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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um sögu blackface á óperusviðinu, en enn þann dag í dag er 
talsvert um notkun þess. Sérstaklega verður litið á óperuna Otello eftir Giuseppe Verdi sem 
gerð er eftir leikriti Williams Shakespeares, Óþelló. Rætt verður um arfleið blackface og 
hvernig hún tengist arfleið minstrel sýninga og aðskilnaðarstefnu. Texti leikritsins verður 
borinn saman við libretto óperunnar og vægi uppruna Óþellós verður rætt. Hlutverk 
kynjanna í Óþelló verða skoðuð út frá breyttum tíðaranda frá því á tímum Shakespeares. 
Rætt verður um muninn á því að halda tryggð við upprunalega textann og uppfæra 
sýningarnar í takt við nútímann. Þetta verður sett í samhengi við dvínandi aðsókn og 
fjárhagslega erfiðleika óperuhúsa víðsvegar um heim. Atvinnumöguleikar minnihlutahópa 
í klassískri tónlist verða skoðaðir og hvers hlutverk Otellos krefst af flytjandanum. Við 
vinnslu ritgerðarinnar var stuðst við libretto Arrigo Boito og texta Williams Shakespeares. 
Jafnframt var stuðst við fræðigreinar um sögu óperunnar og blaðagreinar sem ræða hversu 
viðeigandi blackface er í nútímasamfélagi. Einnig var stuðst við rannsóknir á fjölmenningu 
innan sinfóníuhljómsveita og tölfræði úr atvinnulífinu. 
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Abstract 

This essay focuses on the role of blackface in modern opera. The history of blackface will 
be accounted in relation to minstrelsy and segregation. Verdis Otello will be the main 
focus point, as well as the original play by William Shakespeare and the difference 
between the two will be discussed. Gender roles have changed since the time of 
Shakespeare and the difference of womens roles in society will be discussed. The 
importance of staying true to the source material and its relation to modern audiences will 
be questioned. Almost all of todays biggest opera houses are struggling financially. How 
do these old traditions affect the attendance of younger audience members? Opportunities 
for minorities within the world of classical music will be discussed and what the role of 
Otello demands from its singer. 
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Inngangur  

Í þessari ritgerð verður fjallað um blackface og notkun þess á óperusviðinu. Blackface er heiti yfir 
sviðsförðun þar sem hörund hvítra leikara og/eða söngvara er svert til að líkja eftir hörundi annarra 
kynþátta. Sá siður á sér nokkuð langa sögu, ekki aðeins innan óperunnar heldur einnig innan 
annarra sviðslista og jafnvel utan þeirra. Notkun á blackface í kvikmyndum og leikritum var mun 
algengari áður fyrr en hún er nú og hefur þessi breyting haldist í hendur við aukna réttindabaráttu 
svartra. Þessi breyting hefur, að því er virðist, ekki náð í jafn miklum mæli til óperuhúsanna. Þó 
virðast hægfara breytingar vera farnar að eiga sér stað. Enska óperan (English National Opera) varð 
fyrsta stóra óperuhúsið til að setja Otello eftir Verdi upp án blackface, en það var árið 2014.  
Metropolitan óperan fylgdi á eftir með sína fyrstu uppfærslu á verkinu án blackface árið 2015.1  
Þá verður í þessari ritgerð einnig litið á landslag óperunnar á tímum Verdis og það borið saman við 
stöðu óperunnar í dag. Á tímum Verdis var sýnt fyrir fullu húsi nánast hvert einasta kvöld en í dag 
eru nær öll stærstu óperuhús heims í einhverskonar örðugleikum fjárhagslega. Áhorfendur eru að 
eldast og ungt fólk sækir frekar í annars konar afþreyingu. Hvað veldur þessum breytingum? 
Fjallað verður um mismunandi nálgun á textanum og togstreituna milli þess að fylgja texta verksins 
og hefðinni og fylgja sínu listræna innsæi. Í kringum hvern flutning eru ótal hefðir og reglur sem 
mótast af sögu verksins, en einnig er mikilvægt að taka inn í reikninginn tíðaranda samtímans og 
þróun á viðhorfum áhorfenda gagnvart þeim sögum sem fluttar eru. Sérstaklega verður litið á 
óperuna Otello eftir Verdi, farið verðaur lauslega yfir þær stefnur og strauma sem mótuðu tónlist 
19. aldarinnar, en sú tónlistarstefna sem réð ríkjum þá hefur verið kennd við rómantíkina. Otello er 
upp úr leikriti Shakespeares, en librettoið verður borið saman við texta Shakespeares og athugað 
hversu mikilvægt litarhaft titilpersónunnar er fyrir framgang sögunnar. Fjallað verður um samband 
Óþellós og Desdemónu í ljósi kynbundins ofbeldis og kynjahlutverkanna og hvernig við skynjum 
þau á ólíkan hátt í dag en áður.  

Því spyr ég: Hvaða pláss hefur blackface í nútímasamfélagi, í ljósi umræðu dagsins í dag um 
kynþáttahatur og virðingu gagnvart ólíkri menningu?  

                                                
1 Nicky Woolf, „Decision to scrap blackface from Otello not complicated, says Met director“ The Guardian, 
22. september 2015. Sótt 18. desember 2018 á https://www.theguardian.com/music/2015/sep/22/otello-
metropolitan-opera-scraps-blackface.  
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1. Hvað er Blackface? 

Blackface er tegund af sviðsförðun þar sem húð sviðslistamanna er dekkt til að líkja eftir hörundi 
svartra. Upphaf þessa siðs má rekja til minstrel sýninga sem urðu vinsælar í Bandaríkjunum á 19. 
öldinni. Þar léku hvítir leikarar ýmsar rasískar steríótýpur af svörtum þrælum. Sýningarnar fylgdu 
yfirleitt föstu formi þar sem einn kynnir, ekki í blackface, átti samskipti við hina úr hópnum þar 
sem þeir létust vera heimskir villimenn og léku meðal annars á bein. Frægasta dæmið um blackface 
úr minstrel hópum er án efa Jim Crow. Jim Crow var atriði með samnefndum karakter sem varð 
geysilega vinsælt og náði mikilli útbreiðslu. Í raun svo vinsælt að nafnið Jim Crow varð að heiti 
sem oft var notað yfir afrísk-ameríska.2 

1.1 Samfélagsleg áhrif minstrel sýninga 
Á áttunda áratug 19. aldar tóku í gildi svokölluð Jim Crow lög sem notuð voru til að aðskilja hvíta 
og svarta þegna Bandaríkjanna. Á þessum tíma voru svartir útilokaðir frá stóra sviðinu, þeim var 
meinaður aðgangur að „hvítum“ hótelum, veitingastöðum, dómsölum og jafnvel kirkjugörðum. 3 
Vinsældir minstrel sýninganna fóru dvínandi í kringum aldamótin. Sameining norðurs og suðursins 
bar með sér byr samfélagslegra breytinga. Mikill fjöldi innflytjenda frá suður- og austurhluta 
Evrópu og uppbygging borga tóku sess plantekranna í vitund amerískra ríkisborgara og reyndu 
minstrel listamennirnir að fylgja þeim breytingum. En blackface gervið varð þeim þá fjötur um fót í 
túlkun á innflytjendum og þeir voru ekki minstrelar án þess. Áhrifa frá þessum sýningum má enn 
gæta í poppkúltúr dagsins í dag.4  

