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Abstract 
This essay concerns dance as an exhibition object by examining the permanent exhibition at 
The Museum of Dance in Stockholm, Dansmuseet. Due to its dependence on the temporality 
and movement of the lived body, dance does not easily lend itself to being exhibited in a tra-
ditional exhibition display; and since the live dance performance itself is ostensibly absent at 
the exhibition display, other means of representation must be relied upon in order to evoke the 
exhibition visitors’ experiences of time and movement as well as the feeling of dance. Starting 
from a phenomenological first-person perspective, as an exhibition visitor, I present three 
ways in which such experiences may come about. The cross-section of the experience evoked 
and the means that trigger them are intermedial, spatial, and performative taking their depar-
ture in the visitor’s pre-understanding of dance. 
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1 Inledning och bakgrund 

Till skillnad från ett permanent konstverk som skapas, bevaras och traderas, så äger dans end-

ast rum när någon dansar.1 Medan målningar och skulpturer ställs ut på museer så sker dans 

på en plats, i ett bestämt sammanhang, eller framförs på någon form av scen inför en publik. 

Dans är tidsbegränsat, det börjar gång efter gång och tar alltid slut, men efter sig lämnar den 

spår som inte är mindre verkliga. Spåren består av minnena av upplevelser, minnesbilder, be-

rättelser och materiella inslag i form av t.ex. kostym, föremål, rekvisita, och scenografi. 

Ibland antar spåren också formen av målningar, teckningar och skulpturer, eller så dokument-

eras danstillfället på video, med fotografi eller i text. Dessa spår skapar berättelser om dan-

sens värld som i sin tur kan ställas ut på museer i form av danshistoria. 

I Stockholm finns sedan 3 maj 1953 Dansmuseet som betraktar sig som ett museum inte 

bara för dans, utan också för teater, konst och foto. Dansmuseet bygger vidare på den samling 

som byggdes upp av föreståndaren för Svenska baletten, Rolf de Maré (1888-1964). Museets 

utställningar visar danskostymer och filmdokumentation från Asien, Afrika och Europa samt 

foto, målningar och skulptur som alla avbildar dans eller på något annat sätt anknyter till det. 

Det är alltså inte dansen i sig, ”som den verkligen är”,2 som ställs ut, utan fragment av 

dansvärlden - spår av dans. Frågan är på vilket sätt det som är essentiellt i dansen, nämligen 

människokroppens rörelse och tidslighet, gör sig påmint när dans blivit utställningsobjekt.   

1.1 Presentation av materialet, redogörelse för urvalet 

Då mitt intresse i första hand rör representationen i en museikontext samt traderingen av så-

dant som är efemärt eller fysiskt frånvarande är Dansmuseet ett mycket relevant studieobjekt. 

Jag har därför valt att avgränsa min undersökning till detta museum och mer specifikt till den 

permanenta utställningen. Ur den permanenta utställningen har jag sedan gjort ett urval av 

                                                
1 Resonemanget gäller till stor det också andra former av tidsbaserad konst, t.ex. performancekonst. 
 
2 Lindgren, Gerd, ”Fenomenologi i praktiken”, i Starrin & Svensson (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 
Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 91 
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platser/fenomen som får stå som exempel för olika medel med vilka efemära kulturyttringar 

låter sig förmedlas. 

1.2 Syfte 

Det ligger en paradox i att representera dans på ett museum. För hur kan någonting vars när-

varo är så tätt sammankopplat till mänskliga handlingar och specifika tillfällen vara ett per-

manent utställningsobjekt? Jag vill utifrån ett förstapersonsperspektiv undersöka med vilka 

medel utställningsdesignen i Dansmuseets permanenta utställning kan förmedla eller antyda 

den slags tidslighet och kroppsrörelse som kännetecknar dans. En hypotes är att detta sker i 

samspel med besökarens förförståelse för dans. Min frågeställning formulerad i två frågor ly-

der: Förmedlar Dansmuseets permanenta utställning känslan av det jag i den här uppsatsen 

låter karaktärisera ”dans”? Och i så fall, med vilka medel sker detta?3 

 

1.3 Teori och metod 

Det är alltid ovisst huruvida kommunikation når fram hela vägen från avsändare till motta-

gare.4 Samma ovisshet präglar förhållandet mellan utställningsproducenternas intention och 

utställningsbesökarens upplevelse. Charlotte Klonk menar i sin bok Spaces of Experience att 

det är omöjligt att generalisera och empiriskt bevisa en utställningsdesigns påverkan på ut-

ställningsbesökare. I sin bok lägger hon ur ett idéhistoriskt perspektiv fokus på curatoriska 

metoder och överväganden beträffande upplevelser och erfarenheter i utställningar.5 Jag utgår 

i likhet med Klonk från att det inte går att bevisa några kausala samband mellan en viss ut-

ställningsdesign och en viss upplevelse. Men istället för att som Klonk välja att studera cura-

                                                
3 En stipulativ definition av dans ges nedan.  
 
4 Jacques Derrida skriver att kommunikation, p.g.a. sin egenskap att kunna misstolkas, aldrig når fram i sin ur-
sprungliga form. Även när den anländer (d.v.s. tolkas enligt avsändarens intentioner) präglas den av kontingens 
på grund av sin förmåga att inte anlända. Derrida skiver: “The divisibility of the letter . . . is what chances and 
sets off course, without guarantee of return, the remaining of anything whatsoever: a letter does not always ar-
rive at its destination, and from the moment that this possibility belongs to its structure one can say that it never 
truly arrives, that when it does arrive its capacity not to arrive torments it with an internal drifting.“ Derrida, 
Jacques, The post card: from Socrates to Freud and beyond, University of Chicago Press, Chicago, 1987 , s. 489  
5 Klonk, Charlotte., Spaces of experience: art gallery interiors from 1800 to 2000, Yale University Press, New 
Haven, 2009, s. 67 
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torernas produktion av upplevelser och erfarenheter vänder jag mig till andra änden av kom-

munikationskedjan, nämligen mottagarens upplevelser. Med utgångspunkt i själva utställ-

ningen vill jag ur ett förstapersonsperspektiv diskutera de olika medel med vilka känslan av 

dans förmedlas till mig. Ett sådant perspektiv möjliggör en meningsfull diskussion kring ut-

ställningens kommunikativa medel alltmedan resonemang kring de bakomliggande curato-

riska intentionerna och deras förmodade effekter blir av mindre vikt och faller utanför den här 

undersökningens ramar. Förstapersonsupplevelser är  inte generaliserbara men de kan skapa 

förståelse för större sammanhang och fenomen och är därför heller inte helt enskilda.   

Eftersom min undersökning utgår från mina egna upplevelser är det viktigt att jag ge-

nomgående på ett systematiskt och transparent sätt förklarar vad det är jag gör samt behåller 

ett kritiskt reflexivt förhållningssätt. Som hjälpmedel för att fullfölja detta framstår fenomeno-

logisk teori och metod som särskilt lämplig. Och eftersom ”rörelse” är en central kategori i 

min undersökning är några av filosofen Maurice Merleau-Pontys (1908-1961) resonemang 

om perception och rörelse särskilt användbara. 

1.3.1 Fenomenologi och Merleau-Ponty 

Fenomenologi är en filosofisk metod som sedan den grundades av Edmund Husserl (1859-

1938) utvecklats i flera inriktningar. Istället för att reducera världen till vetenskapliga data ska 

uppmärksamheten riktas på hur världen ges, hur den visar sig; det vill säga en undersökning 

av världen som fenomen.6 Eftersom fenomen upplevs subjektiv är fenomenologin varken in-

tresserad av eller lämpad för vetenskapliga generaliseringar. Det upplevande subjektet är en 

individ men eftersom hon alltid ingår i ett nät av andra subjekt och objekt är inget upplevt fe-

nomen helt avskilt från det kollektiva.7 

Den fenomenologiska inriktning som företräds av Merleau-Ponty skiljer sig från Hus-

serls fenomenologi genom att förneka existensen av transcendentala subjekt.8  Istället ger han 

i sina mycket detaljerade resonemang företräde åt kroppen som människans sätt att vara i 

världen. Det är genom våra levda kroppars perceptioner som vi får tillgång till det upplevelse-

                                                
6 Bengtsson, Jan, Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi, 3., rev. uppl., Daidalos, Göte-
borg, 2001, s. 23-24 
 
7 Bengtsson, s. 31 
 
8 Auslander, Philip, ”Maurice Merleau-Ponty” i Auslander, Philip, Theory for performance studies: a student's     
guide, Routledge, London, 2008. Jag använder den elektroniska upplagan: ”Maurice Merleau-Ponty from Theory 
for performance studies: a student's guide”, BookRags,  <http://www.bookrags.com/tandf/maurice-merleau-
ponty-1-tf/ >, hämtad 20101125   
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fält som kallas världen. Det är också i egenskap av levda kroppar vi upplever och upplevs 

samt skapar uppfattningar om oss själva som individer skiljda från andra levda kroppar. Såle-

des har allt tänkande och all kunskap sitt ursprung i kroppsligheten som i sin tur inte kan se-

pareras från medvetandet och världen.9 

Jag antar fenomenologins utmaning att studera mitt studieobjekt såsom det visar sig för 

mig, men utan att för den skull ta i beräkning fenomenologins långtgående ontologiska kon-

sekvenser. Från Merleau-Pontys fenomenologi hämtar jag förståelsen av den levda kroppen 

som begynnelsen för all kunskap och alla minnen samt en förståelse av kroppen som både 

upplevande och upplevd.  

