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Ιντροδυχτιον
Αβουτ Νιχολα Βολσοϖερ
Ι σταρτεδ περφορmινγ στανδ−υπ χοmεδψ ιν λατε 2008, ασ παρτ οφ mψ δεγρεε ατ τηε Υνιϖερσιτψ
οφ Κεντ, αλονγ ωιτη νινε οτηερ βυδδινγ χοmιχσ. Wε σπεντ τηρεε mοντησ ηονινγ ουρ χραφτ
ιν φροντ οφ τηε φριενδλψ αυδιενχεσ ιν ονε οφ τηε χαmπυσ βαρσ, βεφορε βεινγ σεντ ιντο τηε
ωιδερ ωορλδ οφ στανδ−υπ το τρψ ουρ βεστ φιϖε−mινυτεσ οφ mατεριαλ ον τηε χιρχυιτ. Μψ φιρστ
ψεαρ ον τηε χιρχυιτ ωασ α λοτ οφ φυν ανδ Ι ωασ mετ ωιτη α δεγρεε οφ συχχεσσ, βεινγ βοοκεδ
βψ σεϖεραλ χοmεδψ χλυβ προmοτερσ, ανδ ρεαχηινγ τηε φιναλ οφ τηε Χηορτλε Στυδεντ
Χοmεδιαν Χοmπετιτιον 2009. Τηατ σαmε ψεαρ Ι παρτιχιπατεδ ιν τηε Εδινβυργη Φεστιϖαλ
Φρινγε, ανδ ηαϖε τακεν σηοωσ υπ τηερε εϖερψ ψεαρ σινχε. 2015 ωιλλ βε mψ σιξτη ψεαρ ασ
ωριτερ, προδυχερ ανδ ηοστ οφ χοmεδψ πανελ σηοω, Θυιζ ιν mψ Παντσ. Τηε σηοω ισ
πρεδοmιναντλψ βασεδ ατ τηε φεστιϖαλ, βυτ Ι ηαϖε τακεν ιτ το Χαντερβυρψ, ανδ το Λονδον
ρεγυλαρλψ. Ι ηαϖε αλσο χοντινυεδ περφορmινγ στανδ−υπ, mοστλψ ιν Λονδον ανδ Χαντερβυρψ,
ανδ οτηερ τοωνσ ιν τηε Σουτη Εαστ.
Μψ στψλε οφ περφορmανχε ισ υνιθυε: Ι ωεαρ ηανδ−κνιττεδ ϕυmπερσ ανδ ταλκ εντηυσιαστιχαλλψ
αβουτ χερταιν οβσεσσιονσ οφ mινε, ιντερσπερσεδ ωιτη ρελεϖαντ ανεχδοτεσ ανδ τηε
οχχασιοναλ πηψσιχαλ ονε−λινερ. Μψ mατεριαλ δοεσ νοτ χονσιστ οφ mανψ ϕοκεσ, ορ γαγσ
(Χηορτλε∋σ Στεϖε Βεννεττ υσεδ τηε ωορδ ∀υνδεργαγγεδ∀ ιν α ρεϖιεω1), βυτ ινστεαδ τηε
ηυmουρ χοmεσ φροm τηε ωαψ Ι ταλκ, mψ πηψσιχαλιτψ, ανδ τηε ωαψ Ι σεε τηε ωορλδ ιν ωηιχη
ωε λιϖε. Τηισ ισ α χοmmον αππροαχη ιν τοδαψ∋σ στανδ−υπ; τηε πυβλιχ εξπεχτ α mορε
αυτοβιογραπηιχαλ περφορmανχε φροm α ρεαλ περσον, νοτ λεαστ βεχαυσε τηε ωεαλτη οφ
χοmεδιανσ νοωαδαψσ mεανσ mορε χοmπετιτιον βετωεεν τηεm. Ασ Πατριχκ Μαρβερ σαψσ,
I
χοmιχσ ωερε mυχη λεσσ α περσονα ανδ mυχη mορε αβουτ γαγσ [...] Τηε
mοδερν λοτ αρε mυχη mορε χονχερνεδ ωιτη προϕεχτινγ α νοτιον οφ
περσοναλιτψ, οφ: Τηισ ισ mψ ϖιεω οφ τηε ωορλδ, τηισ ισ mψ λιττλε ανγλε ον λιφε
[...]Βεχαυσε τηεψ ηαϖε το φινδ σοmετηινγ τηατ mακεσ τηεm διστινχτ [...] θυιτε
α λοτ οφ ιτ νοω ισ αβουτ ιmαγε. Ψου ηαϖε το, ιν α σηορτ σπαχε οφ τιmε, προϕεχτ
ωηατ ψουρ σελλινγ ποιντ ισ, ψουρ ανγλε [...] P
1
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(ιν Τυσηινγηαm 1995: 96).

Ι τενδ το γο ονσταγε ωιτη ονλψ αν ουτλινε φορ ωηατ Ι ηαϖε πλαννεδ, ανδ σεε ωηατ ηαππενσ.
Μψ γρεατ λοϖε φορ πρανκστερ Ανδψ Καυφmαν ηασ δεϖελοπεδ mε ιντο α χοmεδιαν ωηο λικεσ
το τακε ρισκσ ανδ τρψ ουτ στρανγε στυντσ τηατ αρε οφτεν mυχη φυννιερ το mε τηαν τηεψ αρε
το τηε αυδιενχε.
Μψ mοστ ποπυλαρ σετ ινϖολϖεσ mε δισχυσσινγ mψ ριδιχυλουσ ανδ εχχεντριχ πλανσ φορ mψ
ιmπενδινγ σπινστερ δοταγε, ανδ mε σινγινγ (σπεακινγ ιν ρηψτηm) α σονγ αβουτ mψ λοϖε φορ
τηε αχτορ Σεαν Βεαν, ωηιλε πλαψινγ αν Εγψπτιαν δρυm ωηιχη ισ τυχκεδ υνδερ mψ λεφτ αρm
(∀α ωονδερφυλλψ−χραφτεδ πιεχε οφ οβσεσσιον∀2). Οτηερ mατεριαλ ινχλυδεσ αν αχηινγλψ λονγ
ρε−εναχτmεντ οφ τηε σερϖιχε Ι ονχε ρεχειϖεδ ιν α χαφε ατ α Νατιοναλ Τρυστ σιτε, αν
εντηυσιαστιχ αχχουντ οφ mψ λοϖε οφ βοψ βανδσ, ανδ α βιζαρρε δανχε το τηε τηεmε τυνε οφ
1990σ Τς σηοω Θυαντυm Λεαπ. Μψ χοστυmε ρεφλεχτσ τηε εχλεχτιχ ανδ εχχεντριχ νατυρε οφ
α λοτ οφ mψ mατεριαλ; ατ τηε τιmε Ι σταρτεδ ωεαρινγ ιτ νοτ mανψ ψουνγ ωοmεν ωορε ηανδ−
κνιττεδ ϕυmπερσ ιν πυβλιχ, νορ δο τηεψ οπενλψ χονφεσσ τηειρ λοϖε οφ χηιλδιση, γεεκψ ανδ
νερδψ τηινγσ το ροοmσ φυλλ οφ στρανγερσ. Ι υσε mψ χοστυmε το ρεινφορχε ανδ ιδεντιφψ mψ
στψλε ανδ χοντεντ; δο οτηερ στανδ−υπσ δο τηε σαmε? Χοmιχσ λικε Μιλτον ϑονεσ, Ηαρρψ Ηιλλ
ανδ Τονψ Λαω ιmmεδιατελψ χοmε το mινδ ασ σοmε ωηο αππεαρ το ηαϖε χοορδινατεδ τηειρ
χοστυmεσ ωιτη τηειρ στψλεσ.

Χοστυmε ιν στανδ−υπ ηασ ιντερεστεδ mε σινχε Ι σταρτεδ περφορmινγ. Ι ωασ ϖερψ χονσχιουσ οφ
ωηατ Ι χηοσε το ωεαρ ανδ ωηατ εφφεχτ τηατ mιγητ ηαϖε ον τηε αυδιενχε ανδ τηειρ
περχεπτιον οφ mε. Τηισ, ανδ mψ λοϖε οφ δραγ περφορmανχε (βρουγητ αβουτ βψ ωατχηινγ
δραγ ιν ποπυλαρ χυλτυρε; Dαmε Εδνα Εϖεραγε, Μοντψ Πψτηον ανδ Τηε Βιρδχαγε αρε ϕυστ α
φεω εξαmπλεσ οφ περφορmανχεσ Ι ωασ εξποσεδ το φροm χηιλδηοοδ, προmπτινγ α φασχινατιον
ωιτη τηε γενρε), λεδ mε το σταρτ ρεσεαρχηινγ ωιτηιν τηισ αρεα, ανδ γαϖε mε α δεσιρε το
εξπεριmεντ ωιτη διφφερεντ ωαψσ οφ αππεαρινγ ονσταγε. Ι ωαντεδ το κνοω ωηατ εφφεχτ
διφφερεντ χοστυmεσ ωουλδ ηαϖε ον mψσελφ ανδ τηε ωαψ Ι περφορmεδ. Μψ οων σταγε
χοστυmε ισ χλοσε το mψ ηεαρτ, σο ηοω ωουλδ Ι φεελ ωεαρινγ σοmετηινγ διφφερεντ ονσταγε,
ανδ ωουλδ ιτ χηανγε τηε ωαψ Ι πρεσεντ mψ ονσταγε περσονα?
Ιν τηε ρυν−υπ το mψ φιρστ γιγ Ι σταρτεδ τηινκινγ αβουτ ωηατ Ι σηουλδ ωεαρ το περφορm. Ασ α
ωοmαν, Ι ωασ αωαρε οφ τηε τρενδ φορ φεmαλε χοmεδιανσ το δρεσσ ανδρογψνουσλψ, ανδ mψ
2
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οων χλοτηινγ χηοιχεσ βεχαmε α χονχερν φορ mε; Ι ωαντεδ το ενσυρε mψ ονσταγε χλοτηεσ
σαιδ ωηατ Ι ωαντεδ τηεm το σαψ αβουτ mψ ονσταγε περσονα.
Μψ οων εξπεριενχεσ οφ χοστυmε ιν στανδ−υπ περφορmανχε ωουλδ ινδιχατε τηατ χοστυmε
χαν, ανδ σηουλδ, ρελατε το τηε χοmεδιαν∋σ πρεσεντατιον οφ σελφ (ωηετηερ τηατ σελφ ισ α
χηαραχτερ, α περσονα, ορ αλmοστ ιδεντιχαλ το τηε οφφσταγε σελφ), ανδ τηατ ιτ ηασ αν εφφεχτ
ον τηε ωαψ τηε χοmεδιαν φεελσ, ασ α περφορmερ.
Ι ωεντ σηοππινγ το φινδ σοmετηινγ αππροπριατε το ωεαρ, βυτ ιντερεστινγλψ φουνδ τηατ τηε
ονλψ τηινγσ τηατ αππεαλεδ το mε ωερε τηινγσ Ι ωουλδ νεϖερ νορmαλλψ ηαϖε ωορν οφφσταγε; Ι
διδ νοτ ωαντ το λοοκ λικε mψ οφφσταγε σελφ, Ι ωαντεδ το χρεατε α διστινχτιον βετωεεν mψσελφ
ανδ mψ περσονα (τηισ σεεmσ α χοντραδιχτιον αγαινστ ωηατ Ι ηαϖε σαιδ αβουτ mψ mατεριαλ
βεινγ περσοναλ το mε, βυτ Ι ηαϖε σελεχτεδ χερταιν ασπεχτσ οφ mψσελφ το χρεατε mψ ονσταγε
περσονα).
Αφτερ α ηανδφυλ οφ γιγσ τριαλλινγ διφφερεντ ουτφιτσ, Ι σταρτεδ ωεαρινγ mψ φατηερ∋σ ολδ σηορτ−
σλεεϖεδ σηιρτσ φροm τηε εαρλψ 1990σ, νορmαλλψ ρεσερϖεδ φορ βαρβεχυεσ ανδ συmmερ
ηολιδαψσ. Τηεψ ωερε βολδλψ παττερνεδ, βριγητλψ χολουρεδ, ανδ νοτ ατ αλλ φλαττερινγ. Ι ηαδ α
βεττερ νοτιον οφ mψ σταγε περσονα βψ τηεν Ι ωασ ηαππψ βυτ ηιγηλψ−στρυνγ, σιλλψ, οβσεσσιϖε
ανδ εχχεντριχ ανδ Ι ωαντεδ mψ σταγε χλοτηινγ το ρεφλεχτ τηατ περσονα. Ι κνεω Ι ωαντεδ
το ωεαρ α ωοολλψ Φαιρ Ισλε παττερνεδ ϕυmπερ (σοmετηινγ τηατ ωουλδ βε συιταβλψ υνυσυαλ το
δραω αττεντιον, βυτ νοτ τοο οβϖιουσλψ α σταγε χοστυmε), ανδ ωασ λοοκινγ ιν χηαριτψ σηοπσ
ανδ ονλινε, βυτ Ι χουλδν∋τ φινδ ονε τηατ συιτεδ mψ περσονα ωελλ τηε χολουρσ ωερε αλωαψσ
τοο δαρκ ορ δυλλ. Σο Ι ασκεδ mψ mοτηερ το ηανδ−κνιτ α ϕυmπερ ανδ ωηεν Ι σταρτεδ ωεαρινγ
τηισ Φαιρ Ισλε ϕυmπερ Ι φουνδ ιτ ηαδ τηε δεσιρεδ ρεσυλτ: Ι φελτ χονφιδεντ ανδ λεσσ σελφ−
χονσχιουσ, ανδ Ι φουνδ ιτ εασιερ το χονϖεψ mψ περσονα το τηε αυδιενχε, ασ τηερε ωασ
αλρεαδψ α mαρκερ φορ mψ εχχεντριχιτιεσ βεφορε Ι εϖεν σποκε. Ι κνεω τηατ τηισ χοστυmε
ωορκεδ ωελλ φορ mε ανδ σταρτεδ χοmmισσιονινγ mψ mοτηερ φορ νεω ϕυmπερσ. Ι νοω ηαϖε
α σεχονδ Φαιρ Ισλε ϕυmπερ; ονε ωιτη Τετρισ σηαπεσ κνιττεδ ον τηε τορσο ανδ Παχmαν ον τηε
σλεεϖεσ; ονε ωιτη κνιττεδ φλαπσ χοϖερινγ πιχτυρεσ ρεπρεσεντινγ διφφερεντ ηολιδαψσ ανδ
φεστιϖαλσ; ανδ mψ φαϖουριτε, ωηιχη ηασ χηαραχτερσ φροm Dισνεψ∋σ Τηε Λιττλε Μερmαιδ ον ιτ.
Τηε λαττερ ισ τηε ονε Ι ωεαρ mοστ βεχαυσε Ι φεελ ιτ βεστ ρεφλεχτσ mψ περσονα: τηερε ισ α
στρονγ συγγεστιον οφ χηιλδισηνεσσ ανδ σλιγητ χοννοτατιονσ οφ γεεκινεσσ, ωηιχη αρε τρυε το
mψ περσονα, ανδ ρελεϖαντ το α γρεατ δεαλ οφ mψ mατεριαλ. Ιτ ισ αλσο τηε βιγγεστ οφ τηε
ϕυmπερσ ανδ ισ σο λοοσε ον mε τηατ τηε σλεεϖεσ φαλλ οϖερ mψ ηανδσ ανδ τηε σηαπε οφ mψ
υππερ βοδψ χαννοτ βε σεεν. Τηεσε αρε αδϖανταγεσ το mε βεχαυσε τηε λαττερ mεανσ Ι αm
5
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λεσσ σελφ−χονσχιουσ αβουτ mψ βοδψ ανδ σο mορε χονφιδεντ, ανδ τηε φορmερ ηελπσ το mακε
mε φεελ χηιλδιση ανδ σο ηελπσ mε γετ ιντο χηαραχτερ.

Wηατ Ι αιm το εξπλορε
Ναmε α φυννψ ανδ συχχεσσφυλ mαν ωηο ηασ δρεσσεδ υπ ασ α ωοmαν. ΡυΠαυλ, Ροβιν
Wιλλιαmσ, Dαϖιδ Wαλλιαmσ, Λεσ Dαωσον, Dαννψ ΛαΡυε; τηε λιστ ρολεσ οφφ τηε τονγυε. Βυτ
ρεϖερσε τηατ πρεmισε ανδ ιτ mιγητ βε α λιττλε τουγηερ το ναmε τηε ωοmεν ωηο γετ λαυγησ
ωηιλε δρεσσινγ ασ mεν. Αρουνδ τωεντψ ψεαρσ αγο Κατηψ Βυρκε αππεαρεδ ασ τηε τεεναγερ
Περρψ ον Ηαρρψ Ενφιελδ ανδ Χηυmσ, τηεν αρουνδ τεν ψεαρσ λατερ Χατηερινε Τατε τοοκ ον τηε
ρολε οφ αν εφφεmινατε mιδδλε αγεδ mαν. Τηε εξαmπλεσ αρε φεω ανδ φαρ βετωεεν; ωηψ ισ
τηερε νοτ αν αβυνδανχε οφ φεmαλε χοmεδιανσ δρεσσινγ υπ ασ mεν το γετ λαυγησ? Wηατ
αρε τηε ταβοοσ συρρουνδινγ τηισ mεδιυm ανδ αρε τηεψ τοο σιγνιφιχαντ το φινδ α mαινστρεαm
αυδιενχε?
Ιν τηισ προϕεχτ Ι σετ ουτ το δισχοϖερ ωηατ τηε περφορmανχε βενεφιτσ ανδ πιτφαλλσ αρε οφ
εξπεριmεντινγ ωιτη χροσσ−δρεσσινγ ανδ τηρουγη τηατ, νοτιονσ οφ φεmινινιτψ. Ισ τηερε α
βενεφιτ το φεmαλε περφορmερσ αλλοωινγ τηεmσελϖεσ τηε φρεεδοm το χροσσ−δρεσσ? Ι δεχιδεδ
το τακε ον τηισ χηαλλενγε ανδ σεε ιφ Ι ηαϖε τηε χονφιδενχε, σκιλλσ ανδ ϖερσατιλιτψ το δρεσσ ασ
α mαν ανδ στιλλ γετ α λαυγη. Ι ωαντεδ το κνοω ηοω ιτ ωουλδ mακε mε ασ α περφορmερ φεελ,
ανδ τηε ονγοινγ ιmπαχτ τηατ εξπεριενχε ωουλδ ηαϖε ον βοτη mψ mατεριαλ ανδ mψ
χονφιδενχε. Wηατεϖερ mψ φινδινγσ, χαν τηεψ βε εξτραπολατεδ το οτηερ χοmεδιανσ? Ανδ ιφ
σο, ηοω?
Μψ φοχυσ ωιλλ βε ον τηε εξπεριενχε οφ τηε περφορmερ, νοτ ον τηε εξπεριενχε οφ τηε
αυδιενχε. Βψ εξπεριmεντινγ ωιτη διφφερεντ φορmσ οφ χοστυmινγ, ινχλυδινγ υσινγ γενδερεδ
χλοτηινγ, Ι ηοπε το φινδ τηε εφφεχτσ χοστυmινγ ηασ ον τηε περφορmερ ανδ ηοω σ/ηε χαν υσε
τηεσε εφφεχτσ το τηειρ αδϖανταγε. Υσινγ α χοmβινατιον οφ περφορmανχεσ φροm οπεν mιχ
νιγητσ ανδ mορε φορmαλ, αρρανγεδ σηοωσ, Ι ωαντ το εξπλορε α ωιδε ρανγε οφ τρανσϖεστιτε
περφορmανχε, φροm πυρε γενδερ ιmπερσονατιον, τηρουγη τηε παροδψινγ οφ γενδερ ανδ
γενδερ ιδεντιτιεσ, το αππεαρινγ ασ α φυσιον οφ γενδερσ ορ ωιτη νο γενδερ ατ αλλ. Μψ
mετηοδολογψ ωιλλ λικε mψ στανδ−υπ περφορmανχεσ βε λεδ βψ ινστινχτ; ρεαχτινγ το εαχη
περφορmανχε ανδ τηε ιmπαχτ ιτ ηασ ον mψ χονφιδενχε, νοτιονσ οφ σελφ ανδ δελιϖερψ οφ mψ
mατεριαλ. Ι ηοπε το φινδ τηατ τηεσε αλλ γαιν mε ινσιγητσ ιντο τηε ποτεντιαλ οφ α τψπε οφ
6
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περφορmανχε ιν ωηιχη Ι ηαϖε νο εξπεριενχε. Ινιτιαλλψ ιν τηισ προϕεχτ Ι ωιλλ δραω ον τηε
χριτιχαλ τηεορψ ανδ ηιστοριχαλ αναλψσισ οφ χοmεδψ ανδ χροσσ−δρεσσινγ. Ι ωιλλ τηεν γο ον το
ουτλινε mψ περσοναλ εξπεριενχεσ ωηιλε περφορmινγ ιν χοστυmε, ανδ τηεν χονχλυδε βψ
βρινγινγ τηε τηρεαδσ οφ τηεορψ ανδ πραχτιχε τογετηερ, αναλψσινγ τηε βενεφιτ τηισ
εξπεριενχε ηαδ ον mψ περφορmανχε, ανδ ποτεντιαλλψ τηε ιmπαχτ τηε σαmε ϕουρνεψ χουλδ
ηαϖε ον οτηερσ.
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Τηε Χοmεδιαν
Χοmεδιαν ασ ουτσιδερ
Νο mαττερ τηειρ στψλε ορ αππεαρανχε, αλλ χοmεδιανσ αρε σετ απαρτ φροm τηε αυδιενχε; τηεψ
αρε αν ουτσιδερ. Τηεψ ηαϖε σετ τηεmσελϖεσ απαρτ βψ στανδινγ ον α σταγε βεφορε αν
αυδιενχε, ον τηειρ οων.
Τηε χοmεδιαν Στεωαρτ Λεε ηασ νοτεδ τηατ ∀αλλ τηε γρεατ χοmεδιανσ αρε κινδ οφ ουτσιδερ
φιγυρεσ, χοmmεντινγ ον σοχιετψ φροm ουτσιδε∀ (2010: 99). Ιτ ισ τηισ ουτσιδερ στατυσ τηατ
γιϖεσ τηε χοmεδιαν τηε λιχενχε το χοmmεντ ον σοχιετψ, ωιτηουτ τηε σαmε ρισκ οφ χενσυρε
ηαδ τηεψ σαιδ ιτ φροm α ποσιτιον αmονγ τηε αυδιενχε. Τηε ρεαχτιον τηεψ γετ χαν αφφιρm
τηειρ ουτσιδερ στατυσ ορ εαρν τηεm α ηιγηερ στατυσ; ∀Τηε χοmεδιαν χονφροντσ τηε αυδιενχε
ωιτη ηισ ορ ηερ περσοναλιτψ ανδ ωινσ χελεβρατιον − τηε ηιγηεστ φορm οφ αχχεπτανχε − ορ ισ
σχορνεδ ανδ ρεβυφφεδ ασ α πιτιαβλε ουτσιδερ∀ (Μαρχ 1989: 12).
Φορ mανψ χοmεδιανσ τηε ουτσιδερ στατυσ ισ σοmετηινγ τηεψ φεελ ιν τηειρ εϖερψδαψ λιφε, νοτ
ϕυστ ωηεν τηεψ αρε ονσταγε. Ιν αν ιντερϖιεω ωιτη Dο

‘

C

I

τηινκ [στανδ−υπ ισ] αν οργανιχ τηινγ, ανδ Ι τηινκ ιτ χοmεσ φροm α κινδ οφ χροσσροαδσ οφ λιφε,
D
2005: 3). Μανψ χοmεδιανσ τακε τηε ελεmεντσ οφ τηεmσελϖεσ τηατ σετ τηεm απαρτ ανδ υσε
τηεm ονσταγε το ηελπ εσταβλιση τηειρ στατυσ ασ αν ουτσιδερ. Τηεψ χουλδ βε οϖερωειγητ,
ηαϖε παρτιχυλαρλψ λαργε εαρσ, ηαϖε α λισπ, φορ εξαmπλε. ∀Τραδιτιοναλλψ, τηε χοmεδιαν ισ
δεφεχτιϖε ιν σοmε ωαψ, βυτ ηισ νατυραλ ωεακνεσσεσ γενερατε πιτψ, ανδ mορε ιmπορταντ,
εξεmπτιον φροm τηε εξπεχτατιον οφ νορmαλ βεηαϖιορ. Ηε ισ τηυσ πρεσεντεδ το ηισ
αυδιενχε ασ mαργιναλ [...] Τηισ mαργιναλιτψ, ηοωεϖερ, αλσο αλλοωσ φορ α φασχινατινγ
αmβιγυιτψ ανδ αmβιϖαλενχε∀ (Μιντζ 1985: 74). Ι κνοω τηατ Ι ηαδ τρουβλε φιττινγ ιν ωηεν Ι
ωασ ψουνγ, ανδ τηατ Ι υσεδ mψ σενσε οφ ηυmουρ το ηελπ mε mακε φριενδσ. Ιτ ισ εϖεν
ποσσιβλε τηατ Ι λεαρντ το βε φυννψ σο Ι χουλδ mακε φριενδσ, ανδ σο Ι χουλδ γαιν τηε
αχχεπτανχε τηατ Ι νοω γαιν ονσταγε.