1.2 Blackface innan óperunnar 
Í leikhúsi og óperum eru til fjölmörg dæmi um blackface. Monostatos í Töfraflautunni eftir Mozart 
var túlkaður með blackface og syngur um það að hvíta og fagra Pamina gæti aldrei elskað einhvern 
sem er jafn svartur og ljótur og hann. Aida eftir Verdi fjallar um konunga og drottninga 
Egyptalands til forna og tíðkast það að dekkja söngvarana í uppfærslum á þeirri óperu. Einnig er 
hægt að nefna titilpersónurnar úr óperunum Madame Butterfly og Turandot eftir Puccini í þessu 
samhengi. Í þeirra tilfelli er oft notast við yellowface, en það er hliðstæða blackface og á við um 
fólk af asískum uppruna.  
Frægasta dæmið úr klassískum vestrænum verkum er þó án efa Óþelló eftir Shakespeare, en það 
var skrifað árið 1603 og frumflutt í nóvember 1604. Það var þó ekki fyrr en 230 árum seinna sem 

                                                
2 „Minstrel show“ Encyclopædia Britannica, sótt 18. desember 2018 á  
https://www.britannica.com/art/minstrel-show. 
3  „Jim Crow law“ Encyclopædia Britannica, sótt 18. desember 2018 á 
https://www.britannica.com/event/Jim-Crow-law. 
4 „Minstrel show“  
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fyrsti svarti leikarinn var ráðinn í hlutverkið við slík viðbrögð að langt leið á milli áður en það var 
reynt aftur. Um þetta verður fjallað nánar síðar. 
Úr leikritinu um Óþelló hefur verið skrifuð ópera. Tónlistin er eftir Verdi en librettoið er eftir 
Ariggo Boito. Frumflutningur á henni var í óperuhúsinu La Scala í Mílanó árið 1887.5 Metropolitan 
óperan í New York braut blað í sögunni árið 2015 þegar Otello var sett upp í fyrsta sinn á þeirra 
vegum án þess að nota blackface. Þá var stutt frá því að óperan hafði síðast verið sett upp og þá í 
blackface, en það var árið 2013. Leikstjóri uppsetningarinnar árið 2015, Bartlett Sher, lét hafa eftir 
sér að honum hefði ekki einu sinni látið detta sér í hug að þau myndu nýta sér slíka sviðsförðun nú 
á dögum (e. in this day and age). Hann telur að höfundur librettosins hafi ekki einblínt jafn mikið á 
kynþátt Óþellós og Shakespeare gerði. Í hans huga hafi Óþelló í grunninn verið utangarðsmaður í 
feneysku samfélagi, og hægt sé að sýna það með öðrum hætti en blackface. 6 
 

                                                
5 „Giuseppe Verdi“ Encyclopædia Britannica, sótt 18. desember 2018 á 
https://www.britannica.com/biography/Giuseppe-Verdi. 
6 Michael Cooper, „An Otello without blackface highlights an enduring tradition in opera“ The New York 
Times, 17. september 2015, sótt 18. desember 2018. 
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2. Óþelló 

Leikritið Óþelló var skrifað af William Shakespeare árið 1603 og fjallar það um Márann Óþelló, 
hershöfðingja í Feneyjum, og þann harm sem hann verður fyrir. Hefð var fyrir því að Óþelló væri 
leikinn af hvítum leikara í svörtu gervi og í raun er mjög stutt síðan það var lagt af. Stiklað verður á 
stóru um söguþráð leikritsins og fjallað um flutning þess í gegnum söguna. Librettoið verður borið 
saman við texta leikritsins, en þó það sé nokkuð fylgið textanum er munur þar á milli. 

2.1 Márar: Óþelló og uppruni hans 
Innblásturinn að leikriti Shakespeares virðist hafa verið heimsókn Abd el-Ouahed ben Messaoud 
ben Mohammed Anoun, sendiherra frá Barbaríinu til Bretlands, en sá er sagður fyrirmyndin að 
Óþelló. Shakespeare hitti sendiherrann og tók eftir viðbrögðum íbúa London. Fólk virtist jafnt 
heillast af honum og óttast þennan aðkomumann.7  
Barbaríið var nafnið sem Evrópubúar notuðu yfir landsvæðið á Norður-Afríkuströndinni, þar sem 
nú eru Marokkó, Alsír, Túnis og Líbía. Mohammed Anoun var Mári, en það hugtak hefur ansi víða 
merkingu. Upphaflega var það heiti yfir Marokkóbúa, eða öllu heldur múslimska íbúa þess sem nú 
er Spánn og Portúgal. Það hefur þó einnig verið notað sem heiti yfir múslima almennt og í dag er 
það notað yfir arabískættaða þjóðarbrotið sem býr í Máritaníu. Á tímum Shakespeares var Márum 
samt alltaf lýst sem svörtum eða dökkum á hörund og voru þá norður-afrískir Márar kallaðir hvítir 
Márar.8 Það er því nokkuð gagnslaust að reyna að átta sig á uppruna Óþellós út frá þessu 
þjóðarheiti. Hugtakið er einfaldlega of vítt. Í textanum er honum þó lýst sem svörtum. Hertoginn af 
Feneyjum segir til að mynda við Brabantíó, föður Desdemónu:  

 „Þinn tengdason er ljós en ekki myrkur.“9 

(e. Your son in law is far more fair than black.“) 

Og á þá við að kostir Óþellós séu fleiri en húðlitur hans (myrkur) getur sagt til um.10 

2.2 Leikritið 
Leikrit Shakespeares gerist í Feneyjum á miðöldum og segir frá Óþelló, svörtum manni sem hefur, 
þrátt fyrir fordómafullt samfélagið, risið í tign og er nú hershöfðingi í her Feneyja. Sú staðreynd fer 
illa ofan í hinn öfundsjúka Jagó sem finnst eins og gengið hafi verið framhjá honum í skipun 
hershöfðingjans. Hann leggur á ráðin um að steypa Óþelló í glötun. Óþelló hefur gengið í það 
                                                
7 Janice Sutherland, Shakespeare uncovered: Othello with David Harewood, RÚV. Bretland, Blakeway 
productions, 2015 
8 „Moor“ Encyclopædia Britannica, sótt 18. desember 2018 á https://www.britannica.com/topic/Moor-
people. 
9 William Shakespeare Óþelló Hallgrímur Helgason þýddi. Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2016. Bls. 35 
10 Shakespeare Óþelló 
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heilaga með Desdemónu. Hún er einnig háttsett í feneysku samfélagi. Jagó nýtir sér óöryggi 
Óþellós gagnvart Desdemónu til að sá efasemdarfræjum í huga hans. Með aðeins örlítilli hjálp frá 
Jago verður Óþelló sannfærður um ótryggð Desdemónu og endar hann á því að myrða hana. Þegar 
hann kemst að því að allt sem hann hafði bitið í sig var ekkert annað en lygar Jagós fremur Óþelló 
sjálfsmorð.11 Verkið er sannkallaður harmleikur, en harmleikir fjalla á yfirvegaðan máta um sorg 
og áföll sem koma fyrir eða af völdum hetjunnar. Shakespeare skrifaði fimm harmleiki yfir sjö ára 
tímabil en áður hafði hann að mestu skrifað gamanleiki.12  

