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höfundar. 



Útdráttur 

 

Þessi ritgerð miðar að því að staðsetja listakonuna Lady Gaga inn í samtímaheim 

vestrænnar menningar, með sérstökum samanburði við hugmynda- og kenningaheimi 

póstmódernismans um sjálfið og femíníska gagnrýni á kynjatvíhyggju. Það er gert með því 

að skoða sérstaklega sviðsetningar hennar og yfirlýsingar og bera þær saman við ýmsar 

hugmyndir og kenningar um sjálf og þátt þess í kynjaumræðunni. Í ritgerðinni er 

sérstaklega fjallað um sviðsetningar hennar í upphafi ferils síns og tengjast útgáfu plötu 

hennar Born this way. Þar eru tvær sviðsetningar teknar til skoðunnar. 

Tónlistarmyndbandið við lagið Marry the night og gjörningur Gaga á VMA 

tónlistarverðlaunahátíðinni árið 2011 þar sem hún kom sem tilbúinn kærasti sinn, Jo 

Calderone. 

Meginniðurstöður þessarar greiningar eru að sviðsetningar Gaga endurspegla vel 

póstmodernískar hugmyndir og kenningar um einkenni og eðli sjálfsins, ef það hefur 

yfirleitt eðli. Sviðsetningar og yfirlýsingar hennar má greina þannig að sjálfið sé 

þverstæðukennt, fljótandi, breytilegt og hægt sé að umbreyta því, ekki síst í gegnum listina. 

Þessi sviðsetning hennar á sjálfinu sýnir sig helst í meðvitund hennar um sviðsetninguna 

og vilja til þess að fylgja eigin gildismati oft þvert á þau norm sem við þekkjum. Þannig 

færir hún fram sjálf sem virðist vera mótsagnakennt og síbreytilegt og er í heiðarleika 

sínum gagnrýnt á tvíhyggju vestrænnar menningar í víðum skilningi.  
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1. Inngangur 

Lady Gaga er einn vinælasti listamaður samtímans. Frá því að hún kom fram á sjónarsviðið 

árið 2008 hefur hún haldið sér nær stanslaust í umræðunni með nýjum listrænum 

nálgunum. Ferill hennar er einstaklega fjölbreyttur. Plötur hennar hafa að geyma lög sem 

sækja í allar heimsins tónlistarstefnur og svo virðist sem að hún hafi einstakt lag á því að 

endurskilgreina sig þar sem að hún skiptir milli tónlistarstefna og listmiðla áreynslulaust. 

Þannig hefur hún farið frá því að gefa út konseptmiðaða elketróníska poppplötu, Artpop, til 

þess að gefa því næst út jazzplötuna Cheek to Cheek með Tony Bennett. Kvikmyndinni A 

Star is Born, sem hún lék aðalhlutverkið í og samdi tónlistina fyrir árið 2018, fylgdi hún 

eftir með elektrónísku poppplötunni Chromatica árið 2020. Þar setti hún fram 

konseptmiðaðan heim samhliða tónlistinni sem sótti í hinsegin menningu og 

vísindaskáldskap gjörólíkum þeim raunsæja heimi sem birtist í A Star is Born og 

popp/rokk/kántrí tónlistinni sem hún samdi fyrir þá kvikmynd. Þessi fjölbreytni er raunar 

orðinn einn af meginþáttum þess sem við tengjum við Lady Gaga. Neitunin við að festa sig 

í ákveðnum formi, flakk milli miðla og tónlistarstefna og fagurfræðileg fjölbreytni í takt 

við mismunandi verkefni. Ferill hennar er svo fjölbreyttur að jafnan er talað um hann í 

tímabilum til þess að grípa niður á listrænar nálganir hennar og aðferðir á hverjum tíma.  

Lady Gaga er nú orðin virt stærð innan meginstraums menningar vesturlanda en í þessari 

ritgerð verður gripið niður á byrjun ferils Lady Gaga. Markmiðið er að skoða persónuna og 

sviðsetningar hennar á þeim tíma þar sem birtast ákveðin sjónarmið um tilveru mannsins 

sem hríslast í gegnum hugtakið sjálf. Skoðað verður hvernig Lady Gaga birtist áhorfendum 

sínum, hverjar viðtökur fjölmiðla og samfélagsins við henni voru og hvaða sjónarmið hún 

setti sjálf fram um persónu sína. Þannig er framsetning hennar á sjálfri sér í tónlist sinni og 

miðlanotkun skoðuð sem skipulögð og meðvituð sviðsetning af hálfu hennar. Sérstaklega 

verða tvær sviðsetningar teknar til greiningar í þessari ritgerð til að leita að mögulegum 

kjarna í sjónarmiðum Gaga. Þessar greiningar tengjast báðar útgáfu plötunnar Born This 

Way frá árinu 2011 og bera þær einkenni mjög skýrrar sýnar Gaga sem birtir að mínu mati 

meðvitað sjálf og aðferðafræði við afbyggingu samfélagslegra hugmynda um eðli kyns og 

sjálfs, þó framið í mestu einlægni í mótstöðu sinni. 
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Rannsóknarspurningin sem unnið er með í ritgerðinni er: Á hvaða hátt má sjá og skýra 

tónlist Gaga og sviðsetningar út frá póstmodernískum kenningum um sjálfið annarsvegar 

og feminískum hugmyndum um afbyggingu karllæga og heterónormatíva kynjakerfisins 

hins vegar? Í stuttri ritgerð sem þessari er þó ekki hægt að kafa mjög djúpt í viðfangsefnið. 

Þess í stað eru skoðaðar tvær sviðsetningar Gaga sem taldar eru lýsandi til að svara 

ofangreindri spurningu og gefi þá jafnframt til kynna meginstef sem eigi við allan feril 

Gaga til þessa. 

Uppbygging ritgerðarinnar er eftirfarandi. Fyrsti kafli er fræðileg kynning á sjónarmiðum 

um sjálfið sem kjarnann í tilveru mannsins og hefur verið mikilvægur hluti 

menningarfræða allt frá tíma Freuds til dagsins í dag þar sem sjónarmið póstmodernismans 

eru allsráðandi. 

Annar kafli skýrir örlítið frá bakgrunni Lady Gaga. Þar er fjallað um hvernig hún nýtti sér 

sviðsetningar á sjálfi sínu á markvissan og meðvitaðan hátt til að skapa sér það nafn sem 

hún er í tónlistarheiminum í dag sem einn allra vinsælasti popptónlistarmaður samtímans. 

Einnig eru skoðuð viðbrögð við Gaga í fjölmiðlum og yfirlýsingar hennar sjálfrar. 

Þriðji kaflinn er afmörkuð greining á sjónarmiðum Gaga eins og þau birtast í 

sviðsetningum hennar og útlistunum sínum á þeim. Það er gert með skoðun á tveimur 

dæmum. Það er annars vegar myndbandið og tónlistin við lagið Marry the Night og hins 

vegar sviðsetning hennar á tilbúnum kærasta sínum, Jo Calderone, á svipuðum tíma. 

Fjórði og síðasti kaflinn er stutt samantekt til niðurlags ritgerðarinnar. Aftast er þá 

heimildaskrá. 
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1. Kenningar og sjónarmið um sjálfið  

Í þessum kafla ritgerðarinnar verða ýmis sjónarmið og kenningar um sjálfið dregin saman í 

sögulegu ljósi. Þar verður ekki síst lögð áhersla á yngri sjónarmið og kenningar um sjálfið, 

gjarnan tengdar við heimspekiáherslur sem kenndar eru við póstmodernisma. 

Sjálfið, sem heimspekilegt, félagslegt og sálfræðilegt viðfangsefni, hefur verið eitt megin 

umfjöllunarefni vestrænna menningarfræða í nútímanum. Hugtakið hlýtur mismunandi 

skilgreiningar út frá því hvaða sjónarhorni er litið á það, en í upphafi ritgerðarinnar verður 

stuðst við ákveðna vinnuskilgreiningu á hugtakinu sem höfundur leggur fram: Sjálfið er 

hugtak sem lýsir persónu einstaklings og sýnir sig í samspili hugsana, tilfinninga, líkama, 

hegðunar og viðhorfum viðkomandi einstaklings á hverjum tíma. Sjálfið er samt ekki 

einfalt fyrirbæri og umræða um það afmarkast alltaf af takmörkunum tungumálsins og þess 

vegna færir ný orðræða um það ný sjónarmið og þá um leið nýja möguleika og veruleika. 

