
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hinsegin konur og trans einstaklingar á 
óperusviðinu 

 
Sýnileiki hinsegin kvenna og trans einstaklinga í óperum sem 

frumsýndar hafa verið á síðustu 25 árum 

Íris Björk Gunnarsdóttir 

Lokaverkefni til B.Mus-prófs 
Listaháskóli Íslands 

Tónlistardeild 
Vorönn 2021 



 



 

Hinsegin konur og trans einstaklingar á 
óperusviðinu 

Sýnileiki hinsegin kvenna og trans einstaklinga í óperum sem 
frumsýndar hafa verið á síðustu 25 árum 

Íris Björk Gunnarsdóttir 

Lokaverkefni til B.Mus-prófs í klassískum söng 

Leiðbeinandi: Árni Heimir Ingólfsson  
Tónlistardeild 

Söngdeild 
Vorönn 2021 



 

 

 
 
 
 
Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni til B.Mus-prófs í klassískum söng við 
Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi 
höfundar. 



Útdráttur 
Markmkið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á sýnileika hinsegin einstaklinga á 

óperusviðinu. Mikilvægt er að óperan, rétt eins og aðrir miðlar, endurspegli samfélag okkar 

eins og það er og hefur verið. Sýnileiki er lykillinn að samþykki. Með því að fjalla um 

birtingarmynd hinseginleika á óperusviði er hægt að kanna hvar og hvort hinseginleikinn 

sé til staðar og hvort fjölbreytileika skorti í óperuheiminum. 

Hér verður sjónum beint að óperum sem frumsýndar hafa verið á síðustu 25 árum 

og hafa sýnilegar hinsegin konur eða trans einstaklinga.Við söfnun efnis var notast við 

gagnagrunna sem geyma efni tengt nýjum óperum og inntaki þeirra. Farið var yfir breitt 

svið óperubókmenntanna og lesin ýmis fræðirit, óperusögubækur, greinar og gagnrýni. 

Hlustað var á þær upptökur sem gefnar hafa verið út sem og myndbönd sem hafa verið birt 

af sýningum óperanna. 

Fjallað er um hverja óperu fyrir sig, stuttlega farið yfir söguþræði þeirra og tekið 

fram með hvaða hætti hinseginleiki er sýnilegur. Stílbrigði tónlistarinnar er greind í 

samhengi við eiginleika sögupersóna og hinseginleika þeirra. Í lokin eru teknar saman þær 

niðurstöður sem má lesa úr gögnunum og kannað hvort birtingarmyndin endurspegli breytt 

viðhorf samfélagsins til hinsegin kvenna og trans einstaklinga. 

Viðhorf margra samfélaga er loksins að breytast og við færumst nær því að 

hinsegin einstaklingar séu samþykktir eins og þeir eru. Þetta endurspeglast í þeim óperum 

sem fjallað verður um. Ellefu óperur hafa verið frumsýndar á síðastliðnum 25 árum þar 

sem hinsegin konur eða trans einstaklingar eru sýnilegir. Flestar óperurnar rekja sögu 

samkynja ástarsambands. Í öllum verkunum er hinseginleikinn í forgrunni að því leyti að 

hinsegin persóna eða persónur eru aðalhlutverk. 
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Inngangur  

„We’re here, we’re queer, get used to it.“1  

Mikið hefur verið skrifað um óperur í gegnum tíðina. Til eru bækur sem fjalla um 

óperusöguna, telja upp þekktustu óperurnar og rekja söguþráð þeirra. Margt hefur verið 

skrifað um tónskáldin sjálf, líf þeirra rakið og fjallað um menntun þeirra og stílbrigði 

tónlistarinnar.2 Aftur á móti skortir umfjöllun um sýnilegan hinseginleika í óperuheiminum 

gegnum tíðina og markmið þessarar ritgerðar er að bæta þar úr. 

Mikilvægt er að óperan, rétt eins og aðrir miðlar, endurspegli samfélag okkar eins 

og það er og hefur verið. Óperur gegnum tímans rás hafa verið einsleitar hvað yrkisefni 

varðar. Flestar fjalla um hvíta karlmenn, sem oft eru af efri stéttum samfélagsins, og 

ástarsambönd þeirra við hvítar konur. Eina undantekningin frá þessu er óperan Lulu eftir 

Alban Berg sem var frumsýnd árið 1937, en tónskáldið hafði skömmu áður látist frá 

verkinu ófullgerðu. Meðal persóna í Lulu er greifynjan Maria Geschwitz sem er eina 

bersýnilega samkynhneigða hlutverk óperusögunnar fram á 21. öld og markar upphaf 

sýnileika hinsegin einstaklinga í óperum. Berg átti systur sem var samkynhneigð og var 

langt á undan samtímamönnum sínum hvað varðar samþykki hinseginleika. 

Þó að það sé vissulega skref í rétta átt að lesbía sé meðal sögupersóna í Lulu þá er 

birtingarmyndin hér að miklu leyti neikvæð. Geschwitz fórnar öllu fyrir Lulu og á 

endanum einnig eigin lífi, þó að ást hennar hafi verið óendurgoldin alveg fram að lokum. 

Hlutverkið þjónar einungis einum tilgangi, að sýna áhorfandanum hve mikið vald Lulu 

hefur á fólkinu í kringum sig, jafnvel konur verða ástfangnar af henni. Það verður seint 

sagt að Geschwitz sé nokkurs konar fyrirmynd lesbía eða sé hluti af frelsisbaráttu hinsegin 

fólks. En hún er hins vegar fyrsta samkynhneigða sögupersónan á sviði óperunnar, bæði 

hvað varðar konur og karla. Það áttu eftir að líða rúm 70 ár þar til næst sást samkynhneigð 

kona á óperusviðinu. 

 
1 „Stonewall riots,“ History, 31. maí 2017, sótt 18. september 2020 á 
https://www.history.com/topics/gay-rights/the-stonewall-riots#section_2. 
2 Carolyn Abbate og Roger Parker, A History of Opera. (New York: WW. Norton & 
Company, 2012); Stanley Sadie, Definitive Opera Encyclopedia. (London: Flame Tree 
Publishing, 2017). 
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Tónskáld sem fjallað hefur verið mikið um í tengslum við hinsegin óperur er 

Benjamin Britten. Hann var uppi á árunum 1913-1976 og samdi á þeim tíma sextán óperur. 

Margar þeirra eru skrifaðar fyrir manninn hans, tenórinn Peter Pears, og hafa hinsegin 

undirtón. Hjónaband samkynja para voru ekki lögleidd á Bretlandi fyrr en eftir þeirra tíð, 

en þeir voru þó alltaf opnir með það að þeir væru par. Síðasta ópera Britten, Death in 

Venice, er tileinkuð Pears og hefur skýran hinseginleika.  

Death in Venice var frumsýnd í London árið 1973 og fjallar um skáld sem verður 

ástfangið af ungum dreng á ferðalagi. Þeir eiga aldrei samskipti, heldur fylgist skáldið með 

honum úr fjarlægð. Þegar hann ætlar að ferðast aftur heim getur hann ekki slitið sig frá 

drengnum.3 Meira um kynræna tjáningu í óperum Brittens má lesa í bókinni Music and 

Sexuality in Britten eftir Philip Brett. Hann var bandarískur tónlistarfræðingur sem hefur 

skrifað mikið um hinsegin tónlist. Meðal bóka sem hann stóð að er bókin Queering the 

Pitch. Þar eru fimmtán kaflar eftir mismunandi höfunda sem fjalla um hinseginleika í 

tengslum við klassíska tónlist. Aðeins einn kaflanna fjallar um hinsegin sögupersónur í 

óperum. Hinir rithöfundarnir rýna í fortíðina og kanna hvort hægt sé að staðfesta 

samkynhneigð tónskálda á borð við Händel og Schubert með því að rýna í tónmál þeirra. 

