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verklaart waarom Gehmachers werk een grote bühne 
nodig heeft: om de menigte van spectrale lichamen 
ademruimte te geven.
 Een hand, losgeslagen van haar alledaagse, functio-
nele context, op zoek naar het afwezige, het onbekende, 
het andere, het sociale. In de solo tracht Gehmacher die 
basisdynamiek van zijn bewegingstaal nog te rekken 
door ze een haast abstracte vorm te geven, waarin het 
gebaar een teken wordt – zoals het herhaalde kruisen 
van de armen bijvoorbeeld. Of door de ‘expressionisti-
sche’ tendens in zijn bewegingsarsenaal uit te buiten, 
waarbij ook de borstkas plots een holte wordt waaruit 
een kloppend hart tevoorschijn komt. Dat ene moment 
brengt contrast aan in de doorgaans sobere en strenge 
esthetiek van Gehmacher. Het schuwt het letterlijke, 
speelse en theatrale niet – als een vrije vorm die in ze-
kere zin Mozarts Fantasie spiegelt.
Nogmaals: ‘Hoe komen we terug tot onszelf, heroveren 
we ons lichaam en zijn expressie?’ Door het lichaamsop-
pervlak te markeren en zodoende te waarderen als de 
plek waar zich een identiteitsdrama afspeelt in dialoog 
met het buiten. Ons ‘echte’ zelf zit immers niet ergens 
achter of onder het oppervlak, het is integendeel onze 
specifieke verschijning die ‘authentiek’ is. De omke-
ring van het traditionele authenticiteitsfantasma en 
het mensbeeld dat ermee samenhangt, laat eerst toe 
verschil uit te drukken – en dus ook ons eigen verschil, 
ondanks onszelf.13

 In de solo Between now and then loopt dit proces van 
toe-eigening, van de herovering van het eigen lichaam 
en zijn expressie op het buiten, spaak. Wat in de weg 
zit, is een tweede toe-eigeningsproces, datgene waarbij 
Frédéric Schranckenmuller zich de taal van Philipp 
Gehmacher tracht eigen te maken. Schranckenmuller 
weet alle gebaren en bewegingen minutieus uit te voe-
ren, maar het blijft allemaal bloedeloos: de drang naar 
exploratie, de gedachtestroom en het discours van Geh-
macher zijn er niet om die bewegingen te schragen, zijn 
lichaam al evenmin. Omdat het nooit vreemde bewegin-
gen en een vreemd universum zijn, weet Schrancken-
muller het zich paradoxaal genoeg niet eigen te maken. 
Hij komt niet van het reproduceren tot het handelen, 
van het zwijgen tot het spreken, waardoor er uiteinde-
lijk nog weinig op het spel staat. Alsof een opdracht van 
de sacd onvermijdelijk op dit falen moest uitlopen. Bet-
ween now and then biedt eerder een reflectie op ownership 
dan op identiteit, omdat verschillen persisteren, wars 
van regelgeving over auteurschap.

4.
In tegenstelling tot Gehmacher, schuwt Boris Char-
matz’ expressionisme het uitbundige en het letterlijke 
niet. De choreografische sequensen en het decor van het 
korte groepsstuk Quintette cercle stammen uit de ‘pseu-
do-voorstelling’ voor één toeschouwer héâtre-élévision 
(2002), zij het niet gepresenteerd als een fragmentari-
sche videomontage, maar simpelweg frontaal en live in 
het theater, helder en duidelijk. Eerder dan een retour à 
l’image, lijkt Charmatz hier een lange cyclus te willen re-
duceren door te wijzen op het materiaal zelf, op datgene 
waar zo veel analyses en interpretaties aan voorbijgaan 
– met een bevreemdend resultaat. Dramaturgie is voor 
Charmatz nooit een contextualiserende aanvulling op 
de dans, maar doordringt daarentegen alle facetten van 
het werk.14 Daarom kan hij ook vol vertrouwen vernuf-
tige dramaturgische constructies aan de kant zetten om 
het bewegingsmateriaal ‘voor zich’ te laten spreken.
 Gekleed in blauwe académiques geven de vijf dan-
sers zich dus volledig over aan hun materiaal. Vooraan 
kronkelt Julia Cima spastisch over de vloer terwijl Latifa 
Laâbissi naast haar zit en klokkende geluidjes maakt. 
Halverwege staan Nuno Bizarro en Benoît Lachambre 
aan weerszijden van de bühne, hun monden verbonden 
met een lang touw waaraan een wit bord bengelt – als 
een uitgewist beeld dat ze letterlijk leven inblazen en 
doen dansen. Daarachter danst Charmatz zelf in een 
manshoge, zwartgelakte doos: rechtop, met de vuist 
geheven, maar alsnog ingehouden. Dit is inderdaad Ma-
terialreibung,15 waarin alle details helder zijn en voor zich 
spreken, maar waarbij onze dramaturgische verwach-
tingspatronen, die gericht zijn op het lezen en ontrafelen 
van voorstellingen, buitenspel worden gezet.
 Wat na deze strategische reductie volgt, laat zich nog 
het best benaderen als drie proposities waarin Char-
matz met authenticiteitsfantasma’s aan de haal gaat, ze 
historiseert en theatraliseert. Gedreven door muziek 
van de Amerikaanse modernist Henry Cowell, Anger 
dance (1914), storten de vijf dansers zich strijdlustig en 
met gebalde vuisten in een gezamenlijke, frontale dans 
– met expliciete reminiscenties aan de expressionisti-
sche traditie uit het interbellum. Dit expressionisme is 
niet enkel doordrongen van historisch bewustzijn, het 
is ook uitgesproken theatraal: eerder dan in het citaat 
lijkt Charmatz geïnteresseerd in de transformatie van 
zijn dans in een act, voorbij elke ironie – en juist daarom 
toch weer ambigu.

Philipp Gehmacher, Incubator • Foto: E.W.