1.3.2 Definition av dans     

Dansbegreppet har många definitioner och användningsområden och är precis som konstbe-

greppet föremål för ständigt pågående diskussion. Eftersom uppsatsens stora frågeställning är 

huruvida och i så fall med vilka medel Dansmuseet permanenta utställning förmedlar känslan 

av dans är det nödvändigt att ge en beskrivning av vad som här karaktäriserar ”dans”. Jag ut-

går ifrån att kategorierna ”tidslighet” och ”människokroppens rörelse” är essentiella i varje 

dansdefinition, men för att precisera har jag vänt mig till Britannica Concise Encyclopedia, 

Encyclopædia Britannica och Nationalencyklopedin. Här följer en kort beskrivning av de 

dansdefinitioner jag fann i uppslagsverken följt av den karaktärisering av ”dans” som är aktu-

ell för min uppsats. 

Definitionen av dans i Britannica Concise Encyclopedia lyder: ”Form of expression that 

uses bodily movements that are rhythmic, patterned (or sometimes improvised), and usually 

accompanied by music.” Detta följs av en mycket kort översikt av den europeiska dansens 

utveckling från dess rituella ursprung via stiliserade folk- och hovdanser till koreograferad 

dans präglat av teknik och expressivitet.10 I Encyclopædia Britannicas huvudartikel om dans 

utvecklar den inledande definitionen dansens syfte: ”for the purpose of expressing an idea or 

emotion, releasing energy, or simply taking delight in the movement itself.” och delar sedan 

in dansbegreppet i två huvudkategorier, den ena som ”a powerful impulse” och den andra som 

en professionaliserad kanalisering av denna impuls då en tekniskt skicklig dansare utför den 

                                                
9 Auslander 

 
10 Britannica Concise Encyclopedia, <http://www.britannica.com>,  sökord: “Dance : Performing Arts”, hämtad 
20101119   
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inför en publik som med behållning ser på.11 I Britannicas båda artiklar belyses alltså dansen 

dels som impulsiv och dels som överlagd och medveten. Andra aspekter som tas upp är den 

sociala dansen kontra den som tar plats i en publiksituation.   

 Nationalencyklopedins artikel nämner följande definition: ”Dans […] har definierats 

som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och 

visst rum.”12 Till skillnad från definitionerna ovan finns ingen antydning om att dans också 

skulle kunna utföras helt utan musik. Dessutom rymmer definitionen ingen redogörelse för 

dansens syfte, men den framkommer senare i artikeln som konstnärlig, religiös eller social.  

 Den uppdelning av dansbegreppet i två ömsesidigt beroende delar - å ena sidan den im-

pulsiva och å andra sidan den sceniska - som görs i Encyclopedia Britannica är central för min 

dansdefinition i den här uppsatsen. Hur uppstyrd och kontrollerad den än vore så är den 

”dans” vars representation jag söker alltid uppkommen ur eller föranledd av en impuls. Ef-

tersom dans avviker från det vardagliga rörelsemönstret då den genom sin koppling till rytm 

och form/mönster ger uttryck för något, så finns där dansen utförs alltid en möjlig publiksitu-

ation. Detta är oberoende av om dansen är av scenisk karaktär eller ej. Jag talar med andra ord 

om dans som något som varken är enbart impulsivt eller enbart scenisk, utan befinner sig på 

en glidande skala mellan dessa kategorier.  

 Min stipulativa definition av begreppet dans är således: En betydelsebärande ryt-

misk/fraserad kroppsrörelse med inslag av både impulsivitet och uppvisning och som med rö-

relser skapar former/mönster vilka sträcker sig bortom ett oreflekterat vardagligt rörelse-

mönster. Jag vill här påminna om att eftersom dans i utställningen är frånvarande i sig själv 

men närvarande genom representation, så är det känslan av dans jag söker.  

1.3.3 Dans och Merleau-Pontys fenomenologi 

Jag anser att Merleau-Pontys tankar om den levda kroppens som både upplevande och upp-

levd13,14 och min definitions av dans som både impuls och uppvisning berikar varandra. Till-

                                                
11 Encyclopædia Britannica,<http://www.britannica.com>, sökord: “Dance : Performing Arts”, hämtad 20101119 
 
12  Nationalencyklopedin,  <http://www.ne.se>, sökord: “Dans”, hämtad 20101119 
 
13 Auslander 
 
14 I en artikel som har formen av ett simulerat filosofiskt samtal mellan Merleau-Ponty och den moderna rörel-
seteoretikern och koreografen Rudolf Laban (1879–1958) synliggörs stora likheter i deras respektive tänkande. 
Artikeln pekar på den stora relevans som Merleau-Pontys tankar, framför allt kring kroppslig erfarenhet och per-
ception, har för dansteori såväl som danspraktik. Connolly & Lathrop, ”Maurice Merleau-Ponty and Rudolf La-
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sammans ger de en bra analys om den känsla av dans som jag söker i Dansmuseets perma-

nenta utställning. Om den levda kroppen , som Merleau-Ponty menar, är begynnelsen till all 

kunskap och allt tänkande,15 så identifierar vi dans som dans genom att själva en gång ha erfa-

rit den med våra kroppar, taktilt och visuellt. Och har vi erfarit dans taktilt och visuellt så har 

vi antagligen också upplevt en viss grad av dansimpuls. De taktila och visuella upplevelserna 

av dans skapar ett minne som låter oss känna igen dans när vi ser den. Det finns således en 

danskänsla och dansimpuls både hos den som dansar och den som tittar på dans.  

1.4 Forskningsläge 

Som en undersökning som handlar om dans som utställningsobjekt står den här uppsatsen på 

en skärningspunkt mellan museologi och dokumentation/representation – två mycket närlig-

gande delområden inom konstvetenskapen. I min undersökning möter dessa två områden per-

formanceteori (även kallat performativitetsteori). För att undvika begreppsförvirring bör det 

redan nu nämnas att performanceteori/performativitetsteori inte har något större samband med 

performanceskonst än med konst i allmänhet.16  

I syfte att hitta associationsbanor för tolkningar av museer, deras besökare och såväl som fy-

siska miljöer som kulturinstitutioner använder jag bland annat Museums and the Interpretat-

ion of Visual Culture av Eilean Hooper-Greenhill och The Poetic Museum av Julian Spalding. 

För en noggrann översikt över utställningsdesignens (moderna) historia och idéhistoria har jag 

                                                                                                                                                   
ban – An Interactice Appropriation of Parallels and Resonances”, i Human Studies, 20: 27-45, Kluwer Academic 
Publishers, Netherlands, 1997  
 
15 I ”Personality, anonymity and sexual difference: The temporal formation of the trancendental ego”, i Helen 
Fielding, Dorothea Olkowski and Christina Schües (red.): Time in Feminist Philosophy, Bloomington: Indiana 
University Press, planerad 2011 skriver Sara Heinämaa: ”Merleau-Ponty argumenterar för att visa perceptiva 
operationer är sedimenterade följdverkningar av tidigare medvetandeformer. Enligt honom formas vi av våra 
egna aktiviteter, men också av avlagringar från våra föregångares aktiviteter, såväl bland djuren som bland män-
niskorna. Det ”personliga” är för Merleau-Ponty den nivå av subjektivitet som baseras på våra beslut, önskningar 
och omdömen, medan den ”anonyma” nivån utgörs av perceptioner, rörelser och känslor.” Jag funderar på om 
dessa perceptiva operationer skulle kunna tänkas innefatta dansimpulsen. I så fall skulle identifikation av dans 
inte nödvändigtvis förutsätta någon egen erfarenhet av den, vilket skulle möjliggöra även för personer som fötts 
med - eller tidigt i livet förvärvat - svåra fysiska handikapp som försvårat dans att trots allt ha dansimpuls och 
kunna identifiera dans. 
 
16 Detta påpekar Dorothea von Hantelmann i sin artikel: Hantelmann, Dorothea von”The Saying of Doing: Om 
performativitet”, i Paletten, nr 274, 2008, s 4-5. Finns även elektroniskt: ”Föredrag och samtal med Dorothea 
von Hantelmann”, WELD, <http://www.weld.se/blog/foredrag-och-samtal-med-dorothea-von-hantelmann/sv/ >, 
hämtad 20110110 
 



 

 10 

vänt mig till bland annat The Power of Display av Mary Anne Staniszewski respektive Spaces 

of Experience av Charlotte Klonk. 