Þetta er einkennandi fyrir þær fræðigreinar sem má finna um efnið. Örfáar greinar fjalla 

um sýnleika hinsegin sögupersóna á óperusviðinu og engin þeirra tekur saman sögu 

hinsegin sögupersóna. Sorglegt er að sjá hversu lítið er fjallað um hinsegin konur. Þær fáu 

greinar sem fjalla um hinsegin sögupersónur fjalla nær allar um óperur Brittens en í 

óperum hans koma einungis fyrir hinsegin karlmenn með beinum eða óbeinum hætti. 

Með því að fjalla um birtingarmynd hinseginleika á óperusviði er hægt að kanna 

hvar og hvort hinseginleikinn sé til staðar og hvort fjölbreytileika skorti í óperuheiminum. 

Það að hinsegin einstaklingar séu ekki sýnilegir í hvers kyns listaverkum gefur bjagaða 

mynd af samfélaginu eins og það er í raun. Þetta er ekki einungis mikilvægt til þess að 

óperan haldi velli á tímum þar sem vinsældir ópera fara minnkandi heldur einnig til þess að 

hinsegin einstaklingur geti séð sig í óperunni, speglað sig í söngvurum og/eða hlutverkum, 

og vitað að hann/hún/hán er viðurkenndur og samþykktur af óperuheiminum rétt eins og 

annars staðar, líkt og allir aðrir. Sýnileiki hinseginleika opnar augu fólks og gerir því ljóst 

 
3 The Red House Aldeburgh, „Death in Venice,“ sótt12. september 2020 á 
https://brittenpears.org/explore/benjamin-britten/music/operas/death-in-venice/. 
 



 

7 
 

að hinsegin einstaklingar eru einstaklingar eins og aðrir og að hinseginleiki er ekki 

afkáralegur eða öðruvísi. Sýnileiki er lykillinn að samþykki. 

Til þess að minnka umfang efnisins eru tvær takmarkanir settar á óperur sem fjallað 

verður um. Annars vegar er einungis fjallað um óperur sem frumsýndar hafa verið á 

síðustu 25 árum. Hins vegar verður sjónum beint að kvenkyns og trans sögupersónum. Þá 

falla undir trans einstaklinga allir þeir sem skilgreina sig utan þess kyns sem þeim var 

úthlutað við fæðingu, hvort sem þau skilgreini kyn sitt innan tvíhyggju kynjakerfisins eða 

utan þess og eru þá kynsegin. 

Til þess að kanna og greina birtingarmynd hinsegin kvenna og trans einstaklinga í 

óperum eru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurninar; Hver er birtingarmynd 

hinseginleika kvenna og trans einstaklinga í óperum sem frumsýndar hafa verið á síðustu 

25 árum? Hvernig endurspeglar birtingarmyndin breytt viðhorf til hinsegin kvenna og trans 

einstaklinga á sama tímabili? 

Við söfnun efnis var notast við gagnagrunna sem geyma efni tengt nýjum óperum 

og inntaki þeirra. Þá voru orð eins og samkynhneigð, lesbía, trans og hinsegin slegin inn 

ásamt orðinu ópera bæði á íslensku og ensku og í kjölfarið var lesið um hvar 

hinseginleikann sé að finna í óperuheiminum. Lesin voru blogg og aðrar umræður um 

hinsegin óperur og leitað ritrýndra heimilda um viðfangsefnið. Hlustað var á þær upptökur 

sem gefnar hafa verið út sem og myndbönd sem má finna á netinu af sýningum óperanna. 

Farið var yfir breitt svið óperubókmenntanna og lesin voru ýmis fræðirit, óperusögubækur, 

greinar og gagnrýni.  

Ritgerðin er byggð upp á þann hátt að meginmáli er skipt upp í tvo kafla. Fyrsti 

kaflinn heitir „Lesbíur og tvíkynhneigðar konur,“ annar kaflinn „Trans og kynsegin 

einstaklingar.” Fjallað er um hverja óperu fyrir sig, tekið fram hver samdi verkið og 

hvenær það var frumsýnt. Stuttlega verður farið yfir söguþræði óperanna og tekið fram 

með hvaða hætti hinseginleiki er sýnilegur. Einnig verður fjallað um stíl tónlistarinnar í 

hverri óperu. Í lokin eru teknar saman þær niðurstöður sem má lesa úr gögnunum og 

kannað hvort birtingarmyndin endurspegli breytt viðhorf samfélagsins til hinsegin kvenna 

og trans einstaklinga. 

Viðhorf margra samfélaga er loksins að breytast og við færumst nær því að hinsegin 

einstaklingar séu samþykktir eins og þeir eru. Þetta endurspeglast í þeim óperum sem 

fjallað verður um. Ellefu óperur hafa verið frumsýndar á síðastliðnum 25 árum þar sem 
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sýnilegar eru hinsegin konur eða trans einstaklingar. Flestar óperurnar rekja sögu samkynja 

ástarsambands. Í öllum verkunum er hinseginleikinn í forgrunni að því leyti að hinsegin 

persóna eða persónur eru aðalhlutverk. 

  



 

9 
 

1. Lesbíur og tvíkynhneigðar konur 

Hér verða taldar upp óperur þar sem koma fyrir lesbíur og tvíkynhneigðar konur. 

Stuttlega er fjallað um hverja óperu fyrir sig. 

 

1.1 Patience and Sarah – Paula M. Kimper, 1998 

Óperan Patience and Sarah er eftir Paulu M. Kimper en óperutextinn er eftir 

Wende Persons. Textinn er byggður á samnefndri skáldsögu eftir Isabel Miller sem dregur 

efni sitt af ástarsögu tveggja kvenna sem voru uppi á 19. öld í Bandaríkjunum. Óperan var 

pöntuð af American Opera Projects og var frumsýnd fyrir fullum sal á Lincoln Center 

Festival í New York árið 1998. Hún hefur verið sett upp víða um Bandaríkin og einnig í 

Bretlandi og hlotið mikið lof gagnrýnenda. Óperan er upphaflega skrifuð fyrir sextán 

manna kammersveit og átta söngvara. Tónlistin ber skýr einkenni rómantískrar tónlistar.  

Sagan gerist árið 1816 í Connecticut. Patience er úr ríkri og afar guðrækinni 

fjölskyldu. Hún býr með bróður sínum, konu hans og börnum þeirra þremur. Faðir hennar 

er dáinn en hefur arfleitt hana og bróður hennar að húsinu til jafns. Bróðirinn og kona hans 

nefna ítrekað við hana að hún eigi að gifta sig og gefa upp á bátinn drauma sína um að 

verða frægur listmálari. Sarah er hins vegar úr fátækri fjölskyldu, faðir hennar er bóndi og 

þar sem hann eignaðist einungis dætur hefur Sarah alltaf látið sem hún væri strákur og 

unnið á bóndabæ föður síns. Hún er með stutt hár og gengur ávallt um í strákafötum. 

Sarah og Patience kynnast og verða ástfangnar við fyrstu sýn. Þær ætla að flýja 

heimili sín og hefja nýtt líf saman en fjölskylda Patience stöðvar hana. Sarah dulbýr sig þá 

sem strák, tekur upp nafnið Sam og fer ein í leit að betra lífi. Hún rekst á Parsons, ungan 

ferðalang og bóksala, sem leyfir henni að ferðast með sér og þau verða góðir vinir. Parsons 

heldur alltaf að Sarah sé strákur en þegar hann verður ástfangin af henni og ætlar að kyssa 

hana segir hún honum sannleikann og snýr aftur heim. Sarah heimsækir Patience á hverjum 

degi og þegar mágkona Patience gengur inn á þær í faðmlögum kemst upp um 

ástarsamband þeirra. Bróðir Patience gefur þeim loks blessun sína og þær yfirgefa 

heimabæ sinn til þess að kaupa sér land og hefja nýtt líf saman.4 

 
4 „The Opera,“ Patience and Sarah, sótt 18. júní 2020 á http://patiencesarah.com/brief-
description/; Susan Gonzalez. Patience and Sarah 5 09 19, YouTube, Bandaríkin, 2019. 
Sótt 18 júní á https://www.youtube.com/watch?v=Hoss76HPbI8&t=2s. 
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Hinseginleiki er afar sýnilegur í þessari óperu, bæði eru hér tvær lesbíur og einn 

hommi. Að vissu leyti eru hér skýrar stereótýpur. Patience er listræn, blíð og gengur ávallt 

í kjólum. Hlutverkið er skrifað fyrir bjartan sópran og tónskáldið notar mikið efri tóna 

raddarinnar. Laglínur Patience eru fljótandi, lagrænar og dreymandi. Sarah er strákaleg, 

sterk, talar grófara mál og gengur í buxum með stutt hár. Hlutverkið er skrifað fyrir 

mezzósópran sem syngur mikið á neðra sviði. Laglínur hennar eru einfaldari og hafa 

dularfullan blæ. Þær gegna að vissu leyti hlutverki kvenlegu týpunnar og karlmannslegu 

týpunnar í sambandinu eins og svo oft má sjá samkynhneigð sambönd í kvikmyndum og 

sjónvarpi nútímans.  

