi viti betur eða skoði síðuna vel.  Ef litið 

er til kenninga Butler má þá spyrja sig hvers vegna Valentina geti ekki verið raunverulegt sjálf 

James Leyva og þar af leiðandi geti hann tjáð kyngervi sitt kvenkyns. Butler segir í bók sinni 

Undoing gender um dragdrottningar: 

They make us not only question what is real, and what “must” be, but they also 

show us how the norms that govern contemporary notions of reality can be 

questioned and how new modes of reality can become instituted.31 

 

Valentina blekkir algjörlega áhorfendur sína með framkomu og fasi. Hún í raun staðfestir og 

heldur í gömul viðhorf til kvenlegs kyngervis í Hollywood en setur það í nýjan búning og snýr 

á skilningarvit og viðhorf manneskjunnar verandi karlmaður. Í samhengi við orð Butler er 

Valentina svo lík „raunverulegri konu að líffræðilegt kyn hennar er ógreinanlegt. Framkoma 

hennar leikur þannig að hugmyndum samfélagsins með birtingarmyndir karlmanns og 

kvenmanns. Kvenleiki hennar virðist vera náttúrulegur og eðlislægur og þannig styrkir orð 

Butler að kvenleiki sé ekki endilega konum eðlislægur og raunverulegur heldur sé hann 

samfélagslega mótaður og sviðsettur.  

 Í dragi Valentinu sækir hún til latneskra kvenna, verandi sjálf frá Mexíkó. Ein 

aðalástæða gríðarstórs aðdáendahóps hennar er meðal annars talin sú að hún kemur fram sem 

kona frá Suður Ameríku en sviðsetur sig ekki líkt og sá hópur hefur gjarna verið sviðsettur, þ.e 

sem hin kómíska, tilfinningaríka latneska kona. Hún leggur áherslu á fágun, yfirvegun og 

þokka sem er þvert á þá staðalímynd hinnar hressu, tilfinningaríku ímynd latnensku konunnar 

sem annars þekkist. Stórleikkonan Sofia Vergara er dæmi um slíkan karakter en gjarnan er 

fleiri spænskutalandi konum steypt saman í hóp og líkt við hana. Þá má vitna aftur í Goffman 

um sviðsetningju einstaklingsins, því með hennar performans náði hún að fara þvert á 

sviðsetningu ákveðins hóp kvenna. Hún kemur með nýja sýn og raunveruleika í sjónvarpið sem 

hafði sjaldan fengið að sjást áður sökum flokkunar og ritskoðunar á því sem sýnt er í sjónvarpi.  

Valentina talar um mikilvægi þess að láta sig dreyma og sýna sjálfa sig en Butler talar 

einnig um mikilvægi drauma og fantasia í bókinni Undoing gender. Hún talar um tækifærin í 

því að leyfa sér að láta sig dreyma út fyrir hið raunverulega, draumarnir taki einstaklinga á 

                                                      
31 Butler, Undoing Gender, 14. 
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annan stað, þegar þeir eru svo framkvæmdir verða þeir raunverulegir fyrir öðrum.32 En 

Valentina sagði sjálf í viðtali við NBC news 

 
I want people to know that in Latino culture, we’re not just your gardener, we’re not just 

your housekeeper and we’re not just the butt of your joke,” she said. “I am 

unapologetically proud of my culture, and I’m here to show it’s elegant, it’s beautiful, 

and above everything, it’s powerful to be Latina.33 

 

Með þessu er hún að staðfesta eigin sviðsetningu á sjálfinu og hvernig hún vilji fara þvert á 

ríkjandi fyrirmyndir með eigin framsetningu á sínu sjálfi. Hún er hvorki Latina samkvæmt 