Området som handlar om dokumentation och representation av konst är förknippat med de 

eviga diskussionerna om äkthet under begreppsparet original/kopia. När dokumentation och 

representation av temporala konstarter såsom dans diskuteras byts begreppsparet ut mot när-

varo/frånvaro. I diskussionen kring dokumentationen av temporal konst betraktar jag betraktar 

Amelia Jones essä ””Presence” in Absentia” som ett viktigt bidrag. Jones argumenterar för 

legitimiteten i att ta del av performancekonst i efterhand i form av dokumentation. Essän kon-

centrerar sig på performancekonst men är likväl relevant för dans och andra former av 

kroppskonst. Vidare finns i Jan-Gunnar Sjölins artikel ”Man, Body, Movement and Time in 

New Media Art” en inventering av intermediala möjligheter för representation av rörelse med 

gamla såväl som nya medier.   

 Det performativitetsteoretiska sammanhanget som kan täcka in både museologi och 

dokumentation/representation rymmer identitetspolitiskt influerad forskning om kulturarv och 

produktionen av kulturella subjekt och institutioner som exempelvis konsthistorikern Carol 

Duncans ”The Art Museum as Ritual” och teaterhistorikern Michael Kobialkas ”Historical 

Archives. Events and Facts”. Performativitetsteoretiska texter som jag i min undersökning 

känner ett nära släktskap till är Rebecca Schneiders ”Archives. Performance Remains” och 

litteraturvetaren Peggy Phelans Mourning Sex. Dessa behandlar den flytande gränsen mellan 

materiella kvarlevor och immateriella levda erfarenheter.     

1.5 Disposition 

Jag inleder med en beskrivning av Dansmuseets verksamhet och permanenta utställning. Den 

följs av analyser av ett antal delmoment ur utställningen. Analyserna har jag i pedagogiskt 

syfte delat upp i tre olika kapitel som var och en ägnas åt att diskutera möjligheterna och bris-

terna i ett varsitt sätt att kompensera för (live) dansens frånvaro. Efter dessa tre kapitel följer 

en diskussion.     
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2 Beskrivning  

2.1 Dansmuseets historia och verksamhet 

Dansmuseet öppnade 3 juni 1953 och har sedan maj 1999 funnits på Gustav Adolfs torg, 

granne med Kungliga operan, i ett bankpalats från 1910-talet.17 Museet rymmer förutom det 

stora utställningsrummet för den permanenta utställningen ett mindre galleri för tillfälliga ut-

ställningar, ett litet filmrum, ett café och ett arkiv som håller öppet efter överenskommelse. I 

museiverksamheten ingår filmserier som ofta relaterar till den utställning som för tillfället vi-

sas i galleriet. Det ges också tillfällen till såväl barndans som möjlighet för vuxna att prova på 

olika dansstilar. Relationen mellan bildkonst och dans belyser museet genom att organisera 

modellteckning med en modell i rörelse.18  

 

Som en viktig informationskanal fungerar Dansmuseets hemsida med beskrivning av museets 

historik, samlingar och utställningar, information angående programverksamheten, vägbe-

skrivning, kontaktinformation och länkar.19 Hemsidan finns också i en engelsk version. Det 

kan tänkas att hemsidan som finns tillgänglig också utanför Sveriges gränser i kombination 

med den engelskspråkiga versionen av innehållet är ett betydelsefullt medium för att nå fram 

till internationella turister.  

 

                                                
17 I skrivande stund är det oklart hur länge Dansmuseet får behålla dessa lokaler som troligen ska intas av 
Regeringskansliet under renoveringen av Rosenbad som beräknas pågå 2011-2015. Riksdagskansliet, 
<http://www.sweden.gov.se/sb/d/2471/a/140574>, hämtad 20101121 
 
18 Dansmuseet, <http://www.dansmuseet.se/>, hämtad 20110103 
 
19 Dansmuseet, <http://www.dansmuseet.se/>, hämtad 20110103 
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Museet bygger vidare på den från Dansmuseets håll ikoniserade konstsamlarens och Svenska 

balettens föreståndare Rolf de Marés (1888–1964) samlingar av dans- och teaterkostymer, 

rekvisita, målningar, skulpturer, fotografier, audiovisuell dokumentation och annan memora-

bilia som på ett eller annat sätt relaterar till dans. Den koppling som de Marés samling har till 

dans som social-, religiös-, rituell- eller konstnärlig kulturyttring utgör grunden för det dans-

begrepp som Dansmuseets verksamhet utgår ifrån, även sedan museets bestånd vuxit och fort-

sätter att växa. Den permanenta utställningen som ändå har en viss genomströmning av ut-

ställningsmaterial består av en grundstomme av sex olika samlingar: ”Konstsamlingen” vars 

tyngdpunkt ligger på material från Svenska baletten i Paris från 1920-25; ”Kostymsamlingen” 

med dräkter från Ryska baletten och Cullbergbaletten; ”Den asiatiska samlingen” med kosty-

mer och annat material från 1700-talet och framåt hämtade från Indien, Indonesien, Japan, 

Kina, Thailand och Tibet; ”Den afrikanska samlingen” med masker från bl.a. Burkina, Mali, 

Nigeria och Kongo samt en liten samling Katchina-dockor från Nordamerika. 

2.2  Den permanenta utställningen 

I Dansmuseets tambur tornar en bronsskulptur föreställande den ryska ballerinan Galina Ula-

nova högt över min kroppslängd. Hon har avbildats iförd en tutu, en pointe i en utsträckt ex-

pressiv rörelse.20 Ett par trappsteg leder in till utställningsrummet. Det svarta stengolvet blän-

ker och stenväggarna gnistrar. De sträcker sig mot det högt belägna taket av vitt opakt glas 

med träinfattningar i ett repetitivt jugendmönster. Ett svagt dagsljusliknande ljus tränger in 

genom taket in i utställningsrummet men når inte ända ner till golvnivån. Mittemot ingången, 

vid den bortersta väggen, står en hög tablå som genom sin höjd binder samman golv och tak. 

Det är en rekonstruktion av några av Ferdinand Légers skisser för bakgrundsfonden till den 

kubistiska baletten Världens skapelse som dansades av Svenska baletten 1923.  

 

                                                
20I “The art Museum as Ritual” skriver Carol Duncan om museer som performativa rituella platser som skiljer 
sig från resten av samhället. Hon menar att museerna med arkitektoriska medel förbereder besökarna för en up-
plevelse annorlunda från vardagen. Bronsskulpturen av Galina Ulanova i Dansmuseets tambur är ett exempel på 
ett sådant förberedande medel..Duncan, Carol, ”The Art Museum as Ritual” i Preziosi, Donald (red.), The art of 
art history: a critical anthology, Oxford Univ. Press, Oxford, 1998, s. 473-485 
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En karta vid ingången presenterar utställningsrummet. På kartans vänstra sida markeras ”In-

dien”, ”Tibet”, ”Kina”, ”Japan”, ”Thailand” och ”Afrika”, och på den högra sidan ”Svenska 

baletten”, ”Ryska baletten”, ”Den moderna dansen” samt ”Videorum”. Vid en titt ut över ut-

ställningsrummet syns utställningsmontrar som är uppskattningsvis 3 meter höga med inne-

håll anpassat för en vuxen människas ungefärliga ögonhöjd. De står utmed väggarna samt ute 

på golvet där de är uppställda i formationer som bildar små rum och passager inne i utställ-

ningsrummet. Liksom kartan antyder är monterformationerna uppdelade i två huvudsakliga 

grupper; en till vänster och en till höger. Mellan de båda huvudsakliga grupperna finns ett öp-

pet utrymme i mitten som öppnar en full sikt över den höga rekontruktionen av Legérs ku-

lisskisser på väggen mittemot. Kanske är det på grund av den västerländska läsriktningen som 

det känns mest naturligt att äntra utställningen genom att först vända sig till sektionen åt väns-

ter för att sedan fortsätta vandringen medsols genom utställningen.  

 

En sådan vandring inleds vid avdelningarna för indiskt och tibetanskt material och går via den 

kinesiska och japanska avdelningen till thailänska avdelningen och passagen för den afri-

kanska masken. Avdelningen för den afrikanska masken följs av den rikt tilltagna avdelning-

en för Svenska baletten.  Det faktum Legér fann stor inspiration i afrikansk konst vid utföran-

det av sina kubistiska scenografier för Svenska baletten används  i sammanhanget som en fö-

revändning att väva samman det traditionellt afrikanska med det moderna europeiska. Nästa 

avdelning sammanfattar den västeuropeiska dansen och fokuserar framför allt på balett och 

modern dans.  

 

Kostymerna, bilderna, tavlorna och skulpturerna på avdelningen för västeuropeisk dans kom-

pletteras av en storbildsskärm (projektionsyta 240 cm bred x 180 cm hög) som visar ett loopat 

collage av filmmaterial från Dansmuseets arkiv och Sveriges television. Där ingår rysk balett, 

hiphop, olika slags showdanser och svensk nutida dans. Det bör anmärkas att åtminstone de 

två förstnämnda - rysk balett och hiphop – inte är enbart västeuropeiska då rysk balett är en 

västeuropeisk dans i Östeuropa och hiphop en afroamerikansk dans med global spridning. I en 

relativt fristående avdelning på utställningsrummets högra sida, centralt beläget i rummet, står 

Ryska balettens kostymer som är influerade av folklore och orientalism. Genom att i presen-

tationen av sitt innehåll betona de orientalistiska influenserna utan att problematisera dem 
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bygger avdelningen i likhet med avdelningen för Svenska baletten på kombinationen europe-

isk modernism och exoticism – finkonst och folkkonst. Vidare sammanfaller utställningens 

uppdelning i västeeuropeisk dans och annan dans på ett ungefär med förståelsen av dans som 

konst respektive förståelsen av dans som ett karaktäristikum av en kultur eller ett folk.21 Jag 

återkommer till detta i kapitel 6.  