Verkið litast óneitanlega af því að sagan dregur efni sitt af 19. aldar ástarsögu. 

Viðbrögð fjölskyldna þeirra við sambandinu eru í takt við viðhorf samfélagsins til hinsegin 

einstaklinga á þessum tíma. Hins vegar hefur höfundum tekist að semja fallega ástarsögu 

sem líður lítið fyrir það hve afkáraleg samkynhneigð þótti á þeim tíma sem hún á sér stað. 

Dúettar þeirra Söruh og Patience eru melódískir og fallegir og auðvelt er að sjá hve 

ástfangnar þær eru. Í upphafi verksins er tónlistin létt og lifandi og greina má mikla 

eftirvæntingu og spennu þeirra beggja. Þegar þær eru aðskildar er tónlistin drungalegri og 

sorglegri. Rauði þráðurinn gegnum óperuna er þrá og tónskáldinu tekst vel að láta 

tónlistina endurspegla þrá þeirra beggja. Lokakafli verksins hefur hljóm nýrómantískrar 

tónlistar sem minnir á tónlist Francis Poulenc. Hljómsveitin leikur lagrænar og litríkar línur 

undir stórfenglegum söng Patience og Söruh. 

 

1.2 The Bitter Tears of Petra von Kant – Gerald Barry, 2005 

Óperan The Bitter Tears of Petra von Kant er eftir Gerald Barry, óperutextinn er 

eftir Rainer Werner Fassbinder í enskri þýðingu Denis Calandra. Rainer skrifaði einnig 

leikrit og leikstýrði kvikmynd með sama nafni sem frumsýnd var árið 1972 og notar 

tónskáldið textann nærri orðrétt. Bæði í bíómyndinni og óperunni eru öll hlutverkin leikin 

af konum.5 Verkið er samið fyrir stóra fullskipaða hljómsveit, þrjá sóprani, einn 

mezzósópran, eina kontralt og eina leikkonu. Hljómsveitin er stór og fullskipuð. 

Óperan var frumsýnd í English National Opera í London árið 2005 og fjallar um líf 

og sorgir Petru von Kant, sem er farsæll en hrokafullur fatahönnuður. Hún verður ástfangin 

 
5 „The Bitter Tears of Petra von Kant,“ Internet Movie Database, sótt 16. september 2021 á 
https://www.imdb.com/title/tt0068278/. 
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af hinni ungu og fallegu Karin sem hefur flust til Þýskalands til þess að reyna fyrir sér sem 

fyrirsæta. Petra tjáir Karin ást sína, býður henni að búa hjá sér og að hjálpa henni að ná 

frama í tískubransanum. Ást Petru er ekki endurgoldin og restin af óperunni rekur erfitt 

samband þeirra, mikla drykkju Petru og sjálfsvorkun sem endar með því að Karin fer að 

lokum frá henni.6 

Gerald Barry lærði tónsmíðar meðal annars hjá Karlheiz Stockhausen í Köln.7 Í The 

Bitter Tears of Petra von Kant má greina skýr áhrif seríaltónlistar Stockhausens. Tónlistin 

fylgir ekki ströngum reglum raðtækninnar en er engu að síður atónal og ómstríð. 

Sönglínurnar eru alls ekki lýrískar heldur meira í átt að því að vera talandi. Verkið er 

gegnumsamið í sama stíl, enginn heyranlegur munur á því hvað er resítatív og hvað er aría. 

Vegna óhefðbundinna tónbila reynir á góðan söngvara bæði að læra verkið og að flytja 

það. Inn á milli fær hljómsveitin að njóta sín í áhrifamiklum og sterkum laglínum sem eru 

atónal, oft krómatískar og ónotalegar hlustunar. Í þeim hlutum leika brasshljóðfærin stórt 

hlutverk og spila sterkt með áherslum og snörpum hreyfingum. Verkið minnir um margt á 

óperuna Lulu eftir Alban Berg sem og fyrri verk Schönbergs. Óperan fellur að mörgu leyti 

undir raunsæisstíl bæði hvað varðar umfjöllunarefni og tónlistina sjálfa.8 

 

1.3 When the Sun Comes Out – Leslie Uyeda, 2013 

 Óperan When the Sun Comes Out er eftir Leslie Uyeda og óperutextinn er eftir 

Rachel Rose.9 Hún var pöntuð af hátíðinni Vancouver Queer Arts Festival og frumflutt á 

hátíðinni árið 2013 og er kölluð fyrsta lebíska ópera Kanada. Þrír söngvarar fara með 

hlutverk í óperunni: sópran, mezzósópran og barítón. Hljómsveitina skipa fimm 

hljóðfæraleikarar sem leika á fiðlu, selló, flautu, klarínett og píanó.  

Sagan rekur líf þriggja einstaklinga sem búa í dystópíska heiminum Fundamentalíu 

þar sem dauðarefsing liggur við samkynja ástum. Solana og Lilah hafa fallið fyrir hvorri 

 
6 Charlotte Higgins, „‘It’s like being attacked by knives’,“ The Guardian, 9. september 
2005, sótt 19. júní 2020 á 
https://www.theguardian.com/music/2005/sep/09/classicalmusicandopera; Tom Service, 
„The Bitter Tears of Petra von Kant,“ The Guardian, 17. september 2005, sótt 19. júní 
2020 á https://www.theguardian.com/music/2005/sep/17/classicalmusicandopera1. 
7 Contemporary Music Center, „Gerald Barry (b. 1952),“ sótt 18. apríl 2021 á 
https://www.cmc.ie/composers/gerald-barry. 
8 Gerald Barry. The Bitter Tears of Petra von Kant, RTE CD 26, 2005, geisladiskur. 
9 „Three Arias from the chamber opera When the sun comes out,“ Canadian Music Centre, 
sótt 1. apríl 2021 á https://cmccanada.org/shop/68969/.  
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annarri en Lilah er gift Javan og á með honum barn. Þær ætla að eiga eina síðustu nótt 

saman en Javan kemur upp um þær. Þá viðurkennir Javan fyrir þeim að hann sé líka 

samkynhneigður og hafi ætlað að flýja land með ástmanni sínum áður en sá var myrtur 

vegna kynhneigðar sinnar.10 Hinseginleiki er mjög sýnilegur í þessari óperu og má sjá bæði 

tvær lesbíur og einn homma. Einnig eru sýnilegir fordómar og ofbeldi í garð hinsegin 

einstaklinga. 