2.3 Óþelló á leikhúsfjölum 
Fyrsti svarti leikarinn til að leika Óþelló í þjóðleikhúsi Breta (e. National theatre) var David 
Harewood.  
Í þáttunum Í saumana á Shakespeare (e. Shakespeare uncovered) fjallaði hann ítarlega um Óþelló 
og sögu hlutverksins, sérstaklega út frá kynþætti leikaranna.  
Sýningin í þjóðleikhúsinu var sett á svið árið 1997. Mörgum árum áður hafði þó annar svartur 
leikari fengið tækifæri til að túlka persónuna. Sá hét Ira Aldridge og var bandarískur leikari. Hann 
fluttist til Bretlands og setti Óþelló á svið í London árið 1833. Áhorfendur vissu ekki hvaðan á sig 
stóð veðrið, fagnaðarlætin voru ærandi. En gagnrýnendur voru ekki á sama máli. Í gagnrýni sem 
birtist í The Times segir m.a. 
 
„Ekki gátum við séð að Herra Aldridge hefði burði til að taka að sér eitt besta hlutverk 
Shakespeares, aðra en þá að hann gat leikið það í sínum eigin náttúrulega húðlit [...] það er 
ómögulegt að Herra Aldridge hafi með nokkru móti getað skilið að fullu merkinguna bak við orðin 
sem hann talar.“ 
(e. „We could not perceive any fitness which Mr. Aldridge possessed for the assumption of one of 
the finest parts that was ever imagined by Shakespeare, except, indeed, that he could play it in his 
own native hue,[...] it is impossible that Mr. Aldridge should fully comprehend the meaning and 
force of even the words he utters “) 
 
Michael Gambon varð síðasti hvíti leikarinn til að túlka Óþelló í blackface, og árið 1997 lék Patrick 
Stewart hlutverkið án farðans í uppsetningu sem hefur verið kölluð „photo negative“ uppsetningin, 
sökum þess að Óþelló var hvítur á meðan að allir aðrir leikarar voru svartir. Sýningar hafa einnig 
verið settar upp þar sem bæði Jagó og Óþelló eru svartir, en þannig er kynþáttahatur Jagós tekið úr 
jöfnunni.13 

                                                
11 Shakespeare Óþelló 
12 „Tragedy“ Encyclopædia Britannica. Sótt 18. desember 2018 á https://www.britannica.com/art/tragedy-
literature 
13 Sutherland, Shakespeare uncovered: Othello with David Harewood  
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3. Óperan á tímum Verdis 

Rómantíska skeiðið í bókmenntum hófst undir lok átjándu aldar og fylgdi tónlistin í þann farveg. 
Tónlist og bókmenntir urðu samofnari en áður og litu skáld rómantíska tímans á tónlistina sem hið 
æðsta listform. Tónlistin átti að tjá sögur í ríkari mæli og jafnvel hljómsveitarverk án texta tjáðu oft 
sögur. Áhugi á þjóðlegri menningu jókst og hið einfalda sveitalíf var upphafið.14 Áhugi á því 
framandi birtist í ríkari mæli í takt við vaxandi nýlendustefnur vestrænna ríkja. Áhuginn beindist 
sérstaklega að Asíu. Stemningin var löðuð fram jafnt með leikmynd og framandi tónum. Óperur á 
borð við Lakmé eftir Delibes, Perlukafarana eftir Bizet og Mikado eftir Sullivan komu fram á 
sjónarsviðið, en sögusvið þeirra var framandi Evrópubúum þess tíma. Einnig er hægt að nefna Aidu 
eftir Verdi í þessu sambandi. Exotisminn, eins og þessi tíska var kölluð, var oft nýttur til að fjalla 
um efni sem var „tabú“ í þjóðfélaginu og var því þá varpað yfir í aðra menningu án þess að brjóta 
tabúið. Ýmsir hafa bent á að exotisminn hafi boðið upp á réttlætingu á heimsvaldastefnu og ýmsum 
stefnum byggðum á kynþáttahatri.15 

3.1 Landslag óperunnar á tímum Verdis 
Segja mætti að Giuseppe Verdi hafi komið fram á sjónarsviðið á hinum fullkomna tíma. Þegar 
fyrsta óperan hans var frumsýnd hafði ekki komið neitt nýtt verk frá Rossini í tíu ár, Bellini var 
látinn og Donizetti var að semja fyrir óperuna í París, en þessir þrír höfðu verið forkólfar ítalskrar 
óperu fram að þessu. Verdi var svo sannarlega velkomin viðbót í frjóan jarðveg óperuumhverfisins 
á Ítalíu á 19. öldinni. Bel canto stíllinn hafði tröllriðið ítalskri óperu og þegar Verdi byrjaði að 
semja fetaði hann í fyrstu í þau fótspor. En hægt og bítandi byrjaði hann að fara sínar eigin leiðir og 
lagði í ríkari mæli áherslu á dramatískt innihald textans og sögunnar. Verdi lagði mikinn metnað í 
það að velja librettoin af kostgæfni og lagði áherslu á innihald sögunnar og dramatísk og 
bókmenntaleg gæði hennar. Hann reyndi nokkrum sinnum við libretto sem samið var eftir leikriti 
Shakespeares, Lé konungi, en gafst alltaf upp. Það var ekki fyrr en hann samdi Macbeth sem hann 
fann hljóm sinn aftur eftir Nabucco, óperuna sem hafði komið honum á kortið árið 1842. Frægustu 
verk hans, Rigoletto, Il trovatore og La Traviata, komu allar út um svipað leiti í kjölfarið. Rigoletto 
var skrifuð árið 1851 og hinar tvær voru báðar skrifaðar 1853. Fæðing þeirra var þó ekki með öllu 
auðveld. Leikritið á bakvið libretto Rigolettos var mikið ritskoðað og þurfti að breyta miklu í 
sögunni til þess að hún teldist viðunandi. La Traviata gekk ekki vel í fyrstu vegna þess að sagan 
skar sig úr óperuhefðinni með því að fjalla um nútímaleg málefni, auk þess sem aðalsöngkonan 
þótti ekki passa í hlutverkið. Eftir örlitlar breytingar og nýja uppfærslu öðlaðist hún nýtt líf og er 