Uppruna vestrænna nútímahugmynda um sjálfið er að finna í sálfræðikenningum Sigmunds 

Freud undir lok 19. aldar og inn á þá 20. Þar leggur hann til í grunninn þrískiptingu 

sjálfsins (það, egó og súperegó) og skýrir frá margvíslegum viðfangsefnum sálarlífsins, 

eins og varnarhætti, kynferðisviðhorf og andlega sjúkleika. Kenningar Freuds leiddu til 

sálgreiningarmeðferðar sem varð upphaf af meðferðafræðum til að fást við sálræna 

sjúkleika. Þótt kenningar Freud séu barns síns tíma er óhjákvæmilegt að vísa til mikilvægis 

hans og áhrifa hans á síðari tíma kenningar um sjálfið og tilveru mannsins í sínu félagslega 

umhverfi, menningunni í víðsta skilningi. Fáar eða engar kenningar sem síðar hafa komið 

fram um sjálfið hafa komið fram án þess að vera á einhver hátt viðbrögð við kenningum 

Freuds.1 

Alla 20. öldina komu fram ýmis sjónarmið og kenningar um sjálfið. Í meginatriðum má 

segja að þar hafi tvær áherslur verið í sviðsljósinu, sú fyrri kennd við Freud og Lacan en 

hin síðari við Nietzsche og Foucault. Kenningar Freuds og Lacans leggja áherslu á að 

skilgreina sjálfið út frá eðlishyggju og strúktúr. Nietzsche og Foucault velja hins vegar að 

skoða sjálfið út frá virkni þess sem afurð menningar og valds á grunni mannlegra tengsla.2 

Foucault sá sjálfið ekki sem náttúrulega einingu eins og Freud, heldur sem valdatæki notað 

til þess að stjórna hegðan fólks. Sjálfið birtist í félagslegri hegðun einstaklingsins sem 

heldur að þau séu sjálfsprottin og náttúruleg en eru mest félagslegar og menningarlegar 

 
1 Mansfield, Subjectivity: Theories of the self from Freud to Haraway, 25-37. 
2 Mansfield, Subjectivity: Theories of the self from Freud to Haraway, 51. 
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reglur.3 Það er kjarni í gagnrýni Foucault á vestrænt samfélag, skoðað í ljósi greiningar 

hans á sögu kynlífsins, fangelsa og geðsjúkdóma að valdið sé sýnilegur áhrifavaldur 

sjálfsins. 

Sá sem er látinn hafast við á sýnilegu sviði og veit af því tekur á sig þvinganir valdsins; hann 

lætur þær ósjálfrátt hafa mótandi áhrif á sig; hann færir valdaafstæðurnar inn í sjálfan sig og 

tekur sér hlutverk beggja aðila; meginregla undirokunar hans rennur honum í bein og merg.4 

Í ljósi þessarar greiningar Foucault á þátt samfélagsins í að móta tilveru einstaklinga, sem 

þeir færa svo inn í eigið sjálf, verður ekki komist hjá að skoða tengsl trúar, kirkju og 

siðferðishugmynda sem mótuðu vestræn samfélög. Þau bjuggu til það þekkingarvald sem 

leiddi til vestrænna hugmynda um skynsemi þar sem kyn er ekki síst sá þáttur sem mótar 

sjálfið mest. Foucault var ekki síst undir áhrifum frá kenningum Nietzsche sem hafnaði 

þeirri framsetningu að vestræn samfélög einkenndust af skynsemi. Þau einkenndust fyrst 

og fremst af valdi, ekki síst valdi sem byggði á siðferðishugmyndum kristninnar sem 

kirkjan innleiddi. Í reynd mætti líta á kristin siðferði sem ákveðið kúgunartæki til að 

stjórna almúganum þar sem grunnurinn er sekt hans og skömm í gegnum syndahugtakið til 

iðrunar og guðlegrar náðar fyrirgefningarinnar. Nietzsche kallaði það þrælasiðferði og væri 

því í reynd samfélagsleg hömlun sjálfsins.5  Sjálfið hefur ekkert sjálfræði. Foucault sá 

höfundinn, listamanninn, vera settan undir sömu hamlanir sjálfsins og aðrir sem tilheyrðu 

vestrænum samfélögum nútímans: 

Foucault skyggndist á bak við grímu höfundarins og líkaði ekki það sem hann sá; í stað hins 

frjálsa, skapandi einstaklings, sem hafði gegnt svo mikilvægu hlutverki í fagurfræði 

nútímalistar, fann hann falið vald. Hann hafði því meiri áhuga á að spyrja hvaðan þessi 

talsmáti væri upprunninn og hvernig stæði á því að við legðum trúnað á eitthvað sem fyrst og 

fremst gegnir hlutverk í skipulagi og reglum ákveðinnar orðræðugreiningar?6 

Listamaðurinn er bundinn sjálfi sínu, takmarkaður af því. Í listinni getur hann samt leitað 

frelsunar frá takmarkandi samfélagslegum reglum þar sem ítarleg sjálfskoðun á eigin 

takmörkunum gefur möguleika til að neita að lúta samfélagslega hamlandi reglum og 

brjótast þar út í gegnum nýja orðræðu og athafnir.  

Freud fjallaði um kyn út frá líffræðilegri nauðhyggju, þ.e. um kyn sem fasta og eðli á 

grunni líffræði frekar en nokkuð annað, líkt og flestir sem mótuðust af hugmyndafræði 19. 

 
3 Mansfield, Subjectivity: Theories of the self from Freud to Haraway, 66-67. 
4 Foucalt, Alsæld, vald og þekking, bls. 140. 
5 Nietzsche, Af sifjafræði siðferðisins, 47-92 
6 Gunnar J. Árnason, Ásýnd heimsins, 316. 
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aldarinnar undir áhrifum frá náttúruhyggju og darwinisma sem væru einskonar 

náttúrulögmál um mannlífið.7 Innan feminískra fræða eru margvísleg sjónarmið um sjálfið 

út frá veruleika kvenna, þar sem áður voru öll sjónarmið sett fram af körlum. Þessi 

sjónarmið birtast ekki síst í hinsegin fræðum þar sem menningarsjónarmiðið er allsráðandi. 

Femínistar hafa deilt á þá hugmynd að kynjuð hegðun okkar og sjálf sé af náttúrunnar 

hendi, þ.e. eðlisbundin náttúra sem sé óbreytanleg, því hún sé afurð félags- og valdakerfis 

sem sé menningarlega ákvarðað en ekki líffræðilega. Þar hafði Simone de Beauvoir mikil 

áhrif gegn viðurkenndum sjónarmiðum í gegnum vestræna sögu til að brjóta niður 

staðalímyndir um konuna. Kenningar hennar lúta að því að engin kona fæðist heldur verði 

hún til. Líffræðilegt kyn skilgreinir ekki kynhegðan og hneigðir en það gerir kyngervið 

sem mótast af menningarlegum þáttum um hlutverk, einkenni og stöðu sjálfsins frá 

kynjasjónarhorninu.8  

Ráðandi feminísk orðræða um kyn bendir á að það er skilgreint á mismunandi hátt á 

mismunandi tímum og í ólíkum menningarsamfélögum og ræða um vestræna tvíhyggju um 

kyn þar sem karlar bera höfuð yfir konuna. Samtímis var þessi kynjatvíhyggja notuð sem 

evrópst valdatæki hvíta mannsins sem réttlæting nýlendustefnu vestrænna þjóða og 

valdsetningu þeirra á öðrum þjóðum sem bjuggu ekki við sama kerfi.9 Kynjatvíhyggja 

hefur þannig markvisst verið notað sem valdatæki hvíta mannsins, hins kristna og 

gagnkynhneigða norms. Einstaklingnum er ætlað að sýna af sér ákveðna hegðun til þess að 

verða ekki dæmdur í samfélagi manna, félagslega og lagalega. Þessi siðferðislegu gildi eru 

sett fram fyrir einstaklinginn að sýna af sér. Sjónarmið de Beauvoir um félagsmótun kyns 

afhjúpar hvernig félagslegar og menningarlegar kröfur eru það sem móti konuna ekki 

líffræðilegir eiginleikar og hvernig kyn er partur af valdastrúktúrnum og er því 

kúgunartæki karla gagnvart konum. 