Ονε οφ τηε ελεmεντσ οφ στανδ−υπ χοmεδψ τηατ σετσ ιτ απαρτ φροm οτηερ αρτ φορmσ ισ τηε
διρεχτ αδδρεσσ το τηε αυδιενχε, τηε λαχκ οφ τηε φουρτη ωαλλ. Ασ mοστ περφορmανχεσ υσε τηε
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φουρτη ωαλλ, στανδ−υπσ αρε χρεατινγ αν αmβιγυιτψ, υνσεττλινγ τηε αυδιενχε∋σ υνδερστανδινγ
οφ τηεατριχαλ χονϖεντιονσ. Ασ Μαρχ πυτσ ιτ: ∀Τηε στανδ−υπ∋σ ρεφυσαλ το ρεσπεχτ σηαρπ
διστινχτιονσ βετωεεν τηε πλαψ ωορλδ ανδ τηε ρεαλ ωορλδ ρεσυλτσ ιν τηε ϖιολατιον οφ α
πριmαρψ χονϖεντιον οφ Wεστερν τηεατερ. Τηε αυδιενχε ισ εξπλιχιτλψ ασκεδ νοτ το συσπενδ
ιτσ δισβελιεφ∀ (1989:17). Βψ βρεακινγ τηρουγη τηε φουρτη ωαλλ ανδ σεττινγ τηεmσελφ απαρτ
[...] ισ ονε οφ τηοσε πεοπλε ωηο πασσ βεψονδ τηε βουνδσ οφ
ρεασον ανδ σοχιετψ ανδ γιϖε γλιmπσεσ οφ α τρυτη ωηιχη εσχαπεσ τηουγη [σιχ] τηε mεση οφ
στρυχτυρεδ χονχεπτσ D

T

υσε τηατ ποωερ το ∀προϖιδε υσ ωιτη σοmε οφ ουρ mοστ ϖαλυαβλε σοχιαλ χοmmενταρψ∀ (Μιντζ
1985: 77). Ιν Μιντζ∋σ αρτιχλε ηε εξαmινεσ τηε ρολε οφ τηε χοmεδιαν ιν σοχιετψ: ∀[στανδ−υπ
χοmεδψ] χονφροντσ ϕυστ αβουτ αλλ οφ τηε προφουνδλψ ιmπορταντ ασπεχτσ οφ ουρ χυλτυρε ανδ
ουρ σοχιετψ, ανδ τηατ ιτ σεεmσ το ηαϖε αν ιmπορταντ ρολε αλλοωινγ φορ εξπρεσσιον οφ σηαρεδ
βελιεφσ ανδ βεηαϖιορ, χηανγινγ σοχιαλ ρολεσ ανδ εξπεχτατιονσ∀ (1985: 80). Ιτ ισ τηισ
εξπρεσσιον οφ χηανγινγ σοχιαλ ρολεσ ανδ εξπεχτατιονσ τηατ ισ παρτιχυλαρλψ ιντερεστινγ φορ
τηισ προϕεχτ. Ιτ ισ ασ τηουγη χοmεδιανσ αρε γραντεδ mορε λιβερτιεσ τηαν τηε νορmαλ
περσον, ανδ ωιτη τηεσε λιβερτιεσ τηεψ χαν ινφλυενχε οπινιονσ ανδ χαυσε χηανγε. Μιντζ
συmmαρισεσ ϕυστ ηοω γρεατ τηε χοmεδιαν∋σ ρολε ιν σοχιετψ ισ:
∀Ηε ρεπρεσεντσ χονδυχτ το βε ριδιχυλεδ ανδ ρεϕεχτεδ, ανδ ουρ λαυγητερ
ρεφλεχτσ ουρ συπεριοριτψ, ουρ ρελιεφ τηατ ηισ ωεακνεσσεσ αρε γρεατερ τηαν ουρ
οων [...] Ψετ το τηε εξτεντ τηατ ωε mαψ ιδεντιφψ ωιτη ηισ εξπρεσσιον ορ
βεηαϖιορ, σεχρετλψ ρεχογνιζε ιτ ασ ρεφλεχτινγ νατυραλ τενδενχιεσ ιν ηυmαν
αχτιϖιτψ ιφ νοτ σοχιαλλψ αππροϖεδ ονεσ, ορ πυβλιχαλλψ αφφιρm ιτ υνδερ τηε γυισε
οφ ∀mερε χοmεδψ,∀ ορ ∀ϕυστ κιδδινγ,∀ ηε χαν βεχοmε ουρ χοmιχ σποκεσmαν.
Ιν τηισ σενσε, ασ α παρτ οφ τηε πυβλιχ ριτυαλ οφ στανδυπ χοmεδψ, ηε σερϖεσ ασ α
σηαmαν, λεαδινγ υσ ιν α χελεβρατιον οφ α χοmmυνιτψ οφ σηαρεδ χυλτυρε, οφ
ηοmογενουσ υνδερστανδινγ ανδ εξπεχτατιον.
Τηε ολδεστ, mοστ βασιχ ρολε οφ τηε χοmεδιαν ισ πρεχισελψ τηισ ρολε οφ νεγατιϖε
εξεmπλαρ∀
(1985: 74−5)
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Φεmαλε Χοmεδιανσ
Ιφ αλλ χοmεδιανσ αρε ουτσιδερσ, φεmαλε χοmεδιανσ λικε mε αρε εϖεν mορε σο. Τηισ ισ
βεχαυσε ωοmεν ηαϖε ηιστοριχαλλψ ηελδ α λοωερ στατυσ ιν σοχιετψ τηαν mεν, ανδ αλσο
βεχαυσε φεmαλε χοmεδιανσ αρε ραρερ τηαν mαλε χοmεδιανσ, mακινγ τηεm α mινοριτψ
ωιτηιν στανδ−υπ χοmεδψ3, ανδ ραισινγ τηειρ στατυσ ασ αν ουτσιδερ. Υνφορτυνατελψ, τηεψ αρε
αλσο χονσιδερεδ ουτσιδερσ ωιτηιν χοmεδψ βεχαυσε οφτεν ωοmεν αρε χονσιδερεδ το βε λεσσ
φυννψ τηαν mεν.4
Βεχαυσε mεν ηαϖε τραδιτιοναλλψ α ηιγηερ σοχιεταλ στατυσ τηεν ωοmεν ιτ ισ εασιερ φορ τηεm
το πλαψ τηε χλοων, ορ ασ Πεαχοχκ σαψσ ιν ηερ βοοκ αβουτ χλοωνσ, ∀το πλαψ τηε χλοων mεανσ
γιϖινγ αωαψ στατυσ. Στατυσ ισ ονλψ ρεαδιλψ γιϖεν αωαψ βψ τηοσε ωηοσε στατυσ ιν σοχιετψ ισ
σεχυρε∀ (2009: 78). Τηυσ ιτ ισ ραρε φορ α ωοmαν το γιϖε αωαψ τηε στατυσ σηε ηασ. Βανκσ &
Σωιφτ συππορτ τηισ ϖιεω B

ηαϖε ηαδ ϖερψ λιττλε ρεαλ στατυσ ιν σοχιετψ, ιτ ηασ
T

βεεν διφφιχυλτ φορ τηεm το αδοπτ τη

λαττερ χοmmεντ ισ δατεδ, ασ ιτ ωασ ωριττεν αλmοστ τηιρτψ ψεαρσ αγο, ανδ τηε σιτυατιον οφ
ωοmεν∋σ στατυσ ιν χοmπαρισον το mεν∋σ ωιλλ ηαϖε χηανγεδ. Πεαχοχκ δοεσ νοτ διρεχτλψ
στατε τηατ ιτ ισ ωοmεν τηατ χαν∋τ γιϖε αωαψ τηειρ στατυσ, βυτ σηε δοεσ οφφερ ανοτηερ ρεασον
φορ ωηψ ωε σεε φεωερ φεmαλε χλοωνσ τηαν mαλε χλοωνσ:
∀Αννιε Φρατελλινι συγγεστεδ τηατ τηε δεαρτη οφ ωοmεν χλοωνσ χουλδ βε πυτ
δοων το ωοmεν∋σ ρελυχτανχε το mακε τηεmσελϖεσ λοοκ υγλψ, ανδ τηισ mαψ βε
τηε χασε, αλτηουγη mανψ χοmιχ χηαραχτερ αχτρεσσεσ σεεm ηαππψ το δο τηισ
(ϑυλιε Wατερσ, ϑεννιφερ Σαυνδερσ, ϑοαννα Λυmλεψ). Περηαπσ τηε διφφερενχε
λιεσ ιν τηε φαχτ τηατ ωηεν αχτρεσσεσ mακε τηεmσελϖεσ λοοκ υγλψ, τηεψ δο σο το
περφορm α χηαραχτερ διστινχτ φροm τηεmσελϖεσ ∀
(2009: 78).
Γερmαινε Γρεερ ρειν

P

Ονε οφ τηε ρεαλ προβλεmσ αβουτ
Y

το mακε ψουρσελφ λοοκ

ριδιχυλουσ, ανδ λοτσ οφ ωοmεν φινδ τηατ ϖερψ διφφιχυλτ το δο ιν Βανκσ & Σωιφτ 1987: 196).
Ιτ ισ ϖιταλ το αχκνοωλεδγε τηε ποσιτιον οφ ωοmεν ιν στανδ−υπ χοmεδψ. Ασ Ι αm α ωοmαν
ανδ χαννοτ κνοω ανψ οτηερ περσπεχτιϖε, τηε ρεσυλτσ φροm τηισ προϕεχτ ωιλλ βε φαρ mορε
αππλιχαβλε το οτηερ ωοmεν τηαν το mεν. Αλσο, τηε ουτσιδερ στατυσ οφ τηε χοmεδιαν ισ
3
4

Βενεδιχτυσ φορ Τηε Γυαρδιαν Ονλινε
Βυρνεττ φορ Τηε Γυαρδιαν Ονλινε
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ωηατ γραντσ τηεm χοmεδιχ λιχενχε, ανδ ωοmεν, ασ α mινοριτψ ιν στανδ−υπ, ηαϖε γρεατερ
mαργιναλ στατυσ, ωηιχη ιν τηεορψ ωουλδ γραντ τηεm mορε χοmεδιχ λιχενχε.

Wοmεν δρεσσινγ ανδρογψνουσλψ
M

M

περηαπσ τηε mψτη οφ ωοmεν νοτ βεινγ ασ φυννψ ασ mεν

ωασ δυε το τηε φαχτ τηατ τηεψ ωερε ϕυστ τρψινγ το ιmιτατε α στψλε mορε συιτεδ το mεν τηαν
ωοmεν ιν Βανκσ & Σωιφτ 1987: 202). Wηετηερ ορ νοτ στανδ−υπ ισ α στψλε mορε συιτεδ το
mεν ισ α mοοτ ποιντ. Wε κνοω τηατ ιν τερmσ οφ νυmβερσ, τηε ωορλδ οφ στανδ−υπ ισ
δοmινατεδ βψ mεν, φροm περφορmερσ το αγεντσ, βοοκερσ, ανδ ηιστοριχαλλψ τηε αυδιενχε.
Σο ωοmεν ηαϖε βεεν ιmιτατινγ α στψλε δοmινατεδ βψ mεν, ορ ατ λεαστ τηισ ωασ τηε χασε ιν
1987. I
ιν τηε αλτερνατιϖε χοmεδψ ερα ωιτη χοmεδιανσ λικε ϑο Βρανδ ανδ ςιχτορια Wοοδ, τηατ ωασ
τηε τρενδ. Νοω τηισ ισ νοτ σο χοmmον, ωιτη ωοmεν λικε Κατηερινε Ρψαν, Ροισιν Χονατψ
ανδ Σαραη Μιλλιχαν φρεθυεντλψ αππεαρινγ ον τελεϖισιον ιν φεmινινε χλοτηινγ, τηειρ φαχεσ
mαδε−υπ ανδ ηαιρ χοιφφεδ.
D

τανδ−υπ χοmεδψ ηασ ηιστοριχαλλψ βεεν mαλε−δοmινατεδ, ανδ

τηισ ηασ λεδ α νυmβερ οφ φεmαλε χοmεδιανσ το αδοπτ αν ανδρογψνουσ λοοκ∀ (2005: 93),
τηατ ωοmεν οφτεν δρεσσ ανδρογψνουσλψ το φιτ ιν το α mαλε δοmαιν. Ηε γοεσ ον το θυοτε ϑο
Βρανδ, ωηο ισ αν εξαmπλε οφ α φεmαλε χοmεδιαν ωηο ισ κνοων φορ δρεσσινγ
ανδρογψνουσλψ:
∀Φορ ηερ τοο, τηε χηοιχε ωασ αφφεχτεδ βψ τηε σεξυαλ πολιτιχσ οφ χοmεδψ χλυβσ,
ωηερε mοστ οφ τηε αχτσ ανδ mοστ οφ τηε ηεχκλερσ αρε mεν: Ι mυστ σαψ τηατ Ι
φελτ αλλ τηε βλαχκ στυφφ, ιτ ωασ εασψ, ιτ ωασ κινδ οφ σλιγητλψ ανδρογψνουσ, ανδ Ι
συπποσε Ι κινδ οφ αλωαψσ φελτ τηατ, παρτιχυλαρλψ σορτ οφ βεινγ α φεmαλε τηατ τηε
λεσσ ψου δρεω αττεντιον το ωηατ σεξ ψου ωερε, ιφ ψου ωερε α ωοmαν, τηε
εασιερ ιτ ωουλδ βε ιν σοmε ωαψσ, ψου κνοω∀
(Dουβλε 2005: 93).
ϑεννψ Λεχοατ ισ αν ιντερεστινγ εξαmπλε οφ α φεmαλε χοmεδιαν ωηο mοϖεδ φροm δρεσσινγ
ανδρογψνουσλψ το αδοπτινγ

H

στροδε οντο τηε σταγε ιν α mαν−σχαρινγ υνιφορm οφ χροππεδ ηαιρ ανδ βοϖϖερ βοοτσ
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χοmπλετε ωιτη α βαδγε βεαρινγ τηε λεγενδ: Εξπλοιτεδ D

B

χοστυmε ηαδ χηανγεδ, δυε το σοmε αδϖιχε:
Y

Α ωοmαν [...]

A
H

τηουγητ αβουτ χονφυσινγ τηεm α βιτ? Ιφ ψου χαmε ον ιν σοmετηινγ θυιτε

(ϑεννψ Λεχοατ ιν Βανκσ & Σωιφτ 1987: 28).
Σο Λεχοατ∋σ ονσταγε ιmαγε χηανγεδ φροm σοmετηινγ τηατ χοmπλεmεντεδ ηερ mατεριαλ, το
σοmετηινγ τηατ χοντραστεδ ηερ mατεριαλ.

Βεινγ τολδ ωηατ το ωεαρ
ςιχτορια Wοοδ ισ mοστ φρεθυεντλψ σεεν δρεσσινγ ανδρογψνουσλψ, ανδ ιν Βανκσ & Σωιφτ ωε
φινδ τηατ σηε ηαδ βεεν πυτ υνδερ πρεσσυρε τ
Y

Τηεψ υσεδ το

το ωεαρ α δρεσσ. Ανδ Ι σαιδ βυτ Ι ηατε ωεαρινγ δρεσσεσ. Πλεασε
A

N

I

A
V

W

I
B

I
“

87). Ιτ ισ θυιτε χλεαρ ηερε τηατ Wοοδ∋σ χηοιχε το ωεαρ τρουσερσ ισ α περσοναλ χηοιχε
βεχαυσε σηε ηατεσ ωεαρινγ δρεσσεσ, νοτ α χονσχιουσ δεχισιον το δο ωιτη ηερ πρεσεντατιον
ονσταγε. Wηατ ισ ιντερεστινγ ισ τηατ σηε φελτ πρεσσυρε φροm εξτερναλ παρτιεσ αβουτ ωηατ
I

σηε ωορε ονσταγε, βυτ νοτ αβουτ
N

T
I

N

I
I

ρ τριεδ το χηανγε τηε mατεριαλ V

Wοοδ ιν Βανκσ & Σωιφτ 1987: 220).
Οφτεν, ωηεν αππεαρινγ ον τελεϖισιον, χοmεδιανσ ηαϖε λεσσ χηοιχε οϖερ ωηατ τηεψ χαν
ωεαρ. Προδυχερσ ανδ προmοτερσ ασκ αχτσ το ωεαρ σοmετηινγ συιταβλε το τηε Τς σηοω
ρατηερ τηαν σοmετηινγ συιταβλε το τηειρ αχτ. Γεοργε Χαρλιν, φορ εξαmπλε, ωεντ τηρουγη α
χηανγε ιν ηισ στψλε (βοτη στψλε οφ mατεριαλ ανδ στψλε οφ δρεσσ) τηατ ενδεδ ωιτη ηιm δρεσσεδ
ιν α mορε βεατνικ στψλε ανδ υσινγ mατεριαλ τηατ ρεφλεχτεδ ηισ πρεσεντεδ αλτερνατιϖε
λιφεστψλε. Χαρλιν αππεαρεδ ον τηε φιρστ Σατυρδαψ Νιγητ Λιϖε ανδ ρεπορτεδλψ χαυσεδ αν
C
ον τηε αιρ; Χαρλιν ωαντεδ το ωεαρ α Τ−σηιρτ. Αφτερ α βλοωυπ ϕυστ βεφορε δρεσσ ρεηεαρσαλ,
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τηεψ φιναλλψ χοmπροmισεδ ον α συιτ ϕαχκετ οϖερ α Τ−σηιρτ )

F

A

Σmιτη, τηε νετωορκ∋σ δεσιρε φορ χοντρολ ωεντ βεψονδ ϕυστ ηισ ουτφιτ:
Παραmουντ Χιτψ ωασ αωφυλ φορ mε. Ι ωασ ρεαλλψ mισεραβλε δυρινγ τηατ, φορ α
ωηολε ηεαπ οφ ρεασονσ. Τηεψ ωαντεδ το mακε mε Μρ ΒΒΧ1. Τηεψ δρεσσεδ
mε υπ ιν χλοτηεσ τηατ Ι φελτ υνχοmφορταβλε ιν, ανδ τηε χλοτηεσ ωερε α
σψmπτοm οφ τηε ωηολε τηινγ. Ι ηαδ πεοπλε ατ εϖερψ λεϖελ δοχτορινγ mψ
mατεριαλ, υντιλ Ι λοστ αλλ χονφιδενχε ιν ωηατ Ι ωασ δοινγ τηερε
(ιν Χοοκ 1994: 258).
Wηατ τηισ σηοωσ ισ τηατ σοmετιmεσ τηερε αρε εξτερναλ φαχτορσ τηατ αφφεχτ ωηατ α χοmεδιαν
ωεαρσ, ανδ τηατ σοmετιmεσ τηερε ισ αλσο πρεσσυρε το χηανγε mατεριαλ ασ ωελλ ασ χοστυmε,
εσπεχιαλλψ ωηεν αππεαρινγ ον τελεϖισιον.
Ιν Γεττινγ τηε ϑοκε, Dουβλε υσεσ Αλ Λυβελ ασ αν εξαmπλε οφ σοmεονε ωηοσε χοστυmε
χηανγεσ βετωεεν Τς αππεαρανχεσ, φροm ωατχηινγ α 1992 δοχυmενταρψ:
V

H

χοmφορταβλε χλοτηεσ: α Τ−σηιρτ υνδερ ηισ ϕαχκετ, ανδ τραινερσ. Ηισ δελιϖερψ ισ
σ ρελαξεδ ανδ ιν χοντρολ, ασ ιφ ταλκινγ το φριενδσ.
T

C

H

H

χλοτηινγ ισ νεατ ανδ φορmαλ, ηισ Τ−σηιρτ ρεπλαχεδ βψ α σmαρτ ωηιτε σηιρτ ανδ α
τιε. Ηισ δελιϖερψ ισ ταυτ ανδ κεεν [...] ηε σm
(2005: 50).
Wηατ ισ χλεαρ ηερε ισ τηατ Λυβελ ισ mορε χοmφορταβλε ωεαρινγ α Τ−σηιρτ, ϕαχκετ ανδ τραινερσ,
ανδ τηατ ωηεν ηε ισ λεσσ χοmφορταβλε ιτ αφφεχτσ ηισ δελιϖερψ.
Τηισ αλλ σηοωσ α χλεαρ χοννεχτιον βετωεεν τηε χοστυmε οφ τηε χοmεδιαν ανδ τηε χοmφορτ
τηεψ εξπεριενχε. Τηισ δοεσ νοτ mεαν α πηψσιχαλ χοmφορτ, βυτ τηερε ισ α χοmφορτ τηατ ισ
πρεσεντ ωηεν τηερε ισ α ρεσονανχε βετωεεν τηε αππεαρανχε οφ τηε χοmεδιαν ανδ τηε
πρεσεντεδ περσονα οφ τηε χοmεδιαν. Σο ωηεν α χοmιχ ισ φορχεδ το χηανγε τηειρ
αππεαρανχε βψ εξτερναλ φαχτορσ, α δισσονανχε ισ χρεατεδ τηατ αφφεχτσ βοτη τηε
πρεσεντατιον οφ περσονα ανδ τηε αχτυαλ περφορmανχε.