þekktum líffræðilegu viðmiði né ætti kyngervi að vera það en hún stendur nú fyrir stóran hóp 

kvenna og karla sem ekki fengu að sjást áður í samfélaginu. Þrátt fyrir að hafa dottið úr keppni 

snemma á hún nú ennþá stærsta aðdáendahópinn og er með flesta fylgjendur á Instagram síðu 

sinni þar sem hún sýnir frá lífi sínu og ferðalögum.34 

 Sigurvegari 9.seríu vakti athygli frá fyrsta þætti seríunnar. Hún mætti sköllótt inn um 

dyrnar, í listrænu dragi með óhefðbundna andlitsmálningu. Hún virtist ekki ná jafn miklum 

vinsældum meðal áhorfenda til að byrja með, það átti þó eftir að breytast. Sasha Velour heitir 

hún en hún kynnir sig í fyrsta þættinum sem öðruvísi, drottningu, undarlega og akademíska 

drottningu.35 

Hún er pólitísk og talar fyrir mikilvægi breytinga í samfélaginu. Hún telur að 

samfélagið þurfi að ýta undir meiri stuðning við samkynhneigða, trans og svarta. Fyrsta skrefið 

í því sé alltaf einhvers konar stofnun eða einhver hópur sem heldur utan um hópinn. Sasha segir 

dragsamfélagið vera dæmi um slíkan hóp af þess konar samfélagi. Sem dæmi hér má nefna að 

í draginu hópar fólk sig saman í fjölskyldur. Dragfjölskyldan styður við bak 

dragdrottningarinnar.  Hún segir dragið einnig vera góðan vettvang til þess að fá fólk til að 

hlusta, horfa og tala. Drag fyrir henni ýtir gegn heteranormatívum viðmiðum í samfélaginu: 

 

,Drag pushes against conservative ideas, over and over again: about gender, success, 

family. It directly challenges a lot of ideas about what normal American life should look 

like 36 

 

                                                      
32 Butler, 217. 
33 John Paul Brammer, „Drag Race Star Valentina is Bringing Mexican Culture to the 
Runway“. 
34 Valentina, „Instagram, all about Valentina“. 
35 RuPaul, „RuPaul’s Drag Race“, e.d. 
36 Kathryn Bromwich, „Sasha Velour: ‘Drag is darkness turned into power“. 
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Með þessu talar hún beint inn í hugmyndir bæðið Goffmans, Butler og Simone de Beauvoir. 

Hún er talskona breytinga og langar að brjóta niður staðalmyndir. Sjálf er hún mikill aðdáandi 

Butler og ætlaði að leika hana í einni af áskorunum þáttanna sem kallast „snatch game“. Butler 

var ekki nógu fyndin að sögn þáttastjórnandann svo Marlene Dietrich varð fyrir valinu. Í 

lokaþætti seríunnar fær Sasha þó skilaboð frá Butler sem hvetur hana áfram í dragi sínu og 

vinnu.  

 Karakterinn Sasha er dragdrottning Alexander Hedges Steinberg. Sasha segir sig eiga 

margt sameiginlegt með Alexander en karakterinn er byggður mikið á móður hennar. Ásamt 

því talar hún að með Söshu nái hún að fá tækifæri til að tjá sig á annan hátt en Alexander fékk 

tækifæri til. Enn og aftur kemur dragið inn á lokaðan og þröngsýnan heim raunveruleikans sem 

ekki gefur pláss fyrir einstaklinginn nema hann breyti sér eftir formi og ríkjandi reglum. Sasha 

vildi þó ekki gangast alveg undir og fylgja reglunum, hún talar um dragið sem einhvers konar 

byltingu og tækifæri til þess að breyta heiminum. 

 

Drag is so much more than gay men dressing up as women. It's about creating space and 

creating validity for people who want to express gender differently and by their own rules. 