Einn áhrifamesti femínisti samtímans, Judith Butler, fjallar í þessu samhengi um 

sviðsetningu kyns. Butler byggir á hugmyndum de Beauvoir sem aðskildi tengingu milli 

líkama og menningar sem og félagslegra aðstæðna. Í reynd heldur Butler því fram að ekki 

sé hægt að horfa á náttúruna sem hlut eða veruleika nema í gegnum menningarleg 

gleraugu, táknmál tungumálsins. Í kenningum Butler er kynjatvíhyggjan frumbreyta alls, 

smíðar og skilgreinir náttúruna í sinni mynd og tekur yfir allar hliðar félagslegs lífs og 

 
7 Mansfield, Subjectivity: Theories of the Self from Freud to Haraway 25-37 
8 Code, Self, Subjectivity and the Instituded Social Imaginary, 716-726. 
9 Paramo, Transphobia is a White Supremacist Legacy of Colonialism, 17. júlí 2018.  
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athafnir. Á öllum stigum menningar er kynið sýnilegt í viðbrögðum okkar, hegðun og 

túlkunum í félagslegum aðstæðum. Butler lítur á kyn sem sviðsetningu. Gjörðir sem 

staðsetur þann sem framkvæmir þær innan kynjakerfisins. Kona er þannig kona sem leikur 

konu, karl er karl sem leikur karl. Sviðsetningin gengur út á að sýna sig á afmarkaðan og 

tiltekinn hátt til að falla að kynjakerfinu og staðfesta sig innan þess. Hver einstaklingur 

þarf að leika sitt hlutverk eins og það sé ekki leikur heldur veruleikinn sjálfur, sé 

eðlislægur eða náttúrulegur. Butler ræðir það einnig að mistakist að leika þessi hlutverk 

geti það haft í för með sér félagslega einangrun eða útskúfun, ofbeldi, nauðganir og jafnvel 

dauða. Butler fjallar einnig um að einstaklingur geti aldrei að fullu uppfyllt öll skilyrði 

sviðsetningar kyns öllum stundum þar sem sviðsetningin er ekki náttúruleg. Hún sér drag 

sem augljóslegustu afbyggingu kerfisins. Einstaklingur með líkama sem skilgreindur er 

sem karlkyns á kynási tvíhyggjunnar en sviðsetur sig sem konu er að brjóta reglur 

kynjakerfisins. Það afhjúpar kyn sem sviðsetningu þar sem náttúran stjórnar þá bersýnilega 

ekki neinu. Butler leggur ekki til nýja hugmynd að félagskerfi kyns eða kynja. Hún vill 

eingöngu að við viðurkennum kerfið sem við búum við um leið og við afhjúpun það sem 

gervi með því að brjóta reglur kerfisins.10 

Það er auðvelt að sjá tengingar á milli kenning Butlers og bandaríska félagsfræðingis 

Erwing Goffmann. Í bók sinni The Presentation of Self in Everyday Life skýrir Goffman 

sviðsetningar sjálfsins í hversdagslífinu. Hann talar þar um sviðsetningu sem allar þær 

gjörðir einstaklings sem gerist fyrir framan aðra og hefur áhrif á skynjun þeirra á 

einstaklinginn og aðstæðurnar sem verið er að setja á svið. Sú meðvitund sem 

einstaklingurinn veitir sviðsetningu sinni getur svo verið mismikil og mismunandi eftir 

þeim aðstæðum sem viðkomandi er í.11 Samkvæmt kenningum Goffmanns er 

einstaklingurinn því alltaf að sviðsetja sjálf sitt, hversu lítil eða mikil sem meðvitund okkar 

er um það. Til þess að sviðsetja sjálf okkar og þann raunveruleika sem einstaklingurinn vill 

að áhorfendur meðtaki verður að leita í sameiginlegt minni og reglur. Hver hlutur og 

hegðun hefur skýrskotun í reglur sem við getum fylgt eða brotið til þess að gefa mynd af 

sjálfinu sem við viljum að sé meðtekin. Þessi sameiginlegi gagnabanki reglna, 

fagurfræðilegra viðmiða og siðferðislegra gilda, gefur okkur tæki til þess að varpa 

skilaboðum um sjálf okkar sem áhorfendur eiga að meðtaka.12  

 
10 Mansfield, Subjectivity: Theories of the self from Freud to Haraway 74-78. 
11 Goffmann, The Presentation of Self in Everyday Life, 10-13. 
12 Goffmann, The Presentation of Self in Everyday, 23. 
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Sviðsetning sjálfsins verður þannig að hversdaglegu lífsformi frekar en sem sérstakt 

leikhúsverk. Útkoman verður hið frásögulega sjálf sem yfirtekur líf okkar þar sem 

frásagan, fyrir tilstilli tungumálsins í hugsun mannsins, verður hin eiginlega tilvera hverrar 

manneskju og er því handritið sem sjálfið leikur eftir og framfylgir. Það byggir á því að 

maðurinn verður stöðugt að túlka tilveru sína því enginn veruleiki er til staðan án tilvistar 

túlkunar. Veruleikinn er það sem maður hefur tileinkað sér í gegnum túlkun tungumálsins 

eða tungumálið hefur túlkað sem veruleika.13 Þetta póstmoderníska sjónarhorn á sjálfið er 

að það er „afmiðjað sjálf, einstaklingsvirkni án upphafsmiðju, fangað um tilganginn, 

staðsett í tungumálinu og frásögum menningarinnar.“14 

Niðurstaðan er að sjálfið hefur engan veruleika nema það að vera sviðsetning, frásaga, það 

er leikhús hversdagsins. Það er hin póstmóderníska kenning um sjálfið sem hafnar þeirri 

hugmynd um að sjálfið styðjist við einhvern einn raunveruleika, skynsemi, eðlishyggju eða 

náttúruhyggju. Sjálfið er þannig hvorki eitt né neitt, samt allt. Það er aðeins það sem það 

sýnir sig og gerir sig í sínum aðstæðum, afmarkað innan menningarinnar en er um leið að 

leita útgönguleiðar í þeim takmörkunum. Ekki síst í gegnum margvísleg listform þar sem 

brotist er gegn hömlunum um leið og viðurkennt er að sjálfið þarf að lifa í takmörkun 

menningarinnar þar sem það þarf stöðugt að leika það sjálft til að það geti mögulega fundið 

frelsi í ólíkum kimum þess.  

Þau fræði sem hér hafa verið lögð fram er ætlað að gefa forsendur til að átta sig betur á 

Lady Gaga sem listamanni. Hún birtist á þeim tíma þegar póstmodernisminn hefur orðið að 

meginstraumi í menningarfræðum. Það virðist ekki bera á öðru en að hennar eigin 

sviðsetningar sem tónlistarmanns, eiginlega listamanns í víðri merkingu þess orðs, verði 

helst skildar með því að átta sig á mikilvægi kenninga um sjálf mannsins og áhrif þeirra á 

tilveru mannsins, ekki síst póstmodernískar kenningar og sjónarmið. Lady Gaga er 

áhugaverður listamaður til að í því samhengi og umfjöllunin áfram snýr að því.   

 
13 Schectman, The Narrative Self, 395-398. 
14 Usher, Bryant og Johnston, Adult Education and the Postmodern Challenge, 103. 
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2. Lady Gaga  

Í þessum kafla verður sjónum beint að bandarísku listakonunni Lady Gaga, listrænum 

nálgununum, innblæstri og sýn. Hún hefur lagt áherslu á sviðsetningu í margvíslegum 

aðferðum og myndum sem gefa um leið skýra og ákveðna sýn á hugmyndir um sjálfið og 

samfélagið. Sjónum verður beint að upphafi ferils Lady Gaga og litið til þess hvernig hún 

birtist áhorfendum með því að vísa til yfirlýsinga hennar og viðbragða gagnrýnenda og 

fjölmiðla til að greina það hvernig Lady Gaga afhjúpaði og afbyggði hefðbundna sýn okkar 

á einstaklinginn, kyn, samfélagsleg viðmið og hegðan í gegnum list sína.  