13

Νιχολα Βολσοϖερ

νβ328≅κεντ.αχ.υκ

Εφφεχτ οφ χοστυmε ον περφορmερ
Χοmφορτ ισ αν ιmπορταντ ελεmεντ οφ ανψ περφορmερ∋σ σταγε χοστυmε, ανδ τηισ ισ τρυε φορ
στανδ−υπ χοmεδιανσ ασ ωελλ. Ηοω ονε φεελσ πηψσιχαλλψ χαν αφφεχτ τηε περφορmανχε, ανδ
τηισ mαψ ηαϖε βεεν τηε χασε φορ Αλ Λυβελ δυρινγ ηισ Χαρσον σποτ. Χερταιν χλοτηεσ ωιλλ
ρεστριχτ mοϖεmεντ ωηιλε οτηερσ ωιλλ αλλοω ορ εϖεν ενχουραγε ιτ.
Ροσσ Νοβλε, Πηιλλ ϑυπιτυσ ανδ Ρηψσ Dαρβψ ηαϖε αλλ βεεν υσεδ ασ εϖιδενχε οφ χοmεδιανσ
ωηοσε χηοιχε οφ χοmφορταβλε σηοεσ αλλοωσ τηεm το βε mορε αχτιϖε ονσταγε (Dουβλε 2005:
95). Πηιλλ ϑυπιτυσ συγγεστεδ τηατ χηανγινγ ηισ φοοτωεαρ χηανγεδ τηε ωαψ ηε περφορmεδ;
ηε σαψσ τηατ χηανγινγ φροm ηεαϖψ βοοτσ το πλιmσολλσ ιmπροϖεδ ηισ περφορmανχε: ∀Ιτ διδ
φεελ διφφερεντ, ψεαη, ιτ ϕυστ φελτ τηατ ψου χουλδ σχαmπερ α λιττλε βιτ mορε [...] Wηερεασ ωιτη
D

τηε

Φορ ωοmεν (ανδ σοmε mεν) τηε χηοιχε οφ ηιγη ηεελσ ορ φλατ σηοεσ ηασ α σιmιλαρ εφφεχτ, ιφ
νοτ γρεατερ, ασ ωεαρινγ ηιγη ηεελσ αφφεχτσ τηε ποστυρε οφ τηε ωηολε βοδψ. Πηψσιχαλ
χοmεδιανσ λικε Λεε Εϖανσ ωουλδ νοτ βε αβλε το ωανδερ ρουνδ τηε σταγε ασ mυχη ιφ τηεψ
ωερε ωεαρινγ ηιγη ηεελσ, λετ αλονε ρυν. Τηε ηεελσ ωουλδ ιmπαχτ τηειρ ωηολε ποστυρε,
αφφεχτινγ τηε ιmαγε τηε αυδιενχε ωουλδ σεε.
Χερταιν χλοτηεσ χαν βε ρεστριχτιϖε, τοο. Α χορσετ, φορ εξαmπλε, λεαϖεσ τηε ωεαρερ υναβλε το
mοϖε τηειρ τορσο νορmαλλψ, ανδ αλσο mακεσ ιτ διφφιχυλτ φορ τηεm το βρεατηε προπερλψ. Φορ
τηε ωοmεν οφ Ρεστορατιον ανδ ςιχτοριαν τηεατρε, τηε βρεεχηεσ ρολεσ γαϖε τηεm φρεεδοm
ον αχτρεσσεσ
αφφορδεδ [...] φρεεδοm οφ mοϖεmεντ υναϖαιλαβλε το ωοmεν ενχυmβερεδ βψ ϖολυmινουσ
“
Wε ηαϖε σο φαρ εξαmινεδ τηε πηψσιχαλ εφφεχτσ οφ χοστυmε ον τηε περφορmερ, βυτ τηερε αρε
αλσο πσψχηολογιχαλ εφφεχτσ το βε τακεν ιντο χονσιδερατιον. Μψ οων χηοιχε οφ υσυαλ σταγε
χοστυmε ωασ ιν παρτ το αϖοιδ ανψ ϕυδγεmεντ τηατ mιγητ χοmε φροm ωεαρινγ mψ οων
χλοτηεσ ονσταγε. Ασ α ωοmαν Ι αm αχχυστοmεδ το βεινγ ϕυδγεδ ον mψ χλοτηινγ χηοιχεσ,
βυτ ∀τηε εξποσυρε οφ τηε στανδ−υπ χοmιχ το πυβλιχ ϕυδγmεντ ισ εξτραορδιναριλψ ραω ανδ
περσοναλ∀ (Μαρχ 1989:14), σο ωηεν Ι αππεαρ ονσταγε Ι ωαντ το λιmιτ τηε αmουντ οφ
ϕυδγεmεντ υνδερ ωηιχη Ι πυτ mψσελφ. Βψ ωεαρινγ χλοτηεσ τηατ αρε νοτ τηε χλοτηεσ οφ mψ
οφφσταγε σελφ Ι χαν αϖοιδ περσοναλ ϕυδγεmεντ ανδ βεχοmε mορε ρελαξεδ.
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Αν υνιντεντιοναλ βψ−προδυχτ οφ mψ σταγε χοστυmε ισ το ηελπ mε γετ ιντο mψ σταγε
περσονα. Ι φουνδ τηισ ουτ ρεχεντλψ ωηεν Ι ωασ νερϖουσ βεφορε α γιγ, βυτ Ι φελτ mψ νερϖεσ
δισσιπατε ανδ mψ σταγε περσονα σεεmεδ το τακε οϖερ ασ σοον ασ Ι πυτ ον mψ ϕυmπερ.
Στεϖε Μαρτιν∋σ χοστυmε αλσο ινδιχατεδ α χηανγε βετωεεν ηισ οφφσταγε ανδ ονσταγε σελφ:
‘

K

“

M

[...] ωηεν Κλειν ωασ χραχκινγ ϕοκεσ βαχκσταγε βεφορε τηε σηοω,
A

A

τηε ωηιτε συιτ ανδ πυτ αωαψ τηε βαλλοον ανιmαλσ, Στεϖε Μαρτιν νεϖερ σεεmεδ το βε ον
(Ζογλιν 2008: 126). Ανδψ Καυφmαν αλσο υσεδ χοστυmε το ινδιχατε α χηανγε ιν σελφ, βυτ φορ
ηιm ιτ ωασ α χηανγε οφ χηαραχτερ, νοτ ϕυστ περσονα; ηε υσεδ χοστυmε το χηανγε ιντο Τονψ
C

E

Καυφmαν ρεφυσεδ το αδmιτ ηε ανδ Χλιφτον ωερε τηε σαmε περσον )

Εφφεχτ οφ χοστυmε ον αυδιενχε
Χλοτηεσ ηελπ ινφορm οτηερ πεοπλε αβουτ ουρσελϖεσ, τηεψ γιϖε ινφορmατιον. Ι ηαϖε
ιδεντιφιεδ φουρ πριmαρψ εφφεχτσ οφ χοστυmε ον τηε αυδιενχε: ινδιϖιδυαλιτψ; α σιγνποστ οφ α
χηαραχτερ (ασ οπποσεδ το α περσονα) χοmεδιαν; το χονϖεψ τηε χοmιχ∋σ περσονα, σαϖινγ
τηεm ϖαλυαβλε σταγε τιmε; ανδ το χοντραστ τηε mατεριαλ, χρεατινγ ηυmουρ.
F

“

M

βεαρδ ανδ

λονγ ηαιρ, ανδ σταρτεδ ωεαρινγ πυρπλε ηιππιε βεαρδσ ονσταγε. Αφτερ α ψεαρ οφ τηατ, ηε
σηαϖεδ ανδ χυτ ηισ ηαιρ ανδ ωεντ βαχκ το συιτσ εϖεντυαλλψ σεττλινγ ον φορm−φιττινγ ωηιτε
) λιν 2008: 131).
Ηε ισ α χοmιχ ωηοσε σταγε χοστυmε ηελπσ το mακε ηιm mορε mεmοραβλε το τηε αυδιενχε.
Σεχονδλψ, χοστυmε χαν βε υσεδ το διστινγυιση α χοmεδιαν ασ περφορmινγ α χηαραχτερ, ασ
οπποσεδ το α περσονα, συχη ασ Βαρρψ Ηυmπηριεσ∋ Λεσ Παττερσον ανδ Χαρολινε Αηερνε∋σ Μρσ
Μερτον. Χοστυmε χαν βε υσεδ αλονγσιδε προπσ ανδ α διφφερεντ ναmε, το ινδιχατε το τηε
T
χλεαρ διϖισιον βετωεεν Στεϖε Χοογαν ανδ τηε ϖαριουσ γυισεσ ηε αδοπτσ ιν ηισ στανδ−υπ αχτ
[...] Τηε σεπαρατιον βετωεεν χοmεδιαν ανδ χηαραχτερσ ισ χλεαρλψ σιγναλλεδ βψ τηε
χοστυmεσ, τηε ωιγσ, τηε mακε−υπ ανδ τηε ναmεσ ηε γιϖεσ τηεm D
D
C

ε 2005: 73). Ασ

ηε περφορmερ−χηαραχτερ διστινχτιον mεανσ τηατ χοmεδιανσ λικε [Στεϖε]
H

E

W

C

P
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Χαλφ σαψσ σοmετηινγ οφφενσιϖε ορ ιγνοραντ, τηισ ισ τηε χη
(2005: 74).

Τηιρδλψ, α χοmεδιαν χαν υσε χοστυmε τηατ χοmπλεmεντσ τηειρ mατεριαλ, το χονϖεψ τηειρ
περσονα ανδ περσπεχτιϖε. Οφτεν α στανδ−υπ ηασ ονλψ mινυτεσ ονσταγε, σο ιτ ισ ϖιταλ το υσε
τηισ τιmε εφφεχτιϖελψ το ηαϖε mαξιmυm ιmπαχτ. Τηερε ισ α φοχυσ ον τηε περσοναλιτψ οφ τηε
χοmεδιαν, ον τηειρ περσπεχτιϖε ανδ ωορλδ ϖιεω, σο ιτ ισ ιmπορταντ τηατ τηε χοmεδιαν υσεσ
εϖερψτηινγ τηεψ χαν το χονϖεψ τηειρ περσοναλιτψ ασ θυιχκλψ ασ ποσσιβλε, ανδ χοστυmε ισ
σοmετηινγ τηεψ χαν υσε:
∀Wε αλσο υσε δρεσσ, χονσχιουσλψ ορ υνχονσχιουσλψ, ασ ονε οφ τηε ωαψσ ιν
ωηιχη ωε προϕεχτ ουρσελϖεσ, τηε σελφ ωε ωιση το πρεσεντ το τηε ωορλδ, τηε
γρουπ ωιτη ωηιχη ωε δεσιρε το βε ασσοχιατεδ. Ιτ ισ α στρονγ ανδ ϖισιβλε παρτ
οφ ουρ νεεδ το ασσερτ ιδεντιτψ [...] ανδ τηυσ φορmσ παρτ οφ ουρ ινδιϖιδυατιον∀
(Συτηρελλ 2004: 14).
Μιλτον ϑονεσ ισ α χοmιχ ωηο φουνδ τηατ ηισ χοστυmε χουλδ χονϖεψ ηιντσ αβουτ ηισ περσονα
ανδ ηισ mατεριαλ, ανδ η

Ι πυτ ηαιρ ωαξ ιν ανδ πυτ ον α σιλλψ
I

σορτ οφ ηελπεδ mε M

J

νγ. Προβαβλψ

D

Λαστλψ, χοmεδιανσ χαν τακε τηισ ιδεα οφ τηε χοστυmε βεινγ αν ινδιχατορ οφ τηειρ περσονα,
ανδ συβϖερτ τηισ βψ πρεσεντινγ τηε οπποσιτε, ορ α χοντραστ ατ λεαστ, ιν τηε mατεριαλ τηεψ
υσε. ϑεννψ Λεχοατ (mεντιονεδ εαρλιερ) προϖιδεσ αν εξαmπλε οφ ηοω α χοmεδιαν χουλδ
δεϖελοπ τηειρ χοστυmε το χοντραστ τηειρ περσονα ανδ mατεριαλ, προϖιδινγ αν ιντερεστινγ
ϕυξταποσιτιον. Ασ Μαρχ ποιντσ ουτ, ∀[ϕ]υστ ασ αν αχτορ ωεαρσ α χοστυmε ιν α πλαψ, α στανδ−
υπ χαν πρεσεντ αν ιmαγε∀ (1989: 18), βυτ ωηετηερ ορ νοτ τηισ ιmαγε ισ ρεφλεχτεδ ορ
ρεφραχτεδ βψ τηε mατεριαλ ισ τηε χηοιχε οφ τηε χοmεδιαν.
Το συmmαρισε: ιφ ωε ωερε το ιmαγινε α mαν ωαλκινγ ονσταγε, δρεσσεδ ασ α πυνκ ανδ
σπορτινγ α γρεεν mοηαωκ, ωε χαν σεε τηεσε φουρ εφφεχτσ ιν αχτιον. Τηε φιρστ εφφεχτ ισ τηατ
ηε ισ ιmmεδιατελψ mεmοραβλε ανδ ιδεντιφιαβλε. Τηε σεχονδ ισ τηατ, δρεσσεδ ασ βολδλψ ασ
ηε ισ, τηατ τηε αυδιενχε mιγητ ασσυmε τηατ ηε ισ πλαψινγ α χηαραχτερ, ρατηερ τηαν σπεακινγ
ασ ηιmσελφ. Τηε τηιρδ ισ τηατ υπον σεεινγ ηιm σο δρεσσεδ, τηε αυδιενχε mιγητ ασσυmε ηισ
mατεριαλ ωουλδ ραιλ αγαινστ τηε εσταβλισηmεντ, ανδ ιφ τηισ ισ σο, ηε ηασ σαϖεδ ηιmσελφ
ϖαλυαβλε σταγε τιmε βψ σηοωινγ τηεm τηισ, ρατηερ τηαν τελλινγ τηεm. Ηοωεϖερ, ιφ τηε
αυδιενχε ισ ασσυmινγ συχη φροm ηισ χοστυmε, ηε χουλδ υσε τηε φουρτη εφφεχτ ανδ
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ιmmεδιατελψ χρεατε ηυmουρ βψ σιmπλψ ταλκινγ αβουτ ηελπινγ ουτ ατ τηε πυππψ σηελτερ, φορ
εξαmπλε. Τηε ιδεα οφ σοmετηινγ σο ενδεαρινγ βεινγ δονε βψ σοmεονε ωηο λοοκσ σο
αγγρεσσιϖε προϖιδεσ α ϕυξταποσιτιον τηατ ισ ινσταντλψ ηυmορουσ, ιτ ιν ιτσελφ ισ τηε ϕοκε ανδ
ηε νεεδ σαψ νοτηινγ mορε.
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Τηε Χροσσ−Dρεσσερ
Βρεακινγ δοων γενδερ/γενδερ ρολεσ
Ασ ιτ ισ γιϖεν συχη ηιγη στατυσ ιν ουρ εαρλψ δεϖελοπmεντ, γενδερ τενδσ το βε τηε φιρστ τηινγ
α περσον νοτιχεσ αβουτ ανοτηερ, σο φορmσ τηε φουνδατιον οφ τηε περσον ωε γετ το κνοω :
W
ψου αρε αχχυστοmεδ το mακε τηε διστινχτιον ωιτη υνηεσιτατινγ χερται

F

113).
Wε αρε ταυγητ το τηινκ οφ γενδερ ιν βιναριεσ (αλτηουγη ασ αωαρενεσσ οφ τρανσγενδερ
πεοπλε ισ ινχρεασινγ, τηισ χουλδ βε χηανγινγ): O
ουρ λιϖεσ ισ γενδερ. Ισ ιτ α mαν? Ισ ιτ α ωοmαν? Wε αρε ταυγητ τηεσε ασ βεδροχκ
F
8). Χλοτηεσ αρε ϖιταλ ιν δετερmινινγ τηε γενδερ οφ α περσον (ιν ωεστερν σοχιετψ, ατ λεαστ,
ωηερε χλοτηεσ φορ mεν ανδ ωοmεν αρε θυιτε δ

T

χλοτηινγ, διστινχτ φροm ιτσ υτιλιταριαν φυνχτιονσ οφ ωαρmτη ανδ προτεχτιον, ισ το ρενδερ τηε
γενδερ οφ τηε ωεαρερ δισχερνιβλε ατ α γλανχε “
τηατ φουνδατιον ασ σοον ασ ποσσιβλε.
Wηεν α περσον χροσσ−δρεσσεσ (παρτιχυλαρλψ ιφ τηεψ δο σο χονϖινχινγλψ), τηεψ αρε χονφυσινγ
τηειρ γενδερ ρεαδινγ, mακινγ ιτ διφφιχυλτ φορ πεοπλε το φορm α φουνδατιον ον ωηιχη το
υνδερστανδ τηεm. Βυτ ιτ χαν υνδερmινε mορε τηαν γενδερ ρεαδινγ:
I

χε οφ γενδερ χαν βε σιmυλατεδ τηρουγη ωιγσ, προπσ, γεστυρεσ,

χοστυmεσ, χροσσ−δρεσσινγ ιmπλιεσ τηατ ιτ ισ νοτ αν εσσενχε ατ αλλ, βυτ αν
υνσταβλε χονστρυχτ5 . Γενδερ ασσιγνmεντ ωηιχη ατ φιρστ λοοκσ το βε δεεπλψ
ροοτεδ ιν βιολογιχαλ ιmπερατιϖεσ ανδ σοχιαλ εξιγενχιεσ τυρνσ ουτ το βε νο
mορε εσσεντιαλ τηαν ταβλε mαννερσ
(Σενελιχκ 2000: 3).
Ιφ χροσσ−δρεσσινγ χαν υνσεττλε σοmετηινγ τηατ ισ σεεmινγλψ σο ιmπορταντ το υσ ανδ ουρ
σοχιετψ, ιτ ωιλλ βε mετ ωιτη υνχερταιντψ ανδ αππρεηενσιον, ωηιχη χουλδ εξπλαιν ωηψ σο
mυχη χροσσ−δρεσσινγ ισ σεεν ον τηε φρινγεσ οφ σοχιετψ, ανδ ονλψ λιmιτεδ ανδ σπεχιφιχ φορmσ
οφ ιτ χαν βε σεεν ιν mαινστρεαm εντερταινmεντ. Φορ εξαmπλε, ωηιλστ δραγ θυεενσ αρε σεεν
ωιδελψ ιν εντερταινmεντ (τηε ρεχεντ ποπυλαριτψ οφ ΡυΠαυλ∋σ Dραγ Ραχε ισ α πριmε εξαmπλε
5

Μ. Ηυντ, Γιρλσ ωιλλ βε βοψσ, W

R

B

, Σεπτεmβερ 1989 (ασ χιτεδ ιν Σενελιχκ 2000)
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οφ τηισ), δραγ κινγσ αρε νοτ. Τηερε ισ α τηριϖινγ δραγ κινγ σχενε ιν Μανχηεστερ6 βυτ τηεψ
αρε σχαρχε τηρουγηουτ τηε ρεστ οφ τηε χουντρψ. Τηε ρεασον χροσσ−δρεσσινγ ισ σοmετιmεσ
“

ρ ισ σεεν ασ σο υνσταβλε

(2000: 10). Μοστ οφ υσ δο νοτ ρεαλισε ουρ δεπενδενχε ον γενδερ το κνοω σοmεονε, ιτ ισ
συβχονσχιουσ, σο δισρυπτιονσ αφφεχτ υσ συβτλψ, ανδ ουρ ρεαχτιονσ χαν βε ηαρδ το ρεχογνισε
ανδ δεφινε.
Χροσσ−δρεσσινγ χονφροντσ συχη αβσολυτεσ ασ γενδερ βιναριεσ ανδ οφφερσ υσ α συβϕεχτ
ωιτηουτ γενδερ, ασ προποσεδ βψ Γαρβερ:
ιτ οφφερσ α χηαλλενγε το εασψ νοτιονσ οφ βιναριτψ, πυττινγ ιντο θυεστιον τηε
[...] Τηε χυρρεντ ποπυλαριτψ οφ χροσσ−
δρεσσινγ ασ α τηεmε ιν αρτ ανδ χριτιχισmσ ρεπρεσεντσ, Ι τηινκ, αν
υνδερτηεοριζεδ ρεχογνιτιον οφ τηε νεχεσσαρψ χριτιθυε οφ βιναρψ τηινκινγ,
ωηετηερ παρτιχυλαριζεδ (σιχ.) ασ mαλε ανδ φεmαλε, βλαχκ ανδ ωηιτε, ψεσ ανδ
‘

D
(1992: 10−11).

Χροσσ−δρεσσερ ασ ουτσιδερ
V

τηεψ σαψ, mορε ιmπορταντ οφφερσ τηαν mερελψ το
T
(Wοολφ 1928: 129)

Φαρ φροm βεινγ ϖαιν τριφλεσ, χλοτηεσ αρε ονε οφ τηε πριmαρψ ινδιχατορσ ωε υσε το ιδεντιφψ
σοmεονε∋σ γενδερ, τηερεφορε χροσσ−δρεσσερσ χονφυσε τηειρ γενδερ ρεαδινγ ανδ τηυσ
αχθυιρε ουτσιδερ στατυσ. Συτηρελλ αργυεσ τηατ ∀δρεσσ mεδιατεσ βετωεεν τηε ινδιϖιδυαλ ανδ
τηε ωορλδ ανδ ισ α κεψ ελεmεντ ιν τηε χονστρυχτεδ ιmαγε τηατ σαψσ Ι βελονγ. Ονε χουλδ
θυεστιον, τηεν, ωηψ χλοτηεσ αρε υσεδ ιν α mαννερ τηατ σοmετιmεσ σιγνιφιεσ ϕυστ τηε
οπποσιτε; τηε αχτ οφ νοτ βελονγινγ, ορ βελονγινγ το αν αντι−χατεγορψ∀ (2004: 16). Χροσσ−
δρεσσερσ αρε δοινγ εξαχτλψ τηατ: υσινγ χλοτηεσ τηατ σιγνιφψ τηεψ δο νοτ βελονγ. Χοmεδιανσ
χαν τακε τηισ ιδεα ανδ υσε ιτ ωηεν δεχιδινγ ον τηειρ σταγε χοστυmε: δο τηεψ ωαντ το
σιγνιφψ τηατ τηεψ βελονγ ορ τηατ τηεψ δο νοτ βελονγ?
6

Ακηταρ φορ Τηε Γυαρδιαν Ονλινε
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Ονε οφ τηε ενδυρινγ mισχονχεπτιονσ συρρουνδινγ χροσσ−δρεσσινγ, ισ τηατ τηοσε ωηο δο ιτ
αρε ιν σοmε ωαψ δεγενερατε

A

ε...λυρκσ α πριmορδιαλ βελιεφ τηατ γενδερ τοκενσ
“

1). Τηε χοννοτατιονσ οφ πεδεραστψ φροm τηε βοψ−πλαψερσ οφ τηε Ρεναισσανχε, ανδ τηε
βρεεχηεσ ρολεσ τηατ αφφορδεδ mεν τηε

(νορmαλλψ ηιδδεν

φροm σιγητ, λεστ τηεψ τιτιλλατε), ηαϖε συρρουνδεδ τηε ωορλδ οφ χροσσ−δρεσσινγ ωιτη
συσπιχιονσ οφ σεξυαλ δεϖιανχε.
Ασ αωαρενεσσ οφ ηοmοσεξυαλ αχτιϖιτψ βεχαmε mορε πυβλιχ ανδ mορε αχχεπτεδ, τηε σεξυαλ
ηαβιτσ οφ τηοσε ωηο λικεδ το χροσσ−δρεσσ ωερε βρουγητ ιντο θυεστιον
H

ιν Φερρισ 1993: 107). Τηισ ηαδ

νοτ αλωαψσ βεεν τηε χασε: φεmαλε ανδ mαλε ιmπερσονατορσ ηαδ βεεν αχχοmπλισηεδ
περφορmερσ ιν τηε λατε νινετεεντη χεντυρψ, σοmετιmεσ λαβελλεδ ιλλυσιονιστσ, ανδ ηελδ ιν
σιmιλαρ εστεεm το mαγιχιανσ. Ηοωεϖερ, [β]ψ τηε λατε 1930σ, [φεmαλε ιmπερσονατιον] ηελδ
H

ιν Φερρισ

1993: 119). Τηισ βεχαmε τηε χοmmον ασσοχιατιον ωιτη χροσσ−δρεσσινγ, το τηε εξτεντ τηατ
J

E

περφορmανχεσ ωιτη ασσυρανχεσ οφ ηισ οφφσταγε mασχυλινιτψ. Ιτ ωασ ονλψ τηοσε ασσυρανχεσ
τηατ χουλδ χουντερ α γροωινγ αωαρενεσσ αmονγ ηισ mιδδλε−χλασσ φανσ: τηατ φεmαλε
ιmπερσονατιον χουλδ ηολδ α σενσατιοναλ mεανινγ ιτ χουλδ ιmπλψ νοτ α προφεσσιοναλ σκιλλ οφ
H

ιν Φερρισ 1993: 117). Ιτ ισ

διφφιχυλτ το κνοω ιφ τηεσε ασσοχιατιονσ ανδ ασσυmπτιονσ ηαϖε ανψ γρουνδινγ ιν φαχτ, ασ
ηοmοσεξυαλιτψ ωασ συχη α ταβοο, ανδ ωασ νοτ δεχριmιναλισεδ ιν τηε ωηολε οφ τηε ΥΚ υντιλ
1982, τηατ φεω ωουλδ ηαϖε σποκεν οπενλψ αβουτ ανψ ηοmοσεξυαλ αχτιϖιτψ. Ηοωεϖερ, ονε
O
βψ α Γερmαν πηψσιχιαν ατ τηε τυρν οφ τηε [τωεντιετη] χεντυρψ, ονλψ σιξ ωερε ηοmοσεξυαλ,
αλτηουγη ειγητ (ινχλυδινγ τηρεε οφ τηε mαρριεδ mεν) ωορε ωοm

Dρ

mεδ. W.Σ ιν Σενελιχκ 1993: 88).