 Leslie Uyeda segist elska að semja fyrir söngvara og njóta áhrifanna sem 

mannsröddin getur haft á áhorfandann.11 Finna má hljóðupptökur af aríu Solönu og 

ástardúett hennar og Liluh frá frumsýningunni á tónlistarveitunni SoundCloud. Tónlistin 

ber einkenni expressjónisma en heyra má einnig hljóm nýklassískrar tónlistar sem minnir 

inn á milli á óperur Ígors Stravinskíj. Miklar andstæður eru í aríunni, hún er tilraunakennd 

og atónal í byrjun með stórum tilfinningum og notast tónskáldið við breitt tónsvið 

sópransins. Undir lokin verður arían lágstemmdari og að vissu leyti póstmódernísk. Solana 

segir frá því þegar hún kom út úr skápnum fyrir foreldrum sínum, að faðir hennar hafi 

lamið hana og móðir hennar vísað hana á dyr. Undirleikurinn er einfaldur en heyra má 

kraumandi reiði og sorg. Tónlistin byggist aftur upp með ómstríðum hljómum, sterkum 

drungalegum leik hljómsveitarinnar og atónal tónum sópransins.12 Ástardúett þeirra 

tveggja er einnig dularfullur og ómstríður. Tónskáldið notar efri tóna beggja 

söngkvennanna og þær syngja óhefðbundin tónbil. Greina má ástríðu en einnig 

örvæntinguna sem kemur helst fram í styrkleikabreytingum. Hljómsveitin leikur undir með 

mikilli hreyfingu og fiðlan leikur erótískar bjartar línur sem standa í raun sjálfstætt og eru 

óháðar laglínum söngkvennanna.13 

 

1.4 27 – Ricky Ian Gordon, 2014 

Óperan 27 eftir Ricky Ian Gordon, við óperutexta eftir Royce Vavrek, er byggð á 

sönnum atburðum í lífi bandaríska rithöfundarins Gertrude Stein og lífsförunauts hennar 

 
10 „When the Sun Comes Out,“ Operaramblings, sótt 1. apríl 2021 á 
https://operaramblings.blog/2014/06/27/when-the-sun-comes-out-2/.  
11 „Leslie Uyeda, Composer“, sótt 25. apríl 2021 á http://www.leslieuyeda.com. 
12 Leslie Uyeda, Solana‘s Song, Soundcloud, 2013, sótt 10. apríl á 
https://soundcloud.com/teiyakasahara/scene-i-solanas-song-from-when-the-sun-comes-out-
uyedarose 
13 Leslie Uyeda, The Love Duet, Soundcloud, 2013, sótt 10. apríl á 
https://soundcloud.com/leslieuyeda/the-love-duet-from-when-the-sun-comes-out. 
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Alice B. Toklas. Hún var pöntuð af Opera Theatre of Saint Louis í Missouri þar sem hún 

var frumsýnd í júní árið 2014. Ricky Ian samdi aðalhlutverkið fyrir mezzósópraninn 

Stephanie Blythe, en hún er þekkt óperusöngkona sem kemur reglulega fram í 

Metropolitan óperunni í New York. Auk hennar eru fjórir söngvarar til viðbótar, þar af 

sópran sem syngur hlutverk Alice og þrír karlsöngvarar, tenór, barítón og bass-barítón, sem 

syngja hin ýmsu hlutverk. Verkið er skrifað fyrir 39 manna fullskipaða hljómsveit. 

27 fjallar um samband Gertrude og Alice og veislurnar sem þær héldu á heimili 

sínu í París á 27 Rue de Fleurus á millistríðsárunum. Þar komu reglulega við 

framúrstefnulegir listamenn á borð við Pablo Picasso, Ernest Hemingway, F. Scott 

Fitzgerald og Henri Matisse. Ricky Ian valdi að skrifa óperu um Gertrude þar sem honum 

fannst hún veita honum mikinn innblástur enda hafi hún aldrei skammast sín fyrir hver hún 

var, hvernig hún leit út, hverja hún elskaði eða hvað hún trúði á. Að vera samkynhneigður 

gyðingur búsettur í París í stríðinu var ekki alltaf auðvelt.14 

Hinseginleiki er mjög sýnilegur í þessari óperu og mikil nánd og kærleikur ríkir á 

milli þeirra Gertrude og Alice. Þegar rýnt er í nóturnar má skynja mikla ást á milli þeirra 

Gertrude og Alice. Dúett þeirra er einkar fallegur og þær lofa snilligáfu hvorrar annarar 

síendurtekið. Fljótandi laglínurnar eru einlægar og herma eftir glaðlegum bjölluhljóm.15 

Áhorfendur sjá skýrt að Gertrude og Alice eru ástfangar hvor af annarri og þær 

bæði faðmast og kyssast ítrekað. Hins vegar er hinseginleiki þeirra ekki 

aðalumfjöllunarefni óperunnar. Fjallað er um líf þeirra í París án þess að hinseginleika sé 

gefið hátt undir höfði eða látið sem að það sé eitthvað öðruvísi við það að Gertrude eigi 

eiginkonu en ekki eiginmann.  

27 ber með sér einkenni nýrómantískrar tónlistar og er afsakaplega lagræn og 

ómblíð. Að vissu leyti minnir hún á tónlist Claude Debussy og hefur impressjónískan blæ. 

Þegar karlsöngvararnir þrír syngja saman bætist við hljómur jazzins sem minnir á jazz-

tríóið í óperettunni Trouble in Tahiti eftir Leonard Bernstein. Inn á milli eru ómstríðir tónar 

 
14 „27,“ Ricky Ian Gordon, sótt 16. júní 2020 á 
https://www.rickyiangordon.com/project/27/. 
15 Ricky Ian Gordon, 27, [texti eftir] Royce Vavrek. (Pennsylvanía: Theodore Presser 
Company, 2014). 
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sem skapa spennu en að mestu leyti er þetta tónalt verk. Ricky Ian hefur greinilega góða 

tilfinningu fyrir mannsröddinni og hver og ein rödd nýtur sín við flutning verksins. 16 

1.5 Not in My Town – Michael Ross, 2016 

Óperan Not in My Town er eftir Michael Ross en hann samdi bæði tónlistina og 

óperutextann. Hún var frumsýnd á Flórída árið 2016. Óperan er byggð á sönnum atburðum 

og fjallar um líf Matthew Shephard og bestu vinkonu hans Romaine Patterson. Matthew 

var laminn og honum misþyrmt vegna kynhneigðar sinnar árið 1998. Hann lést af völdum 

áverka sinna sex dögum síðar.17 Eftir jarðarför Matthew taka vinir hans sig saman og 

berjast gegn ofbeldi í heimabæ þeirra. Óperan er samin fyrir fimm söngvara, þrjá leikara, 

kór og 19 manna hljómsveit.18  

Hinseginleiki er mjög sýnilegur í Not in My Town sem og hómófóbía. Vinkona 

Matthews, Romaine, er líka samkynhneigð og í óperunni er atriði þar sem kærastan biður 

hennar.19 Hetja sögunnar er Romain, sem skipulagði friðsamleg mótmæli við jarðarför 

Matthew sem og við réttarhöld morðingja hans. Þar klæddust mótmælendur búningum með 

englavængjum í þeim tilgangi að skyggja á ofsatrúamenn frá Westboro Baptist kirkjunni 

sem báru skilti með niðrandi texta um hinsegin einstaklinga.20 

Tónlistin ber einkenni margra mismunandi stíla, til að mynda rómantíska og 

klassíska stílsins, en minnir þó mest á bandaríska söngleikjatónlist. Mest allt verkið er 

sungið með klassískri raddbeitingu fyrir utan hlutverk Michaels sem var sunginn af 

söngleikjasöngvara við frumsýninguna á Flórída. Ef til vill er hugsunin að baki því það að 

hlutverk Michaels verði aðgengilegri og nái betur til áhorfandans. Það hittir þó ekki í mark 

heldur hljómar aría hans eins og hún eigi ekki heima í verkinu og minnir á tónlist úr 

Disneymynd. Hlutverk Romain er sungið af virkilega hæfileikaríkri sópransöngkonu og 

 
16 Ricky Ian Gordon, Ricky Ian Gordon: 27, Albany Records, TROY1549/50, 2015, 
Spotify. 
17 „Not In My Town,“ Opera Fusion, sótt 17. september 2020 á 
http://www.operafusion.org/not-in-my-town/. 
18 Michael Ross, tölvubréf til höfundar, 19. apríl 2021. 
19 Greg Stepanich. „Not In My Town: New opera makes a strong impact,“ Palm Beach 
ArtsPaper, 28. september 2016, sótt 17. september 2020 á 
http://palmbeachartspaper.com/not-in-my-town-new-opera-makes-a-strong-impact/. 
20 „World Premiere “Not In My Town,” Opera Fusion, sótt 3. apríl 2021 á 
http://www.operafusion.org/world-premiere-not-town-press-release-laramie-project-
musical-drama/. 
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laglínur hennar eru sérlega rómantískar. Dúettinn þar sem kærasta hennar biður hennar er 

stórfenglegur, rómantískur og tilfinningaríkur. 