                                                
14 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: Tónlist á vesturlöndum frá miðöldum til nútímans. 
Reykjavík: Forlagið, 2016. 
15 Helen M. Greenwald, The Oxford handbook of opera. New York: Oxford university press, 2014  
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sennilega hans þekktasta og dáðasta ópera. Eftir þennan sigur flutti Verdi til Parísar og fór að semja 
fyrir Parísaróperuna. Það var ansi mikill munur á umhverfi ítölsku óperunnar og þeirrar frönsku. 
Óperurnar í París voru langflestar í fimm þáttum, fjölluðu um eitthvað hádramatískt og voru með 
ballet í miðjunni.  Á þessum tíma samdi hann Don Carlo, sem hann endurskrifaði svo síðar til að 
henta ítölskum áhorfendum. Aida er einnig skrifuð á þessum tíma, en hún var pöntuð af soldáninum 
í Kaíro til að vígja nýtt óperuhús þar. Árið 1873 settist Verdi í helgan stein, en það entist ekki lengi. 
Hann átti enn eftir að semja Otello og Falstaff. Þegar honum var gert tilboð um að skrifa við 
libretto eftir Arrigo Boito unnið upp úr Óþelló stóðst hann ekki mátið. Frumsýning Otellos var árið 
1887 í La Scala. Verdi lýsti því yfir að þetta yrði hans síðasta ópera, en Boito tókst að sannfæra 
hann um að semja eina í viðbót. Sú var unnin upp úr leikritum Shakespeares, Kátu konunum frá 
Windsor og Henry IV. Það varð að verkinu Falstaff, sem var eina grínóperan sem Verdi skrifaði.16 
Hann lést árið 1901 og varð þjóðarsorg á Ítalíu. Fólk flæddi út á göturnar og söng „Va, pensiero,“ 
gyðingakórinn úr Nabucco. 17 

 

 

 

 

 

                                                
16 „Giuseppe Verdi“ 
17 „How Giuseppe Verdi‘s music helped bring Italy together“ BBC, 21. október 2014. Sótt 18. desember 2018 
á http://www.bbc.com/culture/story/20131002-verdi-when-music-meets-politics 
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4. Óþelló í óperubúning 

Klassísk tónlist hefur löngum verið nokkuð einsleitt listform. Tónlistarmenntun er dýr og ekki 
hefur hver sem er tækifæri til að stunda hana. Fyrirmyndir innan klassískrar tónlistar fyrir 
minnihlutahópa eru fáar og eins og hefur mikið verið í umræðunni hefur það sýnt sig að 
fyrirmyndir skipta miklu máli upp á það hvað börn sjá fyrir sér að fólk, sem lítur út eins og þau, 
geti fengist við í framtíðinni.18 

4.1 Blindar áheyrnarprufur 
Ekki er langt síðan sinfóníuhljómsveitir voru nær einungis skipaðar karlmönnum. Við innleiðingu 
blindra áheyrnarprufa í Bandaríkjunum jókst hlutur kvenna um tuttugu prósent. Árið 1970 voru um 
fimm prósent meðlima sinfóníuhljómsveita í Bandaríkjunum konur. Árið 1980 hafði orðið aukning 
og hlutur kvenna um tíu prósent og á tíunda áratugnum var hann orðinn á bilinu tuttugu og fimm til 
þrjátíu prósent hljómsveitanna. 19  Ekki eru til tölur um hvort, og þá hversu mikið, blindar 
áheyrnarprufur hafi áhrif á líkur fólks af öðrum kynþætti en hvítum. Hins vegar er hægt að líta til 
samskonar rannsókna úr atvinnulífinu sem sýna fram á að kynþáttur spilar óneitanlega inn í 
ráðningarferli. Nýleg rannsókn sýndi fram á að hvítir eiga þrjátíu og sex prósent meiri líkur á að 
komast áfram í atvinnuviðtölum en svartir og sú tala hefur ekki breyst síðan árið 1989.20  
Fjölbreytileiki hefur aukist innan sinfóníuhljómsveita en þó mismikið eftir því á hvaða hópa er 
horft. Í sinfóníuhljómsveitum Bandaríkjanna eru svartir aðeins 1,8 prósent flytjenda og fólk af 
rómönskum uppruna (e. latinx) 2,5 prósent. 21 Erfitt er að segja til um hvort og þá hversu mikið 
litarhaft hefur áhrif í ráðningum í óperuhlutverk. Í tilfelli Otellos verður að geta þess að erfiðara er 
að finna tenór til að syngja Otello en það er að ráða leikara í uppsetningu á leikriti Shakespeares. 
Otello er krefjandi rulla fyrir dramatískan tenór, eða jafnvel hetjutenór, og ekki getur hvaða 
söngvari sem er túlkað hana.22 Röddin þarf að berast yfir fullskipaða sinfóníuhljómsveit og 
hlutverkið krefst mikils úthalds.23 

                                                
18 Laura Thomas „Why representation matters“ Edutopia, 22. ágúst 2016. Sótt 18. desember 2018 á 
https://www.edutopia.org/blog/why-representation-matters-laura-thomas 
19 Curt Rice „How blind auditions help orchestras to eliminate gender bias“ The Guardian, 14. október 2013. 
Sótt 18. desember 2018 á https://www.theguardian.com/women-in-leadership/2013/oct/14/blind-auditions-
orchestras-gender-bias 
20 Erik Sherman „Hiring bias blacks and latinos face hasn‘t improved in 25 years“ Forbes, 16. september 
2017. Sótt 18. desember 2018 á https://www.forbes.com/sites/eriksherman/2017/09/16/job-discrimination-
against-blacks-and-latinos-has-changed-little-or-none-in-25-years/#9f9101351e3e 
21 James Doeser Racial/ethnic and gender diversity in the orchestra field League of American orchestras, 
september 2016.  
22 Cooper, „An Otello without blackface highlights an enduring tradition in opera“ 
23 Katrina Schmidt „Tenor Fächer: What kind of operatic tenor are you?“ ThoughtCo., 26. nóvember 2017. 
Sótt 18. desember 2018 á https://www.thoughtco.com/type-of-operatic-tenor-4024654  
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4.2 Saga hlutverksins  
Fyrsti svarti dramatíski tenórinn til að syngja Otello á sviði var Howard Haskin. Hann fór í 
fyrirsöng fyrir hlutverkið við Óperuhúsið í Nice, en fékk það ekki. Í staðinn var ráðinn hvítur tenór. 
Sá þurfti að hætta við og grátbað óperuhúsið Haskin til að stíga inn í. Áður höfðu nokkrir svartir 
lýrískir tenórar fengið að spreyta sig á rullunni sökum þess að þeir pössuðu útlitslega inn í 
hlutverkið, þrátt fyrir að röddin þeirra passaði því ekki.24 Metropolitan óperan í New York sleppti 
blackface í uppfærslu á Otello í fyrsta sinn árið 2015. Fyrsta uppfærsla Metropolitan á Otello var 
árið 1891 og allt til ársins 2013 tíðkaðist það að sverta hörund tenóranna sem sungu hlutverkið. 
Árið 2015 fylgdi Metropolitan óperan í fótspor ENO, sem áður hafði verið fyrsta stóra óperuhúsið 
til þess að rjúfa þessa hefð. Óperuhúsin eru ekki ein um það að eiga erfitt með að skilja þessa hefð 
eftir í fortíðinni. Þess má geta að úr sögunni um Óþelló er einnig til ballet eftir Lar Lubovitch við 
tónlist Elliots Goldenthal. Dansararnir sem túlka Óþelló í því verki eru oftar en ekki í svörtum 
sviðsfarða.25 Sé librettoið í Otello borið saman við leikritið má sjá að alla fyrstu senu Shakespeares 
vantar. Hún setur mjög tóninn fyrir kynþáttahatur í samfélaginu þar sem Jagó fer með einræðu um 
hversu mikið hann hatar Óþelló. Föður Desdemónu vantar alfarið í óperuna, en senan hans er mjög 
hlaðin af undirliggjandi kynþáttahatri. Hann setur sig upp á móti hjónabandi Óþellós og dóttur 
sinnar vegna kynþáttar Óþellós. Hertoginn af Feneyjum leysir úr þeirri deilu og sýnir fram á ágæti 
Óþellós „þrátt fyrir“ kynþátt hans. Librettoið hefur því ekki sama undirtón og leikritið. Ekki er gert 
jafn mikið úr kynþætti Otellos í librettoinu.26   