  

 

                                                
21 Marlite Halbertsma skriver om den klassiska respektive romantiska konstkanon i Halbertsma, Marlite ”The 
call of the canon: Why art history cannot do without”, i EC Mansfield (red.), Making Art History: A Changing 
Discipline and its Institutions, Routledge, New York & London, 2007, s.23 
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3 Intermedialt åskådliggörande   

Trots att förnimmelserna av dans kan ske på många olika sätt så domineras dans i likhet med 

de allra flesta verk inom konst- och scenkonst av visualiteten. Lämpliga medier för doku-

mentation av specifika danshändelser är därför bild (fotografi, måleri, teckning, andra grafiska 

tekniker) och rörlig bild (film, video, datoranimation). Dokumentationen kan sedan användas 

för att öka tillgängligheten och förståelsen av dans och används naturligtvis flitigt av Dans-

museet. Jag vill i det här kapitlet belysa hur medierna bild och rörlig bild uppfyller uppgiften 

att förmedla dans i livedansens frånvaro i den permanenta utställningen.  

3.1 Rörlig bild 

Förutom storbildskärmen på vilken ett collage av västerländsk dans visas, finns fem 22”-

monitorer som visar loopar av film eller video av indiska, japanska respektive afrikanska dan-

ser samt korta utdrag ur Svenska balettens föreställningar i Paris. Filmmaterialet är till största 

del hämtat ur Dansmuseets egna arkiv. Videorummet som ligger i anslutning till utställnings-

rummet har ett fristående visningsschema och känns därför skiljt från den permanenta utställ-

ningen. Skärmar för film/video förekommer alltså på flera platser i utställningen, vilket 

kanske är närmast självklart med tanke på att video/film hör till de representationer som bär 

störst visuell likhet till livedans. Här kommer jag dock att fokusera på avdelningen för ja-

pansk scenkonst som är särskilt intressant ur ett intermedialitetsperspektiv eftersom den inne-

håller representationer av rörelse i form av såväl bild (träsnitt) som rörlig bild (film).  

3.2 Relationen mellan bild och rörlig bild på avdelningen för 
traditionell japansk scenkonst 

Avdelningens filmmaterial består av en loop av tre filmer om 1-2 minuter vardera; en film var 

ägnas åt nō, en åt kabuki och en åt gagaku. Bildmaterialet består av en grupp om nio träsnitt i 
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starka färger med kabukimotiv som hänger på väggen mittemot filmmonitorn. Rörlig bild är 

ett suggestivt medium som, särskilt om den är klippt, förmår skapa ett starkt illusoriskt film-

rum dit betraktaren lockas in. Men när film däremot visas ur en mindre monitor utplacerad i 

rummet ökar åskådarens möjlighet att hålla en viss distans till den. Jag upplever att filmen ur 

monitorn och kabukiträsnitten på väggen mittemot – men även den inglasade sidenduken och 

modellen av kabukiscenen - bildar en helhet där filmens dominanta ställning bland övriga 

medier inte alls är självklar. Monitorn som visar filmloopen av japansk traditionell scenkonst  

sitter nämligen på väggen snett mittemot kabukiträsnitten så att avståndet mellan väggarna är 

ca 2 meter. Monitorns placering, dess relativt lilla format, filmavsnittens mycket korta varak-

tighet och filmens låga speakerröst bidrar till att filmen inte till varje pris min uppmärksam-

het, utan erbjuder mig att följa den samtidigt som jag behåller en relativt stor medvetenhet om 

utställningsrummet runt omkring. Filmen skapar således inget starkt narrativt filmrum som 

jag som besökaren skulle förlora mig i; utan liknar snarare en saklig illustration, eller till och 

med beskrivning, om hur rörelserna i de japanska traditionella scenkonsterna följer på 

varandra. Istället för att väcka en känsla av delaktighet i föreställningssituationerna ger filmen 

intrycket av att presentera de tre scenkonsterna såsom de ser ut där de utförs.   

 

Det  råder komplementär relation mellan filmen om kabuki och kabukiträsnitten. Oberoende 

vilken av dessa jag tittar på först så ger de mening åt varandra. Tillsammans skapar de en re-

presentation av scenkonsten kabuki dels i form av en scenisk sekvens på film och dels i form 

av bildrepresentationer. Medan filmen ger ett sammanhang åt träsnitten så punkterar eller 

kommenterar träsnitten samma sammanhang genom att markera karaktäristiska ögonblick och 

uttryck i kabukins rörelsevokabulär. Förhållandet mellan filmen och träsnitten påminner om 

det som råder mellan det klassiska måleriet och 1800-tals-realismen ifråga om de respektive 

gestaltningarna av tid: medan det klassiska måleriet använde tid som ett medium för ett narra-

tivs utveckling övergick 1800-talets impressionister med Edgar Degas i spetsen till att avbilda 

ögonblicksbundna, tillsynes slumpartade, rörelsesegment utan några som helst anspråk på att 

illustrera helheten i den rörelsesekvens som segmentet representerar.22  

 

I sitt bidrag till antologin Interart poetics särskiljer konsthistorikern Jan-Gunnar Sjölin olika 

sätt att presentera och representera människokroppens rörelser.23 Han delar in dessa sätt i elva 

                                                
22 Nochlin, Linda, Realism, Penguin, Harmondsworth, 1971, s. 28-32 
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kategorier som inrymmer själva tanken på rörelse före dess utförande; publiksituationer där 

rörelsen utförs; rörlig bild, fotografi och annan stillbild av kroppar i rörelse; visuella represen-

tationer av kroppar i virtual reality; representation av rörelse med grafiska och verbala tecken; 

och slutligen tanken på rörelsen efter dess utförande. Kroppen och rörelsen  bibehåller alltså 

sin centralitet även i sådana representationer eller presentationer av rörelse som bär mycket 

liten formell likhet med en organisk rörelseakt. I samma artikel påpekar Sjölin att bilder och 

målningar av kroppar i rörelse saknar fotografiets omedelbarhet. Sjölin skriver: 

 

[T]raditional painting, drawings, and sculptures, are not indexes of the real ex-

istence of man's body and its movement. As a rule, they result through the inte-

raction of man's vision and his handicraft, among other factors. So they are not 

traces that a body has left; they seem to lack the immediacy, the force of 

conviction inherent in indexical images.24  

 

En implikation av resonemanget är att den komplementära relationen mellan kabukifilmen 

och träsnitten är asymmetrisk eftersom träsnitten (liksom Degas målningar och alla andra 

icke-indexikala bilder av kroppsrörelse) saknar de indexikala spåren av riktiga kroppar som 

finns i fotografier av rörelse eller i frames ur rörelsesekvenser på film eller video. Men träsnit-

ten som visas på Dansmuseet betecknande inte bara rörelsekvaliteter som känns igen ur ka-

bukiavsnittet i filmen utan framhäver framför allt det dramatiska och burdusa hos de korpu-

lenta, manliga, kabukikonstnärerna i tjockt teatersmink som utför mimartade, yviga och ex-

plosiva rörelser. I kraft av denna koppling anser jag att träsnittens relation till filmen trots av-

saknaden av indexikalitet fungerar komplementärt på ett givande sätt. Om jag dessutom förut-

sätter att den konstnär som skapat representationer av kabukiartisternas rörelser är förtrogen 

med kabukins rörelsevokabulär på ett sätt som en utomstående utställningsbesökare inte är, så 

har träsnittens status som icke-indexikala avbilder präglade av konstnärens blick tvärtom en 

särskild bäring för utställningsbesökarens upplevelse och förståelse av kabukin som en serie 

indexikala fotografier eller filmframes inte  nödvändigtvis har. Om vi liksom Amelia Jones 

skulle välja att betrakta fotografi och film som ett supplement, en betydelsegivande ram, till 

                                                                                                                                                   
23 Sjölin, Jan-Gunnar, “Man, Body Movement and Time in the New Media of Art” i Hedling & Lagerroth et al 
(red.), Interart poetics: essays on the interrelations of the arts and media, Rodopi, Amsterdam, 1997  
 
24 Sjölin, s. 319 
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den dansande kroppen,25 så skulle vi bli tvungna att ompröva Sjölins resonemang om fotogra-

fiets och filmens särställning bland andra grafiska konstarter i fråga om omedelbarhet. 

 

 

                                                
25 Amelia Jones anför detta argument i Jones, Amelia, ””Presence” in Absenthia: Experiencing Performance as 
Documentation”, Art Journal, vol. 56, nr. 4, s. 11-18, 1997, s. 14 
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4 Spår och associationer 

Den känsla av närvaro och förbindelse med en förgången tid som jag ska behandla i stycket 

4.1 har ingen specifik koppling till dans. Däremot finns det en stark koppling mellan bitter-

ljuva upplevelser av närhet till någonting svunnet och upplevelser av dansen i dess frånvaro.26 

I stycket 4.2 återkommer danstemat.   