Μαλε/φεmαλε ιmπερσονατιον/δραγ
F
τηε συπεριορ σεξ ανδ πλαχεδ ηιm ιν α ποσιτιον οφ σηαmε H

ιν Φερρισ 1993: 25). Τηισ

σηαmε ισ ωηατ ηασ mαδε χροσσ−δρεσσινγ ηυmορουσ σοmεονε ωαντινγ το ασσυmε αν
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ινφεριορ ποσιτιον ισ σο ριδιχυλουσ α νοτιον τηατ ιτ mυστ βε α ϕοκε. Ηοωαρδ ωασ νοτ τηε φιρστ
το υσε τηισ τηεορψ, βυτ ωασ πρεχεδεδ βψ Μαιτλανδ ανδ Λυδλαm, ρεσ
ιmπερσονατε α ωοmαν ισ φορ ηιm το υνδερτακε, ϖολυνταριλψ, αν αχτ οφ σελφ−
T
αρε χονσιδερεδ ινφεριορ βεινγσ. Φορ α mαν το δρεσσ υπ ασ α

ιν

Φερρισ 1993: 6).
Σηαmε ανδ σελφ−ηυmιλιατιον σεεm βιζαρρε ωαψσ το χρεατε χοmεδψ (ασ τηεψ χουλδ ϕυστ ασ
εασιλψ χρεατε πιτψ), βυτ το τακε α στεπ δοων ισ το τακε τηε ποσιτιον οφ τηε χλοων, ωηο
τακεσ αν ινφεριορ ποσιτιον το ηισ/ηερ αυδιενχε.
Βψ ωεαρινγ ωοmεν∋σ χλοτηινγ, mεν ιmmεδιατελψ λοωερ τηειρ σοχιεταλ στατυσ, ωηιχη χρεατεσ
βοτη ηυmουρ ανδ χοmφορτ φορ τηε αυδιενχε. Βυτ ωηεν ωοmεν ωεαρ mεν∋σ χλοτηεσ τηεψ
αρε ραισινγ τηειρ στατυσ, ωηιχη ισ νοτ ασ ριδιχυλουσ, τηερεφορε νοτ ασ ηυmορουσ, βυτ ιτ αλσο
χαυσεσ δισχοmφορτ φορ τηε αυδιενχε. H
χλοτηεσ, τηεψ σψmβολιχαλλψ λεφτ τηειρ συβορδινατε ποσιτιονσ. Τηεψ βεχαmε mαστερλεσσ
ωοmεν, ανδ τηισ τηρεατενεδ οϖερτηροω οφ ηιεραρχηψ ωασ δισχυρσιϖελψ ρεαδ ασ τηε ερυπτιον
οφ υνχοντρολλεδ σεξυαλιτψ ιν Φερρισ 1993: 26). Τηισ ιδεα τηατ τηεψ ωερε σεξυαλλψ αϖαιλαβλε
ανδ/ορ προmισχυουσ χουλδ ηαϖε βεεν χοντριβυτινγ το τηε λαχκ οφ φεmαλε χροσσ−δρεσσινγ
περφορmερσ

ιmπερσονατιον ισ δοmινατεδ ανδ
M

. Ιτ mυστ αλσο βε νοτεδ τηατ α δραγ αχτ ισ, ιν τηε

ενδ, α περφορmανχε, ανδ τηε ωορλδ οφ περφορmανχε ισ στιλλ δοmινατεδ βψ mεν, ιν τερmσ οφ
βοτη ρεπρεσεντατιον ονσταγε, ανδ ατ τηε mαναγεmεντ λεϖελ.
Ιν 1987 Βανκσ ανδ Σωιφτ δισχυσσεδ τηε Βριτιση πηενοmενον οφ τηε παντοmιmε δαmε ανδ
ασσερτεδ τηατ,

ωοmαν ισ λαυγηαβλε ηε ηασ λοστ ηισ χυστοmαρψ σοχιαλ στατυσ ανδ αππεαρσ
ριδιχυλουσ ιν τηε γενεριχ τραππινγσ οφ α ωοmαν. Τραδιτιοναλλψ, τηε προχεσσ ισ
νοτ ρεϖερσεδ ωηεν α ωοmαν χροσσ−δρεσσεσ, αλτηουγη, ωιτη τηε αδϖεντ οφ
φεmινισm ανδ τηε ρε−εϖαλυατιον οφ γενδερ ρολεσ, ωοmεν [...] ηαϖε δρεσσεδ
ανδ περφορmεδ ασ mεν το γρεατ χοmιχ ε
(1987: 112).
Τηισ συππορτσ τηε αργυmεντ τηατ χροσσ−δρεσσινγ φορ περφορmανχε ισ διφφερεντ φορ mεν ανδ
ωοmεν, ανδ τηατ τηισ δεπενδσ ον τηε ισσυε οφ ποσιτιον ιν σοχιετψ. Ηοωεϖερ, τηεψ δο
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συγγεστ τηατ σινχε τηε αδϖεντ οφ φεmινισm ωοmεν ηαϖε βεεν ενϕοψινγ α ρισινγ στατυσ τηατ
ηασ αλλοωεδ τηεm mορε οππορτυνιτψ το χροσσ−δρεσσ ωιτη χοmιχ συχχεσσ. Σινχε τηισ βοοκ
ωασ ωριττεν ωε ηαϖε σεεν τηε συχχεσσ οφ φεmαλε χροσσ−δρεσσινγ ιν τηε περφορmανχεσ οφ
Κατηψ Βυρκε ασ τηε τεεναγε βοψ Περρψ ιν Ηαρρψ Ενφιελδ ανδ Χηυmσ ιν τηε λατε 1990σ,
Χατηερινε Τατε ασ τηε mιδδλε−αγεδ Dερεκ Φαψε ιν ηερ σκετχη σηοω ιν τηε 2000σ, ανδ mορε
ρεχεντλψ ιν 2015, Σατυρδαψ Νιγητ Λιϖε K

MK

J

B

.

Βυρκε ισ αργυαβλψ τηε mοστ ρεχογνισαβλε οφ τηεσε εξαmπλεσ, εσπεχιαλλψ ιν τηε ΥΚ. Wηατ ισ
ιντερεστινγ αβουτ Βυρκε∋σ συχχεσσ ισ τηατ σηε πλαψσ α τεεναγερ, α ψουνγ mαν, ανδ τηισ ισ ιν
κεεπινγ ωιτη φεmαλε δραγ τραδιτιονσ. ϑυστ ασ ιν τηε εαρλψ mοδερν περιοδ οφ τηεατρε βοψσ
ωερε υσεδ το βεστ πορτραψ ωοmεν, σο ωοmεν αρε βεστ πορτραψινγ βοψσ, ορ ψουνγ mεν.
Τηισ ισ εξπλαινεδ ιν Ισαβελλε Εβερηαρδτ∋σ εξπεριενχεσ οφ δρεσσινγ ασ α mαν το πασσ δυρινγ
ηερ τραϖελσ αρουνδ τηε ωορλδ: ∀Wηεν ιν mεν∋σ χλοτηινγ, Αραβ ορ Wεστερν, σηε ωασ οφτεν
∀ρεαδ∀, λικε mανψ χροσσ−δρεσσινγ ωοmεν, ασ α ∀βοψ∀ ρατηερ τηαν α mαν. Ηερ ∀δαιντψ
ηανδσ∀ ανδ σmοοτη χοmπλεξιον γαϖε ηερ αωαψ∀ (Γαρβερ 1992: 326−7). Ηερε ωε χαν σεε
ωηψ ωοmεν ωουλδ τενδ το χροσσ−δρεσσ ασ ψουνγ mεν, ασ τηειρ λοοκσ αρε χλοσερ το τηατ οφ α
βοψ∋σ τηαν οφ α mαν∋σ. Σενελιχκ οφφερσ υσ ανοτηερ ρεασον ωηψ ωοmεν αρε mοστ συχχεσσφυλ

ρεπρεσεντεδ ωασ τρανσιτιοναλ ανδ, αχχορδινγ το σοχιαλ χονϖεντιονσ, τηε λ εαστ σεξυαλλψ
αχτιϖε: ψουνγ ωοmεν mιγητ πλαψ πρεπυβεσχεντ λαδσ τηε Πετερ Παν mοτιφ ανδ mεν
mιγητ πλαψ ποστ−mενοπαυσαλ mατρονσ

C

A

οφφερεδ mινιmαλ τηρεατ το στανδαρδ γενδερ ιδεντιτιεσ

φορ τηοσε χονδιτιονσ
F

Ηερε ωε χοmε

βαχκ το τηε ιδεα τηατ τρανσϖεστισm ισ τηρεατενινγ το πεοπλε∋σ υνδερστανδινγ οφ γενδερ ανδ
γενδερ ιδεντιτψ.
Wηετηερ mαλε−το φεmαλε ορ φεmαλε−το−

“

περφορmανχε φυνχτιονεδ ασ ωιση−φυλφιλmεντ. Μαλε ιmπε
λονγινγ φορ τηε φρεεδοm ανδ λιχενσε αϖαιλαβλε το ψουνγ mεν. Φεmαλε ιmπερσονατιον

ιν Φερρισ 1993: 93). Ηερε Σενελιχκ ισ ρεφερρινγ ονλψ το περφορmανχε, ανδ νοτ
το οφφσταγε τρανσϖεστιτεσ. Ιν χοντραστ, τηε λαττερ χουλδ βε σεεν βψ σοχιετψ ασ δεγενερατεσ,
ηοmοσεξυαλσ ορ δεϖιαντσ:
Oν σταγε τηε φεmαλε
χοθυεττιση βεηαϖιορ ωιτηουτ φαλλινγ φουλ οφ τηε χενσυρε αιmεδ ατ α ωοmαν
βεηαϖινγ ιν συχη α ωαψ. Τηε mαλε ιmπερσονατορ χουλδ ρεπλιχατε α ψουνγ
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βεηαϖιορ ιν ρεαλ λιφε. Φιγυρεσ τηατ ωερε ηιγηλψ σεξυαλιζεδ ανδ χονσεθυεντλψ

(Σενελιχκ ιν Φερρισ 1993: 93).
Χερταινλψ, τηεσε ηιγηλψ σεξυαλισεδ φιγυρεσ αρε αχχεπταβλψ αττραχτιϖε το α χοντεmποραρψ
αυδιενχε, ασ εϖιδενχεδ βψ Λιλψ Σαϖαγε ον πριmετιmε Τς, ανδ Λα Χαγε αυξ Φολλεσ ανδ
Πρισχιλλα, Θυεεν οφ τηε Dεσερτ ιν τηε Wεστ Ενδ ιν ρεχεντ ψεαρσ.
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Χρεατιϖε Προχεσσ
Μψ πραχτιχαλ ωορκ νεεδεδ το αδδρεσσ τηε ισσυεσ οφ τηε φεmαλε χροσσ−δρεσσερ, ασ Ι αm α
φεmαλε πραχτιτιονερ σο χαν ονλψ τακε τηισ περσπεχτιϖε. Ασ ηιγηλιγητεδ αβοϖε, φεmαλε
τρανσϖεστισm ισ νοτ ασ mαινστρεαm ορ ποπυλαρ ασ τηε mαλε ϖερσιον, σο Ι αm φαχεδ ωιτη τηε
χηαλλενγε οφ χρεατινγ α ποπυλαρ ανδ εντερταινινγ περφορmανχε αmιδ τηε χοννοτατιονσ οφ α
διϖισιϖε αρτ φορm. Βψ σταρτινγ ωιτη φυλλ mαλε ιmπερσονατιον, Ι αm τακινγ mψ εξπεριmεντσ ασ
φαρ φροm mψ νορmαλ περφορmανχε ασ ποσσιβλε, τηε αιm βεινγ το σχαλε βαχκ ασ τηε προϕεχτ
δεϖελοπσ, ενδινγ ωιτη α υσαβλε χοστυmε ορ στψλε τηατ Ι χαν τακε ον ιντο mψ προφεσσιοναλ
πραχτιχε.

Νιχκ Wαρδ
Wηεν Ι σταρτεδ mψ ρεσεαρχη Ι κνεω Ι ωουλδ βε φοχυσινγ ον τηε ωορκ οφ mυσιχ ηαλλ σταρ
ςεστα Τιλλεψ. Wιτη mυσιχ ηαλλ βεινγ τηε βιρτη οφ mοδερν στανδ−υπ χοmεδψ, ανδ mαλε
ιmπερσονατιον βεινγ α νοταβλε mεδιυm ωιτηιν mυσιχ ηαλλ, ιτ ισ α λογιχαλ πλαχε το σταρτ τηισ
προχεσσ οφ ρεσεαρχη ιντο ανδ περφορmανχε οφ φεmαλε−το−mαλε χροσσ−δρεσσινγ ιν χοmεδψ
περφορmανχε. ςεστα Τιλλεψ ισ τηε mοστ φαmουσ οφ τηε ηαλλσ∋ mαλε ιmπερσονατορσ, ανδ mψ
ρεσεαρχη ιντο ηερ περφορmανχεσ ωασ τηε σταρτινγ ποιντ φορ χρεατινγ mψ ονσταγε mαλε
περσονα, Νιχκ Wαρδ.
Ιτ ισ ιmπορταντ το νοτε τηατ Νιχκ Wαρδ ισ α περσονα, νοτ α χηαραχτερ. Φορ τηε mοστ παρτ,
ωηεν α χοmιχ υσεσ χλοτηεσ τηατ αρε διφφερεντ φροm τηειρ οων, α διφφερεντ ναmε φροm τηειρ
οων, ανδ εσπεχιαλλψ ωηεν τηεψ αρε υσινγ α διφφερεντ γενδερ το τηειρ οων, τηεψ αρε
εmπλοψινγ α χοmιχ χηαραχτερ; περφεχτ εξαmπλεσ αρε Παυλ Ο∋Γραδψ∋σ Λιλψ Σαϖαγε, Βαρρψ
Ηυmπηριεσ∋ Dαmε Εδνα Εϖεριδγε, ανδ Στεϖε Χοογαν∋σ Παυλινε Χαλφ. Αλλ ωεαρ διφφερεντ
χλοτηεσ το τηε χοmεδιαν, υσε α διφφερεντ ναmε το τηε χοmεδιαν, ανδ ηαϖε α διφφερεντ
γενδερ το τηε χοmεδιαν; βυτ mορε τηαν τηατ, τηεψ ηαϖε διφφερεντ λιϖεσ το τηε χοmεδιαν,
ωιτη χρεατεδ φαmιλιεσ, ηιστοριεσ ανδ ανεχδοτεσ. Νιχκ Wαρδ ισ διφφερεντ. Ηε ηασ διφφερεντ
χλοτηεσ, α διφφερεντ ναmε ανδ α διφφερεντ γενδερ, βυτ ηισ φαmιλψ, ηιστορψ ανδ ανεχδοτεσ
αρε τηε σαmε ασ mινε. Ι ωουλδ υσε τηε σαmε mατεριαλ ονσταγε ασ Νιχκ Wαρδ ασ Ι ωουλδ ασ
Νιχολα Βολσοϖερ, ανδ σο ηε ισ νοτ α χηαραχτερ βυτ α περσονα.
Τηε ινφλυενχε οφ ρεαδινγ αβουτ ςεστα Τιλλεψ mαδε mε ωαντ mψ φιρστ περφορmανχε το βε α
mαλε ιmπερσονατιον. Ι ρεαδ ηοω τηε mινυτιαε οφ τηε mαλε γαιτ ηαδ βεεν χαπτυρεδ ιν ηερ
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περφορmανχε ανδ mαδε τηε αυδιενχε mαρϖελ ατ ηερ σκιλλ, ανδ τηισ ωασ σοmετηινγ Ι ωαντεδ
το ρεχρεατε, ορ ατ λεαστ το ωηιχη το παψ ηοmαγε. Ι (ωρονγλψ) τοοκ τηισ εϖεν φυρτηερ το τηε
ποιντ τηατ Ι ωαντεδ το δεχειϖε τηε αυδιενχε, το φοολ τηεm ιντο βελιεϖινγ Ι ωασ αχτυαλλψ α
mαν, τηερεφορε νεγλεχτινγ α ϖερψ ιmπορταντ παρτ οφ ωηατ mακεσ γενδερ ιmπερσονατιον σο
συχχεσσφυλ, τηατ [m]αλε (ανδ φορ τηατ mαττερ φεmαλε) ιmπερσονατιον δεπενδσ φορ ιτσ εφφεχτ
λαργελψ ον τηε κνοωλεδγε οφ τηε αυδιενχε τηατ ιτ ισ αν ιmπερσονατιον M
24). Ιφ τηε αυδιενχε δο νοτ κνοω ιτ ισ αν ιmπερσονατιον τηερε ισ νοτηινγ ατ ωηιχη το
mαρϖελ, νοτηινγ βψ ωηιχη το βε ιmπρεσσεδ, ανδ σο παρτ οφ ιτσ πυρποσε ισ λοστ. Ιφ τηε
αυδιενχε ισ νοτ αωαρε τηατ τηε περφορmερ ισ χροσσ−δρεσσινγ τηεν ανψ σιγνιφιχανχε ιν χροσσ−
δρεσσινγ ισ λοστ; ιν α σενσε, τηε περφορmερ ισ νοτ χροσσ−δρεσσινγ. Βψ ηιδινγ φροm τηε
αυδιενχε τηατ Ι ωασ χροσσ−δρεσσινγ, Ι ρεmοϖεδ τηε σψmβολισm ανδ ποιγνανχψ γαινεδ βψ
χροσσ−δρεσσινγ. Ηοωεϖερ, Ι διδ ρεϖεαλ τοωαρδσ τηε ενδ οφ τηε σηοω τηατ Ι ωασ αχτυαλλψ α
ωοmαν, τηερεφορε ρεϖεαλινγ Ι ηαδ βεεν χροσσ−δρεσσινγ τηε ωηολε τιmε. Wιτη ηινδσιγητ Ι
φεελ ιτ ωουλδ ηαϖε βεεν mορε εφφεχτιϖε ηαδ Ι ρεϖεαλεδ τηισ εαρλιερ ιν τηε σετ. Φορ ε ξαmπλε,
Ι χουλδ ηαϖε χοmε ονσταγε ασ α ωοmαν ανδ τηεν πυτ ον τηε βεαρδ, σο τηε αυδιενχε ωουλδ
ηαϖε βεεν φυλλψ αωαρε φροm τηε σταρτ, ανδ τηεν mψ χροσσ−δρεσσινγ χουλδ ηαϖε ηαδ ιτσ φυλλ
εφφεχτ.
B

−ιmπερσονατιον ωιτηιν τηε τηεατριχαλ χονϖεντιονσ αϖαιλαβλε δοεσ νοτ σεεκ το

χονφυσε; φιναλλψ, ιτ δοεσ νοτ ρεαλλψ ρεθυιρε δεχεπτιον. Ιτ πρετενδσ το βε δεχεπτιϖε, ανδ ισ
τηυσ, σο το σπεακ, δουβλψ δεχεπτιϖε

M

. Dεχειϖινγ τηε αυδιενχε ωασ

αλωαψσ γοινγ το βε α διφφιχυλτ φεατ, ασ αλmοστ εϖερψ περσον τηερε κνεω mε περσοναλλψ. Τηισ
mαψ ηαϖε βεεν παρτ οφ τηε ρεασον ωηψ Ι φελτ σο υνχοmφορταβλε αππεαρινγ ασ Νιχκ Wαρδ.
Dεσπιτε ηαϖινγ αππεαρεδ ονσταγε ασ α mαν mανψ τιmεσ βεφορε, Ι ωασ προφουνδλψ
υνχοmφορταβλε ωηεν Ι δρεσσεδ υπ ασ Νιχκ Wαρδ. Ατ φιρστ Ι τηουγητ mψ δισχοmφορτ ωασ δυε
το φεελινγ υνφεmινινε ανδ αλσο φεελινγ υγλψ (ασ πρεδιχτεδ βψ Γερmαινε Γρεερ, ασ
mεντιονεδ πρεϖιουσλψ), βυτ αφτερ mορε αναλψσισ Ι ηαϖε βεττερ ιδεντιφιεδ ωηατ mαδε mε
φεελ τηατ ωαψ. Ασ α ωοmαν Ι ηαϖε γροων αχχυστοmεδ το mαναγινγ mψ βοδψ ανδ φαχε, ανδ
φινδινγ ωαψσ το mακε mψσελφ λοοκ ανδ φεελ αττραχτιϖε, τηρουγη mψ ηαιρ, χλοτηεσ ανδ mακε−
υπ. Wηεν Ι δρεσσεδ ασ Νιχκ Wαρδ Ι αρρανγεδ mψ ηαιρ ιν α ωαψ ιν ωηιχη Ι διδ νοτ υσυαλλψ (Ι
υσεδ α χεντρε παρτινγ, ωηιχη ισ χοmmονλψ σεεν ον mεν ωιτη λονγ ηαιρ), Ι διδ νοτ ωεαρ
mακε−υπ, ανδ Ι ωορε mαλε χλοτηινγ ωηιχη διδ νοτ φλαττερ mψ βοδψ τηε ωαψ mψ νορmαλ
χλοτηεσ δο. Αλλ τηισ τοοκ αωαψ τηε χοντρολ Ι νορmαλλψ ηαϖε οϖερ τηε ωαψ Ι λοοκ. Τηε ωαψ Ι
νορmαλλψ λοοκ ισ ιν παρτ δετερmινεδ βψ σοχιαλ χονϖεντιον, ανδ βψ mψ ρολε ιν σοχιετψ.
Dρεσσινγ ασ Νιχκ Wαρδ mεαντ λεαϖινγ βεηινδ τηε τηινγσ ωηιχη ηελπ mε δισπλαψ ωηο Ι αm.
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Περφορmινγ το πεοπλε ωηο αρε υσεδ το σεεινγ mε ιν mψ εϖερψδαψ λιφε, ιτ ισ νο ωονδερ τηατ
Ι βεχαmε υνχοmφορταβλε ωιτηουτ τηε ελεmεντσ τηατ mακε υπ ηοω Ι πρεσεντ mψσελφ το
τηεm νορmαλλψ. Ιν αδδιτιον το τηισ, Ι ηαδ βουνδ mψ χηεστ. Wιτη mψ χηεστ βουνδ Ι φελτ τηατ
Ι ηαδ λοστ mψ φεmινινιτψ, Ι ηαδ λοστ α βιγ παρτ οφ ωηατ mακεσ mε φεελ λικε α ωοmαν, ανδ Ι
διδ νοτ ενϕοψ ιτ. Ι ηαδ υνδερεστιmατεδ ηοω mυχη Ι περσοναλλψ ιδεντιφψ ασ α ωοmαν. Ιν
ορδερ το εφφεχτιϖελψ περφορm α mαλε ιmπερσονατιον, ιτ ισ ιmπορταντ τηατ τηε περφορmερ φεελ
χοmφορταβλε, ορ ατ τηε ϖερψ λεαστ γιϖε τηε αυδιενχε τηε ιmπρεσσιον τηατ τηεψ αρε
χοmφορταβλε.
Τηε ρεσυλτ ωουλδ προβαβλψ ηαϖε βεεν ϖερψ διφφερεντ φορ α χοmεδιαν ωηο ισ αλσο αν
οφφσταγε τρανσϖεστιτε, βυτ φορ mε ιτ ωασ προφουνδλψ διφφιχυλτ, αωκωαρδ ανδ φρανκλψ,
εmβαρρασσινγ. Φορ α χοmεδιαν λικε mε ωηο ισ νοτ αν οφφσταγε τρανσϖεστιτε, τηισ ισ αν
εξτρεmε ωαψ οφ υσινγ χροσσ−δρεσσινγ. Ιφ α χοmεδιαν ισ πορτραψινγ αν ινϖεντεδ χοmιχ
χηαραχτερ τηισ ισ υνλικελψ το βε α προβλεm. Ηοωεϖερ, ουρ γενδερ ισ νοτ ϕυστ φυνδαmενταλ
το οτηερ πεοπλε∋σ υνδερστανδινγ οφ υσ, βυτ αλσο το ουρ υνδερστανδινγ οφ ουρσελϖεσ. Στανδ−
υπ ισ σο ρελιαντ ον τηε πρεσεντατιον οφ σελφ ανδ ον τηε ινδιϖιδυαλιτψ οφ περσονα, τηατ ιφ α
στανδ−υπ δρεσσεσ υπ το συχη αν εξτεντ τηατ τηεψ νο λονγερ ρεχογνισε τηειρ ρεφλεχτιον ασ
βεινγ τηειρ οων (ασ Ι διδ), τηεψ αρε λικελψ το βεχοmε υνσεττλεδ ανδ πρεσεντ α χονφυσεδ
περσονα. Γιϖεν τηε λιmιτεδ τιmε γιϖεν το α χοmεδιαν το χονϖεψ τηειρ περσονα, ανψ
χονφυσιον ισ α δετριmεντ το τηε τασκ ατ ηανδ.