And drag queens, drag kings, need to be at the forefront of pushing for rights and 

protections and safe spaces for the entire spectrum of gender non-conforming and trans 

people.37 

 

 Þegar drag Söshu Velour er skoðað útfrá ríkjandi staðalímyndum kvenna og karla er 

hún það sem kallast „gender fluid drag queen“. Það lýsir sér þannig að það eru óljósari mörk 

milli kyngervisins og ímyndarinnar, mörkin eru meira flæðandi.38 Hún kemur ekki fram sem 

hin týpíska kvenkyns fegurðardrottning heldur langar að fara þvert á það, líkt og hún segir 

einnig í fyrsta þætti seríunnar „I’m representing a side of me and a side of Brooklyn that is a 

necessary palate cleanser from all these like big hair pageant beauties“.39 Sasha kemur fram 

sem sköllótt drottning vegna móður hennar sem lést úr krabbameini. Það eitt og sér er nýtt í 

dragheiminum sem annars þekktist af stórum hárkollum. Móðir Söshu sagðist ekki getað verið 

falleg eftir að hún missti allt hár og vildi Sasha því afsanna það, hún segir frá því í viðtölum 

sem og í þáttunum að hún sé sköllótt drottning fyrir móður sína. Hún segir það vera það 

mikilvægasta sem hún hefur gert í sínu lífi að taka það og nýta í dragið.40 

                                                      
37 Sasha Velour, „WHY DRAG IS A ‘POLITICAL AND HISTORICAL ART FORM’ | MY CHAT WITH 
NPR“. 
38 „LGBTQ + Definitions“. 
39 RuPaul, „RuPaul’s Drag Race“, e.d. 
40 RuPaul, „RuPaul’s Drag Race“, e.d. 
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 Með ímynd sinni, til dæmis framkoma hennar sem sköllótt dragdrottning í allskyns 

listrænu dragi skorar hún á skilning áhorfanda og lestur hans í drag, listina, kyn og kyngervi. 

Hún gengur tískupallanna í listrænum pólitískum gjörningi og reynir að ýta við áhorfandanum. 

Hún sviðsetur eigin sjálf á þann hátt að hún gerir það frekar fyrir sjálfa sig en fyrir aðra líkt og 

Goffman talar um. Hún sviðsetur ekki eigið sjálf til þess að passa í formið heldur til að ýta við 

því. Hún sýnir og sannar sviðsetninguna sem felst í sviðsetningu kyngervis með því að leika 

sér að forminu og blanda saman raunveruleikanum og listheiminum. Hún nýtir sér bæði viljann 

til breytinga en einnig menntun sína í draginu, en hún er bæði menntaður listamaður og með 

gráðu í bókmenntafræði. 

 

If gender is performative, then it follows that the reality of gender is itself produced as an 

effect of the performance. Although there are norms that govern what will and will not be 

real, and what will and will not be intelligible, they are called into question and reiterated 

at the moment in which performativity begins its citational practice. One surely cites norms 

that already exist, but these norms can be significantly deterritorialized through the citation. 

They can also be exposed as non- natural and nonnecessary when they take place in a 

context and through a form of embodying that defies normative expectation.41 

Þessi efnisgrein er úr bókinni Undoing Gender, eftir Judith Butler. En þarna talar hún beintengt 

við hugmyndafræði Söshu Velour. Sasha staðfestir þessar staðhæfingar Butler með framkomu 

sinni. Þessi norm sem ríkja þurfa ekki að vera raunveruleg. Dragið skorar á ríkjandi norm og 

með því að ýta við því og afbyggja það er hægt að breyta norminu. Butler segir hér að 

aðaltilgangur dragsins sé ekki aðeins að búa til sjónarpil og skemmtun heldur sé það að sanna 

stórkostlegar og afleiðandi til þess að endurskapa og deila á raunveruleikann. 42 

 Í lokaþætti níundu seríu er áhugavert að hlusta á upphafslag þáttarins þar sem línan „I 

am American“ er sungin síendurtekið. Á meðan ganga keppendur níundu seríu ganga fram 

gólfið líkt og á tískusýningu. Þessi sýn er á hvað flokkast undir hinn ameríska meðalmann er 

