
Forord 
Af Johanne Kjems: Dance Is Art 
 
 

Min EE opgave Dance Is Art skal, som det lyder af navnet, viser at dans er kunst. 
Mange ser på dans som værende en konkurrencesport. Hvilket det selvfølgelig også 
er, men ikke kun.  
Jeg har prøvet på, gennem forskellige kunstneriske virkemidler, at vise hvordan 
dans kan bruges, både til at udtrykke sig, men også til bare at vise et æstetisk 
udtryk af f.eks en lerfigur eller en kunst video. 
 
Mine lerfigurer og tegninger  er eksempler på, hvordan dans blandet med andre 
kunstformer kan se ud. Det spændende at blande forskellige kunstformer. Det har 
jeg gjort i og med, at jeg har blandet kropslig kunst og håndværkskunst.  
Min ene video er en kunstvideo, hvor der er mindre fokus på selve dansen. Dansen 
er igen inkorporeret og er med til at give noget til helhedsudtrykket af den enkelte 
video. Med mine lerfigurer og tegninger er det meget mere dansen, der er i fokus. 
Den anden video handler udelukkende om koreografien. Det er en dans, der handler 
om en morgenstemning, en træthed og følelse af at være lille. Der bruger jeg 
udelukkende min koreografi til at skabe udtrykket. 
 
Man kan på en måde sige at der er de her fire former, der kan komponeres på kryds 
og tværs: 
 

● Dans som selvstændigt udtryk (video 2) 
● Dans som udtryk i andre kunstformer (video 1, lerfigurer, tegninger) 
● Dans som æstetisk udtryk (video 1, video 2, lerfigurer, tegninger) 
● Dans som udtryksmiddel (video 2) 

 
En vigtig grund til at dans er så interessant en kunstform, er fordi man bruger sin  

egen krop og sit eget jeg 
til at udtrykke sig med. 
Uanset om du laver en 
dans med et budskab, 
eller om den er til for 
det æstetiske, udforsker 
du og leger med din 
egen krop. Du arbejder 
med forskellige måde at 
bevæge sig på, og du 
bliver meget bevidst om 
hvad den kan og hvad 
den udstråler. For 
mange, især i vores 
alder og lidt yngre også,   

kan dans også hjælpe meget med at hvile mere i sin krop. 
Det er i det hele taget bare meget spændende at arbejde med sig selv, sin krop, 
musik, bevægelser, udstråling og udtryk  på den måde.   
 
 


