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1.  OM FORESTILLINGEN:
“ORLANDO” av Virginia Woolf
  Dramatisert av Sigrid Strøm Reibo & Njål Helge, oversatt av Merete Alfsen

Ingenting forandrer seg.  Og så, i løpet av tre og et halv sekund, har alt forandret seg. Hva 
fremtiden bringer, må gudene vite. Et halvt hundreår kan med et kast med øynene tilbakeleg-
ges.  Kjenner du det slik iblant også?
 
Virginia Woolf skrev romanen ”Orlando” i 1928, en høystemt tumult hvor vi følger hoved-
personens liv over kontinent og århundrer. Orlandos livsløp er mangslungent, en reise som 
vekselsvis mann og kvinne, ung og gammel, fattig og herskapelig rik. Over 400 år blir Orlando 
voksen og mister sine illusjoner. Og får noen nye.
 
Men hvem er så Orlando? Alle – og samtidig fullt og helt seg selv: Orlando er klosset, ukyndig 
i geografi og lengter etter å være for seg selv. Orlando er en dyktig rytter som kjører sekss-
pann i galopp over London Bridge. Orlando brister i gråt på den minste foranledning. Orlando 
er ambassadør ved sultanens hoff i Konstantinopel. Orlando er en dikter. Orlando er blitt 
kysset av en dronning. Orlando kler seg i krinoline med rødme på kinnet. 
 
Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs har tatt for seg Virginia Woolfs bok og vikler ut den 
eventyrlige og fantasieggende historien om Orlando for scenen, en historie som sprenger 
både det klassiske dramaet og det sannsynliges rammer. Bak det musikalske landskapet står 
Simon Revholt, som blander stilarter og sjangre: fra renessansens madrigaler til glamrockens 
David Bowie.
 
Nina Ellen Ødegård spiller den krevende rollen som Orlando. Sammen med et tett ensemble 
og slående visuelle virkemidler, tar hun oss med på en reise gjennom tid og rom, på det 
ytre så vel som på det indre plan. Men hvem er det som snakker til oss? Orlando selv? Eller 
tidsånden?
 
 
Medvirkende: Nina Ellen Ødegård, Even Stormoen, Anders Dale, Øystein Martinsen, 
Kamilla Grønli Hartvig, Erlend Auestad Danielsen, Cassandra Loo & Trygve Stakkeland 
(DJ og musiker)
 
Regissør: Sigrid Strøm Reibo. Scenograf og kostymedesigner: Olav Myrtvedt. 
Videodesigner: Boya Bøckman. Komponist: Simon Revholt. Dramaturg: Njål Helge Mjøs. 
Koreograf: Oleg Glusjkov. Lysdesigner: Haakon Espeland. Maskør: Jill Tonje Holter
 
 



2.  OM FORFATTEREN OG HENNES KUNSTNERSKAP:

Virginia Woolf ble født i 1881 og var en britisk forfatter, litteraturkritik-
er, feministisk tenker og en av de fremste modernistene på 1900-tallet.
 
Hun giftet seg i 1912 med forfatteren Leonard Woolf, og deres hjem 
ble et av sentrene for den såkalte Bloomsburygruppen. Knyttet 
sammen av en felles borgerlig kulturforståelse og en liberal holdning 
til samlivet, dyrket denne kunstnergruppen den estetiske opplevelse 
som livets høyeste verdi.
 
Virginia Woolf representerer «den innvendige dreining»; den umiddel-
bare psyke i modernistisk litteratur. Hun er opptatt av å vise at ulike 
mennesker kan ha forskjellig oppfatning av en enkelt hendelse; det 
var den subjektive erfaringen som skulle vises frem i litteraturen. En 
sjelden følsomhet kommer til syne allerede i Woolfs første roman, The 
Voyage Out (1915), og i Jacob’s Room (1922) viser hun sin evne til 
sprangvis, impresjonistisk komposisjon.
 
Hun ble påvirket av James Joyce og Marcel Proust, og utviklet et 
selvstendig mesterskap i bruken av «stream of consciousness», bev-
issthetsstrøm. I Mrs. Dalloway (1925) følger hun hovedpersonen og 
hennes tanker gjennom en eneste dags opplevelser, og i To the Light-
house (1927, norsk overs. Til fyret, 1995) fletter hun en familiekrets 
og et sommersted i Hebridene sammen i et virkningsfullt mønster av 
stemninger og symboler.
 
Siden fulgte bl.a. The Waves (1931) og The Years (1937). I en klasse 
for seg står den fantasifulle Orlando (1928; norsk overs. 1993). 
Woolf var en fin, intuitiv kritiker og utga essaysamlinger som The 
Common Reader (1925, 2. serie 1932), The Death of the Moth (1942) 
og The Moment (1947). Hennes samlede Essays er utgitt i fire bind 
(1986–94).
 
Om kvinnens frigjøring som skapende kunstner handler A Room of 
One’s Own (1929; norsk overs. Et eget rom, 1976). Sammen med sin 
mann startet Woolf i 1917 et privat trykkeri, The Hogarth Press, som 
senere utviklet seg til et større forlagsforetagende. Hun led periodevis 
av sterk depresjon, og tok til slutt sitt liv ved drukning i 1941.
 
(Kilde: Store Norske Leksikon og Wikipedia)
 
 
 

Spørsmål: (Oppgavene kan besvares individuelt, i par eller i gruppe.)
 
– Biografien trekker frem Virginia Woolf som “en av de fremste  
   modernistene på 1900-tallet”. – Hva vil litterær modernisme si?  
– Hva kjennetegner den litterære modernismen?
– Hva kjennetegnet den såkalte Bloomsburygruppen?
– Hva mente Woolf med at litte raturens mål er å uttrykke  
   “den subjektive erfaringen”?
– Hva betyr “stream of consciousness”?  
– Hvordan kommer dette til uttrykk i måten å skrive på?
– Hvilke norske modernistiske forfattere kjenner du til?



3.  OM “ORLANDO” 
– SYNOPSIS AV FORESTILLINGEN, AKT FOR AKT:

AKT 1
Tidsepoke: Dronning Elisabeth I – 1558 - 1603
Tenåringsgutten Orlando elsker poesi og begynte tidlig i sitt liv å 
skrive. Da dronning Elizabeth I finner et stort behag i den unge 
mannen, blir han hentet til det engelske hoffet som hennes protegé. 
I gave overdras Orlando et stort gods. I skjul møter han et utall 
adelskvinner på hoffet som også beundrer den vakre mannen. Når 
dronningen oppdager dette, dør hun av sjalusi.
 
Tidsepoke: Kong  Charles I – 1625 - 1649
Orlando forlover seg med rike Euphrosyne, men romansen visner 
fort den vinteren Orlando møter den russiske fyrstinnen, Sasja. 
Forelskelsen dem imellom er brå og stormfull. Orlandos heftige 
kjærlighet rommer også sjalusi, når han oppdager at Sasja flørter 
med en russisk sjømann. Orlando og Sasja avtaler at de skal flykte 
landet for å være alene sammen, men den rusisske fyrtstinnen 
svikter ham og forlater England uten ham ombord.
 