þvert á það sem myndi kallast normið. Dragdrottningar á stóru sviði með fjölda áhorfenda í sal 

og heima fá þarna pláss til þess að leyfa rödd sinni og sjálfi að sjást í þeim búningi sem þeim 

hentar þvert á hefðir. Þættirnir eiga því stóran þátt í því að ýta við fólki og hugmyndafræði 

manneskjunnar. Þegar Sasha Velour sigraði svo undir lok þáttarins og varð Americas next Drag 

Superstar sagði hún eftirminnilega og lagði þannig áherslu á hvað hún stendur fyrir í sinni list: 

„Let’s change shit up. Let’s get inspired by all this beauty and change the motherfucking 

world!.43 

                                                      
41 Butler, Undoing Gender, 218. 
42 Butler, 218. 
43 RuPaul, „RuPaul’s Drag Race“, e.d. 
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 Samferða athyglinni sem Rupauls drag Race hefur fengið í Bandaríkjunum hefur orðið 

vitundarvakning á mörgum öðrum stöðum í heiminum. Þar má nefna bæði Ísland og London 

en í London er dragsamfélagið einnig talið heldur framúrstefnulegt og framarlega hvað varðar 

pólitískar breytingar og nýjar stefnur. Ein af þekktustu dragdrottningum Bretlands þessar 

mundir er Georgie Bee. Hún sigraði dragkeppnina Miss Sink Pink 2016 sem kom henni á kortið 

í dragheiminum.  Georgie Bee er skóhönnuður og menntuð myndlistarkona en hóf dragferilinn 

sinn fyrir skömmu eftir að hafa heillast af dragi og öllu því sem það hefur upp á að bjóða. Hins 

vegar klæðir hún sig ekki upp sem dragkóngur, eins og margir myndu búast við heldur klæðir 

hún sig upp sem dragdrottning. Hún fær margar spurningar út í það hvers vegna hún hafi þörf 

fyrir því og hvort henni þyki hún ekki vera að ganga inn á svæði þar sem hún eigi ekkert erindi 

í.  

,How can anyone say that this thing has to be exclusively owned by another sex? People 

should understand the history of it and respect drag, but it really should be for anybody 

 

Georgie Bee segir að henni þyki það kaldhæðnislegt að fólk efist um réttindi hennar til þess að 

klæða sig upp sem dragdrottning verandi kona. Hún segir kjarna dragsins þannig hafa gleymst. 

Drag, átti upprunalega að vera til þess að afbyggja kyn og kyngervi.  

 

It’s a platform for people who don’t feel normal, so it’s important to have spaces like Sink 

the Pink where you can totally play with genderfuck and nobody will judge you. When you 

have that kind of safe space you feel so much less alone. 

 

Hér talar Georgie Bee um stórt hugtak í hennar dragi; „Gender fuck. Hún á við að róta algjörlega 

í ímyndum kynjanna og hlutverkum þeirra. Hún skilur ekki af hverju það eigi að skipta máli 

hvort manneskjan sem klæðir sig í drag sé með typpi eða píku. Líkt og kemur fram fyrr í 

ritgerðinni má ræða hvort líffræðilegt kyn sé jafnvel samfélagsmótað. Það er hverjir kallist 

konur og hverjir karlar. Hún telur að með því að klæða sig upp í drag sé hún að ýta undir 

upprunalega merkingu drags, sem var að ýkja, breyta viðhorfum og stöðluðum ímyndum 

kyngervis og kyns einstaklings. Dragið á að vera staður að hennar sögn þar sem einstaklingur 

finnur fyrir öryggi og frelsi til að tjá sig á eigin máta.  

 Hún segist gjarnan vera spurð að því hvort það sé ekki auðveldara fyrir hana að klæða 

sig upp sem dragdrottningu og þar af leiðandi sé það ósanngjarnt í keppnum og sýningum. Hún 

segir að þvert á móti sé það mun erfiðara. Hún ern ú þegar kona og hennar vilji er að afbyggja 

þá ímynd sem konan hefur nú þegar. Hún vill rugla í fóki en það sé erfitt því hún sé kvenleg í 

vexti. Í þokkabót segir hún kröfurnar að vera kvenkyns dragdrottning mun hærri. Því ef þú ert 
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kona, þá eru alltaf kröfurnar á að þín sköpunarverk séu fullkomin. Það er alltaf minna svigrúm 

fyrir konur. 

