
YDERLIGERE INFO OM WORKSHOPPENS 
DESIGN OG TEORETISKE GRUNDLAG 
 

WORKSHOP DESIGN 
Workshoppen arbejder ikke med segregation af køn, men ud fra en forenet 
kønskamp, hvor forskellige kønsidentiteter side om side kæmper mod 
udefrakommende kønsmagtstrukturer 

DESIGNETS OVERORDNEDE ASPEKT 
Den enkelte scenekunstner udvider sin vidensbase med teorier, som knyttes til 
et postmodernistisk afsæt i det kunstneriske virke 

KUNSTSYN 
Blik som kreativ brændsel: nye indsigter fødes og gestaltes konstant 

MIDLET 
At søge efter nye måder at gestalte køn på gennem undersøgelser af 
herskerteknikker og humor, - heriblandt også de af humorens mere tragiske 
aspekter, som kan benyttes til at gentænke den subversive kønsrolles 
positionering udenfor de herskende samfunds normative dynamikker og 
fastlagte koder. Humor fortolkes her som ét af scenekunstnerens stærkeste 
’våben’ i en desorienteret og konfliktramt verden under forandring 

TEORETISK GRUNDLAG 
Designets teoretiske grundlag er baseret på Judith Butlers teori om kønnets 
performativitet og hendes antagelse om, at kroppen, som bærer af mening, er 
fundamental dramatisk. Mennesket formes gennem hegemoniske 
gentagelsespraksisser, og da køn og etnicitet således først og fremmest gøres i 
forhold til allerede fastlagte koder, er det ikke subjektet, der performer 
identiteten, men subjektet, der bliver performet. Opløsningen af normative 
antagelser kan derfor foretages gennem dekonstruktion og rekonstruktion af 
autostereotype kønsroller. Derved åbnes der op for nye performative 
rollerepræsentationer, som skaber mulighed for en re-artikulering af subjektets 
identitet og fysiske mulighedsrum 



PÆDAGOGISKE VÆRDIER 
At gøre køn-og-etnisk-diversitet-designet involverer kroppen som det primære 
element for anerkendelse af det levende væsen, - her gennem dels re-
enactment og dels disidentification af alt, hvad der bevæger sig, enten i livet 
eller på scenen 

EKSEMPLER PÅ WORKSHOPMATERIALE 
• De 5 herskerteknikker af Berit Ås. 
• ”Kvinde kend din krop” skrevet og iscenesat af Kamilla Wargo Brekling. 
• ”Lort” (”La Merda”) af Christian Ceresoli. 
• ”Sort Hvid” af Teater Rio Rose. 
• ”Slagmark” af Teater Rio Rose. 
• ”Att gestalta kön - berättelser om scenkonst, makt och medvetna val” af 

Gunilla Edemo og Ida Engvoll. 

NB! Når der i workshoppens kontekst tales om autostereotype/normative 
kønsroller, taler vi om positionerne mand <-> kvinde i et klassisk, fast og 
polariseret modsætningsforhold. Når der derimod tales om feltet mellem disse 
poler, peger vi på muligheden for at kunne træde i karakter uden for disse 
såkaldte ’naturgivne’ positioner. 

 