Lady Gaga skaust upp á stjörnuhimininn árið 2008 með útgáfu plötunnar The Fame. 

Nafnið Lady Gaga spilar í sjálfu sér á sitt hvorum ás tvíhyggju. „Lady“, eða lafði, vísar í 

titil hástéttarkonu og við tengjum við ákveðna hegðun. Kúltiveraðar, fágaðar, kurteisar, 

tala ekki af sér og vita hvernig þær eiga að hegða sér í öllum aðstæðum. „Gaga“ er notað 

eins á íslensku og ensku til þess að lýsa einhverskonar vitfirringu, „að vera alveg gaga“. 

Að hegða sér vitlaust í aðstæðum og fylgja ekki settum reglum, líkt og lafðir gera, er í raun 

það sem að sýnir vitfirringu eða brjálæði einstaklings. Bara í nafninu sjáum við leik með 

tvíhyggju sem við getum tengt við kenningar Foucault sem velti upp spurningunni hvernig 

við drögum línur milli þeirra sem eru geðsjúkir og heilbrigðir með því að vísa til ætlaðrar 

hegðunar einstaklinga. Nafnið upphefur að sama skapi konu sem sýnir af sér hegðun sem 

skilgreind er sem vitfirrt, þ.e. sýnir af sér hegðun sem við skilgreinum sem brot á 

viðtekinni hegðan eða normum.  

Lög plötunnar The Fame vinna með þema frægðar, t.d. í lögum eins og Papparazzi sem 

fjalla með beinum hætti um þrá hennar sjálfrar eftir frægð, áður en hún varð fræg.15 Lady 

Gaga var gjörólík þeim kvenkyns poppstjörnum sem höfðu átt sviðið árin frá 2000. Ungar 

poppsöngkonur sem sýndu af sér allar væntingar hvíta gagnkynhneigða normsins höfðu 

verið áberandi á meðan að Gaga taldi til sinna helstu áhrifavalda listafólk á borð við David 

Bowie og Grace Jones sem eru þekkt fyrir óræða kyntjáningu (e. androgony) og ekki síst 

myndlistamanninn Andy Warhol. Hún talaði opinskátt um að henni finndist að popptónlist 

hafi glatað heildstæðri nálgun þar sem sjónlist og sviðsetningar koma saman með 

tónlistinni og taldi það jafn mikilvægar stoðir í list sinni eins og tónlistin. Gaga setti 

snemma á ferli sínum saman listrænt teymi fatahönnuða og sjónlistafólks sem hún byggði á 

að Factory Andy Warhols. Þennan hóp kallaði hún Haus of Gaga og leitaði þar innblásturs 

 
15 Harris, Lady Gaga brings her artistic vision of pop to new album, 6. júní 2008. 
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til nafna draghúsa ásamt því að vísa til þýska Bauhaus hönnunarskólans og 

hugmyndarinnar um „functional“ list. Hún gaf svo listafólki og hönnuðum Haus of Gaga 

nöfn í ætt við sitt t.d. fékk listrænn stjórnandi Haus of Gaga, Matthew Williams nafnið 

Matt Dada sem sýnir áhrif Dadaisma á listræna sýn hennar.16  

Lady Gaga vakti strax gífurlega athygli meðal almennings og fjölmiðla, ekki bara fyrir 

tónlist sína heldur líka fyrir gífurlega íburðamikla og ögrandi framsetningu á sjálfri sér 

hvert sem hún fór. Klæðaburður hennar sótti innblástur í hátísku og til „club kids“ senu 10. 

áratugarins, þar sem drag, ögrun, stór form, nýjungar, brot á normum, yfirgengilegt umfang 

búninga og förðun í takt við það var allsráðandi. Í viðtölum var hún opinská og einlæg, 

sagði hug sinn óhrædd við að setja viðmælendur sína úr jafnvægi. Textar laga hennar brutu 

líka norm og fjallar eitt vinsælasta lag plötunnar The Fame, Poker Face, um langanir 

hennar til að sofa hjá konu á meðan hún sefur hjá karli. Með þessum brotum sínum á 

heterónormatívum reglum, hvort sem er siðferðislegar eða fagurfræðilegar, byggði hún upp 

gríðarstóran aðdáendahóp hinsegin fólks og fólks sem fann sig utangarðs í samfélaginu. 

Aðdáendur hennar byrjuðu að kalla sig skrímsli (e. monsters) og Gaga móðurskrímslið (e. 

mother monster).17 Fólk virtist tengja á sterkan hátt við brot hennar á normum, hversu 

óhrædd hún var við að vera meðtekin sem skrítin og í raun einlæg í brotum sínum gagnvart 

kynjakerfinu. 

Vangaveltur um persónu Gaga urðu í kjölfarið háværar. Spurningarnar sem vöknuðu lutu 

iðulega að því hver hún væri, hvort að hún væri alltaf svona eða hvort að á bak við gervið 

væri leikkona eða gjörningalistakona. Í forsíðuviðtali Gaga við Rolling Stones árið 2009 

lýsti blaðamaðurinn Chris Harris því þannig að „Gaga er Gaga öllum stundum“ 18 sem 

undirstrikar orðræðu um persónu Lady Gaga. Nafnið er augljós tilbúningur, hegðanin og 

klæðaburðurinn fyrir utan þau norm sem við þekkjum, en Gaga er engu að síður aldrei 

eitthvað annað en Gaga. Mörkin milli þess sem fólk skynjar sem sviðsetningu og 

raunveruleika eru engin.  

Lady Gaga var strax mjög opinská með það að persóna hennar væri sviðsett, meðal annars 

með því að orða það þannig að Gaga sé lygi sem hún myndi drepa fyrir að gera sanna.19 Í 

samhengi við kenningar Goffmans er auðvelt að sjá hvernig sviðsetning hennar á sér sé það 

 
16 Harris, Lady Gaga brings her artistic vision of pop to new album, 6. júní 2008. 
17 ladygaga.fandom.com/wiki/Little_Monsters_(fanbase) 
18 Ibid.  
19 Deflem, Gaga: Notes on the Management of Public Identity, 40.  
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sem hún er að reyna að gera sanna með því að sviðsetja hana öllum stundum. Með því að 

vera Gaga öllum stundum verður það sjálf hennar. Lady Gaga er Lady Gaga að leika Lady 

Gaga. Sökum þess að fyrsta plata Gaga fjallar um frægð og þrá hennar sjálfrar eftir henni 

hefur þessari fyrstu plötu hennar meðal annars verið lýst sem sjálfsuppfyllandi spádómi.20   

Það er í sjálfum sér ekkert óeðlilegt, og kannski viðurkennt, að poppstjörnur séu alltaf að 

sviðsetja sig í takt við það hvernig hægt er að selja persónu þeirra sem vöru. Það sem 

skiptir hér öllu máli í framsetningu Lady Gaga á sjálfi sínu samanborið við aðrar 

poppstjörnur er það að sviðsetningin er orðuð frá upphafi. Hún orðar sviðsetninguna með 

tali um áhrif gjörningalistafólks (e. performance artists) á sig og yfirlýsingum á borð við 

„I‘m not real. I am theatre“21. Með því að viðurkenna sviðsetninguna getum við sagt að 

hún staðsetji sig fyrir utan valdakerfið sem Foucault og de Beuvoir fjölluðu um, utan 

kerfisins sem krefst þess að einstaklingurinn staðfesti valda- og kynjakerfið með því að 

sviðsetja það sem náttúrulega hegðun. Fastinn um hvað fólk á að taka sem raunverulegu og 

ekki er ekki til staðar. Það sýnir bæði fram á tilvist kerfisins og gangverk þess – sjálfið er 

það sem það segist vera. Ef það segist ekki vera raunverulegt fellur það utan kerfisins. 

Engu að síður er það til staðar, raunverulegt því við sjáum það og skynjum það.  