AKT 2
På grunn av den skandaløse romansen, hans utroskap mot forlo-
veden Euphrosyne, blir Orlando forvist fra hoffet av kong Charles I. 
Han mister troen på kjærligheten og vier seg til et liv i isolasjon på 
godset sitt. Han bestemmer seg for å bli berømt gjennom å skrive.
 
For å få bekreftelse på sitt forfatterskap og bli innlemmet i en 
kunstnerkrets av berømtheter, inviterer Orlando forfatteren Nicholas 
Greene til godset sitt. Det viser seg at denne Greene kun er opptatt 
av seg selv, og i stedet for å støtte Orlando, latterliggjør han ham 
ved å skrive en satirisk tekst over hans diktning. Orlandos higen 
etter berømmelse faller; istedet vil han vie sitt liv til å skrive kun 
slik han selv ønsker å skrive.
 
Mens han skriver dukker en merkelig skikkelse opp. Hun introdus-
erer seg som erkehertuginne Harriet Griselda av Finster-Aarhorn og 
Scand-op-Boom i det rumenske territorium. Kvinnen drar Orlando 
ut av sin ensomme tilværelse og vekker et underlig begjær hos 
ham. For å unnslippe rømmer Orlando landet.
 
Tidsepoke: Kong Charles II – 1660 - 1685
Orlando er utnevnt til ambassadør i Konstantinopel av kong Charles 
II. Han utfører sine oppgaver som diplomat eksemplarisk, og blir til 
slutt slått til hertug. Men lykken uteblir. Orlando kollapser og sovner 
i en sju dager lang søvn. Når han våkner er Orlando blitt kvinne.
 
AKT 3
Orlando, nå som kvinne, setter seg på et skip i retning London. 
Hun undrer seg over de ulike forventningene man møtes med som 
kvinne i motsetning til som mann.

 
Tidsepoke: Kong George III – 1760 - 1820
Når Orlando går i land i England konfronteres hun av juridiske 
anklager om at hun ikke lenger kan besitte eiendommer av noe 
slag, ettersom det nå er uklart hvilket juridisk kjønn hun tilhører. 
Inntil rettstvisten er avgjort må hun oppholde seg på godset sitt, 
hvor hun igjen tar til å skrive. Gjennom århundrenes gang er hun i 
stadig endring, den dikteriske stilen hennes utvikler seg hele tiden, 
påvirket av tiden hun lever i.
 
Den underlige skikkelsen, erkehertuginne Harriet, dukker opp på ny. 
Erkehertuginnen avslører sitt sanne jeg: hans navn er Harry, ikke 
Harriet. Hertugen beiler til henne og krever å få holde henne med 
selskap. Orlando blir fort lei av den rumenske mannen, og håner 
ham på det groveste, slik at han til slutt forlater godset hennes.
 
Orlandos trang til selskapelighet er likefullt blitt vekket, og hun 
oppsøker det pulserende livet i Londons forføreriske sosietetsliv. 
Men etter en tid brister også illusjonen om lykken i sosietetslivet.
 
AKT 4
Tidsepoke: Dronning Victoria I – 1837 - 1901
Den viktorianske tid har kommet over England og Orlando merker 
den nye tids krav om bluferdighet og livslange ekteskap. Hun er 
blitt gravid, men mangler en fast partner. I et anfall av naturroman-
tikk flykter hun ut på heiene for å utslette seg selv.
 
En rytter ankommer på hest, Shelmerdine, en skipskaptein som 
venter på at vinden skal snu. Shelmerdine redder henne og de faller 
for hverandre. Det erklæres at rettstvisten Orlando har vært inn-
blandet i angående hennes kjønn er blitt avklart; hun er nå offisielt 
juridisk kvinne. I hui og hast, gifter de seg, før Shelmerdine reiser ut 
med skipet sitt igjen.
 
AKT 5
Tidsepoke: Kong George VI – 1936 - 1952
Orlando tar opp igjen skrivingen igjen; hun har en bok å ferdigstille.
 
Tidsepoke: Dronning Elizabeth II – 1952 − nå
For å få en profesjonell vurdering av hva hun har skrevet begir 
Orlando seg til London. Byen har forandret seg stort siden sist. Her 
treffer hun igjen forfatteren og kritikeren Nicholas Greene. Han 
leser Orlandos dikt og tilbyr seg å få dem utgitt. I det samme føder 
Orlando en sønn. Orlando stanser opp i nået, og opplever historien 
ile gjennom seg.



4.  TIDSEPOKER: Hva kjennetegner Vestens ulike stil-epoker?
 
Forestillingen ”Orlando” strekker seg over flere hundre år, fra 
1580-tallet og helt frem til nåtiden. Historisk springer den således 
gjennom mange, ulike tidsepoker, alle med sine særtrekk og 
stilpreferanser:
 
Renessansen  Foto: Orlando med kappe og knestrømper 
Den engelske renessansen begynte langt senere enn i Italia, og 
blir stundom (noe upresist) også referert til som elisabethansk 
tid, etter dronning Elizabeth I. Renessansen var unektelig en 
tid for kunstnerisk oppblomstring i England, nyvinninger som 
særlig kom til uttrykk innenfor musikk og litteratur, deriblant 
Shakespares verker.
 

Barokken  Foto: Orlando med lang, krøllete manneparykk og blonderik drakt

Barokken er navnet både på en stilart og en epoke innenfor 
europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600- og 1700-tallet. 
Kunstretningen verdsatte dramatikk og detaljer, ornamentering og 
prakt, og fremtrådte innenfor de fleste kunstformene.
 

Rokokkoen  Foto: Orlando i gedigen silkekjole og parykk dekorert med skip 

Rokokkoen etterfulgte barokken fra midten av 1700-tallet, en 
periode som nærmet seg barokkens estetiske idealer på en mer 
spøkefull, snirklete, overlesset og elegant måte. I motsetningen til 
den politiske barokkstilen var rokokko mer preget av lekfullhet og 
erotikk, med en forkjærlighet for det forfinede, lette og grasiøse.
 

Klassisismen/empire-stilen  Foto: Orlando i klassisistisk Jane-Austen-drakt 

Den strenge, men harmoniske klassisismen er en periode innen 
kunstartene som idehistorisk ligger tett opp til opplysningstidens 
idealer. Preget av tidens oppdagelser gjort ved historiske, viten-
skapelige utgravinger fra den greske og romerske storhetstiden, 
var klassisistene inspirert av antikkens kunst og litteratur.
 

Romantikken  Foto: Orlando i kjole med kø og korsett 

Romantikken dominerte europeisk kunst og kultur fra slutten 
av 1700-tallet og utover på 1800-tallet, en åndsstrømning som 
la stor vekt på følelsene, lengselen, erindringen, den skapende 
fantasien, sannhet, frihet og kjærlighet. Dessuten holdt den frem 
et naturelskende perspektiv, som reaksjon på den industrielle 
revolusjonen.
 