 Í grunninn er snýst drag um það að líða vel með sjálfan sig. Aukið sjálfstraust á stóran 

þátt í hennar dragi. Hún finnur fyrir því að þetta er tækifæri fyrir hana að tjá sig á sinn eigin 

máta. Hún segir að senan í London sé að breytast og að spurningin um það hvort að 

dragdrottning sé karlmaður eða kvenmaður sé að verða úrelt. Þessi spurning skiptir ekki máli, 

það sem skiptir máli er að hafa gaman og njóta dragsýningarinnar.  
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Samanburður 

Þessar þrjár dragdrottningar eiga það allar sameiginlegt að ýta við ákveðnum ríkjandi 

reglum um kyngervi. Með framkomu sinni í ýktu dragi sínu deila þær allar á pólitískan 

hátt á samfélagslega þekkingu okkar á kynjahlutverkum og ímynd kynjanna. Þó þær 

standi allar fyrir ólíka hópa eiga þær það allar sameiginlegt að vera brautryðjendur fyrir 

einhverja hópa með því að taka af skarið og sýna nýjar hliðar á manneskjunni.  

 Ímynd dragdrottninga líkt og Valentinu sem líta upp til fegurðardrottninga og 

fágaðs yfirbragð eru þó varhugaverð. Hvað gerir drag Valentinu annað en að staðfesta 

gömul gildi? Hún lítur til fegurðardrottninga og það má segja að hún sé að staðfesta 

kyngervi kvenna með framkomu sinni. Drag Valentínu er íhaldsamara en til dæmis 

Söshu og Georgie Bee. Þær ganga lengra í að afbyggja staðalímyndir kynjanna hvað 

varðar samfélagsmótaðar hugmyndir um útlit og framkomu. Þær fylgja frekar 

kenningum Butler að því leitinu til að hreyfa við normum. En staðreyndin hversu 

kvenleg Valentina er, er samt á sama tíma ákveðin afbygging því líffræðilegt kyn 

dragdrottningarinnar er ekki kvenkyns. Valentina kemur einnig með nýja sýn á hina 

mexíkósku latnesku konu í sjónvarp sem annars hefur þekkst sem kómískur karakter. 

Hún sýnir aðra hlið á stórum hópi kvenna sem hefur yfirleitt verið sýndur á einsleitan 

hátt í sjónavarpi. Þannig brjóta þær þrjár allar niður ákveðnar staðalímyndir með sínu 

dragi. Þær leika sér allar að ríkjandi hugmyndafræði og sýna nýjar hliðar á annars 

rótgróinni hugmyndafræði.  

„Beauty is really about how you perceive yourself – a feeling within, not about 

how other people perceive you.44 Segir Georgie Bee  í viðtali við Mac Cosmetics. Þær 

Sasha og Georgie Bee vinna báðar með innri fegurð og leika sér með afbyggingu 

fyrirfram mótaðra hugmynda. Báðar eru þær menntaðar í listum og sækja 

hugmyndafræði sína í það. Valentina hins vegar virðist  sækja meira í gamlar hefðir, 

þ.e hvernig hin fullkomna kona á að vera og fer eftir því. Aðferðir Georgie Bee í hennar 

dragi eru róttækar þrátt fyrir að hún sé sjálf kona. Í dragheiminum eru konur sem klæða 

sig upp sem dragdrottningar kallaðar „Faux-queens. Það þýðir að konur séu að stíga 

yfir í heim sem karlmenn, sér í lagi samkynhneigðir eiga og séu gervi drottningar. 