Nauðsyn samfélagsins til þess að geta staðsett hana innan kerfisins sýndi sig glögglega í 

umfjöllunum fjölmiðlafólks og viðtölum snemma á ferli hennar. Í grein sinni „Lady Gaga 

and the death of sex“ fjallar Camille Paglia, virt fræðikona og menningarrýnir, um Lady 

Gaga á óvæginn hátt. Hún setur út á það hvernig hún birtist í almannarými svo sem á 

flugvöllum í íburðamiklum fötum eins og hún vilji láta taka eftir sér en sé ekki láta fara 

lítið fyrir sér eins og flestar stjörnur. Hún fjallar um hversu mikil og augljós líkindi eru á 

milli hennar og Madonnu og kallar hana endurvinnanda annars listafólk og telur Gaga setja 

fram persónu eftir persónu sem sé yfirgengilega konseptmiðuð. Hún segir hana ekki 

kynþokkafulla en fyrst og fremst telur hún hana ekki geta gert tvennt í einu, bæði verið 

avant-garde í framsetningu sinni og á sama tíma meginstraums popplistamaður.22 Að mínu 

mati er greinin í allri sinni afdráttarlausu afstöðu gegn Gaga staðfesting á meginstefum 

aðferða hennar og listrænu sýnar. Andstaða við tvíhyggju og hugmyndina um að það séu 

náttúrulegar reglur eða kerfi sem þurfi að fylgja er meginstefið. Hún ætlar að vera bæði 

avant-garde og popp. Vera bæði kynþokkafull og grótesk. Sýna af sér hegðun sem 

 
20 Harris, Lady Gaga brings her artistic vision of pop to new album, 6. júní 2008. 
21 Halberstam, Gaga feminism: Sex, gender and the end of normal, 4. 
22 Paglia, Lady Gaga and the death of sex, 12. september 2010. 
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samfélagið meðtekur sem kvenlæga, en líka karllæga og allt þar á milli. Allt ofangreint 

ætlar hún að gera á sama tíma því partur af list hennar er að hún er ekki tvívíð eða augljós í 

lestri. Andstaðan við tvíhyggjuna er í raun eina meginstefið og í allri sinni andstöðu og 

brotum gegn reglum sem einkenna vestræna menningu eru fjölmargar leiðir til þess að lesa 

í verk hennar og skilaboðin jafnvel virst mótsagnakennd. Mótstaðan sem birtist er þó ekki í 

sjálfu sér markmiðið heldur er listin í einlægni sinni ekki heft af gildismati normsins og 

birtist sem mótstaða. 

Sama áhersla á að reyna að þvinga vissu upp á sjálf Gaga er að sjá í umfjöllun Anderson 

Cooper, eins virtasta blaðamanns Bandaríkjanna, í fréttaþættinum 60 minutes árið 2010. Í 

viðtalinu spyr Anderson Cooper hana beint út hvort hún sé bæði með kynfæri karls og 

konu. Spurningin ein og sér sýnir að Lady Gaga hafði að spilað á kynjakerfið, brotið reglur 

um viðtekna hegðun og framsetningu sem staðsetur fólk innan þess. Svar hennar við 

spurningunni var: „Does it matter? I don‘t care, my fans don‘t care“.23 Svarið gefur ekki 

tækifæri á því að staðsetja hana innan kerfisins og bendir á að kerfið er ekki náttúrulögmál 

í sjálfu sér og að lokum að það skipti ekki máli. Hún afhjúpar þar með sviðsetningar allra 

sem gangast við kerfinu og hversu innvinkluð við erum innan þess.  

Kynja- og hinseginfræðingurinn J. Jack Halberstam fjallar um þessa afstöðu Gaga að 

ganga gegn kynjakerfinu og gildandi samfélagsreglum með sviðsetningum sínum í bók 

sinni Gaga feminism, sex, gender and the end of normal sem kom út árið 2012. Í bók sinni 

setur Halberstam ekki fram nýja tegund feminisma sem hann telur Gaga hafa fundið upp 

heldur notar gríðarlega hratt ris hennar og viðtökur fólks við list hennar og persónu sem 

merki um nýja tíma og vísar til listafólks á borð við Yoko Ono og fræðafólks á borð við 

Simone de Beauvoir sem Gaga feminista sem komu á undan henni.  
...The genius of Lady Gaga to become a the vehicle for performing the very particular 
arrengement of bodies, genders, desires, communication, race, affect, and flow that we might 
now want to call gaga feminism. Gaga feminism, or the feminism (pheminism?) of the 
phony, the unreal, and the speculative, is simultaniously a monstrous outgrowth of the 
unstable concept of „woman“ in the feminist theory, a celebration of the joining of 
femininity to artifice, an a refusal of the mushy sentimentalism that has been siphoned into 
the category of womanhood.24 

 

 
23 „Lady Gaga 60 minutes with Anderson Cooper interview broadcast“.  
24 Halberstam, Gaga feminism: sex, gender and the end of normal, 6. 
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Eins og Halberstam bendir á sýna sviðsetningar hennar á öllum vígstöðvum afbyggingu 

hugmyndarinnar um konuna og hversu óstöðugt menningarlegt fyrirbæri hún er á sama 

tíma. Gaga nær þannig að taka þessar hugmyndir sem við getum rakið til Foucault, de 

Beauvoir og Butler inn í meginstrauminn. Svör Gaga sjálfrar í viðtölum snemma á 

ferlinum staðfestir að mínu mati þessar greiningar Halberstams og dregur upp andstöðu 

hennar við tvíhyggjuhugmyndir og hún segir beint út að verk hennar séu bæði tónlistarlega 

og sjónrænt höfnun á tvíhyggjunni og þar með hvernig samfélagið hugsar um konur: 
 
I am a feminist. I reject whole-heartedly the way we are tought to percieve women. The 
beauty of women. How a woman should act or behave. Women are strong and fragile. 
Women are beutiful and ugly. We are soft spoken and loud all at once. There is something 
mind-controlling about how we are tought how to view women and my work is both visually 
and musically a rejection of those things.25  

 

Í þessari höfnun á viðteknum samfélagslegum hugmyndum um konur í sviðsetningum 

sínum mætti halda að persóna Gaga verði óeinlæg í framsetningu sinni. Stanslaust í 

mótstöðu við ríkjandi hugmyndir. Það sem að mínu mati skiptir öllu máli er að með 

sviðsetningum sínum og yfirlýsingum afhjúpar Gaga í rauninni allt annað sem sviðsetningu 

og sjálfa sig sem sanna. Hún fylgir sínu eigin gildismati um hvað sé fallegt og hvað sé 

ásættanleg hegðun en fer ekki eftir reglum sem samfélagið reynir að temja henni að fylgja. 

Í sviðsetningu sinni verður hún þannig sú sem er einlæg og allir aðrir eru kúgaðir. List 

hennar er þannig bæði afhjúpun á kerfinu og enn fremur ákall til fólks um að brjótast út úr 

því á sama hátt og hún. Meginstef listrænna nálganna hennar er þannig að fylgja eigin 

gildismati. Mótstaðan verður til vegna þess að það stangast á við kynjakerfið sem öllum er 

ætlað að staðsetja sig innan. Hún hafnar kynjatvíhyggjunni og því hvernig okkur er kennt 

að hugsa um konur með því að fylgja eigin gildismati og hafna hugmyndum um tvíhyggju í 

víðum skilningi. Fastinn við sjálf hennar verður því lítill því hún staðsetur sig fyrir utan 

kerfið og potar stanslaust í afmarkanir þess með óræðri kyntjáningu og broti á normum í 

sviðsetningum sínum.  

 

 

  

 
25 „Lady Gaga: In Camera – Live Interview“. 
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3. Sviðsetningar við útgáfu Born This Way (2011) 

Í þessum kafla ritgerðarinnar mun ég rýna í sviðsetningar Lady Gaga við útgáfu plötu 

sinnar Born This Way sem kom út 23. maí árið 2011, með tilliti til tónlistarmyndbandsins 

við lagið Marry the Night, og sviðsetningu á tilbúnum kærasta sínum, Joe Calderone, í 

tengslum við útgáfu plötunnar. Markmiðið er að greina sviðsetningar í tengslum við útgáfu 

plötunnar með hliðsjón af sjónarmiðum og kenningum sem komið hafa fram hér framar. Á 

plötunni tekst Gaga textalega á við feminisma, kynferði, trúarbrögð, sjálfa sig og 

einstaklinginn.26 Á plötunni eru bæði lög sem vísa til Júdasar og Maríu Magdalenu, auk 

þess sem myndmál með kristilegar skírskotanir eru áberandi í texta fleiri laga. Megininntak 

þessara vísana og myndmáls er afneitun á iðrun, sekt og skömm í samhengi kristilegs 

siðferðis.  