Modernismen Foto: Orlando i dress

Modernismen betegner en mengde kulturelle bevegelser med 
opphav i de store endringene som fant sted i Vesten mot slutten 
av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Modernismen, med dens 
mange kunstneriske stilarter, omfavner nåtiden og forandringen, 
og legger vekt på menneskets evne til å skape, forbedre og 
forandre sine omgivelser, ved hjelp av eksperimentering, viten-
skap eller teknologi.



5.  ROLLELISTE:

6.  TEMATISKE INNGANGER TIL STYKKET:

NINA ELLEN ØDEGÅRD   – ORLANDO

EVEN STORMOEN    
DRONNING ELIZABETH I
KONG CHARLES I
KONG CHARLES II
KONG GEORGE III
DRONNING VICTORIA I
KONG GEORGE VI
DRONNING ELIZABETH II

ØYSTEIN MARTINSEN 
  EUPHROSYNE
ERKEHERTUGINNNE HARRIET/
ERKEHERTUG HARRY
KAPTEINEN

KAMILLA GRØNLI HARTVIG  
SASJA
MRS BARTHOLOMEW

ANDERS DALE    
RUSSISK SJØMANN
NICHOLAS GREENE
SHELMERDINE

ERLEND AUESTAD DANIELSEN  (DANSER)

CASSANDRA LOO    (DANSER)

ENSEMBLE     
ELSKERINNER PÅ HOFFET
TYRKERE
MATROSER
ELSKERE OG ELSKERINNER I SOSIETETEN
 
 
 
 

 
– Om Vir ginia Woolf og “Orlando”:
 
Les 
”Livet forekom ham uendelig. Likevel gikk det som et lyn.” av 
Brita Strand Rangnes, førstelektor i engelsk,  
Universitetet i Stavanger  (Programblad, Orlando, Rogaland teater, 2016)
 
– Om mote og iscenesettelse av kjønn gjennom  
  ulike historiske epoker:
 
Les 
“Q wear” av Kjell Nordström (Magasinet Blikk, september 2016)



7.  ELEVOPPGAVER, FØR OG ETTER FORESTILLINGEN:

FØR FORESTILLING: 
(Oppgavene kan besvares individuelt, i par eller i gruppe.)

• Hvilke forventninger til forestillingen får du av tekstene ovenfor?

• Har du lest (utdrag av) ”Orlando” av Virginia Woolf? Om ja, 
hvilke forventninger til forestillingen har du av den?

• Forestillingen beskrives av teatret som “en høystemt tumult 
hvor vi følger hovedpersonens liv over kontinent og århundrer. 
Orlandos livsløp er mangslungent, en reise som vekselsvis 
mann og kvinne, ung og gammel, fattig og herskapelig rik.”           
- hvilke forventninger får du til en sånn beskrivelse?

• Forestillingen strekker seg over 400 år, og på denne tiden “blir 
Orlando voksen og mister sine illusjoner. Og får noen nye.” – 
hva tenker du at dette betyr? Er livet en stadig rekke av nye 
illusjoner?

• Basert på teatrets presentasjon av forestillingen, hvilke for-
ventninger får du til forestillingen når det hevdes at Orlando er 
”alle – og samtidig fullt og helt seg selv”?

• Ta en titt på rollelisten og synopsis; på hvilket vis bruker for-
estillingen de ulike engelske monarkene i historiefortellingen? 
Hvordan hjelper disse til å drive historien fremover?

 
ETTER FORESTILLING: 
(Oppgavene kan besvares individuelt, i par eller i gruppe.)

Estetikk og form:
• Sto forestillingen i stil med de forventningene du hadde? 

Hvorfor/hvorfor ikke?

• Hva synes du var bra? Hva synes du var dårlig? Hva var inter-
essant? Begrunn svaret.

• Fant du noe som interesserte deg? Noe som provoserte deg? 
Begrunn dine svar!

• I forestillingen hadde skuespillerne et spesielt forhold til rol-
lene og språket – hva synes du om dette? Hvorfor tror du at de 
hadde valgt å gjøre det på denne måten?

• Forestillingen strekker seg helt opp til vår tid, helt opp til øyeb-
likket vi er tilstede i teatersalen, hvorfor det, tror du?

• Hvordan behandler Virginia Woolf og teatret tid og tidsepoker 
som noe som påvirker oss? Hvordan kommer dette til uttrykk?

• Hva synes du om forestillingens scenografi? Hvilke assosias-
joner fikk du?

• Kan du si noe om forestillingens bruk av lys, farger, material, 
lyd og musikk?

• Hvordan synes du denne forestillingen skiller seg fra tidligere 
teateropplevelser du har hatt?

Tematikk:

• Hva mener vi når vi sier at noe er “naturlig” eller “unaturlig”? 
Hva innebærer for eksempel “unaturlig seksualitet” eller 
“naturlige kjønnsroller”? Drøft begrepene og problemstillingen, 
med utgangspunkt i forestillingen du har sett.

• Normer er atferdsmessige forventninger og retningslin-
jer innenfor et samfunn eller en gruppe. Man kan definere 
normer som de reglene som en gruppe er enige om gjelder for 
passende og upassende verdier, tanker og atferd. Reglene kan 
være mer eller mindre synlige, og de kan være skrevne eller 
uskrevne. Avvik fra normene fører til reaksjoner fra omverden. 
Hvilke normer forholder du deg til når det gjelder hvordan du 
uttrykker deg? Hva tenker du om måten intervjuobjektene i 
reportasjen “Q Wear” forholder seg til normer for kjønnsuttrykk 
og seksualitet?

• Mennesket er født med et biologisk kjønn. Men i tillegg læres 
mennesker i alle samfunn opp til en sosialt definert kjønnsrolle 
som preges av ulike oppfatninger om hvordan en jente eller en 
gutt kan oppføre seg. Drøft hvilke oppfatninger som gjelder for 
dere? Hvordan endrer disse oppfatningene seg over tid? Er det 
andre oppfatninger om sosiale kjønnsroller i dag enn på deres 
foreldre eller besteforeldres tid?

• Orlando tester ut ulike sider av seg selv gjennom forestillingen 
og med det ulike ideer om hva som er meningsfullt i livet: I én 
periode tror han/hun på den romantiske kjærligheten som det 
eneste lykkebringende, i en annen satser han/hun på berøm-
melse, i en tredje karrierelivet osv. Diskuter hva som er viktig 
og meningsbærende for deg og dere nå i denne fasen av livet? 



”LIVET FOREKOM HAM UENDELIG. 
  LIKEVEL GIKK DET SOM ET LYN.”
Av Brita Strand Rangnes – førstelektor i engelsk, Universitetet i Stavanger.



