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Ook de Franse choreograaf Boris Charmatz is met 
Quintette cercle (Montpellier danse, juni 2006) op het einde 
van een cyclus beland. Na een jarenlange deconstructie 
van dans als picturaal medium en een verregaande 
verstoring van de visuele perceptie, herneemt Char-
matz nu oudere choreografieën, ditmaal echter in een 
eenvoudige, frontale vorm. ‘Je cherche à calmer le jeu 
des dernières pièces. Pas de brouillage, ni de torsion, 
je veux que les choses soient lisibles’, aldus Charmatz 
in het programmablaadje.5 Na de verlustiging in het 
weerbarstige terug naar het leesbare? Eigenlijk heeft 
het werk van Charmatz altijd een uitgesproken expres-
sionistische zijde gehad, niet verstoken van melancholie 
en theatraliteit. De notie ‘expressionisme’ is al een tijd 
uit de mode maar een interesse die Gehmacher en  
Charmatz delen, is de uitdaging om er een eigentijdse 
definitie van te formuleren.

1.
‘Wat kan door het lichaam worden gezegd?  
Het zou goed zijn, wanneer de danser beschikking heeft 
over een lichaam. Over welk lichaam? Over een lichaam, 
waar hij zich bewust van is. Wat betekent bewustzijn? 
Bewustzijn betekent dat hij de gebaren niet speelt, maar 
ook niet belichaamt. Terwijl spelen betekent dat hij 
doet alsof, wijst belichamen erop dat hij dit gebaar vol-
ledig in zijn lichaam opneemt, het in zekere zin is. Noch 
het ene, wat altijd volledige afstand inhoudt, noch het 
andere, wat deze afstand volledig opheft, lijkt hier aan-
gewezen. Wellicht zou het moeten zijn alsof de danser 
toekijkt hoe hij de gebaren uitvoert, en tegelijk in staat 
is ze te beheersen. Het gebaar en het lichaam overmees-
teren elkaar wederzijds’, aldus Gehmacher in het Incu-
bator-boek.6 Hoe tegelijk dingen beleven en observeren, 
belichamen en uitdrukken? Die paradox levend hou-
den, is de inzet van een eigentijds expressionisme, dat 

de fundamentele beperkingen van het subject erkent en 
als horizon aanwendt.
 Het expressionisme uit de eerste helft van de twintig-
ste eeuw zocht naar gevoelens, diepere waarheden en 
essenties onder/achter/voorbij de oppervlakkige schijn 
van uiterlijke vormen, die vervolgens, in een beweging 
van binnen naar buiten, tot uitdrukking konden wor-
den gebracht. De paradox die Gehmacher beschrijft, 
was niet aan de orde omdat dit authenticiteitstreven een 
vervulde eenheid van subject, lichaam en beweging 
voorstond. Het veronderstelde dus ook een typisch 
modern subject dat volledig autonoom kon handelen 
en dat blaakte van zelfgehoorzaamheid en zelfinzicht, 
of het nu in de verlichtingstraditie naar de stem van de 
rede luisterde, of in de romantische zin zijn gevoelens 
au sérieux nam.
 ‘Van oudsher blijkt de gebiedende dwang – of die nu 
innerlijk en affectief of uiterlijk en sociaal van aard is 
– de krachtigste agens van de ontremming te zijn. Maar 
omdat de activiteitscultuur van de moderniteit zich 
tegen de heteronomie afzet, zal ze methodes zoeken en 
vinden om het gebiedende in de ontvanger zelf te projec-
teren, zodat die, als hij toegeeft, slechts aan zijn inner-
lijke stem lijkt te gehoorzamen.’7 Precies om die redenen 
noemt Peter Sloterdijk het subject per definitie verdacht: 
‘Onderdeel van de fundamentele suspectheid van het 
gewrocht dat subject heet, is de onbeantwoordbaarheid 
van de vraag of de verdachte zijn potentiële en actuele 
daden “uit zichzelf ” verricht dan wel of hij een bezetene 
respectievelijk een automaat is, die aan anonieme mach-
ten onderworpen is, of die nu mechanisch of demonisch 
zijn. Het subject is een niet-triviaal complex van ambitie 
en reflectie, respectievelijk van energie en achterbaks-
heid.’8 Het vraagt overigens weinig verbeelding om 
hierin een kritiek te lezen op de alomtegenwoordigheid 
van een liberaal discours, gedragen door toverwoorden 
als ‘voluntarisme’ en ‘zelfmanagement’.

Der Pantomime sagt: ‘Ich verspreche, dass ich schweige.’ 
Der Tänzer verschweigt, dass er spricht.  
Wie also spricht sein Körper, und dies nicht im metaphorischen, 
sondern tatsächlich phonetisch-physikalischen Sinne?

Philipp Gehmacher1

DAT HIJ SPREEKT?
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