Tónlistarmyndbönd, sviðsetningar á sviði við flutning laga plötunnar og sviðsetningar í 

viðtölum og almenningsrýmum eru mýmörg en hér verða tekin fyrir tvö dæmi til 

greiningar sem sérstaklega eru valin til þess að veita innsýn inn í sviðsetningar hennar á 

sjálfri sér og þá afstöðu til sjálfsins og kyns sem þar má greina.  

 

3.1 Marry the Night 

Tónlistarmyndið við lagið Marry the Night var gefið út 1. desember 2011. Gaga leikstýrði 

myndbandinu sjálf og leikur sjálfa sig. Myndbandið segir frá versta degi lífs hennar og 

atburðum sem fylgdu í kjölfarið.27 Myndbandið er ríflega 14 mínútna langt  og byrjar á átta 

mínútna mónólóg og sviðsetningu Gaga áður en lagið sjálft byrjar. Myndbandið hefst á því 

að Gaga liggur á sjúkrabörum og verið er að draga hana inn í herbergi þar sem aðrir 

sjúklingar liggja. Í mónólógnum segir hún:  

When I look back at my life it‘s not that I don‘t want to see things exactly as they happened, 
it‘s just that I prefer to rembember them in an artistic way. And truthfully the lie of it all is 
much more honest because I invented it.28  

 

Mónólógurinn heldur áfram og hún fjallar um áföll og hvernig hún velji að fylla inn í eyður 

hugans sem áföll hafa haft á minni hennar með listrænum ákvörðunum. Því næst greinir 

Gaga frá lygunum í sviðsetningunni sem við erum að horfa á og hvers vegna. Það sé ekki 

 
26 Gaga, Born This Way. 
27 Vanity Fair, Lady Gaga discusse new „Marry the night“ video with Vanity Fair, 30. nóvember 2011. 
28 „Lady Gaga - Marry the Night (Official Music Video)“. 
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vegna þess að hún sé óheiðarleg heldur vegna þess að hún fyrirlíti raunveruleikann. Atriðið 

endar á því að hún tjáir hjúkrunarfræðingi sem annast hana að hún ætli sér að verða stjarna 

vegna þess að hún hafi ekki lengur neinu að tapa. Næst flakkar myndbandið milli sena, 

annars vegar er hún sýnd heima hjá sér í annarlegu ástandi að breyta líkama sínum, mála 

sig og lita á sér hárið eins og hún sé að búa til Lady Gaga. Hins vegar sem uppstrílaðan 

dansara í ballettsal ásamt öðrum dönsurum með óljósum tilvísunum í eigið sálarlíf eða sjálf 

sem sýnir engu að síður einhverskonar örvæntingu. Þaðan er klippt í senu þar sem hún 

gengur í gegnum listaskóla, sýnilega að yfirgefa hann, þar sem fólk horfir niður á hana af 

svölum. Þar gengur hún um kokhraust með semalíusteinuð sólgleraugu, brjóstarhaldara og 

jakka, lítur upp, gefur skít í áhorfendur sína sem horfa niður á hana og segir: 

You might say that I lost everything. But I still had my bedazzler...so I wreaked havoc on 
some old denim and I did what any girl would do. I did it all over again.29 

 

Það er á þessum tímapunkti sem lagið byrjar. Í myndbandinu er margt sem við tengjum við 

fagurfræði Lady Gaga. Hún dansar á bílum sem standa ljósum logum. Dansar í dansal og á 

götum úti með fjölda dansara sem fylla út í myndarammann. Dansararnir og hún eru í 

fjölbreyttum og skrautlegum búningum og dansararnir ólíkir í útliti. Fagurfræðilega er 

þetta íburðamikið og gæti jafnvel verið talið óreiðukennt. Engu er haldið aftur í takt við allt 

það sem við tengjum við Lady Gaga.30 

Við getum litið á myndbandið sem sjálfsævisögulega sviðsetningu þar sem það tekur á lífi 

Lady Gaga, hún leikur sjálfa sig í myndbandinu og leikstýrir því. Eftir ris annarar bylgju 

feminismans, eftir 1970, varð sjálfið og sviðsetning þess og sjálfsævisögulegra atburða 

áberandi meðal kvenna og annarra jaðarhópa sem litu á það sem leið til þess að afhjúpa 

raunveruleika kvenna í karllægum og heterónormatívum heimi. Jaðarsettir hópar hafa 

þannig notað sviðið og sviðsetning sjálfs síns sem aðferð til þess að skilgreina 

raunveruleika sinn og sjálfsmynd (e. identity).31 Í bók sinni Auotbiography and 

Performance færir Deidre Heddon rök fyrir því að slíkar sviðsetningar séu hentugar til þess 

að sýna fram á hversu órökrétt eðli sjálfsins er. Sviðsetningarlegt eðli sjálfsins birtist okkur 

í sviðsetningunni sjálfri og sjálfið er þannig gert óstöðugt. Áhorfendur geta aldrei vitað 

 
29 Vanity Fair, Lady Gaga discusses new „Marry the nigt“ video with Vanity Fair. 30. nóvember 2011. 
30 „Lady Gaga - Marry the Night (Official Music Video)“. 
31 Heddon, Autobiography and Performance, 3. 
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með vissu hvert sjálfið sem verið er að sviðsetja er, eða hver sá sem sviðsetur það er 

raunverulega.32 

Það sem gerir myndbandið enn áhugaverðara er að það segir sögu uppruna sviðsetningar 

hennar á sjálfri sér. Það að missa allt og byrja upp á nýtt með því að skapa eitthvað eftir 

eigin höfði. Hún byrjar á því að segja þessa framsetningu fulla af lygum en að hún líti svo 

á að það geri hana heiðarlegri í sjálfu sér vegna þess að í listrænum ákvörðunum dragi hún 

fram eitthvað sannara. Það sjónarmið sem hér er dregið fram gefur til kynna að sú 

sviðsetning á sjálfi sínu sem hún hefur alla tíð verið opinská með lúti sömu lögmálum. 

Yfirlýsinguna „Gaga is a lie“ sem nefnd var í kaflanum hér á undan má því skilja á þann 

hátt að sviðsetningin og lygin geri hana heiðarlegri og sannari því hún komi frá henni. Í 

myndbandinu segir hún beinum orðum að hugurinn geymi slitróttar minningar og það séu 

eyður í hugsuninni sem þú getur valið að fylla upp í. Hún sýnir sig búa til sitt eigið sjálf. 

Þarna má segja að hún styðjist líka við þær hugmyndir að sjálfið sé frásögulegt í eðli sínu 

en ekki náttúrulegt. Sjálfið er það sem það er segist vera.   

Í samhengi við kenningar Deidre Heddon dregur þessi sjálfsævisögulega sviðsetning fram 

sjónarmið um að eðli sjálfsins sé hverfult. Meðvitund Gaga um sviðsetninguna er algjör og 

viðurkenningin á henni sömuleiðis. En þó sjálfið virðist óstöðugt virðast skilaboð Gaga 

vera þau að þú getur haft stjórn á því með meðvitund um sviðsetninguna. Texti lagsins sem 

sviðsetningin er við fjallar svo um að giftast nóttinni. Það myndmál hefur Gaga tjáð sig um 

og sagt að til þess að finna ljósið hafi hún þurft að taka myrkrinu fagnandi.33 Það að giftast 

nóttinni getum við því lesið á augljósan hátt sem því að fylgja eigin gildismati og hafna 

þeim samfélagsviðmiðum og reglum sem hún verður svo þekkt fyrir að virða að vettugi og 

hafa verið tíunduð í fyrri köflum. Í texta lagsins kallar hún sig einnig syndara í þeim 

skilningi. 