4.1 Sidenduken 

Avdelningen för japansk scenkonst ligger mitt inne i den asiatiska avdelningens icke-linjära, 

nästintill labyrintiska, virrvarr av montrar. Där presenteras de traditionella japanska scenkons-

terna med modeller av de specifika scenmiljöerna som kabuki respektive nō spelas på. Sce-

nerna är befolkade av dockor som föreställer musiker och scenartister. Modellen av kabuki-

scenen som är inbyggd i väggen flankeras av en serie om sex träsnitt av kabukiscener och 

rollporträtt. Ytterligare kabukitränitt finns under scenmodellen. Mitt emot modellen av ka-

bukiscenen finns en monitor som loopar en film med korta stycken ur nō, kabuki och gagaku, 

och ovanför monitorn hänger ett stycke vitt sidentyg. 

 

Tyget, som har formen av en liten handuk, är inglasad på högkant. Mitt på den avtecknar sig 

två svarta ringar som påminner om ett par stora sneda ögon och strax nedanför dem syns en 

svart figur som liknar en stolt eller missnöjd mun. Skylten intill anger att de svarta figurerna 

på sidenduken är avtrycken från kabuki-artisten Ennosuke Ichikawas teatersmink och att såd-

ana här avtryck är en vanlig present från en artist till en konnässör. Konnässören som mottog 

just detta avtryck var Rolf de Maré. I kombination med den fåordiga berättelsen om dess ur-

sprung uppnår duken skapas en känsla av närvaro och en mystisk förbindelse till en förgången 

tid. Känslan är alltså tätt förknippad med en tro på bakgrundsberättelsen och tron dukens au-

tenticitet och dess historiska bevisningskraft. Duken är ett mycket effektivt museiföremål.  
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Det är inget ovanligt fenomen att föremål som sägs bära spår - indexikala tecken - av en per-

son eller en händelse som på ett eller annat sätt understryker en föreställning eller söker be-

kräfta sanningshalten i ett visst händelseförlopp uppvärderas och blir museiföremål.27 Ichika-

was sidenduk för lätt tankarna till en annan duk med ansiktsavtryck, nämligen Veronicas 

svetteduk som förvaras i Peterskyrkan.28 Dock ligger delvis samma fenomen till grund för 

många nutida exempel såsom den serie avtryck av kända personers händer längs med en vägg 

på det numera nedlagda Museum of Moving Image i London.29 

 

Förutom fokuset på index har sidenduken även en tidsaspekt som den delar med Hannele 

Rantalas skulptur Visitor's Book från 2009. Skulpturen består av en marmorplatta (29,7 cm 

bred x 21cm hög) samt en mässingplatta (A4) som sitter på entréplanets vägg på Helsingfors 

museum för nutidskonst Kiasma. Texten på mässingplattan uppmanar Kiasmas besökare att 

vidröra marmorplattan så att det över tid, på grund av friktion, kommer att skapas slitningar 

på marmorns yta. Eftersom det är ett pågående ackumulativt verk, som slutar först när sten-

plattan slitits ner, är dess fixpunkt både i det förgånga, i nuet och i framtiden. Sidenduken 

fungerar däremot som en stark fixpunkt i en svunnen tid eftersom den fanns lika mycket i 

Ichikawas händer när han torkade av sig sminket som den nu finns framför mig på Dansmu-

seet.  

4.2 Skorna 

Balett är den dansform som får mest utrymme på avdelningen ”Den västerländska dansen”. 

Där finns två montrar med historiska balettdräkter, målningar och etsningar föreställande 

kända  dansare och storbildskärmen med den loopade filmen av olika slags dansstilar. Musi-

ken från filmloopen blandas med pianomusik från filmrummets visningar och mycket svag 

körsång från verket Corpus Aquarium. Inbyggd i en vägg finns liten monter som är välupplyst 

och har ljusgrå väggar. Inuti hänger två gravyrer, en statyett från 1843 föreställande den ro-

                                                                                                                                                   
26 Se Phelan, Peggy, Mourning sex: performing public memories, Routledge, New York, 1997, s. 1-12  
27 Se kapitel 6 för en längre diskussion om materiella lämningar respektive levda erfarenheter.  
 
28 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se>, sökord: ”Veronicas svetteduk”, hämtad 20110110 
 
29 Museum of Moving Image (MOMI) öppnade 1988 men lade ner sin verksamhet 31 augusti 1999. ”Film Stud-
ies: MOMI, why did you leave us?”, <http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/film-
studies-momi-why-did-you-leave-us-614056.html>, The Independent, hämtad 20110110  
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mantiska ballerinan Marie Taglioni och så i blickfånget: sju par balettskor. Där finns svarta, 

vita, gula, gröna och rosa balettskor samt ett par mjuka skor som ligger vikta i ett skoetui. På 

informationsskylten som är placerad liggande till vänster inuti montern anges vilket år varje 

skopar är från. För tre av de sju paren anges också vem de tros ha tillhört; ett par tillhörde 

drottning Desideria, ett annat August Bournouvilles dotter Augusta och ett tredje par  bars av 

Ellen Rasch vid hennes sista föreställning av Giselle 1962, året då hon dog. Skorna är inte 

ordnade efter kronologi men syftet med utställandet av dem verkar ändå vara en presentation 

av balettskons utveckling från det tidiga 1800-talets spetsig sko med klack till den moderna 

benhårda tåspetsskon med gipshätta. Ändå är det inte skornas design som väcker mitt intresse, 

utan de association de väcker.          

 

Jag betraktar skorna som ställs ut i Dansmuseets permanenta utställning som föremål med be-

rättelser. Samtidigt består hela utställningen av sådana föremål; utställningen består av ut-

valda dansattribut som representerar en dansvärld. Jag anser dock att skorna har en särställ-

ning bland utställningsobjekten i den permanenta utställningen när det gäller att frammana 

dansens närvaro ur dess frånvaro. Fötterna är den del av kroppen som står i närmast kontakt 

med tyngdlagen då varje steg vi tar är ett fall mot underlaget, mot jorden.30 På fötterna sitter 

skorna som buffertar mellan våra kroppar och underlaget och blir så småningom till våra 

mycket medfarna medresenärer. När deras ursprungliga form efter en tids användning anpas-

sar sig efter fötternas blir de desto personligare, vilket gör skor - framför allt använda skor - 

till effektiva historieberättare och starka symboler för erfarenhet.31 Vare sig vi talar om snea-

kers med luftkuddar, sandaler med stilettklackar, ett par ingångna skor som suttit på våra föt-

ter i en mängd olika situationer så besitter de ett slags mervärde som de förvärvat genom att 

vara den yta som deras bärare stått och gått på, tagit sats ifrån, och dansat på. Skomontern ut-

övar en förstärkt dragningskraft på mig för att jag tror att de talar sanning – alltså är auten-

tiska, att de såsom skyltarna påstår verkligen har burits av dansande människor i en förgången 

tid. Om jag tror på detta skapar jag en bild av personen som dansade i skorna och bekymras 

över hur obekväma de ser ut. Var de t.ex. hala ute på ett marmorgolv eller väldigt trånga vid 

                                                
30 Ett resonemang om tyngd och kroppens fall mot materian finns i Virilio & Louppe et al, ”Tyngdens rum. Paul 
Virilio i samtal med Laurence Louppe och  David Dobbels”, i Caprioli & Wallenstein (red.), Koreografier, 
skriftserien Kairos, nr. 13, Raster, Stockholm, 2008, s. 121 ff  
 
31 För att ytterligare understryka den mening skor har: Vincent van Goghs målningar av skor, särskilt Skor 
(1886), har varit och är föremål för så omfattande kritisk debatt att Wallraf Richartz Museum i Cologne 2009-
2010 gjorde en hel utställning med målningen som utgångspunkt.“Vincent van Gogh: Shoes : A Painting as 
Your Guest”, <http://www.wallraf.museum/index.php?id=43&L=1>, Wallraf Museum, hämtad 101214 
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tårna? Samtidigt tänker jag på det knackande ljudet av gips mot trägolv som måste uppstått 

när Ellen Rasch dansade iförd de rosa tåspetsskorna i siden.  

Jag noterar att den upplevelse av dans, som jag får när jag betraktar innehållet i skomontern 

och läser skyltarna intill, inte i första hand utgörs av en egen aktiverad dansimpuls eller ett 

åskådliggörande av dans genom bild. Snarare byggs denna närvaro av dans utifrån visuella 

förnimmelse som lockar fram kroppsliga minnen av (den för varje jordvarelse bekanta) tyngd-

lagen i kombination med skornas material och olika golvmaterial som parkett eller stengolv, 

samt ljuden som skapas av de skodda fötternas steg. Eilean Hooper-Greenhill skriver: 

 

[...] Objects are interpreted through a 'reading' using the gaze which is combined 

with a broader sensory experience involving tacit knowledge and embodied re-

sponses. Both cognitive and emotive responses may result, some of which 

remain unspoken.32 

 

Ett möte med materiella utställningsobjekt skapas alltså utifrån både det visuella intrycket och 

kroppsminnen. Jag betraktar skorna som bärare av steg, som lagret mellan kropp och underlag 

och alldeles särskilt de rosa tåspetsskornas gipsplattor som på en endast några kvadretcenti-

meters yta burit en vuxen kvinnas samlade kroppstyngd hur eterisk hon än sett ut. Framför 

skomonterns reagerar jag både kognitivt och sinnligt. De associationer som skapas till skornas 

egenskaper och historia föder associationer till dans.     