Siden den første utgivelsen i 1928 har Virginia Woolfs roman Orlando hatt en 
posisjon som både populær og innflytelsesrik, og den er for mange en mer 
tilgjengelig tekst enn Woolfs mer kjente og banebrytende modernistiske romaner, 
som Til fyret og Mrs. Dalloway. Virginia Woolf var produktiv og innflytelsesrik 
både som skjønnlitterær forfatter og essayist, og essayene og skjønnlitteraturen 
behandler ofte de samme temaene. De utfyller og komplementerer hverandre, 
og Woolfs forfatterskap gir vesentlige innsikter i vår moderne verdensforståelse, 
både i Woolfs samtid og vår egen. Og selv om Orlando er en satirisk og 
fabulerende tekst med stor underholdningsverdi, behandler den også helt 
grunnleggende menneskelige spørsmål, som kjønn, tid og identitet. Romanen 
blir presentert som en biografi om den unge adelsmannen Orlando, som er en 
skikkelse fristilt fra fysiske lover. Romanens fortelling strekker seg over fire 
århundrer, mens Orlando selv bare eldes noen tiår, og i en alder av 30 skifter 
Orlando kjønn og forblir kvinne gjennom resten av romanen.

Fiksjonen blir forsøkt gitt en autentisk ramme ved at den plasseres i 
biografisjangeren, med introduksjon og fotnoter, og med henvisning til 
”skriftlige kilder”, bildedokumentasjon og fiktive historiske forelegg, gjør den 
tydelig tilstedeværende biografen sitt ytterste for å overbevise leseren om det 
sannferdige i sitt verk. Slik blir leseren fra første stund gjort oppmerksom på 
grensene mellom fiksjon og virkelighet, og romanen blir også en satire over den 
pompøse biografiske sjangeren som fremdeles preget Woolfs samtid.

Orlando er en tekst der kjønn og kjønnsidentitet står sentralt, og den fremviser 
kjønnsidentitet som konvensjon, snarere enn medfødte egenskaper i en 
gjennomgående lek med kjønnsidentitet, ikke bare hva angår Orlando, men 
også flere av de andre karakterene. Kjønn fremstår ikke som stabile kategorier, 
men snarere som ulike muligheter for iscenesettelse og ulike varianter av 
livsutfoldelse.
Romanen gjør det klart at Orlandos kjønnsskifte ikke er en forkledning, og at 
en faktisk biologisk forvandling har funnet sted, men Orlando er grunnleggende 
den samme, uavhengig av hvilken kropp selvet bebor. Orlandos ”stabile” 
kjønnsidentitet slås ironisk fast når vi i åpningen føres tilbake til slutten av 
1500-tallet og presenteres for en ”han – for det kunne ikke være tvil om hvilket 
kjønn han tilhørte, selv om tidens mote bidrog til å tilsløre det”. (s. 9) Orlando 
er en vakker sekstenårig unggutt som blir oppdaget av dronning Elizabeth, gjør 
kometkarriere ved hoffet, opplever fremgang og rikdom, og hans skjønnhet og 
inntagende vesen bidrar sterkt til å gjøre ham til favoritt blant stadig skiftende 
konger og dronninger og den øvrige samfunnseliten.

Når Orlando våkner opp som kvinne i Konstantinopel, er hun tretti år, men 
har levd som mann i et århundre. Kjønnsskiftet fremstår underlig udramatisk, 
ettersom Orlando er grunnleggende den samme: ”Orlando var blitt kvinne – det 
står ikke til å nekte. Men i enhver annen henseende forble Orlando nøyaktig som 
før. Kjønnsskiftet, som riktignok forandret deres fremtid, endret overhodet ikke 
deres identitet.” (s. 93).

Orlando vender tilbake til England som kvinne og konfronteres med 
begrensningene det nye kjønnet medfører. Forvandlingen medfører klesskifte, og 
dette endrer hennes rolle i verden. Orlando får innblikk i den ulike behandlingen 
kvinner og menn utsettes for, og hun innser at hun ikke lenger er et handlende 
og stridende menneske. Hun reduseres til en forventning om å fremstå som et 
mildt vesen hvis oppgave er å skjenke te til herrene og sørge for at de får fløte og 
sukker. Kvinnerollen og kravene som følger med den, blir mer påtrengende i lys 
av Orlandos tidligere erfaringer som mann.

Orlando er også en kjærlighetsfortelling, og romanen er beskrevet som 
litteraturhistoriens vakreste kjærlighetsbrev, ettersom Orlando er dedisert 
til og modellert etter Vita Sackville-West, en kvinne Woolf hadde et intenst 
kjærlighetsforhold til. Orlando opplever kjærlighet og seksualitet både som 
kvinne og mann og har kjærlighetsforhold til både kvinner og menn. Hennes nye 
kjønnsidentitet endrer ikke ved hennes vesen, og hun fortsetter å tiltrekkes av 
kvinner: ”Ettersom alle de Orlando hadde elsket var kvinner, så var det, på grunn 
av menneskekroppens forbryterske treghet når det gjelder å tilpasse seg vedtatte 
regler, fremdeles en kvinne hun elsket; og dersom bevisstheten om å være av 
samme kjønn overhodet hadde noen virkning, så var det å intensivere og fordype 
de følelsene hun hadde hatt som mann.” (s. 108)

Den kvinnelige forfatterrollen og forventningene til den er gjennomgående i 
Woolfs forfatterskap, og det er interessant å se hvordan Orlando, både som mann 
og kvinne, strever med de samme dilemmaene som Woolf stadig vender tilbake 

til. Når vi først møter ham, er Orlando en vakker yngling med forfatterambisjoner 
som tilsynelatende forfølger sitt kunstnerkall uten videre alvor, men det blir 
etterhvert tydelig at skrivingen er viktigere enn han først gir uttrykk for. Han 
lengter etter å bli tatt på alvor som forfatter, og dette preger Orlando gjennom 
hele romanen. For Orlando er et liv som elisabetansk adelsmann umulig å forene 
med et liv som profesjonell forfatter, ettersom offentlig publisering anses som 
under hans verdighet, og drømmen om å være en anerkjent forfatter blir ikke 
enklere å oppnå etter kjønnsskiftet. Romanen skildrer hvordan kunstnerrollen kan 
være vanskelig å forene med konvensjoner, enten det gjelder kjønn eller posisjon, 
og den profesjonelle forfatteren som tjener penger på skrivingen, oppfattes som 
både vulgær og ukvinnelig.

Orlando opplever latterliggjøring og avvisning, men lengselen etter å være 
til stede i det litterære sentrum, er sterk. Men gjennom sitt lange liv og sine 
omfattende bekjentskaper med litteraturhistoriens største navn, endrer Orlando 
sitt syn på den litterære institusjonen, og det pompøse og selvopptatte, men også 
det grusomme og potensielt destruktive i den smålige kritikken, avsløres. Fremfor 
alt er det litteraturen som mannlig domene som avsløres, der kvinner er lite annet 
enn beundrere og tilhørere i den store litterære samtalen, som alltid foregår mellom 
menn. Det blir tydelig at Orlando endelig er uten illusjoner når hun i sin viktorianske 
tilværelse innser at  ”litteraturen var en aldrende herre i grå dress som pratet om 
hertuginner.” (s. 187) 

Det viktorianske samfunnet får i det hele tatt særlig hard medfart. Dette er helt i 
tråd med Woolfs øvrige forfatterskap, der oppgjøret med de viktorianske verdiene 
og i særdeleshet den viktorianske kvinnerollen er sentralt, og det er innlysende at 
Orlando ikke finner seg til rette i det nittende århundret, selv om det er nettopp 
her hun får sitt litterære gjennombrudd. Romanen understreker gjennomgående 
betydningen av ”tidsånden”, og Orlando tilpasser seg den kontinuerlig, selv når 
den er henne fremmed. Den viktorianske tidsånden krever ekteskap, og når 
Orlando til slutt gifter seg, er det med en mann som rommer like mye kvinnelighet 
som hun rommer mannlighet.