Sem samantekt af umfjöllun um myndbandið Marry the Night má telja að Gaga vísi vel til 

hinnar póstmodernísku hugmyndar um hið frásögulega sjálf, stöðugt breytilegt eftir 

sögunni hverju sinni. Það kemur fram í þessum áherslum hennar í að segja eigin sögu, 

eiginlega upprunasögu (e. origin story) um það hvernig hún skapaði Lady Gaga. Hún fylgir 

ákveðnu gildismati þótt það gerði hana útlæga eða setti á jaðarinnn, sé jafnvel álitin syndug 

þar sem hún sækir samlíkinguna í hinn kristna og heimspekilega hugmyndaheim í 

vestrænni menningu. Hún er samt með skýrt og meðvitað sjálf þótt það sé annað en það 

 
32 Heddon, Autobiography and Performance, 3-4. 
33 Vanitiy Fair, Lady Gaga discusses new „Marry the night“ video with Vanity Fair, 30. nóvember 2011. 
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sem samfélagið ætlast til og gagnrýnir um leið hefðbundin karllæg sjónarmið 

tvíhyggjukerfisins sem er ríkjandi á vesturlöndum í margvíslegum skilningi. Þessi 

sjónarmið snúa að karllægum skilningi á kynjunum þar sem kyn eru skýrt afmörkuð í karla 

og konur með stigveldi, þ.e. karlinn er háttsettari konunni, og er um leið hluti tvíhyggju 

sem væri allsráðandi á vesturlöndum til að réttlæta bæði völd karla og vestrænnar 

menningar umfram aðra. Þetta væri fyrst og fremst menningarleg ákvörðun og hefur ekkert 

með náttúru og eðli að gera og það að halda sig innan kerfisins hamlar einstaklingnum. 

Þetta er bæði valdataka tvíhyggjuorðræðunnar út frá sjónarhóli Foucault og frá sjónarhóli 

de Beauvoir að eigna konunni eðli út frá afstöðu karlmannsins sem sé aðeins menningarleg 

ákvörðun. Það verður ekki séð annað en að Gaga feti í þessi fótspor og segi þau að nýju á 

sinn hátt, í gegnum sitt sjálf og sviðsetninguna í gegnum list sína.  

 

3.2 Jo Calderone 

Uppruna Jo Calderone, ímyndaðs kærasta Lady Gaga er að rekja til myndaseríu og viðtals í 

V Magazine árið 2011. Þar útskýrir Gaga tildrög dragsins svona: 

How can we remodel the model? In a culture that attempts to quantify beauty with a visual 
paradigm and almost mathematical standard, how can we fuck with the malleable minds of 
onlookers and shift the world’s perspective on what’s beautiful? I asked myself this question. 
And the answer? Drag.34  

 

Á VMA tónlistarverðlaununum árið 2011 kom Gaga svo sem Jo Calderone. Hún var í 

karakter allt kvöldið. Á rauða dreglinum, í salnum þar sem að hún átti í samskiptum við 

poppstjörnur á borð við Kanye West og Britney Spears. Hún kom fram sem hann í 

tónlistaratriði á sviði og hélt langan mónólóg þar sem að Jo talaði um samband sitt við 

Gaga. Karakter Jo Calderone má segja að sé yfirgengilega karlmannlegur. Hann spilar sig 

lengst til karlsins á kynjaásinum. Honum stakk aldrei bros, öskraði reiðilega, hreyfði sig 

karlmannlega. Laurienn Gibson, listrænn stjórnandi Gaga á þessum tíma, útskýrði að Gaga 

hefði viljað vera í karakternum allan þennan tíma vegna hugmyndarinnar um að hún sé 

gjörningalist (e. performance art), gjörningurinn er aldrei búinn og óaðskiljanlegur sjálfi 

hennar.35  

 
34 Gaga, V magazine Memorandum No. 4, nóvember 2011. 
35 Vena, Why did Lady Gaga got to VMAs as Joe Calderone?, 29. ágúst 2011. 
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Í samhengi við vangaveltur um líffræðilegt kyn Lady Gaga sem höfðu verið uppi var 

gjörningurinn til þess að ýta enn frekar undir rugling áhorfenda og samfélagsins. Eins og 

allt drag leikur það sér með sviðsetningu kyns og brýst út úr kynjakerfinu. Paródía og 

leikur með sviðsetningar kyns voru augljósar. Færi á því að staðsetja sjálf Lady Gaga á 

kynjaásinum var þannig gerð bæði óljós og gert er grín að nauðsyn fólks til þess að 

staðsetja hana og setja út á hegðun hennar og sviðsetningar með vísanir í viðurkennd 

viðmið. Eins og Gaga segir í tilvísuninni hér að ofan var markmiðið að breyta sjónrænum 

skynjunum áhorfenda um það hvað er fallegt og vísar til hversu stærðfræðileg skynjunin er 

í hugum fólks. Vísunin í það að hafna því að eðlishyggja eða náttúra ráði því hvað er talið 

fallegt er þannig ráðandi. Þetta fellur vel að kenningum Judith Butler um hvernig drag sé 

augljósasta leiðin til þess að afhjúpa kynjakerfið sem sviðsetningu og afhjúpa það með því 

að brjóta reglurnar til þess að breyta skynjunum fólks. Þó að allt drag afhjúpi sviðsetningu 

kyns bætast ofan á þennan drag gjörning ákveðin vigt þar sem að vangaveltur um kyn 

Gaga höfðu verið svo áberandi í fjölmiðlum. Það dregur fram dulúð um sjálf hennar og 

undirstrikar hennar tjáningu og ádeilu á kerfin sem sækjast eftir því að skilgreina og 

staðsetja allt innan tvíhyggjunar. En svo var þetta náttúrulega líka drepfyndið í 

samhenginu. Viðbrögð grunlausra áhorfenda sem að mestu voru aðrar poppstjörnur sem 

skyldu ekki hvað var í gangi og vissu ekki hvernig þau ættu að bregðast við gjörningunum 

voru að mínu mati óborganleg.36  

Sjálf skýrði Gaga þennan gjörning sem frelsandi atburð, sem tækifæri til umbreytinga. Með 

því að fara úr eigin sjálfi í sjálf ímyndaðs kærasta gaf hún sér verkfæri til að skoða sig út 

frá sjónarmiðum ýkt karls. Hún gaf sér leyfi til að skoða sjálfa sig sem konu og því sem 

hún dylur umhverfinu um sjálfa sig. Hún var að endurskapa sig sjálfa, breyta sjálfinu því 

það er í eðli sínu hreyfanlegt, breytilegt, óstöðugt, fljótandi og því engan veginn í samræmi 

við einhverja sálfræðilega erkitýpu. Hún er að leita að leiðum til að þróast sem manneskja 

og frelsar sig frá hamlandi, samfélagslegum aðstæðum. Sem hún þarf ekki síst vegna þess 

að hún er kona í samfélagi þar sem allt er skilgreint út frá körlum. Dragið var verkfæri um 

leið og sviðsetning sem dró úr gildi kynjakerfisins eins og það er meðtekið í samfélaginu. 

By remodeling the „model artist,“ „model citizen,“ or „supermodel,“ we can liberate the 
present. The transformation detaches the model from any universal paradigm and allows him 
or her to reinvent perspective in a pure, unattached moment. Within the diggerent arcketypes 
of our psycology, which part is a form to transform? Or is it an injustice to „the model“ to 
treat him or her as a prototype? How will you remodel yourself and discover which model is 

 
36 Jo Calderone (Lady Gaga) You And I Live – VMA 2011. 
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best for you? Use every ounce of potential you have, raise revolution against what people 
expect of you and tell the world this is not a rehersal.37 

 

Í öllu listamannsverki Gaga, þótt hér sé því aðeins lýst í gegnum tvö afmörkuð dæmi eða 

„sögur“, má sjá sviðsetningar sem benda til afls hennar að mæta takmörkum 

menningarinnar, sérstaklega út frá stöðu konunnar. Hún tekur afstöðu með femínískum 

sjónarmiðum um karllægt og heterónormatívt kerfi og neitar að skilgreina sig innan þess 

kerfis. Hún valdeflir sig í gegnum list sína með sviðsetningunni sem færir henni afl til 

umbreytingar. Hún hefur valdið en ekki samfélagið, færir sér rými eða stöðu í 

menningunni sem býr yfir sögulegu kúgunarkerfi gagnvart konum og öllum sem eru á jaðri 

samfélagsins. Hún er meðvituð um það og nýtir sér listina til þess að gagnrýna ekki aðeins 

núverandi kerfi heldur að umbreyta sjálfri sér í samræmi við sjónarmið sín og femínismans 

í leiðinni. Hún vinnur innan menningarinnar um leið og hún brýtur sér leið innan hennar til 

umbreytingar á sjálfri sér í gegnum list sína. 

