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Gervið

Oddný Svava Steinarsdóttir

Bókin segir frá sjö konum sem eiga það allar 

sam eiginlegt að hafa haft áhrif á drag menningu 

sam tímans (á bilinu 2015-2020) hér á landi.  

Þær eru virkir meðlimir dragsenunnar sem 

drottningar eða kóngar. Hver og ein þeirra hefur 

einstaka baksögu, sitt sjónar horn og sína drag-

persónu. Markmið með bókinni er að kynna 

þessar konur fyrir þér, kæri lesandi. Hér segja 

þær frá kyn hneigð, persónulegri reynslu af drag-

senunni og ýmsu öðru. Bókinni er ætlað að vekja 

for vitni og spennu, auk þess að upplýsa og fræða.
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Hugmynd kviknar
Þegar kom að því að velja efni fyrir lokaverkefnið 

mitt þurfti ég ekki mikinn umhugsunartíma. Ég 

vildi vinna verkefni um drag! Ég vildi gera risa-

stórt rannsóknarverkefni, þar sem ég myndi rekja 

sögu drags á Íslandi. Taka viðtöl við alla – hugsa 

mjög stórt með engin takmörk! En þegar ferlið var 

hálfnað áttaði ég mig á því að ekki væri ger legt að 

vinna þetta verkefni á þennan víðfeðma hátt. Þá 

þurfti ég að stíga skref aftur á bak – og þar fann 

ég þann vinkil sem ég vildi nota, vinkil sem er mér 

kær og ég vissi að ég gæti haldið mig við. Í þessari 

endurskoðun hugsaði ég mikið um hvað þetta 

verkefni þýddi fyrir mig og það var sú hugsun sem 

kveikti hugmyndina sem hefur komið mér hingað.                              

Ákvörðunin sem ég tók var að skoða hver nig drag 

er í samtímanum á Íslandi – en ekki að horfa yfir 

alla söguna og hvernig birtingarformin hafa verið. 

Munurinn er einn helst sá að í dag er ríkjandi 

frelsi í dragsenunni. Frelsi til þess að vera hver 

sem þú vilt og undursamlegt andrúmsloft sem 

veitir öllum pláss til þess að skína. Það geta allir 

fengið að vera stjörnur. Stjörnur sem á öðrum tíma 

hefðu líklega ekki fengið sömu tækifæri. Sá hópur 

eru  konur dragsenunar. Með því að gera þennan 

hóp að meginumfjöllunarefni mínu hafði ég kost á 

því að nýta mína persónulegu reynslu, en síðastliðin 

þrjú ár hef ég skemmt sem dragdrottning í næturlífi 

Reykjavíkur. Þetta hefur verið virkilega skemmtilegt 

og gefandi ferðalag. Þau eru misjöfn viðbrögðin 

sem ég hef fengið, þegar ég segi frá þessum hluta 

lífs míns, en í flestum tilfellum eru þau jákvæð. Þær 

spurningar sem vakna oftast í tenglum við þetta 

viðfangsefni er „Geta konur líka gert drag? Er 

þetta ekki bara fyrir homma?“ Mitt svar er oftast 

þetta: „Þetta er hvorki fyrsta né síðasta skipti sem 

einhver segir að kona geti ekki gert eitthvað!“ með 

OF-dramatískum tóni. Verkefnið snýst um að sýna 

þessar konur í sínu besta ljósi og sýna hversu vel 

þær eiga heima í þessum heimi, sem út á við hefur 

fyrst og fremst verið eignaður körlum.