 

                                                
24 Alison Kinney „Otello: Why is a white tenor leading the Royal Opera House‘s new production?“ 
Independent, 6. apríl 2016. Sótt 18. desember 2018 á https://www.independent.co.uk/arts-
entertainment/classical/otello-why-is-a-white-tenor-leading-the-royal-opera-houses-new-production-
a6972026.html. 
25 Cooper, „An Otello without blackface highlights an enduring tradition in opera“ 
26 Arrigo Boito Otello Avril Bardoni þýddi. Decca music group limited 1978. Sótt 18. desember 2018 á 
http://www.murashev.com/opera/Otello_libretto_English_Italian 
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5. Staða óperunnar í dag 

Á tímum Verdis reyndist ekki erfitt að fylla óperuhúsin. Frumsýning Nabucco var til að mynda 
fyrir smekkfullu húsi og var hún sýnd átta sinnum fyrir lok leikársins. Þráðurinn var tekinn upp 
aftur leikárið á eftir og urðu sýningarnar þá rúmlega sextíu. Það er erfitt að ímynda sér að nokkur 
ópera myndi njóta svo mikilla vinsælda í dag. Jafnvel Metropolitan óperan í New York á erfitt með 
að fylla sætin sín. Árið 2016 varð sögulega slæmt ár hjá því óperuhúsi þar sem aðeins tókst að fylla 
tvo þriðju af sætunum yfir leikárið. Fyrir tuttugu árum síðan var sætanýtingin um níutíu prósent. 
Það eru ýmsar ástæður fyrir þessum breytingum. Metropolitan húsið er talsvert stærra en flest 
óperuhús í Evrópu og uppfærslurnar þar mikið fleiri. Eldri kynslóðin var oftar en ekki í áskrift á 
miðum þannig hver einstaklingur sá yfirleitt fleiri sýningar en einstaklingar af yngri kynslóðinni 
sem kaupa yfirleitt miða á stakar sýningar. 27 En Metropolitan er ekki ein um að finna fyrir þessum 
breytingum. Klassísk tónlist, ópera og ballet eiga undir högg að sækja í Bandaríkjunum. Sömu sögu 
er að segja í Bretlandi þar sem aðsókn í leikhús og söngleiki hefur aukist á milli áranna, en aðsókn í 
óperu og dans hefur dalað á milli áranna.28 Óperunni gengur aðeins betur á meginlandi Evrópu. 
Ungir óperusöngvarar flykkjast til Þýskalands, þar sem óperuhúsin eru mörg og sýningarnar enn 
fleiri. Þýskumælandi löndin, Þýskaland, Austurríki og Sviss, eru með hæsta hlutfall í heiminum af 
ríkisreknum óperuhúsum. Aðsókn þar hefur haldist nokkuð jöfn eða jafnvel aukist.29 Jafnvel 
fæðingarstaður óperunnar, Ítalía, hefur fundið fyrir breytingum í aðsókn og eru óperuhús þar í 
miklum fjárhagsvandræðum.30  

5.1 Minnkandi aðsókn og aldraður áhorfendaskari 
Þrátt fyrir að stór hluti áhorfenda sé konur er langstærstur hluti óperustjóra, leikstjóra og 
hljómsveitarstjóra karlmenn. Sögurnar sem fluttar eru á sviðinu eru flestar frá tíma fyrir 
réttindabaráttu kvenna og annara minnihlutahópa. Kvenpersónur óperuheimsins hljóta oftar en ekki 
hryllileg örlög og deyja dauða píslarvottsins.31 Hlutverk kvenna eru líka mun færri en karla. Um 
það bil tveir þriðju af öllum hlutverkum eru skrifuð fyrir karlmenn. Einnig er mun algengara að 

                                                
27 Zachary Woolfe, Anthony Tommasini, Michael Cooper, Corinna da Fonseca-Wollheim og David Allen 
„The Met opera is struggling. How can it fill those empty seats?“ The New York Times, 4. maí 2016. Sótt 18. 
desember 2018 á https://www.nytimes.com/2016/05/08/arts/music/the-met-opera-is-struggling-how-can-it-
fill-those-empty-seats.html 
28 „London theatre attendance higher than ever at 15 million in 2017“ London Theatre, 27. febrúar 2018. Sótt 
18. desember 2018 á https://www.londontheatre.co.uk/theatre-news/news/london-theatre-attendance-higher-
than-ever-at-15-million-in-2017 
29 Elisabeth Braw „How Germany is saving classical opera“ Newsweek, 4. júlí 2014. Sótt 18. desember 2018 
á https://www.newsweek.com/2014/07/11/how-germany-saving-classical-opera-261561.html. 
30 „How the Opera di Roma turned things around“ The Economist, 22. júní 2017. Sótt 18 desember 2018 á 
https://www.economist.com/prospero/2017/06/22/how-the-opera-di-roma-turned-things-around. 
31 Charlotte Higgins „Is opera the most misogynistic art form?“ The Guardian, 26. febrúar 2016. Sótt 18. 
desember 2018 á https://www.theguardian.com/music/2016/feb/26/is-opera-the-most-misogynistic-art-form.  
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kórinn sé aðeins skipaður körlum en öfugt.32 Verkin eru líka í flestum tilvikum eftir karlmenn. Árið 
2016 setti Metropolitan óperan upp óperu eftir konu, L‘amour de loin eftir Kaija Saariaho, í fyrsta 
sinn í 113 ár.33 Ekki er furða að erfitt sé að heilla yngri kynslóðir áhorfenda sem krefjast sífellt 
meira jafnréttis. Það ætti því heldur ekki að furða að það stuði nýja áhorfendur að sjá uppfærslur á 
Töfraflautunni og Otello þar sem söngvararnir eru í blackface. Eitthvað sem óneitanlega hefur 
neikvæðar tengingar í hugum flestra, og þá sérstaklega af yngri kynslóðinni.  