Orlando en lek med ettertidens konstruksjoner av fortiden, der ettertiden mener å 
fange en tidsånd, en essens, som er fremmed fra vår egen, og der fremstillingen 
av fortiden blir eksaltert og bedrevitende. I ironisk kontrast får vi et menneske 
som gjennomlever alle tider, men som forblir den samme; som observerer 
endringer, men som selv ikke tilsynelatende endres, verken av tiden eller gjennom 
skifte av kjønn, og der døden ikke ser ut til å eksistere for hovedpersonen.

Orlando har vært gjort til gjenstand for en rekke dramatiseringer, både på teater 
og film, og det er lett å se forbindelseslinjene til teatermediet. Romanen handler 
i aller høyeste grad om iscenesettelse – av identitet, kjønn, roller og mulige liv. I 
en fortelling der tid og rom er relative størrelser, blir det tydelig hvordan historien 
former oss og lever med oss. Dette gjelder både vår egen personlige historie, som 
i praksis er vår samtid i kraft av å være minner og erfaringer som styrer nåtiden, 
men også den kollektive historien, som former både vår oppfatning av fortiden og 
vår forståelse av oss selv. Dette gjelder i særlig grad for litteraturen, som lar oss 
tenke alternative liv, identiteter og historier, og dette medfører et slektskap med 
epoker vi ikke selv har opplevd, fordi vi har litterære erfaringer som lar oss ta del 
i andre tider. Romanen fremviser og tydeliggjør litteraturens potensial til å romme 
alt og alle, også i én og samme karakter.

Romanen avsluttes i Woolfs egen samtid, med tidsangivelse knyttet til 
utgivelsestidspunktet. Rogaland Teaters oppsetning fører handlingen videre enn 
i romanforelegget, og foretar dermed det samme grepet, ved at det er vår egen 
samtid, vårt eget konkrete her og nå som danner avslutningen på forestillingen. 
Slik understrekes det at Orlando er et verk der fortid og nåtid møtes, og der 
historien både er forgangen og ufravikelig til stede i nåtiden. Vi blir minnet om 
at et menneske bærer alle sine tider med seg, og at barnet, ungdommen, den 
voksne, den middelaldrende og den gamle alle kan være levende deler av én 
og samme person. Et menneske er også sammensatt av ulike personligheter, 
av ulike varianter av seg selv, og Orlando illustrerer de mange potensialene for 
realisering ett enkelt liv kan ha.

Orlandos første ytring i romanen –  ”Jeg er alene” –  blir vesentlig. Vi er alle 
alene på reisen gjennom tid og rom, men samtidig rommer alle mennesker 
en rekke ulike selv og bærer i seg en rekke ulike tider. Orlando understreker 
nettopp litteraturens og kunstens tidløshet, dens evne til å ta oss med på reiser 
inn i andres liv, skjebner, identitet og tid, samtidig som den åpner opp for det 
mangfoldet vi selv kan romme.
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– Vi må utvide horisonten vår, slutte å 
blande kjønnsuttrykk med legning. Det er 

to forskjellige ting, og det må også det skeive 
miljøet snart ta innover seg, sier Kathrine 
Nygaard (22) 

UFRIVILLIGE TRENDSETTERE
Mange ønsker å uttrykke personligheten og 
identiteten sin med klær, uavhengig av kjønn 
og seksuell legning. Hva med den “nye” gene-
rasjonen? De som synes catwalk-reportasjer 
i svindyre, glossy motemagasiner, kun er for 
gamle kjerringer med bob og altfor store sol-
briller. Som heller lar seg inspirere av det som 
skjer “på gata”? 

 Det er noen som ikke ønsker å la seg defi-
nere og settes i bås. Som ikke tenker på å være 
trendy, og som nekter å slavisk følge mote bildet. 
De blåser i hva som er politisk korrekt, og vil 
heller leke og eksperimentere med stiler. De 
skaper sin egen stil og deler ideer og  tanker på 
Instagram, i andre sosiale medier og  blogger. 

 Disse er frittenkende innovatører og uredde 
provokatører. De er vågale ekshibisjonister og 
nyskapende kreatører. Frie sjeler. De liker ikke 
å bli kalt trendsettere, men likevel inspirerer de 
mange andre med sin høyst personlige stil. Æ

Q-WEAR 
De skiller seg ut i  mengden,  vekker oppsikt med sin 
androgyne eller kjønnsoverskridende stil og er  
ufrivillige trendsettere. Møt fire unge personlig- 
heter som er   opptatt av klesstil og identitet.   
Tekst: Kjell Nordström  
Foto: Fin Serck-Hanssen 
Fotoassistent: Simen Kjellin 

MOTE/LIVSSTIL

Kjell Nordström er designer, stylist og 
lærer/mentor. Han er også kjent som 
Baron von Bulldog, og skriver om mote/
trend for BLIKK.
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GJERMUND (22)
Gjermund Eskedal er en av dem. Den unge gra-
fikeren ønsker ikke å bli plassert i noen bås når 
det gjelder kjønn og kjønnsuttrykk.

  – Når folk spør om jeg er gutt eller jente, 
så svarer jeg bare NEI, sier han. Jeg vil ikke 
bli plassert i en LABTQIA+-bås, jeg vil finne 
min egen. Min stil er varierende, men som 
oftest mer feminin enn akseptabel, Jeg har et 
slags alter ego. Jeg kaller henne Miss Gusting, 
 forteller Gjermund.

 Han kjører sin egen stil og bryr seg ikke om 
hva andre mener.

 – Jeg har ikke noen ikoner, for jeg blir sjel-
den inspirert av personer. Det er mer tilfeldige 
ting som dukker opp. Jeg bryr meg ikke om 
designerklær. Man kommer langt med noen 
sikkerhetsnåler og H&M, sier Gjermund. 

 Han har opplevd fordommer både når det 
gjelder stil og kjønnsuttrykk, og det er ikke bare 
blant heterofile.

 – Når jeg sminker meg mye, blir jeg ofte 
oppfattet som ei jente, og merker hvordan 
jeg med en gang blir behandlet som om 
jeg er dummere og svakere enn når 
jeg blir oppfattet som mann. Det 
er også mye fordommer, rasisme, 
selvhat og transfobi i homo-
miljøet, forteller Gjermund. Æ

MOTE/LIVSSTIL
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KATHRINE (22)
Kathrine Nygaard, journalist og tidligere pro-
sjektleder i Skeiv Ungdom, beskriver seg selv 
som hunnkjønn med ”maskuline attributter”. 
Hun bruker lite tid på klær og er ikke opptatt 
av designere, men hun synes likevel at klær er 
viktig.