Φολλοωινγ τηε Νιχκ Wαρδ σηοω, Ι κνεω ιτ ωασ ιmπορταντ τηατ Ι σηουλδ φεελ mορε
χοmφορταβλε ονσταγε. Ιν mψ υσυαλ στανδ−υπ περφορmανχεσ Ι ηαϖε βεχοmε σο χοmφορταβλε
ιν mψ σταγε χοστυmε, τηατ Ι ραρελψ φεελ νερϖουσ ανδ Ι χαν περφορm το mψ βεστ αβιλιτψ; mψ
σταγε χοστυmε. Ιτ φεελσ λικε α σεχονδ σκιν σο δοεσ νοτ ιντερφερε ωιτη mψ περφορmανχε.
Ηοωεϖερ, δρεσσινγ ασ Νιχκ Wαρδ ηαδ χλεαρλψ mαδε mε υνχοmφορταβλε το αν εξτεντ, ανδ
mψ περφορmανχε συφφερεδ ασ α ρεσυλτ. Τηερεφορε, Ι νεεδεδ το φινδ α ωαψ οφ ωεαρινγ Νιχκ
Wαρδ∋σ χλοτηεσ ωιτηουτ φεελινγ σο υνχοmφορταβλε. Νοτ βινδινγ mψ χηεστ ενσυρεδ Ι ωουλδ
βε mορε πηψσιχαλλψ χοmφορταβλε, βυτ Ι νεεδεδ το χηανγε τηε πσψχηολογιχαλ εφφεχτ οφ τηε
χοστυmε. Μαλλοψ∋σ οβσερϖατιον ηελπεδ mε υνδερστανδ τηε δισχοmφορτ Ι εξπεριενχεδ:
T
Τηε εφφεχτ ισ mορε λικε τηατ οφ α σmαλλ βοψ ωηο
H

T
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ωοmεν. Wηεν α ωοmαν ωεαρσ χερταιν χλοτηεσ ωιτη mαλε χολορσ (σιχ.) ορ
παττερνσ, ηερ φεmαλενεσσ ισ αχχεντυατεδ. Σηε φρεθυεντλψ λοοκσ mορε
διmινυτιϖε. Ανδ τηισ ρεδυχεσ ηερ αυτηοριτψ
(1977: 28)

Ι ηαδ φελτ διmινυτιϖε, ανδ τηισ φεελινγ mαδε περφορmινγ στανδ−υπ διφφιχυλτ. Τηε στανδ−υπ

ϕοκε χονσιστσ ιν χηαλλενγινγ α δοmιναντ στρυχτυρε ανδ βελιττλινγ ιτ; τηε ϕοκερ ωηο προϖοκεσ
τηε λαυγητερ ισ χηοσεν το χηαλλενγε τηε ρελεϖανχε οφ τηε δοmιναντ στρυχτυρε ανδ το
D
Ιφ Μαλλοψ ισ χορρεχτ ιν στατινγ τηατ δρεσσινγ ιν mεν∋σ χλοτηεσ ρεδυχεσ α ωοmαν∋σ αυτηοριτψ,
τηισ χουλδ εξπλαιν ωηψ Ι φελτ λεσσ αβλε το χονφιδεντλψ περφορm στανδ−υπ ωηεν δρεσσεδ ιν
mεν∋σ χλοτηινγ: Ι ηαδ λοστ τηε αυτηοριτψ ωηιχη Ι νεεδεδ το χονφιδεντλψ ανδ εφφεχτιϖελψ
περφορm στανδ−υπ.

Μονκεψσηινε
Τηισ σεχονδ περφορmανχε ωασ α σηορτερ ονε, ατ βετωεεν φιϖε ανδ τεν mινυτεσ οφ σταγε
τιmε, ανδ ωασ παρτ οφ αν οπεν mιχ χοmεδψ νιγητ, ασ οπποσεδ το τηε σολο σηοω Ι ηαδ δονε
βεφορε. Τηε χοmεδψ νιγητ (χαλλεδ Μονκεψσηινε) ωασ αλσο σοmεωηερε Ι περφορmεδ
ρεγυλαρλψ ασ Νιχολα Βολσοϖερ, ανδ σο Ι κνεω Ι ωουλδ βε ρεχογνισαβλε. Τηισ σπυρρεδ mε το
mακε α χηανγε ιν τηισ περφορmανχε; Ι κνεω Ι ωουλδ νεϖερ βε αβλε το δεχειϖε τηισ αυδιενχε
ιντο τηινκινγ Ι ωασ α mαν, σο Ι mαδε νο συχη αττεmπτ. Μψ mετηοδολογψ φορ τηισ
περφορmανχε ωασ το ωεαρ τηε σαmε χλοτηεσ Ι ηαδ ωορν πρεϖιουσλψ ασ Νιχκ Wαρδ, ινχλυδινγ
τηε βεαρδ, βυτ Ι διδ νοτ βινδ mψ χηεστ, νορ στυφφ σοχκσ δοων mψ τρουσερσ, ανδ Ι ασκεδ το
βε ιντροδυχεδ βψ τηε χοmπρε ασ Νιχολα Βολσοϖερ. Μψ ιντεντιον ηερε ωασ το mακε χλεαρ
το τηε αυδιενχε τηατ Ι ωασ α ωοmαν δρεσσεδ ασ α mαν, ασ οπποσεδ το τηε Νιχκ Wαρδ σηοω
ωηερε Ι ωασ α ωοmαν ιmπερσονατινγ α mαν. Ι ηαδ ρεαδ Σολοmον∋σ χοντεντιον τηατ
δρεσσεδ ασ ωοmεν οφτεν παροδψ γενδερ, ωοmεν δρεσσεδ ασ mεν, ον τηε οτηερ ηανδ, τενδ
το περφορm γενδερ ιν Φερρισ 1993: 13) ανδ τηε Νιχκ Wαρδ σηοω αλιγνεδ ωιτη τηισ ιδεα ασ Ι
αιmεδ το περφορm ασ α mαν ανδ mαδε ϖερψ λιττλε χοmmεντ οφ ιτ; ιτ ωασ χερταινλψ νοτ α
παροδψ. Wιτη τηισ ιν mινδ, Ι ωαντεδ το υσε mυχη τηε σαmε αππεαρανχε ασ βεφορε, βυτ Ι
ωαντεδ το παροδψ mαλενεσσ, ρατηερ τηαν περφορm ιτ.
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Dρεσσινγ ασ Νιχκ Wαρδ ηαδ mαδε mε υνχοmφορταβλε, ανδ ασ α ρεσυλτ mψ περφορmανχε
συφφερεδ. Ιν αν αττεmπτ το mακε mψσελφ φεελ mορε ατ εασε τηαν Ι ηαδ δονε ασ Νιχκ Wαρδ, Ι
διρεχτλψ αδδρεσσεδ mψ αππεαρανχε το τηε αυδιενχε, ηοπινγ τηατ βψ δοινγ σο Ι ωουλδ φεελ
λεσσ σελφ−χονσχιουσ ανδ ωουλδ γιϖε α mορε ρελαξεδ ανδ χονφιδεντ περφορmανχε. Dοινγ σο
ωουλδ αλσο αιδ mε ιν mακινγ mψ περφορmανχε α παροδψ. Βψ ασκινγ τηε αυδιενχε ηοω το
τακε mψ ηαιρ οφφ mψ φαχε ιν α mασχυλινε ωαψ ανδ δεmονστρατινγ τηειρ ιδεασ, Ι ωασ
mοχκινγ τηε χονχεπτ οφ mασχυλινιτψ. Μυχη ασ δραγ θυεενσ τακε ελεmεντσ οφ φεmινινιτψ
(συχη ασ βεαυτιφιχατιον υσινγ mακε−υπ ανδ ηαιρ στψλινγ) ανδ παροδψ τηεm, Ι αιmεδ το τακε
ελεmεντσ οφ mασχυλινιτψ ανδ δο τηε σαmε. Τηε διφφιχυλτψ ιν δοινγ τηισ ισ τηατ ∀περφορmινγ
mαλενεσσ mεανσ ρεδυχινγ φαχιαλ εξπρεσσιϖενεσσ, ρεινινγ ιν εξυβερανχε, ηολδινγ βαχκ τηε
οπποσιτε οφ ωηατ δραγ θυεενσ δο∀ (Σολοmον ιν Φερρισ 1993: 148). Σο α δραγ θυεεν
εξαγγερατεσ ελεmεντσ οφ φεmινινιτψ, ωηερεασ α δραγ κινγ ορ α mαλε ιmπερσονατορ mυστ δο
τηε οπποσιτε, mυστ ηολδ βαχκ; ιτ ισ φαρ εασιερ το πυτ εmπηασισ ον σοmετηινγ βψ
εξαγγερατινγ ιτ, τηαν ιτ ισ το πυτ εmπηασισ ον ιτ βψ ηολδινγ βαχκ. Τηε χαβαρετ περφορmερ
ανδ δραγ θυεεν Μιχηαελ Τωαιτσ συγγεστεδ το mε τηατ ιτ ισ τηισ δισπαριτψ βετωεεν mαλε ανδ
φεmαλε δραγ τηατ πρεϖεντ τηε λαττερ φροm βεινγ ασ ποπυλαρ ασ τηε φορmερ: ∀δραγ θυεενσ
εξαγγερατε λιφε [...] ανδ τηερε∋σ φυν το βε ηαδ ιν ωατχηινγ α mαν βεινγ mορε φλαmβοψαντ
τηαν ηε ισ, βυτ δραγ κινγσ...τηε ωαψ τηεψ πλαψ ον mασχυλινιτψ υσυαλλψ ισ...ρεστριχτινγ τηειρ
πηψσιχαλιτψ ανδ ϖοχαλ ρανγε. Σο ψου∋ϖε αχτυαλλψ γοτ αν ινηιβιτεδ περφορmερ∀.
Κνοωινγ Ι ωουλδ βε φαχινγ τηισ διφφιχυλτψ, Ι δεχιδεδ τηατ Ι ηαδ το φινδ αν οϖερτ ωαψ οφ
αδδρεσσινγ mασχυλινιτψ, ανδ σο Ι ταλκεδ το τηε αυδιενχε διρεχτλψ αβουτ ιτ ανδ ασκεδ τηειρ
αδϖιχε ρεγαρδινγ αππεαρινγ ανδ βεηαϖινγ ιν α mορε mασχυλινε ωαψ. Ι τηεν τοοκ τηειρ
αδϖιχε ανδ εξαγγερατεδ ιτ, ιν α mαννερ τηατ ωουλδ ενσυρε ιτ ωουλδ νεϖερ βε περχειϖε δ ασ
α χονϖινχινγ mαλε ιmπερσονατιον, βυτ ινστεαδ βε ηυmορουσ. Ατ φιρστ, τηισ ωουλδ σεεm το
χοντραδιχτ Σολοmον∋σ ασσερτιον ασ Ι ωασ περφορmινγ mαλενεσσ βψ εξαγγερατινγ, ϕυστ ασ
δραγ θυεενσ δο ωηεν περφορmινγ ασ ωοmεν. Ηοωεϖερ, ιφ ωε λοοκ βαχκ το Σολοmον∋σ
εαρλιερ στατεmεντ αβουτ τηε διστινχτιον βετωεεν mαλε ανδ φεmαλε ιmπερσονατιον βεινγ
περφορmινγ ανδ παροδψινγ γενδερ ρεσπεχτιϖελψ, ανδ ωε κνοω τηατ mψ αιm ιν τηισ
περφορmανχε ωασ το παροδψ γενδερ, τηισ περφορmανχε σερϖεσ το συππορτ Σολοmον∋σ
στατεmεντ. Φορ Σολοmον τηερε ισ α χλεαρ διστινχτιον βετωεεν περφορmινγ ανδ
παροδψινγ, βυτ τηερε ισ στιλλ σοmετηινγ αmισσ ιν ηερ λαττερ στατεmεντ. Ιτ χαν βε αχχεπτεδ
τηατ mοστ ωοmεν τενδ το βε mορε εξυβεραντ τηαν mοστ mεν, βυτ τηερε αρε χαmπ ανδ
φλαmβοψαντ mεν, τηε πορτραψαλ οφ ωηιχη (βψ α ωοmαν) ωουλδ ρεθυιρε εξαγγερατιον.
Περηαπσ, ιν ορδερ το συχχεσσφυλλψ παροδψ mεν, ωοmεν σηουλδ χρεατε α mορε εφφεmινατε
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χηαραχτερ. Ιντερϖιεωινγ Μιχηαελ Τωαιτσ, ηε τολδ mε τηατ, ∀ιτ∋δ βε βριλλιαντ το σεε α δραγ
κινγ ωηο ισ...ϕυστ α γοοδ, φυν χηαραχτερ, αλmοστ χηαννελλινγ σοmεονε λικε Γραηαm Νορτον,
σο ιτ∋σ α κινδ οφ χαmπ δραγ κινγ. Ι δον∋τ κνοω ηοω ελσε ψου χαν γετ ιτ το ωορκ ιν α ωαψ
τηατ∋σ ασ χοmmερχιαλ ασ α δραγ θυεεν ισ∀.
Τηισ περφορmανχε ωασ αβουτ, φορ mε, φινδινγ α ωαψ οφ βεινγ ατ εασε ωηιλε αππεαρινγ ιν α
ϖερψ mασχυλινε ωαψ, ωηιχη Ι ηαδ πρεϖιουσλψ φουνδ υνχοmφορταβλε. Βψ βεινγ διρεχτ ανδ
ηονεστ ωιτη τηε αυδιενχε, Ι αϖοιδεδ τηε τραπ οφ τρψινγ το δεχειϖε τηεm, ανδ σο φελτ mορε
αβλε το ρελαξ ανδ βε mψσελφ. Οφ χουρσε, ωιτη mψ περσονα ανδ mψ στψλε οφ δελιϖερψ βεινγ σο
ιντεγραλ το mψ αχτ βεινγ φυννψ, ιτ ισ ϖιταλ Ι φεελ αβλε το βε mψσελφ ονσταγε. Αλσο, βψ βεινγ
αβλε το πρεσεντ mψ υσυαλ φλαmβοψαντ σελφ, Ι χρεατεδ α ϕυξταποσιτιον ωιτη mψ γρυνγε λοοκ,
ωηιχη, ασ αλρεαδψ εσταβλισηεδ, χρεατεσ ηυmουρ ιν ιτσελφ.

Φιναλ Σηοω
Μψ εξπεριmεντσ ωιτη χροσσ−δρεσσινγ τηυσ φαρ ηαδ λεδ mε το χονχλυδε τηατ mαλε
ιmπερσονατιον ωασ νοτ mψ φορτ. Βψ τηισ Ι δο νοτ mεαν ϕυστ mψ αβιλιτψ το περφορm λικε α
mαν, βυτ αλσο mψ χοmφορτ περφορmινγ ιν mεν∋σ χλοτηινγ, ανδ αλσο τηε διρεχτιον ιν ωηιχη
χροσσ−δρεσσινγ τοοκ mψ mατεριαλ. Ι ηαδ φουνδ τηατ mψ δεσιρε το αππεαρ mασχυλινε ωασ
ινηιβιτινγ mψ υσυαλ φλαmβοψανχψ, ωηιχη ισ α κεψ παρτ οφ mψ περφορmανχε στψλε ανδ ωηατ
βρινγσ ηυmουρ το mψ ανεχδοτεσ. Σο, ωιτη mψ φιναλ σηοω φορ τηισ προϕεχτ, Ι ωαντεδ το
εξπλορε α βροαδερ ρανγε οφ χοστυmεσ ωιτη ελεmεντσ οφ χροσσ−δρεσσινγ, ανδ φοχυσινγ ιν
παρτιχυλαρ ον τηε ιδεα οφ ανδρογψνψ. Μψ mετηοδ ιν τηισ περφορmανχε ωασ το ηαϖε φουρ
διφφερεντ ουτφιτσ, ανδ τηερεφορε ποτεντιαλλψ φουρ σεπαρατε σταγε περσονασ, ανδ το χοmπαρε
ανδ χοντραστ ηοω εαχη περφορmανχε mαδε mε φεελ ανδ ηοω ιτ ηελπεδ ορ ηινδερεδ mψ
περφορmανχε. Ιν βριεφ τηεσε φουρ στψλεσ ωερε:
1) Ηιγη ηεελσ, ηεαϖψ mακε υπ, ανδ α δρεσσ
2) Λεγγινγσ ανδ α ηοοδεδ σωεατσηιρτ
3) Α λοω χυτ δρεσσ, ανδ α φακε βεαρδ
4) Μψ ρεγυλαρ σταγε χοστυmε οφ κνιττεδ ϕυmπερ ανδ τρουσερσ.
Wηατ ισ ιmπορταντ το νοτε ισ τηατ βψ τηισ ποιντ Ι ηαδ στοππεδ ρεγαρδινγ χροσσ−δρεσσινγ ασ
τηε αππεαρανχε οφ τηε οπποσιτε γενδερ, βυτ ασ τηε υσε οφ χλοτηινγ mορε νορmαλλψ ορ
ηιστοριχαλλψ χονσιδερεδ χλοτηινγ βελονγινγ το τηε οπποσιτε γενδερ (τρουσερσ βεινγ
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ιντενδεδ φορ mεν ανδ σκιρτσ φορ ωοmεν, φορ εξαmπλε). Σενελιχκ προϖιδεσ α διστινχτιον
βετωεεν χροσσ−δρεσσινγ ανδ ανδρογψνψ: T

−δρεσσινγ ραρελψ ιντενδσ φυσιον,

τηε σινε θυα νον οφ ανδρογψνψ, βυτ ρατηερ γενδερ διϖισιον τηρουγη χηοιχε οφ ονε πολαριτψ
ορ ανοτηερ. Wηατεϖερ ανδρογψνουσ θυαλιτιεσ ιτ mαψ ποσσεσσ τενδ το βε αδϖεντιτιουσ
(Σενελιχκ 2000: 2), ωηιχη ηελπεδ γυιδε mε τηρουγη τηισ παρτ οφ τηε προϕεχτ. Ιν τηισ φιναλ
περφορmανχε Ι ωαντεδ το mοϖε αωαψ φροm γενδερ διϖισιον ανδ mορε τοωαρδσ τηε
φυσιον οφ ανδρογψνψ.
Ι ωαντεδ το εξπλορε τηε νοτιον οφ ωηετηερ χροσσ−δρεσσινγ δεmανδσ αν ελεmεντ οφ
αδmιρατιον ορ ρεσπεχτ φορ τηε οπποσιτε σεξ, ορ ιφ τηε πορτραψαλ ισ λαχεδ ωιτη mορε
ϖινδιχτιϖε υνδερτονεσ. Ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ Ι εξαmινεδ τηε διφφερενχεσ βετωεεν mαλε
ανδ φεmαλε χροσσ−δρεσσινγ ιν περφορmανχε, ανδ ονε ελεmεντ οφ τηι

οστ

φεmαλε−ιmπερσονατιον ανδ ανψ ωηιχη ισ αλλοωεδ mασσ αππεαλ χαριχατυρεσ τηε λεαστ
αττραχτιϖε φεmαλε στερεοτψπεσ [...] Μεανωηιλε, mαλε−ιmπερσονατορσ υσυαλλψ πρεσεντ
M

H

αρε οπινιονσ

ωηιχη χοντραστ τηισ ασσερτιον, συχη ασ Μαρρανχα, Φυχησ ανδ Ραβκιν∋σ οπινιον τηατ mεν
στριϖε φορ α κινδ οφ ανδρογψνουσ υτοπια ιν τρανσϖεστισm. Wοmεν, ον τηε οτηερ ηανδ, τενδ
το mακε α χριτιθυε οφ mαλενεσσ, ανδ τηε θυαλιτψ οφ αδmιρατιον ισ mισσινγ ιν τηειρ πορτραψαλ
οφ τηε οτηερ σεξ ιν Φερρισ 1993: 14). Τηεσε τωο νοτιονσ αρε ιν διρεχτ χονφλιχτ ωιτη ονε
ανοτηερ; ηοω χαν ωοmεν πρεσεντ φαϖουραβλε mαλε χηαραχτερσ ανδ ψετ πορτραψ νο
αδmιρατιον ιν τηειρ περφορmανχε? Ιν φαχτ, ιν αλλ mψ ρεσεαρχη, Μαρρανχα, Φυχησ ανδ
Ραβκιν∋σ στατεmεντ ισ τηε ονλψ εϖιδενχε Ι ηαϖε φουνδ τηατ φεmαλε ιmπερσονατιον ισ
ανψτηινγ οτηερ τηαν α ∀mισογψνιστιχ πυτ−δοων οφ ωοmεν∀ (Γαρβερ 1992: 149) (τηισ θυοτε
ισ οϖερ τωεντψ ψεαρσ ολδ σο ιτ ισ εντιρελψ ποσσιβλε τηατ τηισ χουλδ ηαϖε χηανγεδ). Ηαϖινγ
ωορκεδ ωιτη δραγ περφορmερσ, Ι περσοναλλψ δο νοτ αγρεε ωιτη Γαρβερ τηατ φεmαλε
ιmπερσονατιον ισ ωηολλψ mισογψνιστιχ.7 Ιν περφορmανχεσ ον σταγε ανδ σχρεεν Ι σεε mυχη
αππρεχιατιον φορ ανδ σψmπατηψ ωιτη ωοmεν ιν δραγ περφορmανχε. Λικεωισε, Ι τηινκ
ωοmεν χαν πορτραψ mεν ωιτη αδmιρατιον, ανδ Ι ωαντεδ το προϖε τηισ ιν mψ φιναλ σηοω,
ανδ ιν παρτιχυλαρ ιν τηε σεχτιον αβουτ βοψ βανδσ.
Ιν ρεφερενχε το mαλε ιmπερσονατιον, Μαιτλανδ στατεσ τηατ ∀[m]εν ηαϖε τηε χαπαχιτψ το
χοντρολ αλmοστ αλλ οφ τηε χηαννελσ τηρουγη ωηιχη mαλε−ιmπερσονατορσ mιγητ σεεκ τηειρ
νεχεσσαρψ αυδιενχε βοτη ιν τηε χρυδε σενσε οφ οωνινγ τηε τηεατρεσ, τηε πρεσσ ανδ τηε
mεδια; ανδ ιν τηε χυλτυραλ σενσε οφ χρεατινγ ανδ mανιπυλατινγ τηε ιmαγεσ ανδ περχεπτιονσ
7

Dεσπιτε ηαϖινγ ασκεδ δραγ θυεεν Μιχηαελ Τωαιτσ ωηα τ ηε δισλικεδ αβουτ δραγ ανδ ηισ φιρστ ρεσπονσε βεινγ,
∀mισογψνψ∀
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οφ φεmινινιτψ∀ (1986: 101). Ιφ ωε χονχεδε τηατ mεν χαν χρεατε ανδ mανιπυλατε τηε
ιmαγεσ ανδ περχεπτιονσ οφ φεmινινιτψ, ιτ ωουλδ βε φαιρ το ασσερτ τηατ φεmινινιτψ ισ α mαλε
χονστρυχτ, ορ ατ λεαστ ιτ ηασ βεεν ιν τηε παστ. Τηισ ωουλδ βε συππορτεδ βψ Γαρβερ, ωριτινγ
ιν ρεφερενχε το φεmαλε φεmαλε ιmπερσονατορσ: ∀α σιγν οφ τηε χονστρυχτεδνεσσ οφ
∀ωοmαν∀ ανδ οφ ωοmεν∋σ ιντεριmπλιχατιον ωιτη τηε mαλε ∀γαζε∀∀ (1992: 280). Dολαν αλσο
συππορτσ τηε νοτιον τηατ φεmινινιτψ ισ α mαλε χονστρυχτ, ανδ σηοωσ τηισ ωιτηιν τηε
χοντεξτ οφ mαλε δραγ:
−ιδεντιφιεδ
συβϕεχτ τηατ ισ λεφτ ουτ οφ τηε τερmσ οφ εξχηανγε: ωοmεν αρε νον−εξιστεντ ιν
δραγ περφορmανχε, βυτ ωοmεν−ασ−mψτη, ασ α χυλτυραλ, ιδεολογιχαλ οβϕεχτ, ισ
χονστρυχτεδ ιν αν αγρεεδ υπον εξχηανγε βετωεεν τηε mαλε περφορmερ ανδ
M