1.6 Sweets by Kate – Griffin Candey, 2017 

Óperan Sweets by Kate er eftir Griffin Candey en textinn eftir Thom Miller. Hún 

pöntuð af Midwest Institute of Opera og var formlega frumsýnd í Marble City Opera í 

Knoxville í Tennessee árið 2017. Óperan hefur einnig verið flutt á hinni heimsfrægu krá 

Stonewall Inn í New York. Verkið er samið fyrir fimm söngvara, kór, strengjakvartett og 

píanó. 

Sagan gerist um 1950 þegar faðir Elizabethar deyr skyndilega. Þá þarf hún ásamt 

konu sinni Kate að snúa aftur til heimabæjar síns til þess að reka sælgætisbúð 

fjölskyldunnar. Þær kljást við fordóma bæjarbúa í sinn garð, vanþóknun ríkrar 

fjölskyldunnar og samninga sem fjölskyldan hefur gert við djöfulinn í skiptum við 

velgengni sælgætisbúðarinnar. Hinseginleiki er mjög sýnilegur í þessari óperu sem og 

fordómar í garð hinsegin einstaklinga.21 

Finna má upptökur af aríum Kate og Elizabethar á YouTube. Tónlistin er 

tilraunakennd og óregluleg en með lýrískar hendingar. Hún er ekki tóntegundabundin, 

ómblíð og ómstríð til skiptis og erfitt er að greina nokkurs konar hljómrænan grunn. Aría 

Elizabethar er dramatísk og tilfinningaþrungin. Hún rifjar upp æskuna í sælgætisbúð 

foreldra sinna. Þaðan á hún bæði góðar minningar af móður sinni en líka erfiðar minningar 

frá því þegar hún kom út úr skápnum og faðir hennar afneitaði henni. Arían er resítatívleg 

og með óhefðbundin tónbil.22 

Í aríu Kate er hún ósátt með hegðun fjölskyldu Elizabethar og segist ekki ætla að 

sætta sig við fordóma og óréttláta framkomu lengur. Þær Elizabeth rífast en sættast að 

lokum. Tónlistin er dramatísk og áhrifamikil og þó að hún sé að mestu atónal þá eru 

laglínur Kate lagrænni og blíðari en laglínurnar í aríu Elizabethar.23 

 
21 „Sweets by Kate,“ Griffin Candey composer, sótt 30. mars 2021 á 
https://www.griffincandey.com/sweets-by-kate-1; „Review: Marble City Opera’s ‘Sweets 
By Kate’ Charms–Devilishly,“ Arts Knoxville, 22. maí 2021, sótt 30 mars 2021 á 
https://artsknoxville.com/index.php/2016/05/22/review-marble-city-operas-sweets-by-kate-
charms-devilishly/. 
22 Griffin Candey, Elizabeth’s Act I Aria from Sweets by Kate, sótt 5. maí 2021 á 
https://www.youtube.com/watch?v=u09D0uK6MyE. 
 
23 Griffin Candey. Kate’s aria from Sweets By Kate by Griffin Candey, sótt 5. maí 2021 á 
https://www.youtube.com/watch?v=Uic14W_LsJQ. 
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Hér sjást aftur stereótýpur samkynja ástarsambands. Kate er í kjól, með sítt fallegt 

hár og mikið máluð. Elizabeth er hins vegar stuttklippt og í buxum og skyrtu. Laglínur 

Kate eru blíðar og lagrænar í samanburði við laglínur Elizabethar sem eru ómstríðari og 

ólagrænni. Þær eru mjög ástfangnar, syngja um hvað þær séu heppnar með hvor aðra og 

faðmast og kyssast ítrekað. 

 

1.7 The Impossible She – Daniel Thomas Davis, 2019 

Óperan The Impossible She er eftir Daniel Thomas Davis sem samdi bæði texta og 

tónlist. Óperan var pöntuð af Rhymes with Opera og var frumsýnd á hátíðinni New York 

Opera Fest árið 2019. Aðeins þrír söngvarar fara með hlutverk í þessari óperu. Í 

hlutverkaskipan er saxófónleikari einnig tekinn fram og leikur hlutverkið „Present Voice.“ 

Hann situr á sviðinu nær allt verkið og táknar einstaklingana sem lesa sig til um líf 

sögufrægra einstaklinga og gæjast þannig inn í fortíðina. Saxófónlínurnar eru lifandi og 

litríkar, með mikla hreyfingu en oft dularfullar og spyrjandi. Hljómsveitin er skipuð fiðlu, 

víólu, selló, saxófón, píanó og kontrabassa. Tvær sópransöngkonur syngja Eleanor 

Roosevelt forsetafrú og Lorenu Hickok ástkonu hennar. Baritónsöngvari kemur fyrir 

gegnum verkið í ýmsum hlutverkum og er titlaður „Outside World.“ Hann kemur meðal 

annars fyrir sem blaðamaður, útvarpshlustandi og ónafngreindur ferðamaður.24 

Sagan rekur ástarsamband Eleanor og Lorenu sem voru uppi á fyrri hluta 20 aldar. 

Eleanor var gift Franklin Delano Roosevelt, forseta Bandaríkjanna 1933-1945, og var ein 

af dáðustu og valdamestu konum heims.25 Lorena Hickock, eða Hick eins og hún var oftast 

kölluð, var blaðakona við Associated Press þegar henni var úthlutað því verkefni að skrifa 

ítarlega umfjöllun um Eleanor Roosevelt. Með því hófst mikill vinskapur sem oft er talinn 

hafa verið rómantískt ástarsamband. Varðveist hafa fjöldi sendibréfa þar sem þær tjá hvor 

annarri ást sína og söknuð.26 

 
24„The Impossible She,“ Rhymes With Opera, sótt 29. mars á 
https://www.rhymeswithopera.org/impossible.  
25 „Eleanor Roosevelt,“ Encyclopedia Britannica, sótt 1. apríl 2021 á 
https://www.britannica.com/biography/Eleanor-Roosevelt. 
26 Claire Nichols. „Eleanor Roosevelt and journalist Lorena Hickok’s love affair addressed 
in novel White Houses,“ABC News, 28 júní 2018, sótt 28 mars 2021 á 
https://www.abc.net.au/news/2018-06-28/eleanor-roosevelt-lorena-hickok-white-houses-
love-affair/9918614.  
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Í óperunni eru þær yfir sig ástfangnar en kljást við það að búa í samfélagi þar sem 

samkynhneigð er litin hornauga og karlmenn stjórna lífi þeirra. Í sviðsetningu 

frumsýningarinnar, sem finna má í heild sinni á YouTube, er sýnileiki hinseginleikans 

mikill. Tónskáldið notast við marga stíla en tónlistin er að mestu leyti rytmísk og með 

áberandi blæ jazzins. Píanóið leikur stórt hlutverk í hljómsveitinni, sérstaklega í 

resítatívum. Þau eru létt og leikandi en laglínurnar eru mínímalískar og fljótandi. Þegar 

Hick og Eleanor syngja til hvorrar annarrar ber tónlistin rómantísk einkenni og er sérlega 

lagræn. Ástardúett þeirra er fallegur og fljótandi með endurteknum rómantískum laglínum. 