5.2 Nútímavæðing í leikstjórn 
Út frá þessu má velta fyrir sér hversu mikið erindi þær sögur sem verið er að setja upp aftur og 
aftur eiga við nútímaáhorfandann. Sé þeim haldið alveg óbreyttum er hætta á stöðnun. Hvert og eitt 
verk er hægt að túlka á ótal mismunandi vegu og það sem þótti mest við hæfi þá er ekki það sama 
og nútímaáhorfandinn sér út úr uppfærslunum í dag.  Regietheater er þýskt hugtak sem lauslega 
þýðist sem leikhús leikstjórans. Það þýðir að leikstjórn verksins er jafn mikilvægt verkinu og orðin 
og tónlistin. Í kringum hvert verk er rammi hefðarinnar og allur flutningur mótast af hefðinni. 
Snemma á 20. öldinni hófu leikstjórar að hafna hefðinni og leitast eftir nýjum leiðum til að setja 
upp sýningar sínar. Í nútímamáli þýðir regietheater að leikstjórinn og listræna teymið leitast við að 
setja sýningar upp á nýjan og nýstárlegan máta, sem er þá sérstaklega út frá túlkun leikstjórans. 
Regietheater byggir að miklu leyti á undirtexta. Þegar talað er eða skrifað er alltaf eitthvað undir 
yfirborðinu sem drífur viðkomandi áfram. Undirtextinn er mjög persónubundin og er engin rétt eða 
röng túlkun. Mismunandi túlkun á slíkum undirtexta hefur mikil áhrif á uppsetningu verka og 
útskýrir mismunandi viðbrögð áhorfenda við mismunandi uppfærslum. Werktreue er annað hugtak 
sem kemur úr þýsku og þýðir að vera trúr verkinu. Það er textanum, librettoinu og ætlunum 
höfundarins. Á endanum er nær ómögulegt að sviðsetja hlutina á nákvæmlega þann hátt sem 
höfundurinn sá fyrir sér. Á milli samtímans og Verdis hefur til að mynda liðið ein og hálf öld og 
samfélagið hefur tekið stakkaskiptum á þeim tíma. Framþróun og tískustraumar hafa áhrif á allar 
uppsetningar nútímans og þær uppsetningar sem á undan hafa komið hafa áhrif á sýn okkar á þær 
næstu sem á eftir fylgja. Það er auðveldara að fylgja hefðinni í tónlistarflutningnum sjálfum en þó 
hefur allt sem við höfum heyrt á undan áhrif á upplifun okkar af tónlistinni.34 
 
 
 

 

                                                
32 Edward Qualtrough „Operas gender problem: Diversity and the battle for relevance“ Corymbus, 14. 
september 2015. Sótt 18. desember 2018 á https://corymbus.co.uk/operas-gender-problem-diversity-and-the-
battle-for-relevance/. 
33 William Robin „Women are making opera. And it‘s not easy“ The New York Times, 14. desember 2016. 
Sótt 18. desember 2018 á https://www.nytimes.com/interactive/2016/12/14/arts/music/women-are-making-
opera.html. 
34 Greenwald, The Oxford handbook of opera 
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6. Umræður 

 

6.1 Sögulega nákvæmur flutningur 
Sögulega nákvæmur flutningur (e. historically informed performance) hefur þótt mikilvægur 
hingað til í hvers kyns uppfærslum og tónlistarflutningi af ýmsu tagi. Hvaða verk eiga heima í 
slíkum flutningi er áframhaldandi umræða sem mun breytast eftir smekk manna og því hvað heillar 
hverju sinni. Sögulega nákvæmur flutningur er líka fljótandi hugtak þar sem nýjar upplýsingar geta 
hrint því sem áður var haldið fram úr sessi. Einnig er mikilvægt að skoða sögulegt nákvæmni út frá 
því hvar uppfærsla á óperu tekur sér pláss innan sögunnar og hvernig hún verður fyrir áhrifum af 
sögulegum þáttum, utan óperunnar. Margir þættir spila inn í; á að spila á hljóðfæri þess tíma sem 
óperan er skrifuð eða á að nota nútíma sinfóníuhljómsveit, hvernig á leikmyndin að vera, eða 
búningarnir? Á að nota nútíma lýsingu eða bara kerti? Hversu langt á að ganga til þess að sýningin 
sé sem nákvæmust eftirmynd af þeim tíma sem hún var skrifuð? Sýningunum var ætlað að vekja 
ákveðin áhrif hjá áhorfendunum sem yrðu án efa öðruvísi hjá nútíma áhorfendum. Á þá að leitast 
við að vekja upp sömu áhrif með því að nútímavæða til að mynda dansana eða sviðsmyndina? 
Uppfærsla sem leitast eftir því að vera sögulega nákvæm þarf líka að velja hvernig hún túlkar 
sögupersónurnar. Á að leitast við að hafa þær dæmigerðar fyrir sinn tíma, þannig að áhorfendur 
dagsins í dag eigi ef til vill erfiðara með að finna til með þeim, eða eiga þær að vera sammannlegar 
óháð sögunni, þannig að hver sem er geti fundið sig í þeim? Máli skiptir einnig að hafa hár og 
förðun sem þætti eðlileg í samfélaginu í dag.35 Á tímum Shakespeares voru það iðulega karlmenn 
sem léku kvenkynshlutverkin. Ekkert pláss var fyrir konur í sýningunum. Það er því ekki sögulega 
nákvæmt að hafa leikkonur á sviðinu þegar verið er að setja upp Shakespeare.36 Sama gildir um 
fyrstu óperurnar. Á tímum Monteverdis sungu geldingar kvenhlutverkin. Sá siður að gelda unga 
drengi með fallegar raddir hefur blessunarlega verið skilinn eftir í fortíðinni. Margar af þeim 
óperum sem settar eru upp reglulega eiga það sameiginlegt að eiga sér stað í Evrópu á 16. til 19. 
öld. Þetta var að miklu leyti fyrir tíma fjölmenningarinnar þar sem samfélagið var mun einsleitara 
en það er nú. Ef taka á sögulegt nákvæmni alla leið í þeim uppfærslum væri ekkert pláss fyrir 
söngvara af öðrum uppruna en evrópskum.  
 

                                                
35 Greenwald, The Oxford handbook of opera 
36 Clare McManus „Shakespeare and gender: „the woman‘s“ part“ British Library 15. mars 2016. Sótt 18. 
desember 2018 á https://www.bl.uk/shakespeare/articles/shakespeare-and-gender-the-womans-part. 
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6.2 Sagan rakin 
Þegar við hittum sögupersónurnar fyrst er Óþelló nýbúinn að giftast Desdemónu. Kassíó er 
undirmaður Óþellós sem hann hækkaði í tign yfir Jagó. Afbrýðisemi Jagós verður til þess að hann 
ákveður að nýta sér Kassíó til að steypa Óþelló í glötun. Það er Kassíó sem hefur slagsmál á 
brúðkaupsnótt Óþellós, eftir að Jagó hefur hellt hann fullan og egnt hann áfram. Þegar Óþelló 
stöðvar slagsmálin rekur hann Kassíó fyrir hegðun sína. Jagó segir þá Kassíó að biðla til 
Desdemónu að hjálpa sér að fá Óþelló til að fyrirgefa sér. Í kjölfarið gefur Jagó svo í skyn að 
Desdemóna sé að halda við Kassíó. Það þarf ekki mikið til að sannfæra Óþelló um svik 
Desdemónu. Óþelló biður Jagó um staðfestingu á grunsemdum sínum. Jagó segir honum að hann 
hafi heyrt Kassíó tala úr svefni um Desdemónu og að hann hafi séð vasaklút Desdemónu hjá 
Kassíó. Vasaklúturinn hefur mikla þýðingu. Eins og kemur fram í leikritinu var hann gjöf frá 
móður Óþellós og átti hann að gefa framtíðareiginkonu sinni klútinn. Klúturinn var merki tryggðar 
milli föður og móður Óþellós og með því að gefa hann hefur Desdemóna framselt tryggð sína í 
augum Óþellós. Shakespeare skrifar meðvitað gegn fordómum gagnvart litarhafti Óþellós. Augljóst 
er af samskiptum Óþellós og hertogans af Feneyjum úr leikritinu að Óþelló nýtur mikillar virðingar 
af þegnum Feneyja.37  