(Dολαν ιν Φερρισ 1993: 10).
Ι τοοκ τηισ νοτιον ανδ λοοκεδ ατ βοψ βανδσ: ιφ φεmινινιτψ ηασ βεεν χονστρυχτεδ το αππεαλ
το mεν, περηαπσ τηε mασχυλινιτψ δισπλαψεδ βψ βοψ βανδσ ισ τηε mασχυλινιτψ τηατ ηασ βεεν
χονστρυχτεδ το αππεαλ το ωοmεν, ορ γιρλσ.
Ι δελιβερατελψ ωαντεδ τηε φοχυσ ιν τηισ σεχτιον ον τηε σηοω το βε ον mψ χοντεντ, νοτ mψ
ουτφιτ. Τηερεφορε Ι χηοσε το ωεαρ αν ανδρογψνουσ ηοοδεδ σωεατσηιρτ ωιτη α παιρ οφ
λεγγινγσ, mψ ηαιρ τιεδ βαχκ σο ασ το νοτ ιντερφερε ωιτη mψ περφορmανχε βψ mψ φιδδλινγ ωιτη
ιτ. Ι ταλκεδ αβουτ ανδ ιmπερσονατεδ βοψ βανδ mεmβερσ: mεν ωηο αρε χλιχησ, ανδ ιν
σοmε χασεσ παροδιεσ, οφ τηεmσελϖεσ ανδ τηειρ γενδερ. Τηε mασχυλινιτψ περφορmεδ βψ βοψ
βανδ mεmβερσ ισ χονστρυχτεδ, φορmυλατεδ ανδ οϖερ−τηε−τοπ, ιν α ωαψ mαδε το αππεαλ το
τηε πρε−πυβεσχεντ φεmαλε mαρκετ ανδ ενχουραγε τηεm το σπενδ τηειρ ποχκετ mονεψ ον
τηε βανδσ∋ αλβυmσ ανδ mερχηανδισε.
Ι ωασ παροδψινγ mεν Ι γρεατλψ λοϖε ανδ αδmιρε, γεντλψ mοχκινγ τηεm ωιτη ρεσπεχτ ανδ νο
mαλιχιουσνεσσ. Ι ωασ αττεmπτινγ το εmυλατε δραγ περφορmανχε ασ οπποσεδ το
ιmπερσονατιον; δραγ περφορmερσ τενδ το παροδψ περφορmερσ τηεψ ρεϖερε, οφτεν mιmινγ
(λιπ−σψνχηινγ) το σονγσ βψ σινγερσ τηεψ λοϖε; Ι διδ τηε σαmε υσινγ τηε βοψ βανδσ Ι λοϖε ανδ
mιmινγ το τηειρ σονγσ.
Χοντινυινγ τηισ ιδεα οφ φεmινινιτψ βεινγ α χονστρυχτ, Ι βεγαν το θυεστιον ωηατ φεmινινιτψ
εϖεν ισ, ωηατ ιτ ισ φορ, ωηο ιτ ισ φορ, ανδ ωηατ αρε τηε ελεmεντσ τηατ mακε ιτ. Ι βεχαmε
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θυιτε χψνιχαλ αβουτ ιτ, σεεινγ φεmινινιτψ ασ α mαλε χονστρυχτ (ασ Ι mεντιονεδ πρεϖιουσλψ),
ανδ Ι δεχιδεδ το ταλκ οπενλψ αβουτ τηισ ιν τηε σηοω. I
ωαψ, ιν α δρεσσ, ηεελσ ανδ χοπιουσ mακε υπ. Ι τηεν υσεδ mψ εξπεριενχε ασ α δανχερ οφ
Λατιν στψλεσ, ωηιχη αρε δανχεσ τηατ ηεαϖιλψ προmοτε τηε ωοmαν ασ τηε ονε ωηο σηουλδ
βρινγ τηε σεξυαλιτψ το τηε δανχε βψ υσινγ τηειρ βοδιεσ ιν αν οϖερτλψ φεmινινε ωαψ. Ασ Ι
ωασ αλρεαδψ χψνιχαλ αβουτ τηε φεmινινε ασπεχτ οφ δανχε, ιτ σεεmεδ α περφεχτ mεδιυm το
δισχυσσ mψ φεελινγσ ον φεmινινιτψ ασ α mαλε χονστρυχτ.
Ι οπενεδ τηε σηοω ωιτη τηισ δισχυσσιον οφ φεmινινιτψ, ωιτη τηε αιm οφ σηοωινγ τηε
αυδιενχε mψ περσπεχτιϖε εαρλψ ον, ανδ βρεακινγ δοων τηε ιδεα οφ φεmινινιτψ τηρουγηουτ
τηε σηοω. Αλτηουγη φεmαλε φεmαλε ιmπερσονατορσ, ορ φαυξ θυεενσ (ωοmεν αππεαρινγ ασ
φεmαλε ιmπερσονατορσ), αρε θυιτε ραρε, Ι βελιεϖε τηατ τηειρ στψλε οφ περφορmανχε ισ τηε
περφεχτ mεδιυm φορ σενδινγ υπ τηε νοτιον οφ φεmινινιτψ ασ α mαλε χονστρυχτ. Ασ συχη, mψ
οριγιναλ ιντεντιον ωασ το οπεν τηε σηοω ασ α φαυξ θυεεν, βυτ Σολοmον προϖιδεδ τηε
ινσπιρατιον φορ mε το σχαλε τηισ δοων ανδ σιmπλψ αππεαρ ιν αν οϖερτλψ φεmινινε ωαψ. Σηε
στατεδ τηατ, ∀[π]ρεχισελψ βεχαυσε ∀mαν∀ ισ τηε πρεσυmεδ υνιϖερσαλ, ανδ ∀ωοmαν∀ τηε
γυσσιεδ−υπ οτηερ, δραγ χηανγεσ mεανινγ δεπενδινγ ον ωηο∋σ ωεαρινγ ιτ, δεπενδινγ ον
ωηιχη ωαψ τηε ϖεστmεντσ αρε χροσσεδ. Ανδ σινχε φεmινινιτψ ισ αλωαψσ δραγ, νο mαττερ
ωηο παιντσ ον τηε ναιλ πολιση ανδ mασχαρα, ιτ∋σ εασψ το χαριχατυρε.∀ (ιν Φερρισ 1993: 145). Ιτ
ισ τηισ ιδεα οφ φεmινινιτψ αλωαψσ βεινγ δραγ τηατ Ι ωαντεδ το εξπλορε ανδ πλαψ ωιτη. Βψ
ωεαρινγ ηιγηλψ χολουρφυλ mακε−υπ, ανδ λοτσ οφ ιτ, ανδ βψ ωεαρινγ α φεmινινε ανδ ϖεργινγ−
ον−γλαmορουσ δρεσσ, Ι ωασ εmυλατινγ δραγ θυεενσ ανδ ηιγηλιγητινγ τηε σιmιλαριτιεσ
βετωεεν ωηατ ωε υνδερστανδ ασ φεmινινιτψ ανδ ωηατ ωε υνδερστανδ ασ δραγ; Ι ωασ
ωαλκινγ τηε κνιφε∋σ εδγε βετωεεν αππεαρινγ ασ α γλαmορουσ ωοmαν ανδ αππεαρινγ ασ α
χροσσ−δρεσσεδ mαν.
Ιτ ωασ ιmπορταντ Ι τοοκ τηισ βεψονδ σιmπλψ mψ αππεαρανχε, ασ ονε οφ mψ ασσερτιονσ αβουτ
χοστυmε ιν στανδ−υπ ισ τηατ τηε τωο ελεmεντσ ωορκ τογετηερ (ωηετηερ βψ χοmπλεmεντινγ
εαχη οτηερ ορ βψ ωορκινγ ιν ϕυξταποσιτιον) το φορm α mορε ωηολε ανδ ενριχηεδ
περφορmανχε. Ι χηοσε τηε συβϕεχτ mαττερ οφ mψ δανχινγ ανδ mψ στρυγγλεσ ωιτη τηε
φεmινινιτψ οφ δανχινγ, το εmπηασισε τηε ριδιχυλουσνεσσ οφ φεmινινιτψ, τηε
χονστρυχτεδνεσσ οφ φεmινινιτψ, ανδ τηε νοτιον τηατ δραγ θυεενσ πρεσεντ φεmινινιτψ
βεττερ τηαν ωοmεν δο. Τηε λαττερ ισ συβσταντιατεδ βψ Σολοmον: ∀τηε mαν ιν δραγ ηασ
εϖεν βεεν σαιδ το επιτοmιζε φεmινινιτψ φαρ βεττερ τηαν α ωοmαν εϖερ χουλδ∀ (ιν Φερρισ
1993: 145). Μψ αιm ωιτη τηε οπενινγ σεχτιον οφ mψ φιναλ σηοω ωασ το ιντροδυχε το τηε
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αυδιενχε τηε ιδεα τηατ φεmινινιτψ ισ νοτ ρεαλ, τηατ ιτ ισ α χονστρυχτ, ανδ Ι τοοκ ινσπιρατιον
φροm δραγ θυεενσ ανδ φαυξ θυεενσ, mιξινγ ιν mψ οων εξπεριενχεσ οφ φεmινινιτψ. Βψ
βρεακινγ δοων τηε αυδιενχε∋σ περχεπτιον οφ φεmινινιτψ, Ι ωασ ωορκινγ τοωαρδσ βεχοmινγ
α βλανκ χανϖασ, σο το σπεακ, το βεχοmινγ α περσον νοτ βουνδ βψ τηε χονϖεντιονσ ανδ
εξπεχτατιονσ οφ mψ γιϖεν γενδερ. Τηε νεξτ τιmε Ι αππεαρεδ, ιν α ηοοδεδ σωεατσηιρτ ανδ
λεγγινγσ, ανδ ταλκινγ αβουτ ανδ ιmπερσονατινγ βοψ βανδσ, Ι ωασ βρεακινγ δοων τηε ιδεα
οφ mασχυλινιτψ, ποιντινγ ουτ τηε τιmεσ ατ ωηιχη ιτ ισ α χονστρυχτ ασ mυχη ασ φεmινινιτψ ισ.
Βψ τακινγ απαρτ τηε νοτιονσ οφ φεmινινιτψ ανδ mασχυλινιτψ, ανδ βψ δεmονστρατινγ τηε
ελεmεντσ οφ βοτη τηατ αρε παρτ οφ mε (βψ σωιτχηινγ ιν ανδ ουτ οφ φεmινινε ανδ
mασχυλινε βεηαϖιουρ), Ι ωασ αιmινγ το ιντροδυχε α σελφ ασ α περσον ωιτηουτ αν εασιλψ−
δεφινεδ γενδερ, ιν πρεπαρατιον φορ mψ νεξτ αππεαρανχε ιν τηισ σηοω.
Βψ τηισ ποιντ Ι ηαδ εσταβλισηεδ τηατ γενδερεδ βεηαϖιουρ ισ χονστρυχτεδ, α mψτη, ανδ Ι νοω
ωαντεδ το εξπεριmεντ ωιτη τηε αππεαρανχε οφ γενδερ. Ηαϖινγ εξπλορεδ mαλε αππεαρανχε
ιν τηε πρεϖιουσ τωο σηοωσ, Ι ωαντεδ ινστεαδ το υσε ανδρογψνουσ αππεαρανχε. Ι ηαϖε
εαρλιερ δισχυσσεδ ανδρογψνουσ αππεαρανχε ιν τηε χοντεξτ οφ στανδ−υπ χοmεδψ, mοστ
χοmmονλψ ωιτνεσσεδ ασ ωοmεν ωεαρινγ συιτσ, ορ ϕεανσ ανδ τ−σηιρτσ. Ηοωεϖερ, ιτ ισ νοτ
τηισ κινδ οφ ανδρογψνουσ χλοτηινγ Ι ωαντεδ το εξπλορε (φορ ιτ ισ mοστλψ τηε χλοτηινγ τηατ ισ
ανδρογψνουσ, απαρτ φροm τηε σοmετιmεσ βοψιση ηαιρστψλεσ), βυτ mορε τηε πηψσιχαλ
αππεαρανχε οφ αν ανδρογψνψ. Ι διδ νοτ ωαντ το πασσ φορ α τρυε ανδρογψνψ ασ mψ ρεσεαρχη
ανδ πρεϖιουσ περφορmανχε ασ Νιχκ Wαρδ ηαδ αλρεαδψ λεδ mε το φινδ τηατ χροσσ−δρεσσινγ
ανδ ιmπερσονατιον ρεθυιρε τηε αυδιενχε∋σ κνοωλεδγε τηατ τηερε ισ α δεχεπτιον; τρυε
δεχεπτιον δεφεατσ τηε πυρποσε οφ τηε ιm

A

ιχτοριαλλψ, τρυε

ανδρογψνιεσ αρε σηοων νακεδ ορ παρτιαλλψ νακεδ, δισπλαψινγ τηε ανατοmιχαλ σεξυαλ
αττριβυτεσ οφ υνχλοτηεδ mεν ανδ ωοmεν: τηειρ νατυρε ισ βεστ δεmονστρατεδ στριππεδ
βαρε “

T

βε αmαζεδ ατ

τηειρ σιmυλτανεουσ αττριβυτεσ βελονγινγ το βοτη γενδερσ, το προϖε τηειρ στατυσ ασ
ηερmαπηροδιτεσ.
Ι αm α βιολογιχαλ ωοmαν, νοτ αν ανδρογψνψ, σο χαννοτ προϖε ανψτηινγ βψ αππεαρινγ
νακεδ, ανδ ασ Ι δο νοτ ωιση το δεχειϖε, Ι ηαϖε νο νεεδ το αππεαρ νακεδ. Ι mυστ τηερεφορε
λοοκ το οτηερ πηψσιχαλ ιδεντιφιερσ οφ γενδερ. Περσοναλλψ, τηε παρτ οφ mψ βοδψ τηατ Ι βελιεϖε
mοστ ηελπσ mε το βε ιδεντιφιεδ ασ α ωοmαν, ανδ τηε παρτ ωηιχη mακεσ mε φεελ mοστ
φεmινινε, ισ mψ χηεστ. Ανδ ωηεν Ι δρεσσεδ ασ α mαν ιτ ωασ νοτ τηε σοχκσ Ι ηαδ στυφφεδ
δοων mψ τρουσερσ τηατ ηελπεδ mε φεελ ανδ αππεαρ mανλψ, βυτ τηε φακε βεαρδ Ι ηαδ στυχκ
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το mψ φαχε. Ιν βοτη χασεσ, τηε τηινγ τηατ ιδεντιφιεσ γενδερ φορ mε ωασ νοτ γενιταλια. Σο, ιν
τηε τηιρδ σεχτιον οφ τηε σηοω Ι αιmεδ το πρεσεντ α περσον ωιτη νο χλεαρλψ δεφινεδ γενδερ,
ανδ το δο τηισ ωιτηουτ υσινγ χλοτηεσ ασ τηε πριmαρψ mεανσ. Ασ Ι περσοναλλψ φεελ τηατ
βεαρδσ ανδ βρεαστσ αρε εφφεχτιϖε γενδερ mαρκερσ, Ι δεχιδεδ το υσε βοτη, ηενχε mψ
αππεαρανχε ιν α λοω−χυτ δρεσσ το σηοω οφφ mψ χλεαϖαγε, ανδ α φακε βεαρδ στυχκ το mψ φαχε
(αλβειτ δονε ιν α ρυση ανδ νοτ εφφεχτιϖελψ!). Ι ηαδ σοmε ρεσερϖατιονσ, σοmε υνχερταιντιεσ
ασ το ωηετηερ ορ νοτ Ι ηαδ εφφεχτιϖελψ πορτραψεδ αν ανδρογψνψ ασ οπποσεδ το α περσον
ωεαρινγ ανδρογψνουσ χλοτηινγ, βυτ ιν ςεστεδ Ιντερεστσ Ι φουνδ τηισ διστινχτιον ωηιχη
συππορτεδ mψ χηοιχεσ: H

σιχ.] ανδ

τρανσϖεστιτεσ; ωηερε ανδρογψνεσ [σιχ.] ωερε χονχερνεδ ωιτη τηε πηψσιχαλ mαρκσ οφ γενδερ
(βεαρδ, βρεαστσ, γενιταλσ), τρανσϖεστιτεσ χονχερνεδ τηεmσελϖεσ ινστεαδ ωιτη πηψσιχαλ ορ
πσψχηολογιχαλ γενδερ σιγνσ, λικε δρεσσ ανδ ναmεσ G