 

                                                
32 Hooper-Greenhill, Eilean, Museums and the interpretation of visual culture, Routledge, London, 2000, s. 119  
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5 Besökaren sätts i rörelse 

I det här kapitlet ska jag diskutera hur dans kan skapas på ett performativt sätt inom den per-

manenta utställningens ramar. Jag menar att en performativ närvaro av dans inom besökaren 

själv kan berika upplevelsen av representationerna av dans.  

 

5.1 Avdelningen för modern dans 

Dansmuseets karta anger att det på avdelningen för västeropeisk dans finns en underavdel-

ning, Den moderna dansen, som alltså förväntas sätta fokus på modern dans. Utställningsob-

jekt som visas i denna underavdelning utgörs av kostymer från romantisk balett som framför-

des på 1950-70-talen. De samsas om utrymmet med målningar och skulpturer av den moderna 

dansen som utvecklades och var samtida under första halvan av 1900-talet. Vare sig det är 

resultatet av en medveten utställningspedagogisk strategi eller inte så kan utställningens 

gränsdragningar mellan dessa underavdelningarna upplevas som diffusa. Den delen av avdel-

ningen jag vill ägna detta kapitel åt befinner sig i just denna zon där utställningsföremål från 

två danshistoriska epoker delar utrymmet. Jag ger först en beskrivning av platsen och fortsät-

ter sedan med en analys av representationerna av tid och rörelse. 

 

I en svagt upplyst monter med svart golv och gråblå bakgrund står fem kvinnliga modell-

dockor med så få mänskliga drag att de snarast liknar klädhängare stående på sina svarta me-

tallstativ och med kapade överarmar. Dockorna bär varsin balettdräkt från Kungliga Operan 

från perioden 1950-1970. Gemensamt för dräkterna är att de är ärmlösa med korsett och kort 

tutu, i övrigt skiljer de sig åt i stil och färg. En dräkt är svart och tillhör rollen som den svarta 

svanen Odile i baletten Svansjön. En annan av dräkterna är vit med fjädrar på den vippade 

kjolen som påminner om svanvingar och en tillhörande liten vit huvudbonad. Denna dräkt, 

som ska bäras av Den döende svanen, utgör en dager i den dunkla montern. Modelldockorna 

är uppställda efter längd med de längre dockorna bakom de kortare.  
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På den gråblå väggen bakom modelldockorna, i midjehöjd med de längsta, hänger Simeon 

Öquists (1868-1955) oljemålning från 1911 med titeln Operabaletten (163 cm hög x 213 cm 

bred). I målningens centrum står en tutuklädd prima ballerina på tåspetsarna med fötterna så 

tätt ihop att benen nästan korsas. På båda sidor, bakom henne, står en stor kår ballerinor upp-

ställda i likadana vita tutuer. De står liksom prima ballerinan på tåspetsarna men istället för att 

sträcka armarna ovanför huvudet håller de armarna utsträckta i axelhöjd och lutar sina över-

kroppar en aning åt sidan, bort från mitten, så att de tillsammans bildar ett dekorativt symmet-

riskt mönster som domineras av prima ballerinans uppsträckta höjd. Mitt emot montern med 

balettdräkterna och Öquists oljemålning, på ca 2 meters avstånd från montern, står en brons-

byst föreställande en kvinna som håller handen framför sitt bröst i en pekande gest. Ögonbry-

nen och näsryggen är starkt markerade medan huvudet ändå framstår som spätt i förhållande 

till den långa kraftig halsen. Det är skulptören Willy Gordons (1918-2003) porträtt av koreo-

grafen Birgit Cullberg (1908-1999) från 1981. 

5.1.1 Rörelse och rumslighet i avdelningen för modern dans  

När jag ställer mig framför montern och riktar min uppmärksamhet mot till exempel Den dö-

ende svanens vita balettkostym som bärs av en ansiktslös modelldocka utan armar är känslan 

av dans avlägsen trots att jag läst på skylten bredvid montern att kostymen burits av en legen-

darisk danskonstnär. Om jag först tittar på de modelldockor som står närmast mig, sedan på 

den bakre raden och slutligen höjer blicken och fäster den vid Öquists oljemålning, så har min 

blick följt en uppåtgående rörelse från den kortaste modelldockan till målningen. Från att ha 

tittat på en modelldocka iförd balettkostym framför mig har jag övergått till att titta på tavlan 

ovanför mig. Denna rörelse gör mig medveten om skala och påmind om att min egen upple-

velse av rummet är rörlig eftersom den står i relation till det jag tittar på.33  

Målningens prima ballerina står i sin majestätiska position och riktar sin energi utåt. Den rik-

tas mot publiken som inte ryms innanför bildens ram men som vi ändå kan vara medvetna om 

genom ett minne av en tidigare upplevelse i en scenisk situation. Samtidigt riktas hennes 

energi ut mot utställningsrummet och mot mig som besökare, så att jag, genom identifikation, 

                                                
33 För en intressant paralell till den beskrivna rumsupplevelsen, se avsnittet i Power of Display om Frederick 
Kieslers konsept för utställningsdesign. Influerad av konstruktivism och De Stijls tankar om det flexibla 
utställningsrummet strävade han efter att avskaffa ett klassiskt perspektiv för att på så sätt låta besökaren skapa 
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upplever känslan i hennes uppsträckta rörelse. När jag vänder ryggen åt balettkostymerna och 

oljemålningen genom att vända mig 180° åt vänster eller höger står jag plötsligt ansikte mot 

ansikte med porträttet av Cullberg. Genom dess tredimensionalitet och människostorlek utgör 

porträttet en rumslig närvaro som målningens centralgestalt inte kan utgöra. Donald Judd och 

Robert Morris menade att skulpturen till skillnad från måleriet var baserad på de bokstavliga 

parametrarna ljus, rum och material och att dess form därför måste upptäckas med kroppen i 

rummet.34 Kanske är det resonemangets starka band till fenomenologi som gör att den känns 

relevant för mitt möte med cullbergskulpturen.35 Denna skulptur som definitivt inte uppfyller 

Judds kriterier på icke-relationellt motiv eller Morris odelbara former bidrar trots allt med en 

känslan av närvaro bara genom att vara tredimensionell och utförd i en skala som motsvarar 

människans. Även det faktum att skulpturen varken är placerad i en monter eller högt ovanför 

min kroppshöjd, utan i rummet där jag själv tar plats, bidrar till upplevelsen av den som en 

kropp.   

 

Medan jag står framför balettkostymerna, höjer blicken till oljemålningens centralgestalt, 

vänder mig om 180° och möts av porträttet av Cullberg så gör jag det i egenskap av en 

kroppsligt varseblivande publikmedlem i den ”föreställning” som balettkostymerna, oljemål-

ningen och cullbergsporträttet tillsamman bjuder på. Samtidigt väcker betraktandet av ”före-

ställningen” kroppsminnen som är tätt sammanflätade med min egen dansimpuls, som poten-

tiellt skulle kunna ta sig uttryck i en egen ”föreställning” och skapa ytterligare en publiksituat-

ion. Som utställningsbesökare är på samma gång ”publik” och en skapare av dans, både sub-

jekt och objekt. Med andra ord finns det i situationen både ett inslag av föreställning och im-

puls.   

                                                                                                                                                   
sitt rum och sitt perspektiv. Staniszewski, Mary Anne, The power of display: a history of exhibition installations 
at the Museum of Modern Art, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1998 , s. 8, 14-15 
34 Wallenstein, Sven-Olov, “Det utvidgade fältet” i Wallenstein & Emt et al (red.), Konsten och konstbegreppet., 
skriftserien Kairos, nr. 1, Konsthögsk., Stockholm, 1996, s. 124-126  
 
35Judds och Morris resonemanget ligger särskilt nära Maurice Merleau-Pontys tankar om hur föremålen i världen 
hänger ihop och endast kan upplevas i relation till de omgivande föremålen samt att allt upplever står i någon 
form av relation till den egna kroppen. Merleau-Ponty, Maurice, Kroppens fenomenologi, 1. uppl., Daidalos, 
Göteborg, 1999, s. 14-15 
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5.2 Corpus Aquarium 

I ett hörn i anslutning till avdelningen för modern dans står Corpus Aquarium (2004), en in-

teraktiv koreografisk videoinstallation av den nutida koreografen Åsa Unander-Scharin. Den 

består av en glasdisk omgärdad av högtalare ur vilka det hörs svaga dissonanta körackord. På 

disken finns en datormus och på väggen en skylt som uppmanar besökaren att använda den. 