Mín reynsla
Síðustu fjórum árum hef ég eytt í að dansa og 

skemmta undir sviðsnafninu Lola Von Heart. Ég er 

dragdrottning. Í gegnum dragsenu Íslands hef ég 

kynnst merkilegu fólki og myndað við þau einstök 

tengsl, sannarlega dottið í lukkupottinn. Þetta fólk 

kalla ég hinsegin fjölskylduna mína. Þau hafa hjálpað 

mér á vegu sem erfitt er að lýsa en ég get með sanni 

sagt að ég verð að eilífu þakklát fyrir þau.  
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„Drags“ eftir Gregory Kramersem. Þessi verk sýna 

bæði dragdrottningar og kónga í ljósmyndum og 

sögum. Báðum verkunum tekst vel upp að aðskilja 

þessa hópa ekki og gefa þeim báðum pláss. Önnur 

verk með sambærilegar hugmyndir hafa annað 

hvort engar konur eða hafa aðskilið þær vegna þess 

að þær fá ekki sömu viðurkenningu sem „alvöru“ 

dragdrottningar. 

Dagur nokkur í september árið 2017 hófst í miklu 

stressi. Þann daginn tók ég í fyrsta sinn þátt í 

dragsýningu; hún heitir Drag-Lab og er haldin 

á Gauknum í hverjum mánuði. Ég var alls ekki 

tilbúin. Ég hafði haldið að þetta yrði lítið mál en 

undirbúningurinn vatt upp á sig og til að bæta gráu 

ofan á svart hafði ég heyrt að fræg dragdrottning 

úr RuPaul’s Drag Race yrði í salnum að horfa. Ég 

reyndi að sauma kjól samdægurs, sem auðvitað 

gekk ekki vel; ég saumaði pilsið öfugt á efri hlutann 

tvisvar sinnum og vinstri ermina öfugt einu sinni. 

Kjóllinn virkaði svo sem uppi á sviði en endaði í 

ruslinu sama kvöld þar sem hann rifnaði í sundur 

og hafði í rauninni aldrei passað á mig. Þrátt fyrir að 

kvöldið hafi verið troðfullt af stressi og óþægindum, 

þá er það meðal skemmtilegustu minninga sem ég 

á, og eftir þetta kvöld hægði ég sannarlega ekki 

á mér. Í kjölfarið hef ég byggt upp náin tengsl og 

vináttu við annað draglistafólk á Íslandi og augu 

mín hafa opnast fyrir þessari list, þessari tjáningu og 

hinsegin menningu sem er svo rótgróin og djúp að 

hún sprettur upp á ótrúlegustu stöðum. Drag hefur 

líka læðst inn í líf þeirra sem standa mér næst og 

hefur opnað á samtöl um kyn og hvað er að vera 

hinsegin. Samfélag nútímans er opnara fyrir hinsegin 

menningu, þá sérstaklega dragi, heldur en nokkurn 

tímann áður. 

Þrátt fyrir þessar miklu vinsældir drags hefur 

mikilvægur hluti þessarar menningar ekki fengið 

að skína á heimsmælikvarða; það eru sískynja 

konur sem eru í dragi og mynda stóran part af 

íslensku dragsenunni. Hugtök eins og jafnrétti, 

kynferðislegt áreiti og femínismi koma oftast 

fram og þau hafa sterka tengingu við frásagnir 

kvennanna. Verkefnið er því að segja má gert af 

konu, um konur fyrir konur og mér finnst þessi 

áhersla vera mjög mikilvægur partur af því. 

Önnur sambærileg verkefni sem ég skoðaði í 

minni hugmyndavinnu voru bókverk á borð við: 

„Drag. The complete story“ eftir Simon Doonan og 

Lola, fyrsta sinn í dragi
sept. 2017
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Hönnunarferlið
Þegar hönnunar ferlið hófst hafði ég góða og 

skýra hugmynd um hvað ég vildi gera þó svo 

að útfærslan hafi komið mun seinna s.s. útlitið, 

hönnunin, innihaldið. Ég fór af stað með lítið annað 

en markmiðið að segja sögu kvenna í dragi á Íslandi 

á einfaldan en jafnframt áhugaverðan hátt. Ég vildi 

að verkefnið yrði samansafn af sögum, myndum og 

umræðum sem móta dragsenu Íslands eins og hún 

er í dag. Ég fór að hugsa um hvað væri áhugavert 

fyrir utanaðkomandi að vita, hvað væri það sem 

konurnar vildu tala um og hvar get ég snert á efnið á 

nýjan og skapandi hátt?

