
herhalen. Zo wordt bij elke stilstand ook elke herinne-
ring, elk gegeven dat voorbij is, meegenomen. 
In de tekstsolo, die de voorstelling afsluit, zegt hij dat in 
zoveel woorden. Als hij eerst voor de ene microfoon gaat 
staan, en daarna voor de tweede, hoor ik iemand in de 
zaal zijn keel schrapen. Je had niet verwacht dat Gehma-
cher zou kunnen praten, maar zijn ritme is in perfecte 
harmonie met de muziek van de soundscape. Heel traag, 
in verschoven tijd, alsof hij een brief meeleest terwijl die 
geschreven wordt, zegt hij: 

‘ Th is   is  t he  moment    where  
I   h ave   to  a c c ept   t he   pla c e …  pla c e   I’m   in.  
I    wa nt you  to  k now  
t h at   I   love   a nd   cher ish  you. 
You  g ave me   my   beg in n ing ’. 

En met die woorden wordt de afl ossing aangegeven.  

Bron: Lepecki, André. “Still: On the Vibratile Microscopy of Dance.” 

ReMembering the Body. Brandstetter, Gabriele and Völckers, Hortensia 

(Eds). Ostfi ldern-Ruit: Hatje Cantz Publishers, 2000: 334-366.

 Sloterdijk zoals geciteerd in: Lepecki, André. Exhausting 

Dance: Performance and the politics of movement.. New York : 

Routledge, 2006.

 Philipp Gehmacher in een interview met Martin Hargrea-

ves in 2002, zoals geciteerd in: Hargreaves, Martin. “Een 

poging tot een goed-genoegrelaas over Philipp Gehma-

chers good/enough. Peeters, Jeroen (ed). Schaduwlichamen. 

Over Philipp Gehmacher en Raimund Hoghe. Shadow bodies. On 

Philipp Gehmacher and Raimund Hoghe. Maasmechelen: CC 

Maasmechelen, 2006: 9-26.

 Zie ook Bernard, Michel.”Danse et musicalité: Les jeux de 

la temporalisation corporelle”. De la création chorégraphique. 

Centre national de la danse, 2001. 
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