Inuti glasdisken syns videoprojektioner av en dansande grönklädd kropp, och genom att rulla 

på datormusen kan besökaren till en viss grad påverka projektionernas och musikens intensitet 

alltmedan hon själv påverkas av videon och ljudet. På så sätt kan en interaktion uppstå mellan 

verket och besökaren där besökaren både koreograferas och omkoreograferar. I sin essä ”Ci-

nema as a Room” använder Madelaine Levy uttrycket ”choreography of the digital space” för 

att beteckna den omkoreografering av koreografi som med hjälp av cinematografiska tekniker 

eller manipulation av film ger ett ytterligare lager av betydelse åt en koreografi.36 Besökarens 

interaktion med Corpus Aquarium ger den redan omkoreograferade ursprungliga koreografin 

ett tredje lager av mening. 

5.2.1 Corpus Aquarium som medel i utställningen 

I den permanenta utställningen är besökarens förmåga att med hjälp förförståelse, kropps-

minne och fantasi fylla i luckorna där (live)dansen är frånvarande en viktig förutsättning för 

representationen av tid och rörelse. Det som skiljer Corpus Aquarium från resten av den per-

manenta utställningen är att den uttryckligen uppmuntrar till ett deltagande: till det slags del-

tagande som sträcker sig bortom det åtminstone tillsynes passiva betraktandet. Istället för att 

förlita sig på besökarens förmåga att frammana minnesbaserade upplevelser av tid och rörelse 

bemöter Corpus Aquarium besökaren och bjuder in till en koreografisk aktivitet i realtid.   

 

Eftersom Corpus Aquarium är ett annat slags utställningsobjekt än resten av utställningen och 

visas på andra villkor vill den inte riktigt smälta in i utställningen. Från sin något tafatta pla-

cering i hörnet i anslutning till filmrummet och avdelningen för modern dans belyser Corpus 

Aquarium också de perforerade gränserna mellan kategorier som imitation, representation, 

repetition och verklighet. För förutom att som ett utställningsobjekt representera dans och 
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dansvärlden är Corpus Aquarium dessutom det inslag i utställningen som kommer närmast 

dans såsom dans verkligen är när den äger rum. Om verket haft en centralare placering i ut-

ställningen eller om det rent av fanns fler verk av samma interaktiva slag skulle det kunna 

fungera som den sorts fixpunkt i utställningen genom att väcka och förstärka besökarens 

kroppsminnen av dans. Med förstärkta, aktualiserade kroppsminnen av dans skulle upplevel-

sen av utställningen kunna te sig dansantare än den gör idag.          

 

                                                                                                                                                   
36 Levy, Madelaine, ”Cinema as a Room – Lee Yanor's choreography of the digital space”, i Lina Österman 
(red.), Small Songs – En videoexposé av Lee Yanor, utst. kat., Judiska Teatern, Stockholm, 2010. (I januari 2011 
är utst. kat. fortfarande ej publicerad) 
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6 Slutdiskussion 

Jag hade vid alla mina besök i Dansmuseet upplevt en känsla av dans. Men då jag i den här 

uppsatsens planeringsskede gick dit i syfte att identifiera de utställningstekniska och curato-

riska grepp, som jag trodde låg till grund för denna känsla av dans, upptäckte jag att det fanns 

stora svårigheter med uppdraget. Det var då jag på allvar insåg att den känsla av dans som jag 

som besökare upplever och erfar i utställningen inte är ett resultat av utställningsdesignen al-

lena, utan formas i samspel med mina erfarenheter, både personliga erfarenheter och sådana 

som jag delar med andra. Utifrån denna bakrund bestämde jag mig sedan för att  istället rikta 

fokus på det enda säkra: mitt egna möte med utställningen. Detta fokus har självfallet kommit 

att prägla mina upplevelser av utställningen och därmed också urvalet av de platser/fenomen 

ur utställningen som jag diskuterar. Varför kände jag till exempel en tydligare danskänsla i 

avdelningen för västerländsk modern dans än i den för indisk traditionell dans? Möjligen för 

att jag har rikare erfarenheter av det första än vad jag har av de andra.    

   

I inledning till den här uppsatsen skrev jag om dans som något som försvinner men lämnar 

spår; något som börjar och slutar, om och om igen. En sådan uppfattning implicerar att dansen 

lever även när den är över, för att alltid vara redo att börja om. Dans, liksom andra levda erfa-

renheter, är immateriell och låter sig inte fångas och ställas ut i ett museum eller indexeras i 

ett arkiv, men den traderas och finns närvarande genom kroppsminnen. Jag har funnit att min 

uppfattning om möjligheterna för dans att fungera som ett givande utställningsobjekt har 

mycket gemensamt med resonemangen i Michael Kobialkas artikel ”Historical Archives, 

Events and Facts. History Writing as Fragmentary Performance” och Rebecca Schneiders ar-

tikeln ”Archives. Performance Remains”.  Både Kobialka och Schneider utgår från arkivets 

roll i förmedlandet och formandet av historia. Kobialka uppmanar oss till medvetenhet kring 

den historieskapande roll som arkiven spelar då arkivets logik tillåts avgöra vilken sorts struk-

tur ett material bör ha för att vara arkiveringsbart.37 Schneider skriver i en snarlik anda om hur 

                                                
37 Kobialka, Michael, “Historical Archives, Events and Facts. History Writing as Fragmentary Performance”, i 
Performance Research, vol. 7, nr. 4, s. 3-11, Taylor & Francis Ltd, 2002, s. 10 
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arkivens marginaliserande av immateriella kvarlevor upprätthåller tilltron till materiella kvar-

lämningars objektiva bevisningskraft. Hon menar att en analys av hur ”försvinnande” material 

trots allt lever kvar som lämningar kan utmana arkivets logik genom att påvisa att även arki-

vens bestånd lever kvar på ett performativt sätt. Arkiven bygger nämligen också på försvin-

nande då deras bestånd, sedan det lyfts ut ur redan förgångna sammanhang, utsetts till teatrala 

ställföreträdare för utvalda berättelser. Schneiders slutsats är således att materiella såväl som 

immateriella, levda, minnen lever kvar på ett performativt, rituellt sätt. Skillnaden är att de 

minnen som har formen av levda erfarenheter alltid är potentiellt närvarande som genom ekon 

av sig själva.38 Hon skriver: 

 

If echoes […] resound off of lived experience, such as performance, then we are 

challenged to think beyond the ways in which performance seems, according to 

our habituation to the archive, to disappear. We are also and simultaneously en-

couraged to articulate the ways in which performance, less bound to the ocular, 

'enters' or begins again and again, as Gertrud Stein would write, differently, via 

itself as repetition – like a copy or perhaps more like a ritual – as an echo in the 

ears of a confidante, an audience member, a witness.39  

 

Om vi följer Schneiders förslag och betraktar dans som ett självljudande eko är dans egentlig-

en aldrig helt frånvarande. Så fort ett kroppsminne av dans aktualiseras och resulterar i den 

oansenligaste av dansrörelser så är själva dansen inte längre försvunnen, utan närvarande för 

den som utför dansen och eventuell publik. Eftersom representationerna i den permanenta ut-

ställningen samverkar med de (mer eller mindre) gemensamma kroppsminnena och levda er-

farenheterna av dans kan gränsen mellan dans såsom den är i sin mest markanta närvaro och 

såsom den är i sin endast potentiella närvaro vara svår att avgöra. Det är således inte särskilt 

underligt att den permanenta utställningen med stundtals mycket enkla medel kan förmedla 

känslan av dans trots att dansen är åtminstone tillsynes frånvarande.      

 

                                                
 
38 Schneider, Rebecca, ”Archives. Performance Remains”, i Performance Research, vol. 6, nr. 2, s. 100-108, 
Taylor & Francis Ltd, 2001 
 
39 Schneider, s. 106 
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Men även om vi väljer att betrakta dans som någon som egentligen inte försvinner kvarstår 

faktumet att vi inte i efterhand kan erövra en förstahandsupplevelse av specifika danssituat-

ioner på samma sätt som vi in situ kan uppleva en målning av till exempel Pablo Picasso 100 

år efter dess utförande. I sådana här fall är vi ofta hänvisade till olika slag av dokumentation. 

Men som Jones påpekar är den omhuldade liveupplevelsen av kroppskonst ändå ofta över-

skattad eftersom även liveföreställningen förmedlas genom ett raster av konventioner och 

supplement och är därmed ingen garant för en högre grad av närvaro än den som kan upplevas 

genom att ta del av föreställningen i form av dokumentation.40 Diskussionen om legitimiteten 

i utställningars ibland allt för omfattande användning av rörlig bild och interaktivitet företräds 

bland annat av Julian Spalding. I sin bok The Poetic Museum propagerar Spalding för en ba-

lanserad användning av audiovisuella och interaktiva medel. Han ställer halvt ironiskt frågan: 

”Why have a stuffed tiger in a case when you can show a video of one running” 41 Inför denna 

fråga måste dans betraktas som ett specialfall eftersom vi allt som oftast är hänvisade till rör-

lig bild för att ta del av specika danshändelser efter att de ägt rum.   