−132). Υσινγ τηισ

στατεmεντ, ιτ ισ χλεαρ τηατ Ι υσεδ τηε πηψσιχαλ σιγνσ υσεδ βψ ανδρογψνιεσ, ανδ νοτ τηε
mαρκερσ υσεδ βψ τρανσϖεστιτεσ (ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ Ηιρσχηφελδ ανδ Γαρβερ αρε
δισχυσσινγ τρανσϖεστιτεσ ανδ νοτ πεοπλε ωηο ωεαρ ανδρογψνουσ χλοτηεσ, αλτηουγη ιτ χαν
βε αργυεδ τηατ τηε λαττερ αρε τρανσϖεστιτεσ: ιφ τρουσερσ αρε τηε γαρβ οφ mεν, τηεν ωοmεν
ωηο ωεαρ τρουσερσ αρε τρανσϖεστιτεσ).
Ονε οφ τηε mοστ ιmπορταντ τηινγσ λεαρντ φροm τηισ σηοω ισ τηατ τηε σχοπε φορ φεmαλε
χροσσ−δρεσσινγ ισ ωιδερ τηαν σοmε τηινκ. Σολοmον∋σ χοmπαρισον οφ mεν παροδψινγ
ωοmεν, βυτ ωοmεν περφορmινγ mεν, ηασ βεεν σηοων το βε α ναρροω περσπεχτιϖε. Βψ
λοοκινγ ατ τηε παρτσ οφ φεmαλε βεηαϖιουρ τηατ mεν σατιρισε ωηεν ιν χροσσ−δρεσσ, ανδ
φινδινγ σιmιλαρ ελεmεντσ οφ mαλε βεηαϖιουρ το mοχκ, Ι χουλδ προϖε τηατ ωηιλε χροσσ−
δρεσσεδ ωοmεν δο νοτ τενδ το παροδψ mαλενεσσ, τηε οππορτυνιτψ ισ τηερε. Τηε σαmε
σεχτιον οφ τηε σηοω (τηε βοψ βανδ σεχτιον) αλσο σερϖεδ το δισπροϖε τηε τηεορψ φροm
Μαρρανχα, Φυχησ ανδ Ραβκιν τηατ ωοmεν λαχκ αδmιρατιον ιν τηειρ πορτραψαλ οφ mεν.
Φυνδαmενταλλψ, τηισ σηοω δεϖελοπεδ mψ χονχεπτ οφ χροσσ−δρεσσινγ; ατ τηε σταρτ Ι ηαδ σεεν
χροσσ−δρεσσινγ ασ τηε υσε οφ τηε οπποσιτε γενδερ∋σ χλοτηεσ ανδ αππεαρανχε το οβταιν τηε
στατυσ ανδ περσπεχτιϖε οφ τηε οτηερ σεξ. Τηρουγη τηισ σηοω Ι λεαρντ τηατ βψ υσε οφ
γενδερεδ χλοτηινγ (λικε τρουσερσ ανδ σκιρτσ) ορ γενδερεδ πηψσιχαλ αττριβυτεσ (λικε βρεαστσ
ανδ βεαρδσ), τηε χοmεδιαν χαν οβταιν τηε στατυσ οφ νειτηερ γενδερ, οφ σοmετηινγ ωιτηουτ
χοντεξτ, πρεχονχεπτιονσ ορ χοννοτατιονσ, ανδ βε α τρυε ουτσιδερ.
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Λαδψ Λυχκ
Οριγιναλλψ Ι ηαδ νοτ τηουγητ οφ τηισ περφορmανχε ασ παρτ οφ τηισ προϕεχτ, βυτ Ι ηαϖε σινχε
χοmε το ρεαλισε τηατ ιτ σηοωσ αν ιmπορταντ δεϖελοπmεντ ιν mψ πραχτιχε, τηατ ισ ϖερψ mυχη
οωεδ το mψ εξπεριενχεσ οφ χροσσ−δρεσσινγ ιν περφορmανχε.
Υντιλ τηισ ποιντ Ι ηαδ αλωαψσ αϖοιδεδ τωο τηινγσ ιν mψ χοmεδψ: σωεαρινγ, ανδ ταλκινγ
αβουτ σεξ. Τηε λαττερ Ι αϖοιδεδ ιν παρτ βεχαυσε οφ ιτσ διϖισιϖε νατυρε ασ α συβϕεχτ mαττερ
φορ ωοmεν το ταλκ αβουτ πυβλιχαλλψ. Περσοναλλψ, Ι δο νοτ βελιεϖε ιτ σηουλδ βε χοντροϖερσιαλ
ατ αλλ, βυτ τηε φαχτ ρεmαινσ τηατ mανψ πεοπλε τακε ισσυε αγαινστ ιτ. Μανψ τιmεσ ωηεν Ι
ηαϖε τολδ πεοπλε τηατ Ι∋m α στανδ−υπ χοmεδιαν, τηεψ ηαϖε ρεσπονδεδ βψ ενθυιρινγ ασ το
τηε νατυρε οφ mψ mατεριαλ, ανδ εξπρεσσινγ τηειρ δισταστε ατ ωοmεν ταλκινγ αβουτ σεξ ανδ
περιοδσ ονσταγε. Α λιττλε οϖερ φορτψ ψεαρσ αγο, Φισηερ ωροτε οφ τηε ωαψ ωοmεν χουλδ
δισχυσσ λεσσ σαϖουρψ τοπιχσ ονσταγε, ρελατινγ ιτ το α mασχυλινε αττιτυδε:
∀χοmεδιεννεσ [...] ηαϖε αλλ ρεϖεαλεδ α στρονγλψ δεϖελοπεδ mασχυλινε αττιτυδε
το τηειρ ωορκ, σmοτηερινγ ανψ ελεmεντ οφ φεmινινιτψ, οφ σεξυαλ αττραχτιϖενεσσ
τηατ mιγητ οβτρυδε ιν τηειρ σταγε χηαραχτερισατιονσ [...] Τηε αιρ οφ
ινδεπενδενχε σο γαινεδ στριπσ αωαψ πρετενσιονσ ιν ηοωλσ οφ λαυγητερ ανδ
προϖιδεσ ινοφφενσιϖε σχοπε φορ τηε mοστ συγγεστιϖε mατεριαλ, οτηερωισε
ταβοο ον τηε λιπσ οφ α γλαmορουσ ωοmαν ανδ λικελψ το χαυσε υνεασινεσσ
αmονγστ βοτη σεξεσ∀
(1973: 197).
Ι αλσο αϖοιδεδ ιτ βεχαυσε ιτ διδ νοτ συιτ mψ ονσταγε περσονα, βυτ προβαβλψ αβοϖε αλλ,
βεχαυσε Ι φελτ υνχοmφορταβλε ταλκινγ αβουτ ιτ δυε το ιτσ περσοναλ νατυρε. Ι αϖοιδεδ
σωεαρινγ βεχαυσε, αγαιν, ιτ διδν∋τ σεεm το συιτ mψ σταγε περσονα, βυτ αλσο βεχαυσε Ι ηαϖε
αλωαψσ φελτ τηατ σωεαρινγ ωασ α λαζψ ωαψ το γετ α λαυγη, βψ πλαψινγ ωιτη πεοπλε∋σ
δισχοmφορτ αρουνδ χερταιν ταβοο ωορδσ. Ι στιλλ βελιεϖε τηε λαττερ το βε τρυε, σο ωιλλ στιλλ
αϖοιδ δελιβερατελψ υσινγ σωεαρ ωορδσ ανδ εσπεχιαλλψ υσινγ τηεm ιν πυνχη−λινεσ, βυτ Ι ηαϖε
δεχιδεδ το βεχοmε λεσσ στριχτ ωιτη mψσελφ (ηενχε mψ ονε υσε οφ α προφανιτψ ιν τηε Λαδψ
Λυχκ σηοω). Μψ εξπεριενχε ασ Νιχκ Wαρδ ηασ σηοων mε τηατ ιτ ισ ιmπορταντ τηατ Ι φεελ
ρελαξεδ ονσταγε, σο τηε λεσσ πρεσσυρε Ι πυτ ον mψσελφ τηε βεττερ Ι χαν περφορm, ανδ
ινστιγατινγ ρυλεσ ον τηε λανγυαγε Ι υσε αδδσ πρεσσυρε. Ηοωεϖερ, mψ οπινιον τοωαρδσ
ταλκινγ αβουτ σεξ ονσταγε βεγαν το χηανγε.
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Ασ εαρλιερ δισχυσσεδ, ονσταγε χοστυmε χαν βε υσεδ βψ α χοmεδιαν το χοmπλεmεντ τηειρ
ονσταγε περσονα, ορ το προϖιδε α χοντραστ το τηεmσελϖεσ ανδ τηειρ mατεριαλ. Ι ηαδ αλωαψσ
υσεδ mψ ηανδ−κνιττεδ ϕυmπερσ το χοmπλεmεντ τηε εχχεντριχ ανδ σοmεωηατ χηιλδιση
ασπεχτσ οφ mψ περσονα ανδ mατεριαλ, βυτ Ι δεχιδεδ ινστεαδ το υσε mψ χοστυmε ιν
ϕυξταποσιτιον το mψ mατεριαλ. Α ωοmαν ωεαρινγ α Τηε Λιττλε Μερmαιδ ϕυmπερ κνιττεδ βψ
ηερ mοτηερ ισ δεφινιτελψ νοτ εξπεχτεδ το τελλ α στορψ αβουτ σεξυαλ φετισηεσ. Χονσιδερινγ mψ
πρεϖιουσ φεελινγσ αβουτ ταλκινγ αβουτ σεξ ονσταγε, ιτ ωασ α χονσιδεραβλε χηανγε ιν mψ
περσπεχτιϖε ανδ mψ δεγρεε οφ χοmφορτ το τελλ τηε στορψ Ι τολδ ωηιχη λεφτ λιττλε το τηε
ιmαγινατιον αβουτ mψ πριϖατε λιφε. Αδmιττεδλψ, Ι χηοσε το τελλ τηε στορψ αβουτ mε φινδινγ α
πετ βοωλ ιν Dισνεψλανδ βεχαυσε ιτ ισ α γοοδ στορψ, ωιτη α λεϖελ οφ εmβαρρασσmεντ ϖεργινγ
ον τηε υνβελιεϖαβλε, mακινγ ιτ α ηυmορουσ στορψ τηατ Ι φελτ ηαδ το βε τολδ. Βυτ Ι αλσο
φουνδ Ι ηαδ δεϖελοπεδ τηε χονφιδενχε το τελλ τηε στορψ. Ι νο λονγερ φελτ τηε δισχοmφορτ Ι
ηαδ φελτ βεφορε ατ τηε ιδεα οφ τελλινγ συχη α περσοναλ ανεχδοτε, ανδ Ι βελιεϖε τηισ ωασ δυε
το mψ εξπεριενχεσ οφ χροσσ−δρεσσεδ περφορmανχε.
Βψ δρεσσινγ διφφερεντλψ το ηοω Ι νορmαλλψ δρεσσ ονσταγε, Ι ωασ βρεακινγ αωαψ φροm ωηατ Ι
ηαδ βεχοmε ατ εασε δοινγ. Βεφορε τηισ προϕεχτ Ι κνεω ωηο Ι ωασ ονσταγε, ωηατ Ι λοοκεδ
λικε, ωηατ Ι σποκε αβουτ, ηοω Ι βεηαϖεδ. Βυτ βψ χηανγινγ ονε ασπεχτ οφ mψ ονσταγε σελφ, Ι
χουλδ χηανγε οτηερ παρτσ τοο. Αλτηουγη Ι ιν φαχτ χηανγεδ ϖερψ λιττλε ελσε ιν mψ πρεϖιουσ
σηοωσ οτηερ τηαν mψ ναmε ανδ πηψσιχαλιτψ (mψ αππροαχη το ωριτινγ mατεριαλ διδ νοτ
χηανγε), εϖεν τηοσε σmαλλ χηανγεσ οπενεδ mψ mινδ το τηε ποσσιβιλιτιεσ οφ τρψινγ νεω
τηινγσ. Σο ωηεν ιτ χαmε το υσινγ τηισ ανεχδοτε, Ι ωασ λεσσ αφραιδ το υσε ιτ τηανκσ το mψ
ρεχεντ εξπεριενχεσ οφ εξπεριmεντινγ ωιτη mψ περφορmανχε στψλε.
Τοωαρδσ τηε ενδ οφ τηε γιγ Ι ρεmοϖεδ mψ Τηε Λιττλε Μερmαιδ ϕυmπερ το ρεϖεαλ Ι ωασ
ωεαρινγ α ΠςΧ χορσετ υνδερνεατη (τηερε ισ α ζιπ ρυννινγ δοων τηε φροντ οφ τηε χορσετ,
ωηιχη Ι∋δ δελιβερατελψ λεφτ α λιττλε υνδονε σο τηατ τηερε ωασ α λοτ οφ χλεαϖαγε ον δισπλαψ, το
mακε τηε ιmαγε mορε ρισθυ). Ατ τηε τιmε οφ τηισ γιγ τηερε ωασ α τρενδ οφ ωοmεν τακινγ
πηοτογραπησ οφ τηεmσελϖεσ ωεαρινγ νο mακε−υπ ανδ ποστινγ τηεσε πιχτυρεσ ον σοχιαλ
νετωορκσ (ιτ ωασ κνοων ασ ανδ τρενδεδ ασ #νοmακευπσελφιε) το ραισε αωαρενεσσ οφ
ωοmεν∋σ χανχερσ. Ι ηαδ ρεχεντλψ βεεν χηαλλενγεδ το ποστ συχη α πηοτογραπη οφ mψσελφ,
βυτ ασ Ι εξπλαινεδ ιν τηε σηοω, τηισ ωασ νο χηαλλενγε φορ mε ασ Ι αm ϖερψ ηαππψ το βε σεεν
ωιτηουτ mακε−υπ. Ηοωεϖερ, Ι διδ νοτ ωαντ το ιγνορε τηε χηαλλενγε ανδ ιτσ ωορτηψ χαυσε,
ανδ ινσπιρατιον στρυχκ ωηεν Ι τηουγητ οφ ηοω Ι ηαδ βεεν χονσιδερινγ ωεαρινγ τηε χορσετ
φορ τηισ σηοω. Μψ φιρστ τηουγητ ωασ το ωεαρ τηε χορσετ φορ τηε ωηολε σετ, το χοmπλεmεντ
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ανδ σερϖε ασ ρεινφορχεmεντ φορ τηε mατεριαλ. Ηοωεϖερ, Ι δεχιδεδ ιτ ωουλδ βε mορε φυν
ανδ προϖιδε mορε τεξτυρε το τηε περφορmανχε ιφ Ι δρεσσεδ ιν α χοντραρψ ωαψ (ανδ νοτηινγ
σεεmεδ mορε συιταβλε τηαν mψ φαϖουριτε ηανδ−κνιττεδ ϕυmπερ), ανδ ινστεαδ ρεϖεαλεδ τηε
χορσετ ατ τηε ενδ. Ι υσεδ τηε ιδεα οφ τηε αφορεmεντιονεδ πηοτο χηαλλενγε το δαρε mψσελφ
το πυβλιχαλλψ δο σοmετηινγ τηατ mαδε mε φεελ υνχοmφορταβλε. Τηε αυδιενχε ωερε
χηεερινγ ανδ λαυγηινγ φροm τηε mοmεντ οφ τηε ρεϖεαλ, βυτ βψ mψ τηεν δραωινγ αττεντιον
το τηε φαχτ τηατ Ι ωασ νοτ ωεαρινγ α βρα, ασ τηουγη τηατ ωερε τηε χηαλλενγε φορ mε, Ι χουλδ
γαιν mορε χηεερσ ανδ λαυγητερ. Τηε χορσετ σερϖεδ τηρεε πυρποσεσ φορ mε: ιτ χορροβορατεδ
mψ στορψ αβουτ mψ φετισηεσ, ιτ ωορκεδ ωιτη α πιεχε οφ χυρρεντ ποπυλαρ χυλτυρε τηατ Ι χουλδ
σατιρισε, ανδ ιτ προϖιδεδ α ραυνχηψ, βυρλεσθυε στψλε πηψσιχαλ γαγ ωηερε Ι πρετενδεδ τηε ζιπ
ον τηε φροντ ηαδ γοτ στυχκ ανδ Ι χουλδ νοτ δο ιτ υπ. Ιτ ινϖολϖεδ α λοτ οφ φειγνεδ εφφορτ,
εϖεν mορε ϕιγγλινγ οφ mψ χλεαϖαγε, ανδ ασκινγ α ωοmαν φροm τηε αυδιενχε το ηελπ mε.
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Χονχλυσιον
Τηε Ποωερ οφ Στανδ−υπ
Ιτ ηασ αλρεαδψ βεεν εσταβλισηεδ τηατ τηε στανδ−υπ χοmεδιαν ηασ α ποσιτιον ασ αν ουτσιδερ,
ον τηε εδγε οφ σοχιετψ ανδ αβλε το χοmmεντ ον ιτ φροm τηε φρινγεσ. Τηε εσταβλισηmεντ οφ
περσονα ισ κεψ ιν οβταινινγ ουτσιδερ στατυσ, ανδ ασ πρεϖιουσλψ δισχυσσεδ, χοστυmε χαν βε
υσεδ το ηελπ χονϖεψ περσονα βψ χοmπλεmεντινγ ιτ. Αν εφφεχτιϖε χοστυmε χαν σαϖε α
χοmεδιαν ϖαλυαβλε σταγε τιmε βψ γιϖινγ αν ινδιχατιον οφ τηειρ περσονα βεφορε τηεψ∋ϖε εϖεν
σποκεν, ωηιχη ηελπσ το εσταβλιση τηειρ στατυσ ασ αν ουτσιδερ ασ εαρλψ ασ ποσσιβλε, αφφορδινγ
τηεm υσε οφ χοmεδιχ λιχενχε mυχη εαρλιερ ον ιν τηε σετ. Μιντζ λινκσ τηε γαινινγ οφ τηισ
ουτσιδερ στατυσ το τηε πρεσεντατιον οφ σελφ (ωηερεϖερ τηατ σελφ λιεσ ον τηε σπεχτρυm οφ
περσονα ανδ χηαραχτερ): ∀Τηε χοmεδιαν τηεν εσταβλισηεσ ηισ ορ ηερ χοmιχ περσονα,
δισχυσσινγ περσοναλ βαχκγρουνδ, λιφε−στψλε, ανδ σοmε αττιτυδεσ ανδ βελιεφσ. Τηισ αλλοωσ
τηε αυδιενχε το αχχεπτ τηε χοmεδιαν∋σ mαργιναλ στατυσ ανδ το εσταβλιση τηατ τηε mοοδ οφ
χοmιχ λιχενσε ισ οπερατιϖε∀ (1985: 79). Wιτη τηισ χοmεδιχ λιχενχε τηε ποσσιβιλιτιεσ οφ ωηατ
α χοmεδιαν χαν δο ονσταγε αρε γρεατλψ εξπανδεδ: ∀Τηε κεψ το υνδερστανδινγ τηε ρολε οφ
στανδυπ χοmεδψ ιν τηε προχεσσ οφ χυλτυραλ αφφιρmατιον ανδ συβϖερσιον ισ α ρεχογνιτιον οφ
τηε χοmεδιαν∋σ τραδιτιοναλ λιχενσε φορ δεϖιατε βεηαϖιορ ανδ εξπρεσσιον∀ (Μιντζ 1985: 74).
Τηισ λιχενχε χαν βε υσεδ

D

5). Λεννψ

Βρυχε ωασ αργυαβλψ τηε φιρστ χοmεδιαν το υσε ηισ λιχενχε το ταλκ αβουτ δεεπερ ισσυεσ ανδ
ενϕοψ ηυγε συχχεσσ, ανδ Γεοργε Χαρλιν

τηε ηονεστψ, τηε
Tηατ τολδ mε τηατ ψου

χουλδ τελλ ψουρ οων τρυτη ανδ ψου mιγητ εϖεν τηινκ οφ ιτ ασ τηε λαργερ τρυτη ανδ τηατ
ψου χουλδ mακε ιτ εντερταινινγ ανδ ιντερεστινγ ανδ α βιτ δαρινγ C

)

11). Ιφ α χοmεδιαν ισ αβλε το ταλκ αβουτ τηειρ οων τρυτη τηεψ αρε εφφεχτιϖελψ ωορκινγ ωιτη
νο εξτερναλ χενσορσηιπ, ανδ ωιτηουτ χενσορσηιπ ανψτηινγ ισ ποσσιβλε. Στεωαρτ Λεε νοτεδ
σεϖεραλ τιmεσ ηισ ρεαλισατιονσ οφ τηισ: ∀Τηινκινγ λικε α χοmεδιαν mεαντ [...] ψου χουλδ δο
ανψτηινγ, ανψτιmε, ανψωηερε∀ (2010: 158); ωηεν ωατχηινγ Wιλ Ηοδγσον περφορm ηε
οβσερϖεδ τηατ ∀ονε mαν ον α σταγε ιν α ροοm χουλδ βε ανψτηινγ ατ αλλ, γο ανψωηερε, σαψ
ανψτηινγ, συγγεστ ανψτηινγ, δο ανψτηινγ∀ (2010: 39); ανδ ωηεν ωατχηινγ Τεδ Χηιππινγτον
περφορm ηε χονχλυδεδ τηατ ∀στανδ−υπ χουλδ βε ανψτηινγ ψου ωαντεδ ιτ το βε∀ (2010: 9).
Wιτη χοmεδιχ λιχενχε ανδ τηε αβιλιτψ το δο ανψτηινγ ωιτη στανδ−υπ, τηε χοmεδιαν ισ λεφτ
ωιτη α βλανκ χανϖασ, σο το σπεακ, ωιτη ωηιχη τηεψ χαν ρε−παιντ τηε ωαψ σοχιετψ ισ σεεν.
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Λεε ηελπσ υσ σεε ηοω ιmπορταντ διστορτιον χαν βε: ∀Βψ ρεϖερσινγ τηε νορmσ ανδ βρεακινγ
τηε ταβοοσ, τηε χλοωνσ σηοω υσ ωηατ ωε ηαϖε το λοσε, ανδ ωηατ ωε αλσο mιγητ στανδ το
γαιν, ιφ ωε στεπ ουτσιδε τηε ρεστριχτιονσ οφ σοχιαλ χονϖεντιον ανδ πολιτε εϖερψδαψ
δισχουρσε∀ (Λεε 2010: 241), βυτ αλσο σηοωσ υσ ηοω αυδιενχεσ αχχεπτ τηισ. Τηεψ αχχεπτ
τηισ διστορτιον ανδ συβϖερσιον βεχαυσε ιτ ισ νοτ ρεαλ, ιτ ισ ϕυστ σποκεν αβουτ: ∀[Παυλ
Προϖενζα] σαω τηε σταγε οφ α στανδ−υπ χλυβ ασ α γιαντ παιρ οφ ινϖερτεδ χοmmασ, φραmινγ
τηε περφορmερ, σαψινγ ωηατ ισ βεινγ σαιδ ηερε ισ ονλψ βεινγ σαιδ, νοτ αχτυαλλψ δονε, σο
ϕυδγε ιτ αχχορδινγλψ∀ (Λεε 2010: 150).
Ηοωεϖερ, Μαρχ πρεσεντσ α διφφερεντ περσπεχτιϖε. Ηε χλαιmσ τηατ τηε αβσενχε οφ τηε
φουρτη ωαλλ αχτυαλλψ προηιβιτσ τηε υσε οφ ρισθυ mατεριαλ: ∀Βψ σωαδδλινγ ϕοκεσ ιν τηε
βλανκετσ οφ α δραmα, αν αρτιστ χουλδ γετ αωαψ ωιτη τηινγσ τηατ ωουλδ βε χονσιδερεδ ϖυλγαρ
ορ εϖεν mορταλλψ οφφενσιϖε ηαδ τηεψ βεεν πρεσεντεδ το τηε αυδιενχε ιν διρεχτ φιρστ−περσον
αδδρεσσ∀ (1989:16). Ιφ τηισ ισ τρυε, χοmεδιανσ χουλδ εmπλοψ τηεατριχαλ τεχηνιθυεσ το mακε
τηειρ mατεριαλ mορε παλαταβλε το τηε αυδιενχε. Χοστυmε ισ ονε συχη ελεmεντ τηατ ωουλδ
προϖιδε α δραmατιχ χοντεξτ, ασ προϖεδ βψ χηαραχτερ χοmεδιανσ, ασ τηεψ αρε υσυαλλψ
χοστυmεδ ανδ αρε νορmαλλψ αφφορδεδ τηε γρεατεστ αρτιστιχ λιχενχε.
Σενελιχκ προϖιδεσ αν ιmπορταντ νοτιον τηατ βρινγσ τηεσε ιδεασ τογετηερ, τηατ τηε
χοmεδιαν ισ αν ουτσιδερ, ανδ τηατ τηισ στατυσ αφφορδσ ηιm/ηερ α λιχενχε ωηιχη χαν βε υσεδ
το εξπρεσσ τηινγσ ωηιχη ωουλδ οτηερωισε βε τοο χοντροϖερσιαλ:
αλωαψσ ωαλκεδ τηισ κνιφε−εδγε: α σοχιαλλψ σανχτιονεδ
ινστιτυτιον ωιτη ροοτσ ιν ρελιγιον ανδ mψτη, εξπεχτεδ το χλαριφψ ανδ χονϖεψ
τηε εσταβλισηmεντ ετηοσ ιν α πυβλιχ φορυm; ανδ, α ηαϖεν φορ ουτχαστσ, mισφιτσ
ανδ υνχοmφορταβλε τεmπεραmεντσ οφ αλλ στριπεσ, οφφερινγ οππορτυνιτιεσ φορ
σελφ−

M

εξχιτεmεντ χοmεσ φροm τηισ δψναmιχ, αν οσχιλλατινγ τενσιον βετωεεν τηεσε

(2000: 9).
Τηατ θυοτε συmσ υπ τωο τηινγσ ϖιταλ το τηισ προϕεχτ: α ηαϖεν φορ ουτχαστσ ανδ τηε
οππορτυνιτιεσ φορ σελφ−εξπρεσσιον. Ασ τρανσϖεστιτεσ αρε οφτεν ουτχαστσ, ανδ τρανσϖεστισm
ισ α ϖερψ περσοναλ ανδ βολδ φορm οφ σελφ−εξπρεσσιον, τρανσϖεστιτε περφορmανχε σηουλδ βε
περφεχτλψ ατ ηοmε ωιτηιν α τηεατριχαλ σεττινγ. Στανδ−υπ χοmεδψ στανδσ σοmεωηερε
βετωεεν τηεατρε ανδ ρεαλιτψ (παρτιχυλαρλψ ωιτη ρεγαρδσ το περσονα ανδ ρεαλ σελφ
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χοmεδιανσ), ανδ ινϖολϖεσ α γρεατ δεαλ οφ σελφ−εξπρεσσιον, mακινγ ιτ ιδεαλ φορ χροσσ−δρεσσινγ
περφορmερσ. Ορ, ασ Γαρβερ πυτσ ιτ: ∀Τηισ φεαρ οφ βλυρρινγ τηε λινε, οφ νοτ βεινγ αβλε το
διστινγυιση ∀ρεαλιτψ∀ φροm ∀τηεατερ,∀ τηισ συσχεπτιβιλιτψ το φαντασψ το χυλτυραλ ασ ωελλ ασ το
ιντρα−πσψχηιχ φαντασψ ισ, πρεχισελψ, τηε σταγε (σταγε ιν βοτη σενσεσ, βοτη τηε προχεσσ ανδ
τηε πλαψινγ σπαχε) οφ τηε τρανσϖεστιτε∀ (1992: 339).

Τηε Ποωερ οφ Χροσσ−Dρεσσινγ
Τηεατριχαλ περφορmανχε, ωηιχη ινχλυδεσ στανδ−υπ, ηασ τηε ποτεντιαλ το βε σψmβολιχ:
A
ιτ ισ αππρεηενδεδ ιν α mαννερ ωηιχη λενδσ ιτ γρεατερ mεανινγ τηαν ωηεν ιτ ισ
ενχουντερεδ ουτσιδε τηε τηεατρε. Τηε σιmπλεστ ωορδ ορ γεστυρε δελιϖερεδ
φροm α σταγε χαν ριϖετ αττεντιον ανδ εϖοκε α ηοστ οφ εmβλεmατιχ, σεmιοτιχ,

(Σενελιχκ 2000: 7).
Ιν τηε χηαπτερ ον Τηε Χροσσ−Dρεσσερ ιτ ωασ εσταβλισηεδ τηατ τηε χονφυσιον οφ γενδερ
ρεαδινγ δεσταβιλισεσ σοχιαλ γενδερ ρολεσ, ονε οφ τηε φυνδαmενταλσ οφ ωεστερν σοχιετψ. Βψ
αππεαρινγ ωιτηουτ α χλεαρ γενδερ, ορ ωιτηουτ γενδερ ατ αλλ, τηε τρανσϖεστιτε περφορmερ ισ
σψmβολιχ, ρεπρεσεντινγ α ρεϕεχτιον οφ νατυρε ανδ σοχιετψ; ∀Dραγ ισ τηε τηεορετιχαλ ανδ
δεχονστρυχτιϖε σοχιαλ πραχτιχε τηατ αναλψζεσ τηεσε στρυχτυρεσ φροm ωιτηιν, βψ πυττινγ ιν
θυεστιον τηε ∀νατυραλνεσσ∀ οφ γενδερ ρολεσ τηρουγη τηε δισχουρσε οφ χλοτηινγ ανδ βοδψ
παρτσ∀ (Γαρβερ 1992: 151). Σολοmον λοοκσ ατ τηε νατυρε οφ φεmαλε−το−mαλε χροσσ−δρεσσινγ
ιν δραmα: ∀Βυτ ιν τηε τηεατερ, ωηιχη βψ ιτσ ϖερψ νατυρε χαν ινϖεστιγατε ανδ υνδο
χονϖεντιονσ οφ ρεπρεσεντατιον, ωοmεν ιν δραγ χαν δο φαρ mορε τηαν δισπλαψ τηειρ λεγσ;
τηεψ χαν χαλλ ιντο θυεστιον τηε σοχιαλ χονϖεντιονσ οφ γενδερ ρολεσ ανδ γενδερ
ρεπρεσεντατιον, ανδ, ασ α ρεσυλτ, τηε ϖερψ χατεγορψ οφ γενδερ∀ (ιν Φερρισ 1993: 146). Βοτη
Γαρβερ ανδ Σολοmον αρε σαψινγ ηοω τρανσϖεστιτε περφορmανχε χαν δεσταβιλισε τηε ϖερψ
νατυρε οφ γενδερ. Βψ δοινγ τηισ τηε περφορmερ ισ ρεmοϖινγ πρεχονχεπτιονσ, πρεϖεντινγ
τηε αυδιενχε φροm βεινγ αβλε το γυεσσ ορ πρεδιχτ ωηατ τηεψ αρε αβουτ το σεε ανδ ηεαρ.
Τηισ ισ παρτιχυλαρλψ ιντερεστινγ ωηεν υσεδ ιν στανδ−υπ χοmεδψ ιφ ωε εξαmινε ηοω ιτ αφφεχτσ
τηε αυδιενχε, λοοκινγ βαχκ το τηε φουρ εφφεχτσ Ι προποσεδ ιν τηε χηαπτερ ον Τηε
Χοmεδιαν. Τηε φιρστ εφφεχτ, οφ ινδιϖιδυαλιτψ ανδ ιδεντιφιχατιον, ισ χερταινλψ πρεσεντ, ασ
βεινγ χροσσ−δρεσσεδ ισ υνχοmmον, σο mεmοραβλε. Τηε σεχονδ εφφεχτ, οφ βεινγ α σιγνποστ
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φορ α χηαραχτερ χοmεδιαν, χουλδ βε υσεδ ηερε. Μανψ χροσσ−δρεσσεδ χοmεδιανσ αρε
πλαψινγ χηαραχτερσ, σο βεινγ παιρεδ ωιτη α φεmινινε ορ mασχυλινε ναmε το mατχη τηε
γενδερ ασ ωηιχη τηεψ αρε δρεσσεδ, τηεψ χουλδ σηοω τηε αυδιενχε τηατ τηεψ αρε πλαψινγ α
χηαραχτερ. Ηοωεϖερ, χοmεδιανσ συχη ασ Εδδιε Ιζζαρδ ωηο αρε οφφσταγε τρανσϖεστιτεσ ασ
ωελλ ασ ονσταγε τρανσϖεστιτεσ, αρε νοτ ινδιχατινγ χηαραχτερ, ϕυστ βεινγ τρυε το τηεmσελϖεσ
ανδ δρεσσινγ ασ τηεψ ωιση. Τηε αυδιενχε mαψ τηινκ τηεψ αρε αβουτ το ωατχη α χηαραχτερ,
βυτ τηεψ αρε νοτ, ανδ τηε βεστ ωαψ το ινδιχατε τηισ ισ το υσε α ναmε ωηιχη ισ συιταβλε φορ
τηε γενδερ οφ τηε περφορmερ, ρατηερ τηαν συιταβλε το τηειρ ουτφιτ. Τηερε ισ αν αmβιγυιτψ
ηερε, συχη ασ ισ πρεσεντ ιν αλλ τρανσϖεστιτε περφορmανχε, ανδ τηισ λεαδσ τηε αυδιενχε το
F