Þar sem ég er ritstjóri, listrænn stjórnandi og 

hönnuður gat ég stjórnað hverju einasta smáatriði 

til að segja söguna eins og mér þótti henta best. 

Viðtölin eru sniðin til að kveikja umræðu um það 

helsta sem fólk veltir fyrir sér þegar það kemur að 

konum í dragi og skoða félagslegu umræðuna, það 

afl sem drag hefur í dag og hvar konur standa í því 

samhengi. Spurningarnar voru frekar opnar og hver 

og einn viðmælandi gat túlkað þær á sinn hátt, sem 

dæmi spyr ég um „hvers vegna þær byrjuðu í dragi?“ 

sú spurning leiddi oft til sögu um fyrsta skiptið í dragi 

eða í hugmyndafræði um kyn og kyngervi. Þetta 

skapaði tóninn sem ég vildi, einhverskonar samtal á 

milli viðmælanda og lesandans og þá hleypir honum 

inn í heim og huga viðmælanda. 

Spurning sem ríkti helst yfir mér í gegnum þetta 

ferli er „Hvernig lítur drag út?“ Ég hef ekki fundið 

eina lýsingu sem getur fallið yfir allar týpur af dragi 

þar sem listformið þekkir engin mörk og er opið fyrir 

túlkun allra sem taka þátt hvort sem það er að gera 

sig upp í drag eða horfa á sýningu. Þó sé ég drag 

sem litríkt, hávært og djarft listform.

Ég byrjaði á að liggja yfir ljósmyndum af drag-

drottningum og kóngum. Ég reyndi að finna leið til 

að byggja upp framsettningu og grafíst útlit sem 

gæti dreifst yfir alla, án þess að taka frá hverjum 

einstakling fyrir sig. Ég ákvað að gera bókverk sem 

er byggt í kringum þær sögur og frásagnir sem ég 

hef safnað saman og skapað til að draga upp mynd 

af þessu litla samfélagi. Ég vildi eitthvað hlutlægt – 

vera með afurð sem væri snertanleg. Að upplifunin 

sé augnablikið, það sem verið er að skoða á þeim 

tímapunkti. Það er þessi tilfinning sem líka er hægt 

er að finna á dragsýningu: eitthvað lýkst upp fyrir 

manni. Hafir þú ekki farið á slíka sýningu mæli ég 

með því. Ég vildi skapa leik í uppsetningu bókarinnar 

og stöðugt halda lesanda við efnið. Þetta allt 

gerði ég til að gefa hverjum og einum við-

mælanda sitt eigið sviðsljós, sem hefur alltaf verið 

grunnhugmyndafræði dragsenu Íslands. 

„Að skilja hæfileikana þína eftir ofan í skúffu er mikil 

synd“ er athugasemd sem ég hef fengið á minni 

skólagöngu. Hún hefur fylgt mér lengi. Því ákvað 

ég á þessu ferðalagi að nýta eins mikið af mínum 

hæfileikum og ég get. Að ég skyldi skora á sjálfa 

mig. Stærsta og jafnframt erfiðasta áskorunin voru 

viðtölin og þá sérstaklega ritunin þar sem ég veit 

að stafsetning og orðaforði hefur ávallt verið minn 

veikleiki. Ég ákvað að láta það ekki stoppa mig og 

innkallaði nokkra greiða frá fjölskyldu og vinum til 

þess að aðstoða mig við yfirlestur.
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Ljósmyndir
Ljósmyndir eru afar mikilvægur þáttur í heildarverkinu 

enda er drag afar sjónrænt listform sem erfitt er að 

koma til skila í orðum einum. Ég lagði því mikinn 

tíma og metnað í að taka ljósmyndir sem gætu 

endurspeglað persónuleika hvers og eins viðmælanda 

og sýnt fjölbreytnina innan senunnar.  

Ég tók einstaklingsmyndir fyrir hvert viðtal og 

hópmyndir af konunum sem eru í brennidepli í bókinni. 