Georgie Bee, ásamt fleiri kvendragdrottningum andmæla þessu heiti þar sem þær telja 

                                                      
44 Lara Elmayan, „MY BEAUTY GEORGIE BEE“. 
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að drag sé heiti yfir alla þá sem mótmæla eða ögra kyngervi og hugmyndum um 

sviðsetningu einstaklinga á eigin kyni útfrá þekktum staðalmyndum kynjanna.45  

Líkaminn og andlitið geta verið verkfæri til þess að mótmæla samfélaginu og þannig 

ógnað ríkjandi hugmyndafræði.  

 Með það að leiðarljósi er athyglisvert að þessi samfélagshópur sem stendur fyrir 

jafnrétti og fjölbreytileika samþykki ekki hvern sem er og að ákvörðunin sé byggð á 

líffræðilegu kyni viðkomandi. Með staðalímyndum samtímans og sífellt hækkandi 

kröfum til bæði kvenna og karla er vægi dragsins ómetanlegt til þess að hreyfa við 

hugmyndum manneskjunnar um bæði kyn og kyngervi. Að breyta þessari líkamsræktar, 

grönnu ímynd konunnar er meðal annars þróun dragsins sem drottningar eins og Sasha 

Velour og Georgie Bee vinna með. Að leyfa líkamanum að vera frjálsum, nöktum, líkt 

og Georgie Bee leikur sér að eða sýna fegurðina í sköllóttri konu líkt og Sasha Velour 

sýnir er nauðsynlegt til þess að búa til fleiri fyrirmyndir og til þess að sýna litrófið milli 

hins svarta og hvíta. Það sem dragið sýnir, og sérstaklega með þessum nýju bylgjum 

dragsins, þ.e.a.s, drottningum eins og Söshu, verða skilin milli kynjanna óljósari. 

Kyngervi og kyn verður erfiðara að skilgreina og þar af leiðandi verður erfiðara að 

flokka einstaklinga niður í ákveðin form.  

 Vinsældir þáttanna RuPaul’s Drag Race hafa því stóran þátt í því að miðjusetja 

dragið. Þó hafa verið ólíkar raddir hvað varðar vinsældir þáttanna og vinsældir dragsins. 

Michelle Visage, einn af dómurum þáttanna segir þó í viðtali sem birtist á heimasíðu 

RuPaul að nú sé dragið loksins samþykkt sem listgrein og loksins að fá þá athygli sem 

dragi á skilið. Það að fjölskyldur séu á dragsýningum sé mikilvægt fyrir framtíðina því 

nú sjást mæður standa með til dæmis, trans, samkynhneigðu eða gagnkynhneigðu barni, 

standa við bakið á þeim og sjá saman fjölbreytileikann.46 Þannig eru ríkjandi 

birtingarmyndir áhrifavaldar þess hvernig manneskjan upplifir sjálfa sig og í kjölfarið 

sviðsetur sig og kyngervi sitt. Visage lýkur svari sínu á þennan hátt: 

If I had something like RuPaul’s Drag Race growing up, it maybe would have let me 

not think about those dark thoughts. I maybe would have said, “Well, those people do 

it, too, and they’re on TV.” Mainstreaming is saving lives.47 

 

 

 

 

                                                      
45 Ama Scriver, „Why Faux-Queens Deserve A Place In Drag Culture“. 
46 Mark Snetiker, „The Oral History Of RuPaul“. 
47 Mark Snetiker. 
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Lokaorð 

 Drag er listgrein og er því um samband performers og áhorfanda. Drag er 

listgrein sem hingað til hefur aðeins fengið að skína í lokuðum samfélögum sökum 

fordóma samfélagsins. Drag er listgrein sem er að ná auknum vinsældum og þar af 

leiðandi fær að hafa meiri áhrif á samfélagið. Drag er ekki aðeins mótsvar við ríkjandi 

reglum samfélagsins heldur einnig tækifæri til þess að þróa og spegla það líkt og önnur 

listform. Þrátt fyrir að drottningarnar eru einhvers konar annað sjálf einstaklinganna, þá 

skilar hugmyndafræðin sér til áhorfenda og styður við eða afbyggir ríkjandi 

hugmyndafræði um kyn og kyngervi. Dragið er ein af mörgum pólitískum leiðum 

listarinnar til þess að mótmæla yfirvaldinu og ríkjandi gildum þess og nú með 

vinsældum RuPaul’s Drag Race nær dragið til hins almenna borgara sem það gerði ekki 