Ástríðan á milli þeirra er bersýnileg og þær faðmast innilega og kyssast ítrekað. Höfundum 

tekst vel að mála upp fallega ástarsögu þeirra.27 

 

1.8 Pomegranate – Kye Marshall, 2019 

Óperan Pomegranate er eftir Kye Marshall og textinn er eftir Amanda Hale. Hún 

var frumsýnd í Toronto í Kanada 5. júní 2019. Óperan er samin fyrir fimm söngvara og sjö 

hljóðfæri, hörpu, rafmagnspíanó, flautu, óbó og þrjú selló. Hún er í tveimur þáttum en 

fjallar um sömu konurnar sem eru uppi með árþúsunda millibili. Fyrri þátturinn gerist árið 

79 fyrir Krist. Suli og Cassia eru ástfangnar en þeim er meinað að vera saman. Upp kemst 

um ástarsamband þeirra aðeins örfáum augnablikum áður en eldfjallið Vesúvíus gýs og 

þær grafast undir ösku og leðju ásamt allri borginni. 

Seinni þátturinn á sér stað árið 1981 í Toronto í Kanada. Suzie og Cass hafa 

endurborist og sitja nú saman á uppáhalds lesbíubar þeirra. Fjölskylda Suzie leyfir þeim 

ekki að vera saman og samband þeirra flosnar á endanum upp. Óperan endar á að þær eru 

aftur komnar til Pompeii og syngja um ódauðlega ást til hvor annarar.28  

Pomegranate er sérstaklega eklektískt verk. Margir mismunandi stílar eru notaðir, 

allt frá tilraunakenndri tónlist til tónlistar sem ber einkenni af nýklassík og hlutar verksins 

eru einkar rómantískir, lýrískir og lagrænir. Í seinni þættinum er tónlistin tilraunakenndari. 

Þá er notast við krómatík sem og ómstríða hljóma og ber tónlistin með sér einkenni jazz og 

blús. Áhugavert er að heyra breitt hljómsvið sellóanna og hvernig harpan er notuð til að 

bæta við rómantískum blæ inn í ómstríða og jazzaða hljóma. Óperan endar á ástardúett þar 

 
27 Daniel Thomas Davis, „Fyrsta atriði,“ The Impossible She, YouTube, sótt 6. apríl 2021 á 
https://www.youtube.com/watch?v=Xe8u9o98bZs. 
28 „Our Story,“ Pomegranate opera, sótt 7. apríl 2021 á 
https://pomegranateopera.netlify.app. 
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sem önnur þeirra er stödd í nútímanum en hin árið 79 f.Kr. Dúettinn táknar ódauðleika 

ástarinnar og er tónlistin þá rómantísk og lagræn líkt og í fyrsta þætti.29  

 

  

 
29 Kye Marshall, POMEGRANATE, the opera (Workshop Performance, July 2017), 
YouTube. Bandaríkin, 2018, sótt 5. apríl á 
https://www.youtube.com/watch?v=DwxxXtyrJJ0. 
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2. Trans og kynsegin einstaklingar 

Hér eru taldar upp óperur þar sem koma fram trans og kynsegin einstaklingar og fjallað 

stuttlega um hverja óperu. Einnig eru hér taldar upp óperur þar sem koma fram bæði trans 

og kynsegin einstaklingar en einnig lesbíur og tvíkynhneigðar konur. 

 

2.1 As One – Laura Kaminsky, 2014 

Óperan As One er eftir Lauru Kaminsky og óperutextinn er eftir Mark Campbell og 

Kimberly Reed. Öll þrjú eru hinsegin. Hún var pöntuð og þróuð af American Opera 

Projects og frumsýnd í Brooklyn Academy of Music í september 2014. As One er fyrsta 

óperan til að fjalla um líf trans einstaklings en áhorfendur fá að fylgjast með Hönnuh ganga 

í gegnum kynleiðréttingarferli. Hannah er ung manneskja sem er að uppgötva hver hún er í 

raun og veru og áhorfendur fylgja henni skref fyrir skref í gegnum ferðalag í átt að því að 

geta verið hún sjálf og sátt í eigin skinni. Óperan er skrifuð fyrir strengjakvartett og tvo 

söngvara, barítón og sópran, sem leika Hönnuh fyrir og eftir kynleiðréttingu. Verkið er 

byggt upp af fimmtán aríum og dúettum í þremur hlutum. Laura segir sjálf að þessi saga 

fjalli um ferðalag Hönnuh í gegnum kynleiðréttingarferlið, en hver og einn áhorfandi As 

One geti tengt við söguna um að finna sjálfan sig, hvort sem sá er trans eða ekki. 30 

Á YouTube má finna upptöku af aríunni To Know sem gerð var á 

frumsýningarkvöldinu í Brooklyn. Þegar þar er komið sögu er Hannah búin að finna orðið 

„trans“ og hefur loks áttað sig á því að hún er ekki ein um að bera með sér kynama og 

flóknar hugsanir gagnvart eigin kyntjáningu. Tónlistin er mínímalísk en ber með sér 

einkenni rómantískrar tónlistar. Resítatívin eru einföld og látlaus með liggjandi hljóma 

undir veikan sönginn.31 Einnig má finna upptökur að þremur öðrum aríum verksins sem 

fluttar voru á ráðstefnu nýrrar tónlistar í Bandaríkjunum 20. maí 2016.32 

 Aríurnar eru áhrifameiri en resítatívin og bera einkenni póstmínímalisma þar sem 

andstæður í dýnamík eru meiri. Einnig má heyra ómstríða hljóma sem ekki tilheyra 

mínímalíska stílnum.  

 
30 „As One,“ AOP opera, sótt 14. apríl 2021 á https://www.aopopera.org/asone. 
31 Laura Kaminsky, Excerpt from the opera „As One“, sótt 14. apríl 2021 á 
https://www.youtube.com/watch?v=aIu5GNPL5MM. 
32 Laura Kaminsky. Opera Conference 2016 | New Works Sampler, sótt 14. apríl 2021á 
https://www.youtube.com/watch?v=d4WBtaot__w&t=4124s. 
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Það eru bara þrjár eða fjórar nótur sem söngvararnir hafa sameiginlega, sem er á sitt 

hvorum hluta raddar þeirra, hátt hjá barítóninum en lágt hjá sópraninum. Þess vegna var 

mikil áskorun fyrir tónskáld og söngvara að láta raddirnar sameinast á fallegan og 

tignarlegan hátt en það tekst engu að síður vel.33 

 

2.2 Three Way – Robert Paterson, 2017 

Óperan Three Way er eftir Robert Paterson og óperutextinn er eftir David Cote. 

Hún var frumsýnd í Nashville árið 2017. Óperan er í þremur þáttum sem allir segja sitt 

hvora söguna. Þættirnir eiga það sameiginlegt að fjalla um kynlíf, sjálfsmynd og félagsleg 

völd. Þriðji þáttur, Masquerade (ísl. grímuball), gerist á grímuballi í fallegu sveitasetri og 

inniheldur mjög skýran hinseginleika. Ballið er í raun svo kallað swingpartí og er haldið af 

netsamfélagi þar sem safnast saman einstaklingar í leit að erótískri tjáningu og unaði. 

Þangað mæta pör í þeim tilgangi að stunda kynlíf með öðrum en maka sínum. Sagan segir 

frá kvöldi fjögurra para sem fara verulega út fyrir kassann í leit að nýjum upplifunum.34 

Óperan er samin fyrir tvær sóprönur, tvær mezzósóprönur, tenór, kontratenór, 

barítón og bass-barítón. Hljómsveitin er fremur lítil með flautu, klarínett, óbó, fagott, horn, 

tvær fiðlur, eina víólu, selló, kontrabassa, slagverk og píanóleikara sem einnig spilar á 

hljóðgervil. Three Way var sýnd í Brooklyn árið 2017 í samstarfi Nashville opera og 

American Opera Projects. Finna má upptöku af sýningunni í heild sinni á YouTube.  

