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Ook Gehmacher is hier duidelijk over: ‘Dit buiten, 
dit tegenover, deze mensen bestaan, ook wanneer er 
niemand in de ruimte is. (…) Van dit tegenover ben ik 
me bewust, het buiten is in mij steeds aanwezig, als 
constituerend deel van mijn in-mezelf-zijn. Altijd. In 
het instantiëren van mijn partituur verlies ik me niet in 
mijn lichaam en word ik nooit één met tijd en ruimte. 
Daarin geloof ik niet, en het verlangen naar zo’n dans 
heb ik niets te bieden.’9 Hoe om te gaan met het feit dat 
we altijd deel uitmaken van een cultuur die onze hande-
lingsruimte bepaalt? Hoe de intersubjectiviteit erken-
nen die wordt uitgelokt door de blik van de ander? Hoe 
om te gaan met de onmacht tegenover een buiten waar 
we nooit volledig vat op zullen krijgen? Als antwoord 
op dit appèl van het buiten verkiest Gehmacher in zijn 
werk tegelijk te zwijgen en te spreken, een expressio-
nisme dat al stotterend met zijn historische wortels in 
dialoog treedt: ‘Hoe komen we terug tot onszelf, her-
overen we ons lichaam en zijn expressie?’10 

2.
Het zwijgende lichaam weerstaat het gebabbel van de 
theaterruimte, die barst van de codes. Het zwijgen ruimt 
ook plaats voor het luisteren, dat een andere ontvanke-
lijkheid dan het kijken in zich draagt. Omdat we onze 
oren niet zomaar kunnen afsluiten en er dus ook heel 
wat ruis binnenkomt. Omdat het luisteren de strikte 
tegenstelling tussen binnen en buiten opheft, en daar-
mee ook de logica, die gangbare opvattingen over het 
zichtbare lichaam ondersteunt. Voor Gehmacher hebben 
muziek en geluidsfragmenten ook een documentaire 
waarde. Ze halen onze cultuur als een readymade het 
theater binnen en brengen de herinnering op gang. ‘It 
seems to be that it’s not just a memory space, sound is 
also an intrusion of an alien that is off stage: audible but 
not visible, whereas the body is visible, not audible.’11 Het 
luisteren als opstap naar een alternatief expressionisme, 
gedragen door een bewustzijn voor het buiten?
 Dit motief staat centraal in das überkreuzen beyder 
hände, waarin Gehmachers dans aanvankelijk volledig 
losgekoppeld is van Mozarts Fantasie in C-Moll – eerst 
de dans terwijl het zaallicht aanblijft, daarna de mu-
ziek in het halfduister. Die dissociatie is meer dan een 
dramaturgische truc om te kunnen omgaan met de wat 
ongemakkelijke opdracht een werk te choreograferen 
op muziek van Mozart. Ze introduceert letterlijk het 
luisteren als thema en doordringt de hele voorstelling, 
ze maakt van het lichaam een klankbord. Terwijl 

Gehmacher danst, kijkt pianist Alexander Lonquich 
vanaf de prosceniumboog toe – of luistert hij? Aan het 
einde van de voorstelling zal hij dit gebaar herhalen, 
ditmaal vanaf de achterwand én met gesloten ogen – hij 
luistert dus naar de dans, net zoals Gehmacher vanuit 
een verstilde pose op de vloer naar de muziek luistert.
In Between now and then staat centraal op de bühne een 
totem van luidsprekers. De luidspreker als object, als 
readymade, als iets wat tot spreken gebracht kan worden 
door muziek te spelen of door interactie met een lichaam. 
Hier blijft hij zwijgzaam, hult zich in de potentialiteit 
van geluid en vraagt nadrukkelijk om af te wachten en 
beter te luisteren. Een opschorting die aangeeft hoe om-
zichtig met het buiten dient te worden omgegaan. ‘Altijd 
weer mijn angst voor cultureel gevormde en daarmee 
leesbare materialen’, schrijft Gehmacher ergens.12 Aan 
het einde van het stuk onttakelt Frédéric Schrancken-
muller de totem tot een uiteengevallen, inert lichaam 
verspreid over de dansvloer – niet langer de mogelijke 
drager van een dominante cultuur en haar grammatica.
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das überkreuzen beyder hände vangt aan met een emble-
matisch gebaar: terwijl Lonquich toekijkt, kromt Geh-
macher zijn lichaam tot het als het ware één grote holte 
vormt. Generositeit en ontvankelijkheid, het luisteren 
en de afwezigheid, het symboliseren van het onzichtba-
re in een gebaar. Dit alles zit vervat in een simpele pose 
die het vervolg van de choreografie aankondigt.  
Via armgebaren brengt Gehmacher de afwezigheid 
rondom zijn lichaam in kaart, als een act van herinne-
ring en rouw, als een virtuele oefening in socialisatie. 
Die leemtes en vervagende kanten van de eigen iden-
titeit worden opnieuw gesymboliseerd in gebaren, of 
letterlijk aan het lichaamsoppervlak door lichaamshol-
tes te markeren – oksel, binnenzijde van de elleboog, 
oogholte, ruimte langs de hals. Het is een zoekend en 
kwetsbaar lichaam. Het erkent dat het niet volmaakt en 
niet volledig aanwezig is zoals de tijdloze, normatieve 
lichaamsbeelden in de media het willen. Daarentegen 
draagt het bewust sporen van het verleden en de cul-
turele omgeving. De gebaren zijn doordrongen van 
melancholie, omdat ze het afwezige slechts kunnen 
symboliseren, maar nooit opheffen of zichtbaar maken. 
Overigens stoelt Gehmachers ruimtebehandeling op 
dezelfde principes: een sculpturale benadering van 
negatieve ruimtes, die als evenveel moulages plaats voor 
afwezigheid en potentialiteit creëren. Wat meteen 

Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
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