 

I min inledande beskrivning av Dansmuseet nämnde jag den permanenta utställningens narra-

tiv där representationen av den utomeuropeiska dansen till stora delar domineras av det antro-

pologiska medan det västerländska domineras av det konstnärliga. Det afrikanska bidraget till 

utställningen består av representationer av masker som enligt tillhörande textskylt inte längre 

utövas i sina originalsammanhang. Detta påminner om hur västerländska kanon i allmänhet 

ofta låtit komplexa och samtida apekter i den afrikanska konsten stå i skuggan av de inslag 

som uppfattats som exotiska och naiva.42 Framställningar av det här slaget speglar ett narrativ 

som bygger på begreppsparen natur/kultur, primitiv/civiliserad och folkkonst/finkonst.43 Ef-

tersom ett sådant narrativ i vår postkoloniala tid är allt mer lättidentifierat kan man fråga sig 

varför det trots allt tillåts komma till uttryck på Dansmuseet. Kanske kan frågan delvis besva-

ras genom att studera den permanenta utställningens förhållande till de Marés samling (eller 

”samlingar” som Dansmuseets refererar till den) och diskrepansen mellan de två. Ett ämne för 

                                                
40 Jones, s. 14 
 
41 För en diskussion om en balanserad användning av rörlig bild och interaktivitet i utställningar se kapitlet 
”With or Without Objects” i Spalding, Julian, The Poetic Museum. Reviving Historic Collections, Prestel, Mu-
nich, 2002, s. 55-63    
 
42 Se t.ex. Steiner, Christopher B. ”The Taste of Angels in the Art of Darkness” i Elisabeth Mansfield (red.),  Art 
History and its Institution: Foundations of a Discipline, Routledge, New York & London, 2002 
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vidare forskning är varför denna framställning bibehålls och vilka konsekvenser den får för 

vad vi som besökare tar med oss från utställningen.  

 

Slutligen vill jag återvända till mina frågeställningar. Förmedlar Dansmuseets permanenta 

utställning känslan av dans? Och i så fall, med vilka medel? Genom att iaktta mina upplevel-

ser i utställningen har jag märkt att upplevelseakten sker i samspel med mina erfarenheter, 

min vilja att uppleva och inställningen ”nu är jag på Dansmuseet och här finns det såklart 

dans”. Alla som går till Dansmuseet förväntar sig troligen på grund av museets namn att på 

något sätt se dans. Men trots att danskostymerna och målningarna ger ett begreppsligt intryck 

av dans, så ger de inte nödvändigtvis den danskänsla som dessutom karaktäriseras av en upp-

levelse av tid och rörelse. En sådan danskänsla uppstår performativt i nuet: istället för att med 

olika medel förmedlas till en passiv besökare skapas den genom deltagande.  

 

Det är lätt att anta att det självklara ”medlet” för att uppleva dans i utställningen vore 

genom att titta på filmloopar på utställningen monitorer. Visserligen påminner åsynen av dans 

på film och rörelse och tid, men några av de tydligaste upplevelserna av dans som jag haft i 

utställningen har uppstått i samverkan med mer oväntade medel. De har skett genom att ta till 

mig både film och träsnitt som representerar denna scenkonst och utifrån dessa skapa mig en 

flerdimensionell upplevelse av kabukin som framstår som mer plastisk och personlig än vad 

träsnitten eller filmen gör var för sig. En tydlig men annorlunda känsla av dans har infunnit 

sig då jag tittat på ting som tillhört dansare verksamma i en förgången tid. Jag har lagt märke 

till att jag då skapat en känsla av dans genom associationer och genom att psykologiskt proji-

cera min föreställning av dessa dansares dans och liv på tingen. Upplevelser av det här slaget 

är i mindre grad präglade av tid och rörelse och i större grad präglade av ett emotionellt besjä-

lande av föremål med koppling till dansvärlden. Denna upplevelseakt kan också i enlighet 

med Kobialkas respektive Schneiders resonemang om historieskapande betraktas som en per-

formativ handling där jag i samverkan med utställningen låter dessa ting agera som substitut 

för någonting försvunnet. 

 Film, bilder och föremål är medvetet utvalda medel för att förmedla upplevelser 

på museer. Som vi sett kan de också förmedla känsla av dans utan att själva vara dans. Men 

med vilka medel förmedlas den känsla av dans som beskrivs i kapitel 5 där jag som besökare 

sätts i rörelse? Jag vill inte stanna vid att identifiera balettdräkterna, Öquists målning Opera-

                                                                                                                                                   
43 För förklaring av dessa begreppspar, se t.ex. Williams, Raymond, Keywords, Fontana, London, 1983, s.87    
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baletten och skulpturen av Cullberg som medel för skapandet av denna upplevelse, utan vill 

se till det rumsliga sammanhang som dessa ingår i och skapar tillsammans med min kropps-

liga erfarenhet.    
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7 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om Dansmuseets permanenta utställning kan förmedla 

känslan av dans; och med vilka medel detta i så fall sker. Eftersom dans är en tidsbunden 

konstform som utställningen representerar men som inte är fysiskt närvarande i utställningen 

är det intressant att undersöka på vilka sätt känslan av dans ändå kan skapas. Mitt primära 

undersökningsmaterial har utgjorts av denna utställning vars material består av danskostymer, 

tavlor, skulpturer, andra föremål samt filmloopar som på olika sätt representerar dans, 

dansvärlden eller dans i världen. Min teoretiska utgångspunkt hämtar jag i fenomenologisk 

teori och metod som betonar kroppslig erfarenhet, kroppsminne och kroppens förhållande till 

omvärlden. Min stipulativa definition av ”dans” i den här uppsatsen är: En betydelsebärande 

rytmisk/fraserad kroppsrörelse med inslag av både impulsivitet och uppvisning och som med 

rörelser skapar former/mönster vilka sträcker sig bortom ett oreflekterat vardagligt rörelse-

mönster. 

 

I kapitel 2 ges en inledande beskrivning av utställningens innehåll, olika avdelningar och för-

hållandet mellan avdelningarna. I kapitel 3-5 behandlas utifrån ett förstapersonsperspektiv  

utvalda delar av utställningen som sedan leder vidare till diskussioner om strukturen hos de 

upplevelser av dans som sker i (live)dansens frånvaro.  

I kapitel 3 diskuteras hur dans kan åskådliggöras genom kombinationen bild och rörlig 

bild. Jag analyserar mitt möte med videoloopen av japansk scenkonst och gruppen kabukiträ-

snitt som hänger på en vägg i närheten av filmmonitorn och konstaterar att bild och rörlig 

bild, som representerar samma sorts dans, i det här fallet japansk kabukiteater, kompletterar 

varandra. I kombination med varandra kan de skapa en rikare representation än var för sig.  

Kapitel 4 handlar om mötet med museiföremål såsom en sidenduk som bär avtrycket av 

en kabukiartists  teatersmink samt dansskor som använts av kända och okända dansare på 

1800-talet och det tidiga 1900-talet. Dessa föremål tilltalar mig dels för att de har tydliga in-

dexikala kopplingar till en dansvärld med ett visst åldersvärde och dels för att jag litar på att 

informationen som ges om deras ursprung är sann. Föremålens indexikalitet skapar en känsla 

av närvaro av en förgången tid och de begagnade dansskorna skapar starka associationer till 
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dans. Dessa association är taktila och har ett samband med kroppsliga erfarenheten av skor, 

obekväma skor, gående, underlag och gravitation.  

Innehållet i Kapitel 5 är situerat till avdelningen för modern dans och behandlar upple-

velser av dans i dansens frånvaro som aktiverar och aktiveras av den egna dansimpulsen så att 

dansen faktiskt blir närvarande. Denna upplevelse av dans skapas av en kombination av den 

kroppsliga inlevelsen vid åsynen av visuella representationer av dans och de rumsliga förhål-

landenas inverkan på det rumsliga och kroppsliga medvetenheten. Ett stycke ägnas också åt 

Åsa Unander-Scharin interaktiva koreografiska verk Corpus Aquarium som både koreografe-

rar och låter sig koreograferas av besökaren. På så sätt aktualiserar den besökarens kropps-

minne av dans, vilket kan påverka upplevelsen av utställningen så att den framstår som mer 

dansant. 

 

I kapitel 7 avslutas uppsatsen med en diskussion om dans som en levd erfarenhet och de kon-

sekvenser detta har för dess roll som utställningsobjekt. Jag presenterar Rebecca Schneiders 

resonemang om att performativa levda erfarenheter såsom dans, sin ”försvinnande” natur till 

trots, aldrig riktigt försvinner, utan finns alltid potentiellt närvarande liksom ett genljudande 

eko. Jag poängterar att ett sådant här sätt att förstå dans kan förklara varför det i utställningen 

går att uppleva dans i dess frånvaro.  

Avslutningsvis besvarar jag min frågeställning: Dansmuseets permanenta utställning kan 

förmedla en känsla av dans, men denna känsla förmedlas inte enbartmed museala medel till 

en passiv utställningsbesökare, utan kan på olika sätt skapas av utställningens olika medel 

(film, bild, föremål, skulptur och rumsligt sammanhang) i samverkan med en aktiv utställ-

ningsbesökare och dennes förförståelse av dans.      
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