Þegar óperan hefst eru tvö pör á sviðinu. Marcus og Jessie hafa ákveðið að taka þátt 

í swingpartíi til þess að kynda upp í hjónabandinu. Þau kynna sig fyrir Connie og Larry 

sem eru vön kvöldum sem þessu. Það er mikil kynferðisleg orka í loftinu. Inn koma Kyle 

og Tyler og kynna sig fyrir viðstöddum. Þau syngja í unison, eru alveg eins klædd, með 

sömu klippinguna og Larry gerir um leið ráð fyrir að þau séu tvíburar. Tyler útskýrir að 

þau séu kynsegin. Kyle útskýrir fyrir Larry á yfirlætislegan hátt merkingu orðanna sís-

karlmaður og kynsegin og að þau Tyler séu pankynhneigðir makar sem afneiti tvíhyggju 

kynjakerfisins. Þau syngja um að kynin séu einungis sköpuð af samfélaginu og segja að 

 
33 „Q & A: Composer Laura Kaminsky On the Development of ‘As One’“, Opera Wire, 
sótt 14. apríl 2021 á https://operawire.com/q-a-composer-laura-kaminsky-on-the-
development-of-as-one/. 
34„Three way, “ Robert Paterson, https://robertpaterson.com/three-way; John Hoomes, 
Three Way - Act III. Masquerade, 2020, sótt 25. mars 2021 á 
https://www.youtube.com/watch?v=ie6zYbv2Y9g. 
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félagsleg viðhorf hafi breyst og hindranir kynjakerfisins leysist upp. Þegar Kyle og Tyler 

syngja hefur tónlistin annan blæ. Notast er við staccato og ómstríða hljóma svo tónlistin 

hljómar snubbótt og er óþægilegri hlustunar en lagrænar línur hinna sex sögupersónanna. 

Yfirlestur Kyle er ómstríður og með mikilli hreyfingu sem er ólagræn og með 

óhefðbundnum tónbilum.  

Í ljós kemur að tvær sérstakar reglur gilda þetta kvöld. Annars vegar fá allir grímur 

hins vegar er bannað að segja nafn sitt. Í kjölfarið lætur Larry skýrlega í ljós hræðslu við 

það að stunda kynlíf með Kyle eða Tyler. 

Þau syngja öll stuttar aríur og fara síðan öll út um sömu dyrnar. Í aríu Kyle syngur 

hán um að vita ekki alveg hver hán er og tónlistin er einlæg, fljótandi og lagræn. Aría 

Connie er í swing stíl og hún syngur um það hvað henni finnist gaman að eignast vini. Hún 

talar um að hún hafi áhuga á að sofa hvort sem er hjá konum eða körlum og tónlistin hefur 

erótískan blæ. Það er ljóst að þau séu að stunda kynlíf baksviðs og eftir nokkra stund koma 

þau öll aftur inn á svið eitt af öðru. Meðal annars hafa Larry og Kyle sofið saman sem og 

Connie og Tyler. Þó að Larry og Marcus sýni mikla fordóma í garð kynsegin einstaklinga í 

byrjun óperunnar en enda báðir á að sofa hjá öðru þeirra.35 

Hér er verið að sýna að það skiptir engu máli hverjum við sofum hjá, svo lengi sem 

allir eru samþykkir og njóta þess. Hins vegar eru hlutverk Kyle og Tyler í óperunni að 

mörgu leyti miklar stereótýpur kynsegin einstaklings. Kyle talar um að vita ekki hver hán 

er og hefur það hlutverk að kenna Larry hvað sé að vera kynsegin. Þau eru máluð upp sem 

öðruvísi og eru bæði efins um hver þau eigi að vera og hversu karlmannsleg eða 

kvennmannsleg þau vilji vera þetta tiltekna kvöld. Marcus og Larry eru sérstaklega 

karlmannslegir og sýna báðir fordóma í garð Kyle og Tyler sem birtist í kuldarlegri hegðun 

þeirra sem og það að þeir gera grín að þeim. 

Á heimasíðu tónskáldsins Robert Paterson má lesa sig til um hinseginleikann í 

tengslum við óperuna Three Way og talað um að óperan sé ádeila á samfélagið. Höfundar 

sköpuðu pankynhneigða kynsegin einstaklinga í Masquerade vegna þess að þeir vildu 

spegla samfélagið okkar eins og það er. Kyle og Tyler er ekki ætlað að vera fulltrúar allra 

kynsegin einstaklinga heldur segja þau einungis sína sögu.36 Hins vegar gæti farið framhjá 

einhverjum áhorfenda að þetta sé í raun ádeila. Þá gæti einhver túlkað sem svo að höfundar 

 
35 John Hoomes, Three Way - Act III, Masquerade. 
36 „Three way.“ 
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hafi lítinn skilning á raunveruleika kynsegin einstaklinga. Stereótýpur minnihlutahópa geta 

verið skaðlegar einstaklingum og takmarkað skilning fólks og umurðarlyndi. 

Tónlistin ber einkenni af póstmódernisma en er oftast tóntegundabundin og lagræn. 

Inn á milli er kómík og þá er notast við ómstríða og stutta hljóma. Samræður 

sögupersónanna eru í resítatívmynd. Þá eru einungis nokkur hljóðfæri notuð og þau spila 

liggjandi hljóma. Aríurnar eru hins vegar lagrænar og hljóma auðsyngjanlegar. Paterson 

notar einkenni hverrar raddar og gefur hverjum söngvara tækifæri til þess að njóta sín. 

Óperan endar á stórfenglegum lokakafla þar sem allir söngvararnir syngja saman. 

 

2.3 Stonewall – Iain Bell, 2019 

Óperan Stonewall er eftir Iain Bell en óperutextinn er eftir Mark Campbell. Hún var 

pöntuð af New York City Opera og frumsýnd þar í júní 2019 í tilefni þess að 50 ár voru 

liðin frá uppreisninni í Stonewall.37 Óperan er samin fyrir 40 manna fullskipaða hljómsveit, 

tólf söngvara og kór. 

Skömmu eftir miðnætti þann 28. júní 1969 réðust lögreglumenn inn á hinsegin 

krána Stonewall Inn í New York og rifu gesti og starfsmenn út á götu með harkalegum 

aðförum. Lögreglumenn og -konur neyddu fólk til að sanna kyn sitt með því að sýna 

kynfæri sín og voru þrettán einstaklingar handteknir fyrir að það að brjóta lög fylkisins 

varðandi viðeigandi fatnað hvers kyns fyrir sig. Lögreglan réðst reglulega á hinsegin bari í 

New York á þessum tíma en í þetta skiptið hafði það í för með sér uppreisn og mótmæli 

sem stóðu yfir í sex sólarhringa. Talað er um uppreisnina í Stonewall sem upphaf 

jafnréttisbaráttu hinsegin einstaklinga.38 

Óperan fjallar um hóp fólks sem stóð saman gegn lögreglunni í þessari uppreisn. Í 

fyrsta þætti má sjá ýmsa hinsegin einstaklinga undirbúa sig undir skemmtilegt kvöld á 

Stonewall. Í öðrum þætti fara fram átökin við lögregluna og í þeim þriðja er því lýst 

hvernig fer fyrir einstaklingunum eftir uppreisnina. Í óperunni koma fyrir alls konar 

hinsegin einstaklingar og fólk af mörgum kynþáttum. Hér má finna fyrsta trans hlutverkið 

sem var skrifað fyrir trans einstakling og var það transmaðurinn og mezzosópraninn Liz 

 
37 Barone, Joshua, „Review: A ‘Stonewall’ Opera Reflects the Diversity of Queer History,“ 
New York Times, 23. júní 2019, sótt 19. september 2020 á 
https://www.nytimes.com/2019/06/23/arts/music/stonewall-new-york-city-opera-
review.html. 
38 „Stonewall riots“ 
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Bouk sem fór með hlutverk transkonunnar Sarah og hlaut fyrir söng sinn og leik mikið lof 

gagnrýnenda.39  

Finna má tvö myndbönd á YouTube sem voru tekin upp á frumsýningunni í New York. 