6.3 Jagó 
Í gegnum tíðina hafa ástæður Jagós fyrir hatri sínu á Óþelló verið túlkaðar sem kynþáttahatur, að 
hann hafi reiðst Óþelló vegna þess að sá síðarnefndi var svartur og hafi fengið stöðuhækkunina. 
Meiningin er þá að viðbrögð hans hefðu verið önnur ef Óþelló hefði verið hvítur. Í raun eru engar 
forsendur til að meta það hvort að viðbrögð Jagós hefðu verið þau sömu ef Óþelló hefði verið 
feneyskur að uppruna. Hins vegar er allt sem bendir til þess, þegar kynjahlutverkin í leikritinu eru 
skoðuð, að afstýra hefði mátt harmleiknum ef bæði Óþelló og Jagó væru ekki svo gegnsýrðir af 
eitraðri karlmennsku að þeir telja sig eiga rétt á, og tilkall til, líkama þeirra kvenna sem birtast þeim 
samhliða í leikritinu.38 
Ástæður þess að Jagó ræðst á persónu og líf Óþelló eru á margan hátt á huldu. Í opnunarþætti 
leikritsins talar Jagó um að hann hati Óþelló fyrir að hafa gefið Kassíó stöðuhækkun í staðinn fyrir 
Jagó. Þetta segir hann við Roderígó þegar hann hrindir af stað áætlun sinni. En seinna þegar hann 
stendur einn á sviðinu segir hann:  

„Já, ég hata Márann 

 og sagt er víða að hann hafi svitnað 

 í hjónarúmi mínu. Ég er ei viss 

 um að það mál sé þannig niðurvaxið 

                                                
37 Shakespeare Óþelló 
38 „The problem of patriarchy and anxious masculinity in Othello“ Essay UK sótt 18. desember 2018 á 
https://www.essay.uk.com/free-essays/english-language/problem-patriarchy-anxious-masculinity-othello.php 
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 en geng þó út frá því. Hann dáir mig 

 og ráðabrugg mitt mun hann ólmur teyga. 

 Kassíó er mætur maður- bíðum nú við:  

Að stela stöðu hans og fá mitt fram 

 í tveggja flugna höggi. Bíddu, hvernig?  

Að hvísla því í eyru Óþellós 

 að kona hans sé orðin Kassíó full kær.“39 
 
Er árásin á Óþelló vegna þess að Jagó fékk ekki stöðuhækkun, er það vegna þess að Óþelló giftist 
Desdemónu eða er það vegna þess að Jagó telur að Óþelló hafi sofið hjá Emilíu, konu Jagós? Hann 
grunar einnig Kassíó um að hafa sofið hjá konunni sinni og segist þess vegna ætla að draga Kassíó 
niður í svaðið með Óþelló. Allt ofangreint eru ástæður sem Jagó ber fyrir sig á einhverjum 
tímapunkti í leikritinu. Þegar Kassíó fær stöðuhækkun í stað Jagós upplifir Jagó sig sem minni 
mann en Kassíó. Þessi karlmennskumetingur er lykillinn að falli Óþellós.40  

6.4 Staða kvenna á tímum Shakespeares 
Á tímum Shakespeares var staða kvenna allt önnur en hún er í dag. Konur áttu að vera undirgefnar 
eiginmönnum sínum og gat slæm framkoma komið óorði á fjölskyldur þeirra. Þær áttu að hlýða 
feðrum sínum og eiginmönnum. Desdemóna hefur leikritið á því að brjóta eina af þessum reglum. 
Hún giftist Óþelló þvert á samþykki föður hennar. Faðir hennar varar Óþelló við því að hafi hún 
svikið sig muni hún svíkja Óþelló líka. Konur áttu að vera trygglyndar gagnvart eiginmönnum 
sínum og ásakanir um hvers kyns framhjáhald voru afar alvarlegar. Þær þurftu þá að sanna sakleysi 
sitt, en gengið var út frá sekt þeirra. Tungumál leikritsins dregur upp þá mynd af konum að þær 
skiptist í tvo flokka. Þær eru annað hvort dygðugar og hreinar eða lastafullar og lauslátar. Jagó nýtir 
sér þessa stöðu kvenna með því að breyta því hvernig Óþelló hugsar um Desdemónu. Í byrjun 
leikritsins setur Óþelló Desdemónu á stall sem hina fullkomnu konu, en undir lokin hefur hún skipt 
um flokk í huga hans. 41  

6.5 Desdemóna  
Desdemóna er ímynd þess sem eiginkona á að vera á þessum tíma. Trygglynd út í hið óendanlega 
og undirgefin manninum sínum. Emilía er með mun framsæknari, og í raun mjög nútímalegar, 
hugmyndir. Forsendur Jagós gætu því einnig tengst öfund hans gagnvart hjónabandi Óþellós. 
Eiginmenn áttu að hafa stjórn á konum sínum. Óþelló óttast það að hafa ekki stjórn á konunni sinni 

                                                
39 Shakespeare, Óþelló bls. 39 
40 „The problem of patriarchy and anxious masculinity in Othello“ Essay UK 
41 Dr. Farah Karim-Cooper „Women in Othello“ Playing Shakespeare, sótt 18. desember 2018 á 
http://2015.playingshakespeare.org/women-in-othello 
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og óttast því um karlmennsku sína. Undir lok leikritsins deyr Desdemóna, myrt af Óþelló, en hún 
kemur þó ekki  upp um eiginmann sinn. Hún kemst aftur til lífs aðeins til að segja að ekki sé hægt 
að kenna neinum um dauða sinn. Hún er trygglynd alveg fram undir það síðasta.42 Emilía sýnir 
Jagó ekki sama trygglyndi. Þegar hún áttar sig á leynimakki hans kemur hún upp um hann og fyrir 
það myrðir Jagó hana.43  