 – Klær er veldig viktig. Hva man har på sin 
egen kropp, sier mye om folk, mener jeg. Klær 
kan representere mye, både identitet, humør 
og intensjon. Min stil er ren, maskulin og jeg 

prøver noen ganger litt for hardt å være classy, 
kanskje ..., sier hun. 

 Kathrine har flest mannlige forbilder når 
det gjelder klesstil.

 – Stilmessig er det mest menn som er mine 
forbilder, for eksempel den engelske journa-
listen Reggie Yates. Jeg skulle sagt Anja Ham-
merseng-Edin, men jeg går nesten aldri i tre-
ningsklær. Men det sier kanskje mer om min 
manglende trening enn om Hammerseng-Ed-
ins kule klesstil. 

 Det vekker fortsatt mindre oppsikt i vestlige 
land om en kvinne kler seg i maskuline klær, 
enn når en mann kler seg i feminine klær. Men 
selv i India gikk det greit da Kathrine valgte å gå 
i herredrakt.

 – Min beste shoppingopplevelse var i 
 Calcutta, India, forteller Cathrine. – Der fikk 
jeg sydd en spesialtilpasset “salwar kameez”, 
som er en tradisjonell indisk herredrakt. Jeg 
orket ikke tanken på å gå i sari og var redd for 
sosiale sanksjoner, men det gikk så bra! Æ

MOTE/LIVSSTIL
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LIAM (22)
Liam Seeland jobber som illustratør. Han 
beskriver sin stil med ett ord: ”drittunge”. Når 
det kommer til kjønn, kaller han seg bare for 
person.

 – Nå går jeg kledd sånn som de jeg tidligere 
var redd for. Jeg digger 90-tallets rave-kultur, 
og jeg kan være straight passing, laid back og 
ganske anonym. 

 Liam har heller ikke noen favorittdesigner. 

 – Sporty Spice er mitt ideal. Jeg har ingen 
favorittdesigner. Det holder med “Made in 
China”, sier Liam. 

 Liams androgyne stil vekker tidvis oppsikt.

 – Det er når folk er fulle at de kommer med 
kommentarer. Jeg driter i om folk er homofobe, 
bare de holder kjeft, sier Liam. Æ

MOTE/LIVSSTIL
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FALK/URSULA (20)
Falk/Ursula Olini er kunstner, anarkist og 
queer terrorist. Når det kommer til kjønn, 
betegner Falk/Ursula seg som queer/trans/
mann.

 – Jeg bruker ingen penger på klær. Driver 
liksom ikke med shopping på fritida. Jeg liker 
ikke labels og designerklær og vil definitivt ikke 

støtte moteindustrien, sier Falk/Ursula, som 
betegner stilen sin slik:

 – Min stil er ambivalent, noen ganger 
sjokk erende og ganske punkete, sier Falk/
Ursula. Falk er mer praktisk i klesveien. 
Ursula tar litt hva hun finner. Ofte finner hun 
ting på gata. Tank Girl og Divine er forbilder 
når det gjelder stil. 

 – På barneskolen ble jeg kalt troll og 
 spøkelse. Ursula tar igjen for det nå. Jeg spør 
ikke om lov for å få være den jeg er. Folk setter 
folk inn i båser. Jeg prøver å ødelegge kjønns-
binære bokser, sier Falk/Ursula.

 – Jeg har alltid tatt mye plass og liker å 
utfordre folk. Jeg vil aldri slutte å være punker 
og queer!  Æ

MOTE/LIVSSTIL
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FRA NEW YORK TIL OSLO
Unge, androgyne og kreative trendsetterne 
blomstrer opp som vakkert ugress i storbyer 
som New York og London. Nå ser vi ser mer 
og mer til dem også i Oslo, og de krever å bli 
sett og tatt på alvor. Fordi de alle  uttrykker 
seg visuelt, bryter de også med normer og 
fordommer. Hvert antrekk er et slags state-
ment. Noen blander dyrt og billig, vintage 
med designer-labels. Noen har millioner av 
“følgere” på verdensbasis. Navn som blogger 
og gründer til klesmerket Qwear, Sonny Oram, 
den androgyne supermodellen Cory Wade og 
dj Sam Ronson. Disse blir ansett som de mest 
innflytelsesrike personene av trendanalytikere 
nå, til tross for at de ikke selv mener at de følger 
eller bryr seg spesielt om trender. De forvirrer 
og fortryller motescenen.

 Noen kaller seg trans, andre foretrekker 
queer. De fleste vil helst slippe å kalles noe som 
helst. Men én ting har de felles; de er sterke 
personligheter, og de har alle sin egen stil. Det 
dreier seg ikke om mote, men om identitet 
og stil; Queer Style. Det er androgynt, det er  
unisex. 

UNISEX ER IKKE NYTT
Det var først på 1400-tallet at man i Europa 
begynte å se på klær som mote. Klesdrakten 
fram til middelalderen viser at de fleste plagg 
var omtrent like for både menn og kvinner.* 
Det kalles primær-snitt på skredderspråk 
og består av en serk/tunika (en mellomting 
mellom skjorte og kjole), ett par bukser (to  
separate bein uten skritt) og en vest eller jakke. 
Snittet var nærmest identisk for begge kjønn, 
og det eneste som skilte dem var materialene 
og utsmykningen. De fleste brukte hodeplagg. 
Frisyrer var ikke var noe man brukte mye tid på 
før senere, og da ble parykker like vanlig blant 
menn og kvinner. **

 Jåleri var heller ikke noe man anså som 
forbundet spesielt med kjønn. Hvis vi ser på 
menns klesdrakter på 1700-tallet, inkludert 
uniformer, var de minst like dekorerte og 
utspjåkede som kvinnenes kjoler. En mann 
på 1700-tallet ble for eksempel ansett som 

Kjell Nordströms topp ti-liste 
over “queer stilikoner” 
1. ELLEN PAGE, skuespiller
2. CASEY LEGLER, kunstner, modell
3. BRYAN GREY YAMBAO, moteblogger
4. SONNY ORAM, grunder av Qwear
5. CORY WADE, artist, modell, aktivist
6. RAIN DOVE, modell, aktivist
7. SAM RONSON, dj, artist, låtskriver
8. ZAHYR LAUREN, advokat, aktivist
9. JADEN SMITH, skuespiller, modell
10. RUBY ROSE, modell, artist, skuespiller

Ellen Page

Jaden Smith Bryan Grey Yambao
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ekstremt maskulin og sexy når han viste fram 
innsiden av leggen i hvite silkestrømper.  Så 
begrepet “skrulle” som ofte blir brukt som et 
nedsettende ord i dag, ville ha vært en slags 
hedersbetegnelse for 250 år siden. 