Með því að nota drag brýtur hún reglur kynjakerfisins markvisst eins og Butler talar um að 

sé skýrasta byggingarmynd afbyggingar og mótstöðu við kerfið. Vegna fyrri yfirlýsinga 

Gaga og umræðu um sjálf hennar er þetta ekki eins og hver annar drag performans. Sjálf 

Gaga var svo órætt að persónan sem birtist ruglar enn frekar skynjanir áhorfenda og sáir 

efasemdum um fasta sjálfsins. Lengd sviðsetningarinnar, það að hún hélt sér í þessum 

karakter svona lengi, var líka til þess fallinn að rugla í skynjunum áhorfenda. Enn fremur 

gat hún nýtt sviðsetninguna til þess að sjá sjálfa sig í nýju ljósi. Allt sýnir þetta fram á 

mikla meðvitund hennar um sjálfið og með listinni opnar hún fyrir áhorfendum nýja sýn á 

sjálfa sig og þær reglur sem það fylgir í sínu daglega lífi eins og Goffman fjallaði um. Að 

lokum birtist hið frásögulega sjálf Gaga skýrt. Sjálf hennar er það sem það segist vera, 

styðst ekki við einn rauveruleika, skynsemi eða eðlishyggju, en er um leið að leita 

útgönguleiða, ekki síst í gegnum list sína.  

  

 
37 Gaga, V magazine Memorandum No., 4 nóvember 2011. 
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4. Niðurlag  

Meginefni þessarar ritgerðar hefur verið að leggja til greiningu á listakonunni Lady Gaga. 

Það hefur verið gert með því að skoða sviðsetningar hennar í byrjun tónlistarferils síns, 

sem frekar ætti að að skilgreina sem listamannsferil. Það er sökum þess að Gaga hefur lagt 

áherslu á að sem tónlistarmaður er hún sömuleiðis listamaður umfram allt og þess vegna sé 

öll sviðsetning hennar á tónlist sinni og persónu það sem hún stendur fyrir en ekki tónlistin 

ein og sér. 

Niðurstaða greiningarinnar sem hér framar hefur verið lögð fram er að sviðsetningar 

hennar bera skýr einkenni hugmynda um sjálfið út frá póstmodernískum hugmyndum og 

kenningum. Þær hugmyndir eru að sjálfið, sem afl eða kjarni hvers einstaklings til 

merkingabærrar tilveru, sé ekki einhver fasti byggður á skynsemishyggju, náttúruhyggju 

eða eðlishyggju með skýran kjarna. Miklu frekar er að sjálfið sé óstöðugt fyrirbæri, 

breytilegt, fljótandi og jafnvel óskýrt, mótsagnakennt. En engu að síður sjálf sem er 

eiginlegt eða satt í sínum breytileika þrátt fyrir möguleika á umbreytingum. Sú innsýn sem 

veitt hefur verið í ákveðin verk Gaga frá upphafi ferils hennar sýna þar sviðsetningu þar 

sem hún gefur til kynna margvíslegar myndir af sér svo umhverfið á erfitt með að skilja þá 

persónu sem hún stendur fyrir. Hún er bæði sköpuð og er lygi, en samt hún sjálf. 

Þessi mynd eða sýn á sjálfið sem Gaga virðist gefa af sér snýr ekki síst að kyni. Í 

sviðsetningum Gaga snýr sviðsetningin að tvíhyggjunni um aðgreind karlkyn og kvenkyn 

sem grunnafstöðu í valdakerfi vestrænnar menningar, konum til kúgunar eða undirokunar 

undir völd karla. Þessum sjónarmiðum um kyn og völd er hafnað í feminsmanum og Gaga 

boðar sig sem femínista sem afbyggir tvíhyggju í víðum skilningi í eigin sviðsetningum 

með því að fara eftir eigin gildismati en ekki samfélagsins. Hún sviðsetur sjálfa sig með 

margs konar sjálf, allt eftir því hverju hún vill koma á framfæri út frá skýrri sýn sinni á sig 

sem listamann. 

Í þessari ritgerð var lagt upp með spurninguna: Á hvaða hátt má sjá og skýra tónlist Gaga 

og sviðsetningar út frá póstmodernískum kenningum um sjálf og femínskum hugmyndum 

um afbyggingu karllæga kynjakerfisins? Greiningin sem hefur verið kynnt hér framar, með 

samantektinni hér fremst í niðurlaginu, gefur til kynna að Gaga sé með mjög skýra sýn á 

sig sem listamann og gjörninga sína sem falla vel að sjónarmiðum sem koma fram í 

póstmódernískum kenningum og hugmyndum um sjálfið og femíníska gagnrýni á 

kynjatvíhyggjuna í gegnum sviðsetningar sínar. Sviðsetningin er alltaf viðurkennd og þess 
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vegna er sviðsetning hennar óvenjuleg. Hún segist bæði vera leikhús og lygi en um leið er 

hún listamaður með eigin stíl, þ.e. hún gefur þá mynd af sjálfri sér að hún sé raunverulegri 

en nokkuð annað. Eiginlega að lygin sé meiri sannleikur en annað.  

Þannig hefur greiningin leitt það fram að sviðsetningar Gaga eru mjög skýrar út frá ýmsum 

sjónarmiðum pósmoderismans og femínísmans, sem hún skýrir sjálf í eigin orðræðu. Með 

póstmódernískar hugmyndir um sjálfið má segja að Gaga sjái möguleika til eigin þróunar 

eða umbreytingar um leið og hún afbyggir vestrænar hugmyndir um kyn, kynjahlutverk og 

kyngervi. Það að gefa aldrei festu á sjálfi sínu og viðurkenna það sem sviðsetningu hefur 

líka gert henni kleift að finna sig upp stanslaust upp á nýtt og endurskilgreina sig sem 

listamann. Höfnun á tvíhyggjuhugmyndum hefur auðveldað henni að flakka á milli 

tónlistarstefna og færa sig milli listgreina á hátt sem er sjaldséð að listamenn í 

meginstraums poppiðnaði ná að gera. Það er í raun orðið eitt af hennar einkennum sem 

listakonu.  

Gaga og öll „camp“ list38 er að einhverju leyti tilraun til þess að ganga eftir sínu eigin 

gildismati en fara ekki eftir gildismati mótað af kristnu, gagnkynhneigðu og karllægu mati.  

Skynsemishyggjuna39 (e. intellectualism) og fagurfræðileg viðmið sem hugtök mótuð af 

körlum til þess að staðsetja huglægar og listræna tjáningu í orðræðu er að einhverju leiti 

það sem list Gaga er að ganga gegn. Deila á það hvernig skynsemishyggjan býr til reglur 

um hvað sé rétt og rangt, greinanlegt umfram tilfinningalegt. Þessi ritgerð með sínum 

greiningum á Gaga er þannig mögulega í andstöðu við hennar eigin sviðsetningar og í þeim 

skilningi mögulega afbökun. List sem reynir að brjótast út úr forminu til þess að skemmta 

og frelsa ætti kannski ekki að færi í formið með þessum hætti og reyna að útskýra eða 

finna fasta. 

 

 

 

  

 
38 Liststíll tengdur við tjáningu sem fellur utan modernískra hugmynda um hámenningu og hvað telst góð og 
léleg list. Oft tengd við ýkta sviðsframkomu, íburðamikla búninga, drag og hinseginlist sem leitast við að 
skynja fegurð og list á fjölbreyttan hátt, ekki bara í gegnum skilgreiningar fræða og norms. 
39 Eiginlega sú kenning að það sé hæfileikinn til að hugsa um viðfangsefni út frá vitsmunum og án þess að 
blanda því saman við tilfinningar og tilfinningasemi.  
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