Fyrri upptakan er af aríu dragdrottningarinnar Renötu. Þar eru Renata og önnur 

dragdrottning að undirbúa sig fyrir skemmtilegt kvöld á Stonewall. Renata syngur 

glettnislega um hvað hún sé frábær, falleg og flott. Þær ímynda sér að þær séu fínar frúr og 

njóta þess að hverfa frá leiðinlegum hversdagsleikanum. Tónlistin ber einkenni 

nýrómantískrar tónlistar en hefur rytmískan blæ. Slagverk leikur stórt hlutverk í tónblæ.40  

Seinni myndbandið er af átökum bargesta við lögregluna. Tónlistin er hástemmd, 

stórfengleg og tignarleg og notast er við ómstríða hljóma til þess að skapa spennu. Bæði 

texti og tónlist er átakanleg og minnir á óperur Stravinskíj.41 

  

 
39 Ronald Blum, „After a 50-year wait, ‘Stonewall’ opera was written in weeks,“ AP News, 
20, júní 2019, sótt 19. september 2020 á 
https://apnews.com/article/8fec2d75a9d24a378877dcef5a8efa96 ; „Lucas Bouk,“ Lucas 
Bouk, sótt 5. apríl 2021 á http://www.lucasbouk.com. 
40 Iain Bell, Jordan Weatherston Pitts New York City Opera- Renata’s Aria, YouTube, 
2019, sótt 4. maí 2021 á https://www.youtube.com/watch?v=e5_n4qctgeE. 
41 Iain Bell, Highlights from New York City Opera’s 2019 production of Iain Bell and 
Mark Campbell’s STONEWALL, YouTube, 2019, sótt 4. maí 2021 á 
https://www.youtube.com/watch?v=Y60J7CQvil0. 
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Lokaorð 

 Hér að neðan verða teknar saman þær niðurstöður sem má lesa úr gögnunum og 

fjallað um hvernig birtingarmynd hinsegin kvenna og trans einstaklinga endurspeglar 

breytt viðhorf samfélagsins til þeirra. 

 

 Frumsýningarár Lesbía Tvíkynhneigð Trans Kynsegin Ástar-

samband 

Patience and Sarah 1998 X    X 

The Bitter Tears of 

Petra von Kant 

2005 X    X 

When the Sun Comes 

Out 

2013 X    X 

As One 2014   X   

27 2014 X    X 

Not in my Town 2016 X     

Sweets by Kate 2017 X    X 

Three way 2017  X  X X 

The Impossible She 2019 X    X 

Pomegranate 2019 X    X 

Stonewall 2019 X X X X  

Tafla 1 sýnir hvort óperurnar hafi sýnilegar lesbíur, tvíkynhneigðar sögupersónur, trans eða kynsegin 

einstaklinga og hvort aðalumfjöllunarefni óperunnar sé samkynja ástarsamband. 

 

Af ellefu óperum ritgerðarinnar eru lesbíur sýnilegar í níu þeirra en tvíkynhneigðar 

konur sýnilegar í tveim þeirra. Tvær óperur hafa sýnilega kynsegin einstaklinga og tvær 

óperur hafa sýnilega trans einstaklinga. Aðeins í þremur óperanna er aðalumfjöllunarefnið 

annað en samkynja ástarsamband. Not in My Town snýst um ofbeldi gegn hinsegin 

einstakling, As One segir sögu einstaklings sem gengur í gegnum kynleiðréttingarferli og 

Stonewall segir frá átökunum á hinsegin bar sem marka upphaf réttindabaráttu hinsegin 

einstaklinga. Þessar þrjár óperur hafa því söguþráð sem snýst um hinseginleika þó að þetta 
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séu ekki samkynja ástarsögur eins og hinar átta óperurnar. Í öllum verkunum er 

hinseginleikinn í forgrunni að því leyti að hinsegin persóna eða persónur eru aðalhlutverk 

en ekki aukahlutverk.  

Sjá má á töflu 1 að óperum sem hafa sýnilegar hinsegin konur eða trans 

einstaklinga fjölgar með hverju árinu og er þetta í samræmi við aukinn slagkraft í 

réttindabaráttu hinsegin einstaklinga. Á Íslandi tóku lög um staðfesta sambúð tveggja 

einstaklinga af sama kyni gildi árið 1996, í Noregi árið 1993, Svíþjóð 1995 og Bretlandi og 

Kanada 2005. Hins vegar voru slík lög varðandi staðfesta sambúð aldrei sett í 

Bandaríkjunum en samkynja hjónabönd voru loks leyfð árið 2015.42 Sjá má í töflu 1 að 

eina óperan sem var frumflutt í London var frumflutt sama ár og samkynja hjónabönd voru 

leyfð í Bretlandi. Einnig má sjá að sex óperanna eru frumfluttar í Bandaríkjunum eftir árið 

2015. Engin slík ópera var hins vegar frumsýnd árið 2020 né af því sem liðið er af árinu 

2021. Líklega er það afleiðing kórónuveirufaraldursins og þess að flest óperuhús hafa verið 

lokuð frá vori 2020 og ef að líkum lætur fram á haust 2021.  

Það vekur athygli að af ellefu óperum ritgerðarinnar voru átta frumsýndar í 

Bandaríkjunum og þar af fjórar í New York. Margar þeirra sem ekki voru frumsýndar í 

New York hafa verið sýndar þar líka. Hinar þrjár voru frumsýndar í London og Kanada. 

Vissulega gæti verið að það hafi sér þá skýringu að einungis var leitað gagna á tveimur 

tungumálum, íslensku og ensku, og vegna þessa hafi óperur sem fjallað hefur verið um á 

öðrum tungumálum ekki fundist. Þó kemur ekki á óvart að svo stórt hlutfall óperanna hafa 

verið frumsýndar í New York. Þar er stórt hinsegin samfélag, litríkt menningarlíf og margir 

minnihlutahópar koma saman í stórri borg. Það var í New York sem réttindabarátta 

hinsegin einstaklinga hófst og þar er einnig stærsta hinsegin hátíð heims haldin ár hvert. 

Því er ekki skrýtið að menningarviðburðir með sýnilega einstaklinga blómstri þar. 

Af ellefu óperum ritgerðarinnar voru sjö pantaðar af hinum ýmsu óperuhúsum, 

stofnunum, listahátíðum og hinsegin hátíðum. Velta má vöngum yfir því hvort þær óperur 

hefðu aldrei verið frumsýndar eða jafnvel aldrei skrifaðar ef ekki hefði fengist 

fjárhagslegur stuðningur við verkið fyrirfram. Áhugavert væri að kanna hlutfall pantaðra 

ópera með sýnilegan hinseginleika í samanburði við pantaðar óperur sem hafa ekki 

sýnilegan hinseginleika. Kanna mætti hvort tónskáld sem skrifi óperur um gagnkynhneigða 

 
42 „Same-sex marriage“, í Encyclopedia Britannica, sótt 6. maí 2021 á 
https://www.britannica.com/topic/same-sex-marriage/The-future-of-same-sex-marriage. 
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einstaklinga þori frekar að taka áhættuna á að frumsýna verk án fjárhagslegs stuðnings og 

hætta þannig á tap ef fáir miðar seljast. 

Í opinberri umfjöllun um óperur ritgerðarinnar er mest áhersla lögð á söguþráðinn 

og hinsegin sögupersónurnar. Sjaldan var fjallað um tónlistina eða sviðsetningarnar. Því er 

ljóst að aðaláherslan er oftast á hinseginleika verksins en hvorki sönginn, hljóðfæraleikinn 

né tónsmíðarnar. 

Viðhorf margra samfélaga er loksins að færast í átt að því að við megum öll vera 

við sjálf. Það verður því spennandi að fylgjast með þróun sýnileika hinseginleikans á 

óperusviðinu á komandi árum og margt bendir til þess að umfjöllunarefni ópera verði 

fjölbreyttari með hverju árinu sem líður. Vonandi halda ung tónskáld og óperutextaskáld 

samtímans áfram að nota sköpunargáfu sína til þess að semja óperur þar sem fjölbreytileiki 

mannlífsins er sýnilegur bæði í sögunum sem sagðar eru og í þeim einstaklingum sem þar 

stíga á svið. 
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