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‘Ik wil mijn methode van lichamelijke expressie en 
representatie niet meer aan anderen uitleggen. Dat heb 
ik nu al jarenlang gedaan. Ergens in een stomme studio. 
Daar heb ik genoeg van’, zo schrijft de Oostenrijkse cho-
reograaf Philipp Gehmacher.2 In zijn poëtica van het be-
schikbare is het immers aan anderen om zijn discours en 
zijn ideeën toe te eigenen en te belichamen, voorbij een 
eenduidig auteurschap of een strakke tweedeling tus-
sen makers en publiek. Sinds de solo In the absence (1999) 
zoekt Gehmacher naar de schaduwzijde van het zicht-
bare lichaam en de dominante culturele idealen die het 
vormgeven: een onderzoek dat zijn eindpunt kende in 
het groepsproject Incubator (2004-05), in proposities over 
subjectiviteit en afwezigheid, het sociale en het gebaar.3 
Voor Gehmacher mag aan het einde van die cyclus een 
en ander duidelijk geformuleerd zijn maar is dit alles 
wel voldoende gedeeld met een publiek? In voorstellin-
gen werd dit onderzoek beschikbaar gemaakt voor een 
emotionele ervaring, maar Gehmachers expressionisme 
blijft weerspannig. Wat drukt het nu precies uit?
 Het afgelopen seizoen zat Gehmacher niet stil. Pre-
cies de vraag naar wat rest aan het einde van een cyclus 
leek hem bezig te houden. Met zijn medewerkers blikt 
hij in een boek over Incubator (juli 2006) terug op het 
werkproces en de belangrijkste vragen, waarbij een 
afsluitend discours over het eigen werk haast angst-
vallig wordt vermeden.4 Voor zichzelf zette hij een en 
ander nog eens op een rijtje in twee solo’s met een wat 
vrijere vorm: das überkreuzen beyder hände (Kaaitheater, 
juni 2006) en like there’s no tomorrow (Schauspielhaus 
Sankt-Pölten, juni 2006). Alsof dat nog niet genoeg was, 
maakte hij op uitnodiging van de Franse auteursrech-
tenorganisatie SACD een solo voor de Franse danser 
Frédéric Schranckenmuller. In Between now and then 
(Montpellier danse, juni 2006) was de overdracht van 
zijn eigen bewegingstaal en denkwereld letterlijk de 
inzet van de productiestructuur en het proces.
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