 Buksen, slik vi tenker oss den i dag, er også 
ca. 250 år gammel. Et relativt moderne plagg, 
altså. I minst 5000 år har menn gått i kjole 
og skjørt, og både kvinner og menn brukte  
bukser som undertøy; To separate benklær som 
ble knyttet fast i livet med snøre, som ga fullt 
innsyn under serken/tunikaen. * 

BUKSER OG DAMESMOKING
Kvinner begynte å bruke bukser på 1920–30-tal-
let, og da var det som et resultat av at man 
gjorde opprør mot korsettet. Datidas store 
moteikoner, som Marlene Dietrich og Greta 
Garbo, fikk mest oppmerksomhet, men det 
var ikke uvanlig med kvinner i bukser. Under 
andre verdenskrig var kleskodene ganske uni-
sex på grunn av at kvinner også kledde seg i 
uniform og var nødt til å arbeide både i indus-
trien og i jordbruket. Det var upraktisk i pene 
kjoler. (www.bellatory.com)

 På 1950-tallet fikk unisex et lite tilbakeslag 
da Christian Dior lanserte sin “New Look”. Plut-
selig skulle kvinnene være myke og feminine 

igjen og aller helst holde seg i hjemmet. Men 
allerede på 1960-tallet kom den androgyne 
stilen tilbake.  I 1966 var det studentopprør 
i Paris, og på catwalken gjorde Yves Saint- 
Laurent revolusjon med sin androgyne 
“Le Smoking”. Det var ikke bare dame- 
smokingen som vakte oppsikt; YSL var også 
den første designeren som brukte både svarte 
og transmodeller på catwalken. 

ANDROGYNE STILIKONER
Hippiebevegelsen, popkulturen og kvinne- 
frigjøringen influerte også hele 60- og 70-tallet. 
I 1970 poserte David Bowie med langt hår i sin 
Mr. Fish-kjole på coveret av The Man Who Sold 
The World. Mr. Fish var Londons første desig-
ner for transpersoner. En av hans spesialiteter 
var å designe skjørt og kjoler for menn. Rocke-
stjerner som Mick Jagger og Joan Jett var også 
androgyne stilikoner. 

 Da hippiebevegelsen ebbet ut, kom det 
to viktige nye æraer; punk og disco. Punk- 
bevegelsen brøt totalt med det heteronormative 
samfunnsidealet, både politisk og stilmessig. 
Disco-kulturen var både glam, gay og glitrende. 
Den seksuelle frigjøringen tok skikkelig av. 
Kjønnsrollene og motebildet var igjen unisex, 
med androgyne pop-/rock-ikoner som Grace 
Jones og New York Dolls. Æ

Fakta
n Intersexpersoner (som tidligere ble kalt 
tvekjønnet eller hermafroditter) har i de 
fleste gamle kulturer enten blitt ansett som 
halvt guddommelige, eller forkastet av 
samfunnet.
n I antikkens Hellas hadde man tre kjønn 
på gudene; Det var mann–mann (som 
stammet fra Solen), kvinne–kvinne (som 
kom fra Jorden) og kvinne–mann (som man 
mente kom fra Månen). 
n Det var også vanlig blant en del urfolk at 
man valgte barn som var tvekjønnet til å bli 
sjamaner, medisinmenn/-kvinner og til å 
tjene i templer. Det var fordi man mente at 
det var en spesiell gave å ha både mannlige 
og kvinnelige egenskaper, og at man derfor 
lettere kom i kontakt med gudene.
n Også i den tidlige kristendommen (fram 
til middelalderen) regnet man  androgynitet 
som en “Guds skapelse”, og man trodde 
at hermafroditter stammet fra en  perfekt 
urverden, før syndefallet rammet 
menneskeligheten. 
n Den katolske kirken dyrket sine kastrater, 
som man mente var “Guds engler”, og på 
1700-tallet var den kjente kastratsangeren 
Farinelli en verdensstjerne. 

Kilde: Gyldendals store leksikon

Casey Legler
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80-TALLET
På begynnelsen av 80-tallet åpnet den legend- 
ariske klubben Blitz i London, og i døren sto 
Steve Strange. Boy George, Leigh Bowery,  
Vivienne Westwood, John Galliano og Midge 
Ure var blant gjestene, og i media snakket man 
om et nytt androgynt fenomen, nemlig The 
New Romantics. Artister som Annie Lennox, 
Visage, Spandau Ballet og Depeche Mode slo 
gjennom. 

 80-tallet kom også med en annen bølge, 
som dessverre ble et beinhardt tilbakeslag 
for både homokulturen og den seksuelle fri- 
gjøringen; aids. Plutselig var det ikke like hipt 
å være gay lenger. Det krevde mer mot å stå 
på barrikadene, og det ble brått veldig viktig 
for mange homofile menn å framstå som vel-
trente, friske, sunne og heteronormative. 

 Nok en gang var det en franskmann som 
brukte catwalken til å skape furore og hem-
ningsløst bryte med kjønnsrollene i motebildet. 
I 1984 viste Jean-Paul Gaultier skjørt på menn 
og lanserte dessuten den første makeup-serien 
for menn. 

 Så kom en lesbisk artist som virkelig fikk 
moteverden til å sperre opp øynene, da hun i 
1993 kysset tidenes supermodell Cindy Craw- 
ford på coveret av Vanity Fair. Hun heter k. d. 
lang og ble med sin androgyne stil kåret til en 

Fakta
n Intersexpersoner (som tidligere ble kalt 
tvekjønnet eller hermafroditter) har i de 
fleste gamle kulturer enten blitt ansett som 
halvt guddommelige, eller forkastet av 
samfunnet.
n I antikkens Hellas hadde man tre kjønn 
på gudene; Det var mann–mann (som 
stammet fra Solen), kvinne–kvinne (som 
kom fra Jorden) og kvinne–mann (som man 
mente kom fra Månen). 
n Det var også vanlig blant en del urfolk at 
man valgte barn som var tvekjønnet til å bli 
sjamaner, medisinmenn/-kvinner og til å 
tjene i templer. Det var fordi man mente at 
det var en spesiell gave å ha både mannlige 
og kvinnelige egenskaper, og at man derfor 
lettere kom i kontakt med gudene.
n Også i den tidlige kristendommen (fram 
til middelalderen) regnet man  androgynitet 
som en “Guds skapelse”, og man trodde 
at hermafroditter stammet fra en  perfekt 
urverden, før syndefallet rammet 
menneskeligheten. 
n Den katolske kirken dyrket sine kastrater, 
som man mente var “Guds engler”, og på 
1700-tallet var den kjente kastratsangeren 
Farinelli en verdensstjerne. 

Kilde: Gyldendals store leksikon

Androgyni
n Androgyni (fra gresk androgynos, via 
latin androgynus, andros, genitiv av aner 
(mann), og gyne (kvinne)) beskriver en  
person som kombinerer maskuline og  
feminine trekk. 
n Begrepet var tidligere en teknisk  
betegnelse for å være tvekjønnet. Det 
betegnet en person som er født med både 
mannlige og kvinnelige kjønnsorganer. 
n I dag brukes androgyn i dagligtale ofte 
for å beskrive mennesker med uklar eller 
tvetydig sosial kjønnsidentifikasjon. Den 
første skriftlige forekomst man kjenner til, 
er fra 1552.
n Hermafroditt var tidligere et annet ord 
for det samme hos mennesker, men i dag 
brukes hermafroditt heller om et dyr eller 
ei plante som besitter både mannlige og  
kvinnelige reproduksjonsorganer. 
n Androgyni forekommer ofte i  
naturreligioner og opphavsmytologi. I  
norrøn mytologi befrukter jotnen Yme  
seg selv.
n Eksempler på androgyne mennesker i 
populærkulturen er blant andre Patti Smith, 
Annie Lennox, Boy George, David Bowie, 
Grace Jones og Brian Molko.