áður. Þegar þættir á borð við RuPaul’s Drag Race taka við þáttum líkt og Americas Next 

Top Model hlýtur það að bera með sér samfélagslegar breytingar. Þó svo að þættirnir 

byggi á svipaðri uppbyggingu er listræn sýn, framkoma og afbygging þema þáttanna 

Rupaul’s Drag Race. Þar sjást einstkalingar sem annars hafa ekki fengið að sjást í 

sjónvarpi.  

 Með uppgangi dragsins og meira rými fyrir raddir og list dragdrottninganna má 

vera að birtingarmyndir þeirra skili sér inn í samfélagið og inn í rótgróna 

hugmyndafærði manneskjunnar um kyngervi. Með aukinni áherslu á fjölbreytileika 

getur verið að þróun dragsins skili sér út fyrir svið dragsýningana og út í 

raunveruleikann. Sú birtingarmynd konunnar sem þekkist í dag gæti breyst og mögulega 

verður andrými fyrir kynin til þess að fara ekki samkvæmt þeim fegurðarstaðal sem 

hefur þekkst hingað til. Janfvel gæti þróunin orðið sú að línan yrði óskýrari milli 

kynjanna.  

 Hingað til hefur drag verið eins og einhvers konar spegill á kyngervi. 

Dragdrottningar reyndu að líkja eftir þekktum staðlímyndum af konum og keppa til 

verðlauna svo dæmi séu nefnd á , „The Balls“.48 Ef litið er til framtíðar má vera að ef 

athyglin beinist að dragi og þar af leiðandi fái dragdróttningar rýmið til að tjá sig, ætli 

samfélagið fari að spegla dragheiminn. Dragdrottningar hafa leikið sér að kyngervi og 

leyft sér að fara frjálst með tjáninngu sína á sjálfinu og eigin kyni. Á meðan dragið er 

                                                      
48 Livingston, Paris is burning. 
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undir smásjá og dragheimurinn á einn vinsælasta sjónvarpsþátt Bandaríkjanna má vera 

að meðalmaðurinn fari að sækja innblástur í dragið og þar með breytist eða hreyfi við 

ríkjandi hugmyndafræði. 

 Því á drag heimurinn í mikilvægu samtali við raunveruleikann. Kyn og kyngervi 

eru svo rótgróin fyrirbæri að erfitt minnstu hreyfingar við þeim hugtökum geta valdið 

usla. Ímynd konunnar er nánast heilög og óhagganleg nema í dragheiminum þar ríkir 

frelsi til þess að varpa fram öllum mögulegum litum, formum og gerðum af 

hugmyndinni um konu. Sköllótt, nakin, síðhærð, fyndin, grönn eða feit svo eitthvað sé 

nefnt, það skiptir ekki mestu máli, enda er konan í heimi dragsins, karlmaður. Sem enn 

og aftur styður kenningar Simone De Beauvoir, í RuPaul’s Drag Race fær áhorfandinn 

að sjá karlmanninn mæta til keppni en sigra sem kona, eftir að hann hefur klætt sig upp.  

Drag er búningur, líkt og hversdagsbúningur hvers og eins. Drag er leið til þess 

að tjá sjálfan sig án þess að vera innan ramma samfélagsins. Drag er ekki aðeins mótsvar 

einstaklinga sem upplifa sig á jaðrinum við samfélagslegum höftum kyngervis sökum 

tvíhuggjunnar í samfélaginu heldur tækifæri. Drag er tækifæri til þess að breyta. 

Tækifæri til þess að breyta venjum og fá samfélagið til þess að hugsa um ríkjandi gildi 

og hugmyndafræði. Við fæðumst nakin og restin er drag.  
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