Fyrir þessar myndir hafði ég hönd í bagga með 

stílíseringu en leyfði hverri og einni þó að ráða sínu 

útliti þannig að persónuleikar þeirra fengju að njóta sín. 

Utan þess hannaði ég og framkvæmdi þrjá myndaþætti 

sem eru frá upphafi til enda mín listræna sýn. 
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Sá fyrsti er Bleiki þríhyrningurinn sem hefur beina 

tengingu við BA ritgerðina mína, að sama nafni. 

Saga táknsins á upphaf sitt í seinni heimsstyrjöldinni 

þar sem það var notað til að auðkenna homma í 

fangabúðum nasista og þá jafnvel nýtt sem átylla 

til að taka þá af lífi – í hugmyndafræði nasista voru 

hommar hópur sem álitinn var óþarfur og óæskilegur. 

Upp úr 1970 tók hinsegin samfélagið valdið í sínar 

hendur og sneri merkingu bleika þríhyrningsins 

við, frá neikvæðri yfir í jákvæða. Í nútímasamfélagi 

gegnir hinn bleiki þríhyrningur því hlutverki að 

vera táknmynd fyrir baráttu hinsegin fólks. Ég vildi 

sjá hvað myndi gerast ef nútíma femínismi og 

barátta hinsegin fólks myndi blandast saman. Lola, 

Chardonnay, Milo og Jenny voru skipuleggjendur 

dragsýningarinnar „Femme-in-Unity“ haustið 2019. 

Sýningin innihélt aðeins konur úr dragsenunni og 

allur ágóði hennar fóra til Stígamóta. Ég valdi því 

þennan hóp til að bera þessi skilaboð til lesandans. 

Bleiki liturinn í myndaþættinum er einnig tekinn úr 

auglýsingum „Femme-in-Unity“, sem ég hannaði, 

og er því bein vísun í myndræna framsetningu 

sýningarinnar. 

Annar myndaþáttur, Augun, snýst um sjónrænu 

hliðina á dragi. Ég bjó til augnhár fyrir þann hóp 

sem hefur verið fremstur í að taka dragförðun upp á 

næsta stig : Lola, Jenny, Milo og Yan-Nuss. Þau taka 

áhættur, gera ýmsar tilraunir og eru því fullkomin til 

að bera þessi skilaboð til lesandans. 

Þriðji og síðasti þátturinn er KRÓla9NAns5, þar 

sem Lola og Hans eru stjörnurnar. Hugmyndin bak 

við myndaþáttinn er hvernig draglistafólk er oft séð 

sem einhvers konar eign áhorfandans, að þau séu 

keypt fyrir kvöldið og öll persónuleg mörk hverfi 

þegar gervið er uppi. Lola og Hans eru strippuð 

niður, blásin út og sett aftur saman með leifum af 

litum og keðjum sem sameina þau. 
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Ég hafði aðgang og afnot af miklu magni af 

ljósmyndum sem hefur verið safnað saman frá öllum 

sýningum undir merkjum Drag-Súgs og Drag-Lab. 

Í dag er Drag-Súgur stærsta dragsýning Íslands. 

Hún er haldin mánaðarlega á Gauknum, þar sem 

hún hefur átt heimili síðan fyrsta sýningin átti sér 

stað. Drag-Lab átti að vera í mun lausara formi, opið 

fyrir nýliðum og algjörlega tilraunakennt. Það voru 

of margir í Drag-Súg og því ekki pláss fyrir alla, auk 

þess sem ójafnvægi var milli fólks í sviðsframkomu 

og reynslu. Í dag eru sýningarnar tvær eins og 

systur. Þessar sýningar eru umhverfið sem drag-

karakterarnir alast upp í, þetta eru fyrstu skrefin 

þeirra í drag-ferli. Stemningin sem myndast á þessum 

kvöldum er það sem gerir dragsenu Íslands svo 

einstaka og áhugaverða. Þessar ljósmyndir eru eftir 

Lovísu Sigurjónsdóttur og Lisu Geyersbach. 