Kilde: Wikipedia

Cory Wade Rain Dove
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Kjell Nordströms topp ti-liste 
over “queer designere” 
1. BINDLE & KEEP. New York-basert kles-
merke som spesialiserer seg på “trans-
gender tailoring”; skreddersydde dresser 
med unisexsnitt.
2. J W ANDERSON. Irskfødt designer, 
basert i London, som gjør stor suksess 
internasjonalt. Vant i 2015 tittelen “Best 
designer” under London Fashion Week, i 
både herre- og dameklassen, med samme 
kolleksjon.
3. HOOD BY AIR. Eksperimentell, avant-
garde unisex-streetwear fra New York.
4. UTILIKILTS. Et sosialt og etisk bevisst 
klesmerke som spesialiserer seg på uni-
sexkilt, som et alternativ til bukser.
5. 69. Et Los Angeles-basert klesmerke, 
som designer fordomsfrie, “oversize” uni-
sexklær for alle aldrer og kjønnsidentiteter.
6. GYPSY SPORT. Rio Uribe er en hyllet 
New York-designer som lager klær for sam-
funnets «misfits, gypsies and genderless».
7. CRAIG GREEN. Prisbelønt designer, kjent 
for sine spektakulære moteshow og uni-
sexkolleksjoner inspirert av uniformer og 
arbeidsklær. Bor i London.
8. JOE QUARION. Grunderen til “Skirtcraft”, 
som er enkle, basic-klær med unisexpreg, 
og et tydelig antihomofobisk budskap.
9. MOSES, GAUNTLETT & CHENG. En 
designertrio av queeraktivister som 
 designer for “interessante mennesker, 
 uavhengig av hvordan de definerer kjønn”.
10. VAQUERA. Patric DiCaprio designer 
unisexklær, for “vanlige” mennesker, men 
med homoerotiske undertoner.

Ruby Rose

av 90-tallets mest innflytelsesrike personlighe-
ter av motebransjen. 

“QUEER STYLE”: NYE IKONER 
Men uansett hvor stort inntrykk k. d. lang 
gjorde på moteverdenen med sitt berømte kyss 
på 90-tallet, så kan det ikke måles med inn 
flytelsen som dagens queer stilikoner har. 
Øverst på listen, gjennom flere år, troner 
selve dronningen av skeive moteikoner; Ellen  
DeGeneres. Med sin karakteristiske klesstil, 
sin kortklipte frisyre og sitt populære talkshow- 
program, får hun enormt mye oppmerksomhet. 
Ellen har også sitt eget klesmerke ED by Ellen, 
som selges både via hennes egen nettbutikk og 
på store varehus som Berdorf Goodman. Og 
moteikonet har selvfølgelig et godt råd til sine 
følgere: ”It’s better to be late, than to arrive ugly.”

 I moteverdenen skjer ting fort, og ingen 
sitter trygt på tronen. Det er hele tida nye 
navn som utfordrer og inspirerer. I 2016 er 
det framfor alt en ny Ellen som får oppmerk-
somhet for sin stil; Hun heter Ellen Page, 
er en kanadisk skuespiller og modell, og 
omtales som det nye “queer moteikonet”. Æ 
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redaksjonen@blikk.no

Ti queerblogger anbefalt av 
Kjell Nordström
1. “QWEAR” www.qwearfashion.com 
Den største og av mange sett på som 
den beste queermotebloggen. Velskrevet, 
gjennomtenkt og med masse morsomt 
bildemateriale.
2. “BRYAN BOY” www.bryanboy.com
Moteverdens kanskje morsomste og mest 
outrerte moteblogg. Styres av eksentriske 
Bryan født i Manilla på Filippinene, men nå 
bosatt i New York.  
3. “HONESTLY WTF” www.honestlywtf.com
En veldig kul såkalt D.I.Y.-blogg (Do It Your-
self), med masse tips om mote, innredning, 
reiser og kultur. Alt med en queer tvist.
4. “DAPPERQ” www.dapperq.com
En av de største og beste queerbloggsi-
dene. Dapperq kaller seg selv for en “queer 
moterevolusjon på nettet” og retter seg 
mot “masculine presenting women, gen-
der queers & trans-identified individuals”.
5. “STARECASERS” www.starecasers.com
To Berlin-baserte homser som skriver en 
personlig blogg om mote, reiser og events.
6. “SHEDOESHIM”  
www.shedoeshimfashion.tumblr.com 
Allison “Ace” Graham er en av New Yorks 
mest ettertraktede stylister, med en per-
sonlig, androgyn klesstil. En spennende, 
trendy queerblogg.
7.   “QUEERTY” www.queerty.com
En av de større queersitene med blogginn-
hold om mote, events, kultur. Her finner du 
også den populære bloggen Dragaholic. 
8.  “THE HANDSOME BUTCH”  
www.thehandsomebutch.tumblr.com
Nydelig bildeblogg med inspirerende bilder 
av mote, modeller og trender under mottoet 
“You have the right to be handsome”.
9. “YUMMERTIME” www.yummertime.com
En laidback queerblogg av to amerikanske 
homser som handler om mote, mat og livs-
stil i en bra miks.
10.  “THE FAB FEMME” www.tffmag.com
Kul, spennende queerblogg for “femmes of 
all sexes” med masse innhold, som mote, 
beauty, kultur, film osv. 

 Andre spennende personligheter, som vi vil 
se mye mer av i framtida er Casey Legler, fransk, 
androgyn supermodell, som fikk kontrakt med 
modellagenten Ford Models, men som mann. 
Det ryktes også om at kanskje Casey Legler blir 
den nye James Bond. 

 Også Jaden Smith, sønnen til skuespiller 
Will Smith, overrasket både sin far og mote 
verdenen da han i vår ble valgt ut til å fronte 
Louis Vuittons damekolleksjon. Men, som han 
selv uttrykte det: «You must not know fashion.»

Kilder: * Historical costumes, av forfatterne Braun & 
Schneider. 1975 Dover Publications Costume in detail 
by Nancy Bradfield.  ** Costume in detail, av forfatteren 
Nancy Bradfield. 1968 George G. Harrap & Co 

Sonny Oram
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We Are Here Together
22.–25. september

CARTE
BLANCE

- Det å gå tilbake til naturen, urkreftene, 
det uforståelige og grunnleggende er blitt 
gjort mye i scenekunsten de siste årene, ja 
det er nærmest en trend, men sjeldent har 
det vært så vellykket som akkurat her.
Bergens Tidende

Billetter og informasjon: 
dansenshus.com

Aldri vært på 
Dansens Hus?

Send HØST til 2012 
og få halv pris på to 
billetter til valgfri 

forestilling!
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