6.6 Birtingarmynd eitraðrar karlmennsku í Óþelló 
Eitruð karlmennska (e. toxic masculinity) er hugtak notað um þá ímynd af karlmennsku þar sem 
henni er lýst sem ofbeldisfullri og tilætlunarsamri. Birtingarmynd þessa felst oft í ofbeldi gegn 
konum og hefur þetta hugtak breiðst út í kjölfar metoo byltingarinnar.44 Að tala um eitraða 
karlmennsku þýðir þó alls ekki að karlmennska sé í eðli sínu slæm heldur að þessi birtingarmynd 
hennar sé óheilbrigð. Jafnt konur sem karlmenn verða fyrir barðinu á þessari birtingarmynd 
karlmennskunnar, en karlmenn upplifa oft mikla pressu um að mega ekki sýna veikleika.45Þegar 
Óþelló byrjar að efast um Desdemónu upplifir hann þetta óöryggi. Trygglyndi Desdemónu, eða 
skortur á því, ógnar stöðu hans sem karlmanni. Eina leiðin sem hann sér til þess að halda í 
karlmennsku sína gagnvart Desdemónu er að myrða hana. Þessi sena úr leikritinu á sér spegilmynd 
í samfélaginu. Í Bandaríkjunum deyja að meðaltali 2,54 konur á degi hverjum af völdum maka. 
Helmingur kvenna sem eru myrtar eru myrtar af mönnunum sínum. Samkvæmt UN Women hafa 
um sjötíu prósent kvenna orðið fyrir ofbeldi af hendi maka. Eitruð karlmennska er banamein fjölda 
kvenna á hverjum degi um heim allan.46 Tvær konur láta lífið í Óþelló, og báðar deyja af hendi 
eiginmanna sinna og fyrir sömu sakir. Að láta ekki að vilja þeirra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
42 Tommy Chen „The role and status of women is explored in Shakespeares Othello“ Medium, 29. apríl 2018. 
Sótt 18. desember 2018 á https://medium.com/@epicminerchen/the-role-and-status-of-women-is-explored-
in-shakespeares-othello-8332772d39c2 
43 Shakespeare, Óþelló  
44 Jason Om „Toxic masculinity: Helping men understand the impact of their behaviour“ ABC, 26. nóvember 
2018. Sótt 18. desember 2018 á https://www.abc.net.au/life/toxic-masculinity-men-understanding-their-
behaviour/9998310 
45 Clarissa Lohr „This is why the concept of toxic masculinity can be problematic“ Indy100, sótt 18. 
desember 2018 á https://www.indy100.com/article/toxic-masculinity-problematic-feminism-women-men-
8406751 
46 „Facts and figures: Ending violence against women“ UNWomen, sótt 18. desember 2018 á 
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 



 

 

 

21 

 

Lokaorð 

Samskipti kynjanna er ein af meginstoðum sögunnar um Óþelló. Karlmennska Jagós og Óþellós 
drífur söguþráðinn áfram og konur leikritsins verða fyrir barðinu á henni. Fyrir nútímaáhorfandann 
er það sláandi að sjá hlutverk kvenna í verkinu. Samband Óþellós og Desdemónu er litað af 
valdaójafnvægi. Hugmyndir um hlutverk kynjanna hafa mikið breyst frá því að Shakespeare 
skrifaði Óþelló. Í október 2017 varð risavaxin bylting undir slagorðinu #metoo (#ég líka) þar sem 
konur sögðu frá kynbundu ofbeldi sem þær höfðu orðið fyrir. Saga Desdemónu gæti auðveldlega 
verið saga einhverra þessara ótalmörgu kvenna sem tjáð sig hafa síðasta árið. 
Auðvelt er að falla í þá gildru að skilja söguna þannig að fall Óþellós sé vegna villimannslegs eðlis 
hans. Hann hefur ekki stjórn á skapi sínu né konu sinni og vegna þess verður hann að drepa hana. 
Þessi mynd er oft dregin upp af svörtu fólki í gegnum hina ýmsu miðla. Reiða svarta konan, 
villimaðurinn, ósiðaði og grimmi maðurinn. Þessi túlkun gerir lítið úr sögunni og þetta er ekki það 
sem Shakespeare skrifaði. Við slíka túlkun glatast tilgangur sögunnar. Allir geta upplifað sig 
utangarðs, þetta er sammannleg tilfinning sem gerir okkur kleyft að finna til með Óþelló. Blackface 
er ódýr og yfirborðskennd leið til að koma því til skila. Saga sem á að snúast um útilokun vegna 
kynþáttar snýst fljótt upp í andhverfu sína þegar blackface er notað. Sagan sem á að fjalla um 
utangarðsmanninn Óþelló og ósanngirni þess að hann fái ekki sama pláss í feneysku samfélagi og 
aðrir útilokar á sama tíma svart fólk, sem hefur þurft að upplifa kynþáttafordóma á eigin skinni. 
Jafnvel þótt uppruni Óþellós skipti máli fyrir söguna þá er ekki nauðsynlegt að hafa söngvarann í 
blackface til þess að við skiljum að um mára sé að ræða. Við heyrum það og við þekkjum söguna. 
Hvítir söngvarar eru ráðnir til að taka að sér svart hlutverk. Hversu margir svartir söngvarar hafa 
misst af tækifæri til að syngja hlutverk vegna þess að það er ekki skrifað inn að það sé svart? Áður 
var nefnt dæmi um það, en auðvelt er að ímynda sér að þau séu fleiri á bak við tjöldin.  
Óperuheimurinn verður að þróast í takt við samfélagið ef listformið á að lifa af. Opna verður dyrnar 
fyrir gagnrýni og nýjum siðum. Langt er síðan leikhúsin skildu siði á borð við blackface eftir. Fyrir 
nútímaáhorfendum er þetta í besta falli óraunverulegt og afkáralegt og í versta falli gróflega 
niðurlægjandi og útilokandi.  

Nýjir áhorfendur munu sjá þær sögur sem settar eru upp aftur og aftur í nýju ljósi í gegnum augu 
sem mótuð hafa verið af samfélaginu. Auðvelt er að segja að aðeins sé um förðun að ræða en 
margir þættir spila inn í skynjun okkar á útkomunni. Til að mynda eru minstrel sýningar líklega það 
fyrsta sem kemur upp í huga fólks þegar rætt er um blackface. Í eðli sínu er Óþelló ekki 
skopstæling, en línan þar á milli er samt óskýr. Á þessu er stigsmunur en ekki eðlismunur.  Ef 
Óþelló væri eina dæmið um blackface eða baksagan væri allt önnur myndi upplifun okkar að 
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sjálfsögðu vera önnur, en raunin er ekki svo. Í ljósi þess hversu stutt er síðan svörtu fólki var neitað 
um tækifæri á stór sviðinu er ansi vafasamt að halda í þann sið sem fyrir svo stuttu útilokaði þessa 
listamenn. Nauðsynleg framþróun mun ekki eiga sér stað þegar ekki er hægt að sleppa taki á 
hefðunum. Til að mynda væru tækifærin fyrir konur á sviðinu mun færri en þau eru í raun og veru 
ef ekki væri brugðið aðeins út fyrir hefðina.  

Gamaldags ímynd óperunnar hjálpar væntanlega ekki til við að fylla óperuhúsin. En sögurnar sem 
enn er verið að setja upp hafa ekki misst vægi sitt þrátt fyrir framþróun samfélagsins. Hins vegar er 
ekki skrítið að þeir sem taki við keflinu í sviðslistunum leggi aðra merkingu í þær en hefði verið 
gert fyrir hundrað árum. Breytingar eru ekki endilega af því slæma. Þær eru nauðsynlegar til þess 
að samfélagið geti haldið áfram að þróast og dafna.  
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