Þær eru settar í gráskala til að skilgreina þær frá 

mínum eigin og einnig fynst mér gráskalin skila 

hugmyndini að þær myndir eru til að sýna sögu 

drags, þar sem þær eru frá alvöru sýningum og sýna 

persónuleika kvennana.
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Litir og skreytingar
Þegar hönnunarferlið hófst langaði mig að 

taka merkja-kerfi nasistanna sem ég hafði skrifað um 

í ritgerðinni minni „Bleiki Þríhyrningurinn“ og nota 

marga liti til að skipta henni niður. Ég hafði séð fyrir 

mér að úthluta hverjum viðmælanda lit, og að það 

myndi minna á regnbogafánann. Þegar leið á varð 

það kerfi óskýrt og truflandi. Í bókinni eru því tveir 

litir notaðir, rauður og gulur. Rauður kemur frá Lólu, 

það er einkennisliturinn hennar og þar sem ég – 

spegilmynd hennar – er að segja söguna ætti minn 

uppáhalds litur (í hönnun) að vera notaður á móti, guli 

liturinn. Í bókinni eru línur sem dreifast á opnurnar 

og leika við viðfangsefni og texta. Hugmyndin bak 

við þá strengi kemur frá Chardonnay Bublée og 

atriði sem hún skapaði og bar heitið „Slip“. Þetta eru 

strengir sem tákna þær reglur um kyn og framkomu 

sem okkur er úthlutað við fæðingu. Drag teygir á 

þessum strengjum, eins langt og við komumst upp 

með og á endanum skjótast þeir til baka og verða 

sjúskaðir, í rugli og flækju.

Letur
Fyrir megintexta vildi ég letur sem væri ekki með 

mikinn karakter, ég vildi letur sem væri auðlesið og 

skýrt. En aðallega vildi ég letur sem myndi styðja 

við ljósmyndirnar frekar en að berjast á móti þeim. 

Proxima Nova varð fyrir valinu. 

Sem skreytingarletur valdi ég að taka frítt letur 

af netinu sem væri með handskrifað útlit. Úr varð að 

ég tók letur að nafni 01 Kinder og gerði lagfæringar. 

Þá aðallega að búa til íslenska stafi og laga stafabil, 

þó í bókinni sé hann handstilltur í hvert skipti til þess 

að hann virki sem minnst eins og tölvugert letur. Ég 

hafði upprunalega viljað handskrifa allt líkt og ég 

handteiknaði strengina en það gekk ekki til enda.
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Litið yfir öxl
Markmið mitt var að gefa þessum sjö konum stað til 

að skína, ég vildi skapa lítinn glugga fyrir almenning 

til að sjá inn í heim okkar og ég tel mér hafa tekist 

það. Þó það sé enn heill haugur af efni sem ég 

notaði ekki við gerð þessarar bókar er ég ánægð 

með það sem ég valdi. Það segir söguna, það sýnir 

andrúmsloftið og það sýnir okkur. Þegar uppi er 

staðið er ég ánægð og sé marga möguleika til að 

fara lengra með þetta verkefni. Fyrst og fremst 

langar mig að þýða bókina á ensku svo sá hluti 

dragsenu Íslands sem ekki er íslenskumælandi 

gæti notið þess að lesa hana líka. Einnig kitlar mig 

að framkvæma upprunalegu hugmyndina, risastórt 

rannsóknarverkefni með engin mörk – en ég þyrfti 

teymi með mér í það. 

Þetta hefur verið langt og strangt ferli, 

sérstaklega í því ástandi sem samfélagið hefur verið 

í vegna Covid-19 veirunnar. Ég bjó til litla vinnustofu í 

stúdentaíbúðinni minni og setti upp ljósmyndastúdíó 

í sömu, litlu íbúð. Þegar glimmerið hefur sest og ég 

sit með bókina tilbúna og horfi yfir ferlið rennur yfir 

mig flóð af tilfinningum og minningum og ég sé enn 

skýrar hversu heppin ég er með þennan hóp.
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