F
W

τρανσϖεστιτε τηεατερ ωε αρε τηε Βαρτηεσιαν
φορχεδ το χονχεδε το mυλτιπλε mεανινγσ, το αmβιγυιτιεσ οφ τηουγητ, φεελινγ,
χατεγοριζατιον, το ρεφυσε χλοσυρε

I

−δρεσσεδ χοmεδιαν υσεσ mατεριαλ

ρελατεδ το τρανσϖεστισm ορ γενδερ ισσυεσ, τηεψ ωουλδ βε εmπλοψινγ τηε τηιρδ εφφεχτ ιν mψ
λιστ, υσινγ τηειρ αππεαρανχε το χοmπλεmεντ τηειρ mατεριαλ ανδ περσονα. Ανδ λαστλψ, τηε
σαmε χροσσ−δρεσσεδ χοmεδιαν χουλδ υσε νο ρελατεδ mατεριαλ ατ αλλ, ωηιχη χουλδ προδυχε
τηε φουρτη εφφεχτ: τηειρ αππεαρανχε ανδ περσονα ωορκινγ ιν ϕυξταποσιτιον. Οφ χουρσε, ασ
ωασ δισχοϖερεδ τηρουγη mψ πραχτιχε, νονε οφ τηεσε εφφεχτσ ωουλδ οχχυρ ιφ τηε αυδιενχε ισ
νοτ αωαρε τηατ τηε περφορmερ ισ χροσσ−δρεσσινγ.
Ονε οφ τηε ρεασονσ δραγ περφορmανχε ισ σο ωελλ−συιτεδ το στανδ−υπ χοmεδψ ισ προποσεδ βψ
Γαρβερ: ∀Ι ηαϖε βεγυν το σεε [τρανσϖεστισm]...ασ ιν mανψ ωαψσ νορmατιϖε: ασ α χονδιτιον
τηατ ϖερψ φρεθυεντλψ αχχοmπανιεσ τηεατριχαλ ρεπρεσεντατιον ωηεν τηεατριχαλ σελφ−
αωαρενεσσ ισ γρεατεστ∀ (1992: 353). Ι ωουλδ αργυε τηατ στανδ−υπ ισ τηε τηεατριχαλ mοδε
ωιτη τηε γρεατεστ αmουντ οφ σελφ−αωαρενεσσ, mακινγ ιτ τηε περφεχτ mοδε φορ τρανσϖεστιτε
περφορmανχε. Πεαχοχκ ηερε δεmονστρατεσ ηοω ϖιταλ σελφ−αωαρενεσσ ισ φορ τηε χοmιχ
περφορmερ: ∀τηε χλοων ηασ το βε αωαρε τηατ ηε ισ αωαρε, ασ ιτ ισ τηισ αωαρενεσσ τηατ
φαχιλιτατεσ α διρεχτ χοmmυνιχατιον ωιτη τηε αυδιενχε∀ (2009: 11).
Ιφ στανδ−υπ ισ α περφεχτ ηοmε φορ τρανσϖεστιτε περφορmανχε, ανδ χοmεδιανσ αρε αφφορδεδ
χοmεδιχ λιχενχε ωηιχη αλλοωσ τηεm το δο ορ σαψ ανψτηινγ, τηεν στανδ−υπ προϖιδεσ αν
αρενα ιν ωηιχη α τρανσϖεστιτε χαν δο ορ σαψ ανψτηινγ. Γιϖεν τηε ταβοο συρρουνδινγ
τρανσϖεστιτεσ, τηερε αρε νοτ mανψ πλαχεσ, ηιστοριχαλλψ, τηατ τηεψ ηαϖε συχη φρεεδοm. Τηε
Αφριχαν Αmεριχαν χοmεδιαν οφ τηε 1960σ ανδ ∋70σ Φλιπ Wιλσον, φουνδ γρεατ συχχεσσ ωηεν
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δρεσσεδ ασ α ωοmαν: ∀τηε βλαχκ mαλε χοmεδιαν ωασ ηερε εmποωερεδ βψ ηισ φεmαλε
δουβλε. ∀Γεραλδινε∀ χουλδ σπεακ ωηεν ∀Φλιπ Wιλσον∀ δεεmεδ ιτ πρυδεντ το ρεmαιν σιλεντ;
σηε χουλδ γετ αωαψ ωιτη τηινγσ τηατ ωερε στιλλ τρανσγρεσσιϖε φορ ηιm∀ (Γαρβερ 1992: 298).
Dεσπιτε νοτ βεινγ αν οφφσταγε τρανσϖεστιτε (ασ φαρ ασ ισ κνοων), Wιλσον υσεδ χροσσ−δρεσσινγ
το γραντ ηιm λιχενχε ωηιχη ηε διδ νοτ ηαϖε ασ α βλαχκ mαν ιν mαλε χλοτηινγ. Χροσσ−
δρεσσινγ∋σ δεσταβιλισινγ θυαλιτιεσ πυτ τηε περφορmερ ιν α νευτραλ στατε ιν ωηιχη τηεψ ηαϖε
νο πρε−εξιστινγ στατυσ ορ χονδιτιον τηατ mιγητ πρεϖεντ τηεm λιχενχε. Σενελιχκ αππλιεσ τηισ
ιδεα το ωοmεν, ανδ το ηοω mεν ιν ωοmεν∋σ χλοτηινγ αρε αβλε το σαψ τηινγσ τηατ ωοmεν
χαν∋τ (ωιτηουτ φαχινγ χοντροϖερσψ ορ υπσεττινγ σενσιβιλιτιεσ): ∀Ασ α mαν, [Βερτ] Σαϖοψ χουλδ
γετ αωαψ ωιτη πλαψινγ α βραζεν ηυσσψ ωηο ρεϖελεδ ιν ηερ λιβιδινουσνεσσ ιν α ωαψ νο
ωοmαν χουλδ∀ (1992: 35−6). Τηισ ισ σλιγητλψ διφφερεντ, ιν τηατ Σαϖοψ ωουλδ ηαϖε ηαδ τηε
σαmε φρεεδοm ωηετηερ δρεσσεδ ασ α mαν ορ ασ α ωοmαν, ασ ηε ωασ α ωηιτε mαν σο
αλρεαδψ γραντεδ πριϖιλεγε. Φορ ωοmεν, ιτ ηασ βεεν εσταβλισηεδ τηατ τηεψ αρε ασσυmινγ α
ηιγηερ στατυσ ωηεν δρεσσινγ ιν mεν∋σ χλοτηινγ, σο ιν τηεορψ χαν ενϕοψ mορε λιχενχε τηαν
τηεψ δο ωηεν δρεσσεδ ιν ωοmεν∋σ χλοτηινγ.
Ιν τηε σεχτιον αβουτ φεmαλε χοmεδιανσ δρεσσινγ ανδρογψνουσλψ ωε ηαϖε φουνδ τηατ σοmε
χοmεδιανσ, συχη ασ ϑο Βρανδ, φουνδ ανδρογψνουσ χλοτηινγ ηελπεδ τηεm δραω αττεντιον
αωαψ φροm τηειρ γενδερ, ρεmοϖινγ τηε περχειϖεδ δισαδϖανταγε τηατ τηερε ισ ιν βεινγ α
ωοmαν ον τηε στανδ−υπ∋σ σταγε. Τηερε ισ σοmε αmβιγυιτψ ηοωεϖερ, ασ το ωηετηερ ορ νοτ
τηισ ισ χροσσ−δρεσσινγ. Dεσπιτε τηε φαχτ τηατ τρουσερσ αρε νοω mαδε φορ ωοmεν ανδ φορ
mεν, τηεψ αρε ηιστοριχαλλψ mαλε χλοτηινγ, ανδ αρε στιλλ σοmεωηατ γενδερεδ χλοτηινγ εϖεν
νοω, ανδ ασ συχη, ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ ανψ ωοmαν ωεαρινγ τρουσερσ ισ χροσσ−δρεσσινγ.
Ιφ τηισ ισ τηε χασε,

−δρεσσινγ εντερταινερ ωουλδ ηαϖε το γο α ϖερψ λονγ ωαψ

(Dιανα Σιmmονδσ ιν Μαιτλανδ 1986: 102). Περηαπσ φεmαλε χοmεδιανσ δρεσσινγ
ανδρογψνουσλψ ισ α ωαψ οφ τηεm οβταινινγ α στατυσ (ανδ τηερεφορε λιχενχε) χλοσερ το τηατ
οφ α mαν∋σ τηαν α ωοmαν∋σ, βυτ ωιτηουτ ηαϖινγ το αδοπτ συχη αν εξτρεmε γυισε τηατ τηειρ
F
χυλτυρε, προδυ

“

G
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Πραχτιχαλ Υσε
Τηεορετιχαλλψ, ιτ χαν βε χονχλυδεδ τηατ τηε υσε οφ χροσσ−δρεσσινγ ιν στανδ−υπ χοmεδψ χαν
βε υσεδ το πυση βουνδαριεσ, το αλλοω τηε χοmεδιαν τηε λιχενχε το σαψ ορ δο ωηατεϖερ
τηεψ ωιση, νο mαττερ ηοω χοντροϖερσιαλ. Τηισ ισ αχηιεϖεδ τηρουγη τηε υσε οφ τηε
χοmεδιαν∋σ ουτσιδερ στατυσ παρτνερεδ ωιτη τηε τρανσϖεστιτε∋σ ποσιτιον ωιτηιν σοχιετψ ασ
βεινγ ρεπρεσεντατιϖε οφ αν ∀οτηερ∀, α ∀τηιρδ∀. Τηισ χοmβινατιον σετσ τηε περφορmερ απαρτ
φροm αν αυδιενχε, αλλοωινγ ηιm ορ ηερ το βε αβλε το σπεακ ανδ δο τηινγσ τηε αυδιενχε
χαννοτ. Τηρουγη τηισ ποωερ, τηε τρανσϖεστιτε χοmιχ χαν συβϖερτ ανδ υνδερmινε σοχιεταλ
νορmσ, βρεακ ταβοοσ ανδ ποσσιβλψ εϖεν εϖοκε σοχιαλ χηανγε.
Μψ φιρστ τωο σηοωσ ασ παρτ οφ τηισ προϕεχτ ωερε ϖερψ mυχη εξπεριmεντσ ιν τηε φεελινγ οφ
τρανσϖεστιτε περφορmανχε, ιν mαναγινγ το φινδ α ωαψ το υσε ιτ ιν χοmβινατιον ωιτη mψ
mατεριαλ ανδ mψ περσονα το χρεατε α νεω στψλε οφ περφορmανχε φορ mψσελφ. Ονε οφ mψ
αιmσ βεφορε εmβαρκινγ ον τηισ προχεσσ ωασ το δεϖελοπ mψ περφορmανχε πραχτιχε, ηοπινγ
ιτ ωουλδ ηελπ mε χρεατε νεω mατεριαλ ανδ βρεακ αωαψ φροm τηε πηψσιχαλ αππεαρανχε τηατ
ηαδ βεχοmε ηαβιτ. Τηε Νιχκ Wαρδ σηοω ωασ ηελπφυλ ιν δεϖελοπινγ mψ υνδερστανδινγ οφ
γενδερ ιmπερσονατιον ανδ ινφορmινγ τηε διρεχτιον οφ τηισ προϕεχτ, βυτ ιτ διδ λιττλε το
δεϖελοπ mψ πραχτιχε ουτσιδε οφ τηισ προϕεχτ. Τηε Μονκεψσηινε περφορmανχε ηελπεδ mε
φινδ α ωαψ οφ χροσσ−δρεσσινγ ονσταγε ωηιχη διδν∋τ mακε mε ασ ιλλ−ατ−εασε ασ ιτ ηαδ δονε
πρεϖιουσλψ, βψ πρεσεντινγ α περσονα ινστεαδ οφ α χηαραχτερ, ανδ προϖινγ τηε ιmπορτανχε οφ
τηε αυδιενχε∋σ αωαρενεσσ οφ χροσσ−δρεσσινγ το τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε χροσσ−δρεσσινγ (ιν
τερmσ οφ σψmβολισm ανδ ποιγνανχψ). Τηε Φιναλ Σηοω, φορ mε, ωασ αβουτ τρψινγ σοmε
διφφερεντ ιδεασ ανδ τηεοριεσ Ι ηαδ ηαδ. Ιν παρτιχυλαρ, Ι ωαντεδ το αππεαρ ασ α νον−
γενδερεδ περσον σο τηατ Ι χουλδ ταλκ αβουτ γενδερ ισσυεσ ωιτηουτ τηε χοννοτατιονσ ανδ
πρεχονχεπτιονσ τηατ χοmε ωιτη ειτηερ σεξ ταλκινγ αβουτ τηοσε τηινγσ. Ιτ ωασ αλσο
ιmπορταντ το mε τηατ Ι δεmονστρατε α ωοmαν παροδψινγ mεν, ανδ δοινγ σο ωιτη
αδmιρατιον: τωο τηινγσ Ι ηαδ ρεαδ το τηε χοντραρψ ανδ ωαντεδ το δισπροϖε ιν mψ πραχτιχε,
ανδ Ι βελιεϖε Ι διδ.
Τηε Λαδψ Λυχκ περφορmανχε ωασ διφφερεντ βεχαυσε Ι ηαδ νοτ ιντενδεδ το ινχλυδε ιτ ασ παρτ
οφ τηισ τηεσισ. Ηοωεϖερ, σινχε τηατ γιγ, ανδ σινχε ηαϖινγ περφορmεδ τηε σετ ον οτηερ
οχχασιονσ, Ι ηαϖε χοmε το ρεαλισε τηατ τηισ σετ ισ εϖιδενχε οφ τηε χηανγε ιν διρεχτιον οφ mψ
περφορmανχε στψλε; ιτ ισ ρεπρεσεντατιϖε οφ mψ περσοναλ, πραχτιχαλ χονχλυσιον το τηισ προϕεχτ.
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Ι ηαϖε λεαρντ τηατ mψ χοστυmε χαν βε υσεδ ιν χονφλιχτ ωιτη mψ mατεριαλ το χρεατε ηυmουρ,
ανδ τηισ ισ περφεχτλψ δεmονστρατεδ τηρουγηουτ τηισ σηοω: Ι δουβτ ανψονε εξπεχτεδ τηε
χηεερφυλ ωοmαν ωεαρινγ α ηανδ−κνιττεδ Τηε Λιττλε Μερmαιδ ϕυmπερ το σαψ τηε ωορδ
∀βυττ−πλυγ∀, φολλοωεδ βψ α γιγγλε. Τηε ωορδ ον ιτσ οων ισ νοτ φυννψ, βυτ τηε ρεαχτιον οφ
τηε αυδιενχε προϖεσ τηατ ιτ ωασ ηυmορουσ, ανδ ιτ ισ προβαβλε τηατ τηε ηυmουρ χαmε φροm
τηε ϕυξταποσιτιον οφ mατεριαλ το mψ αππεαρανχε.
Wηατ ηασ βεεν mοστ ρεϖελατορψ φορ mε ηασ βεεν τηε φρεεδοm Ι ηαϖε γαινεδ ασ α ρεσυλτ οφ
mψ εξπεριmεντσ ωιτη τρανσϖεστιτε περφορmανχε. Ι ηαϖε βεεν αβλε το βρεακ αωαψ φροm
πρεχονχεπτιονσ, βοτη τηε αυδιενχε∋σ ανδ mψ οων. Βψ πρεσεντινγ mψσελφ ωιτηουτ γενδερ,
ασ σοmεονε ωιτηουτ χατεγορψ, Ι ωασ αβλε το ρεmοϖε ανψ οφ τηε χοννοτατιονσ ατταχηεδ,
αλλοωινγ mε χοmπλετε φρεεδοm. Ηαϖινγ εξπεριενχεδ συχη λιβερτψ mψ mινδ σταρτεδ
οπενινγ το τηε mανψ ποσσιβιλιτιεσ ανδ οππορτυνιτιεσ αϖαιλαβλε το mε, ανδ Ι φελτ αβλε, φορ
τηε φιρστ τιmε, το υσε mατεριαλ mορε περσοναλ, ρεϖελατορψ ανδ ποτεντιαλλψ ηυmιλιατινγ τηαν
εϖερ βεφορε. Τηισ νεω mατεριαλ ηασ προϖεδ το βε ϖερψ συχχεσσφυλ, ανδ ιτσ εφφεχτ ηασ γιϖεν
mε γροωινγ χονφιδενχε ιν υσινγ ιτ. Ι αm χονφιδεντ τηατ mψ πραχτιχε ισ γοινγ ιν α νεω
διρεχτιον, ρεσυλτινγ φροm mψ εξπεριmεντσ ωιτη χροσσ−δρεσσινγ, ανδ υσινγ χοστυmε το ηελπ
χρεατε τηε δεσιρεδ εφφεχτ οφ σπεακινγ αβουτ ρισθυ συβϕεχτσ.

Ι βελιεϖε, φροm mψ εξπεριενχε ανδ τηεορετιχαλ ρεσεαρχη, τηατ τηε φρεεδοm γαινεδ βψ χροσσ−
δρεσσινγ ιν στανδ−υπ χαν βε mοστ χοmmονλψ υσεδ το γρεατ εφφεχτ βψ φεmαλε στανδ−υπ
χοmεδιανσ. Ιτ ισ νοτ το σαψ τηατ νο ονε ελσε ωουλδ βενεφιτ φροm ιτ, ϕυστ τηατ mορε ωοmεν
ωουλδ. Ιν φαχτ, Ι τηινκ το σοmε εξτεντ αλλ χοmεδιανσ ωουλδ βενεφιτ φροm τηε φρεεδοm οφ
εξπρεσσιον Ι φουνδ, βυτ ωοmεν ωουλδ βε mοστ λικελψ το ηαϖε α σιmιλαρ ρεαχτιον το mε.
Τηισ ισ παρτλψ βεχαυσε Ι αm α ωοmαν ασ ωελλ, βυτ αλσο βεχαυσε ωοmεν αρε mαργιναλισεδ
ωιτηιν τηε ωορλδ οφ στανδ−υπ χοmεδψ, σο ηαϖε mορε το γαιν. Ιτ σηουλδ νοτ βε τηατ αλλ
φεmαλε χοmεδιανσ γο τηρουγη τηε σαmε προχεσσ ασ mε, τρψινγ διφφερεντ mοδεσ οφ χροσσ−
δρεσσινγ, βυτ βψ πλαψινγ ωιτη τηειρ ιδεα οφ τηειρ οων γενδερ ανδ εξπεριmεντινγ ωιτη τηε
ωαψ τηεψ δρεσσ, τηεψ mαψ φινδ α νευτραλιτψ τηατ αφφορδσ τηεm τηε λιχενχε τηεψ λαχκ. Τηερε
ισ ετερναλ ηοπε τηατ τηισ ινεθυαλιτψ βετωεεν mεν ανδ ωοmεν (ιν ωηατεϖερ αρεα) ωιλλ
χεασε το εξιστ, βυτ ιτ ισ στιλλ πρεσεντ ιν τηε ωορλδ οφ χοmεδψ. Ιν 1985 Μιντζ νοτεδ τηατ, ∀Ιτ
σεεmσ λικελψ [...] τηατ τηεσε φεmαλε χοmιχσ αρε ϖοιχινγ χηανγινγ αττιτυδεσ αβουτ γενδερ
ρολεσ∀ (1985: 75), ανδ ωηιλε τηε σιτυατιον οφ ωοmεν ηασ δεφινιτελψ χηανγεδ σινχε τηεν,
τηερε αρε στιλλ ινεθυαλιτιεσ βετωεεν mεν ανδ ωοmεν. Βψ υσινγ ανδρογψνουσ ανδ
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mασχυλινε χλοτηινγ, ασ ωελλ ασ τρανσϖεστισm, ωοmεν χαν αδδρεσσ τηε ισσυεσ οφ τηειρ γιϖεν
γενδερ, χοmmεντ ον σοχιαλ ινεθυαλιτψ, ανδ ηελπ το ινστιγατε σοχιαλ χηανγε. Τηοmπσον
νοτεδ τηατ, ∀ Τηε νεξτ πηασε ιν τηε ονγοινγ προχεσσ οφ φεmαλε λιβερατιον [...] ισ τηε
χολονιζατιον οφ χυλτυραλ ενϕοψmεντσ τηατ ωερε ονχε αλmοστ εξχλυσιϖελψ mαλε πρεσερϖεσ∀
(2004: 344). Ιντερεστινγλψ, φουρ ηυνδρεδ ψεαρσ αγο τρανσϖεστιτε περφορmανχε ωασ αν
εξχλυσιϖελψ mαλε πρεσερϖε (τηε βοψ πλαψερσ οφ τηε Ρεναισσανχε σταγε), ανδ απαρτ φροm τηε
οδδ σπατε οφ φεmαλε δραγ περφορmανχε (βρεεχηεσ ρολεσ, τηε Πρινχιπαλ Βοψ ιν τηε
παντοmιmε, ανδ τηε mαλε ιmπερσονατορ οφ τηε mυσιχ ηαλλσ), ιτ ηασ ρεmαινεδ αν αλmοστ
εξχλυσιϖελψ mαλε πρεσερϖε, ατ λεαστ ιν ποπυλαρ εντερταινmεντ.
Τηισ προϕεχτ ηασ λοοκεδ ατ τηε ιmπαχτ οφ χροσσ−δρεσσινγ περφορmανχε φροm mψ οων
περσπεχτιϖε ασ α φεmαλε στανδ−υπ χοmεδιαν. Ι δελιβερατελψ χηοσε νοτ το ταλκ το οτηερ
φεmαλε περφορmερσ ασ Ι διδ νοτ ωαντ τηειρ εξπεριενχεσ το χλουδ mψ οων ιντερπρετατιονσ
ανδ ινστινχτσ. Ηοωεϖερ, ιν ορδερ το τακε τηισ ρεσεαρχη φυρτηερ, Ι ωουλδ προποσε ωιδενινγ
τηε ρεσεαρχη βασε το ινχλυδε οτηερ φεmαλε περφορmερσ ωηο ρεγυλαρλψ δρεσσ ιν mαλε−
γενδερεδ αττιρε. Φορ εξαmπλε: χηαραχτερ αχτορσ, χηαραχτερ χοmεδιανσ, ιmπερσονατορσ,
δραγ κινγσ ορ ανδρογψνουσ στανδ−υπσ. Γαυγινγ τηειρ περχεπτιονσ ον ηοω χοστυmε χαν
αφφεχτ τηειρ περφορmανχε ωουλδ βροαδεν τηε ιmπαχτ οφ τηισ ρεσεαρχη. Βψ χονδυχτινγ ονε−
ον−ονε ιντερϖιεωσ ωιτη mοδερν περφορmερσ, Ι ωουλδ ηοπε το φυρτηερ τηε φουνδατιονσ σετ
ουτ ιν τηισ παπερ.
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