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BESKRIVNING

I Operabögar möter vi 39 homosexuella män, som modigt och öppenhjärtigt berättar om sina liv och sitt
operaintresse. Göran Gademan, fil dr i teatervetenskap, har försökt utröna banden mellan operakonsten
och den manliga homosexualiteten. Mycket har skrivits om detta redan, framför allt i USA, men för första
gången undersöks nu frågan empiriskt i ett intervjuprojekt. I boken ställs frågan vad operaintresset har
betytt för att våga bejaka den sexuella läggningen och "komma ut ur garderoben" och analyser genomförs
av hur man kan uppleva några nyckelverk i operarepertoaren.Utifrån gay studies och queerteori försöker
författaren sätta fingret på vad som ligger bakom den divakult som litet slarvigt tillskrivs homosexuella
män, oavsett om det gäller Marlene Dietrich eller Maria Callas. Även den sociala sidan kring
operautövandet utreds, hur man knyter kontakter och utövar sitt intresse tillsammans med andra
likasinnade. Framställningen blir samtidigt en skildring av hur det är att leva som homosexuell i Sverige
idag och under de senaste decennierna. Deltagarna är mellan 19 och 69 år, och boken följer deras liv
kronologiskt från barndomen till nutid. Operans olika funktioner som ventil, förebild,
spegling/identifikation, substitut/sublimering, verklighetsflykt och tröst utreds, och det konstateras också
att såväl "garderoben" som operaintresset är en dynamisk process som hela tiden förändras.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Operabögarna | RFSL Stockholm

Bibliografi i urval. 1996 - Realismen på Operan: regi, spelstil och iscensättningsprinciper på Kungliga
teatern 1860-82; 2003 - Operabögar
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2003, Häftad. Handla online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. Köp boken Operabögar hos oss!
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