
DANIEL LINEHAN/HIATUS
BODY OF WORK

25 > 27/04 20:30 | KAAISTUDIO’S
DANS | 70 MIN | IN HET ENGELS

EXTRA Kom op vrijdag 26/04 luisteren naar de post-performance talk met Daniel 
Linehan. (in het Engels)

IN HET  
NEDERLANDS



DANIEL LINEHAN / HIATUS 
BODY OF WORK

Vaak wordt gezegd dat dans een vluchtige, vergankelijke kunstvorm is, die verdwijnt 
zodra de voorstelling is afgelopen. Maar vraag het een danser, en die zal je iets 
helemaal anders vertellen. Dans en choreografie laten sporen na in het lichaam. Vaak 
fysiek en concreet: de ontwikkeling van spieren, het trauma van een blessure. Maar ook 
de herhaling van, en de herinnering aan bewegingen laten hun sporen na. Zo blijven 
choreografieën uit het verleden nazinderen in het lichaam van de danser.

In Body of Work gaat Daniel Linehan bij zichzelf op zoek naar die sporen. Hij verdiept 
zich in het choreografisch materiaal dat hij de afgelopen 15 jaar creëerde en ontdekt 
fragmenten die na al die tijd nog aanwezig zijn in zijn lichaam. Die remixt hij tot een 
nieuwe danssolo: een choreografie van het verstrijken van de tijd, die aantoont hoe het 
verleden altijd in het heden is verankerd.

De solo neemt de vorm aan van een tedere herinnering, met onderbrekingen waar 
bewegingen zijn vergeten, en vervormingen waar ze verkeerd zijn onthouden of 
opnieuw zijn uitgevonden. Linehan combineert bewegingen en fragmenten uit zijn 
choreografieën met gebaren en intieme herinneringen uit zijn kindertijd, en persoonlijke 
mijmeringen over de wereld waarin we leven. Het resultaat is een choreografie over het 
verstrijken van de tijd, die erkent dat het verleden altijd sterk verankerd is in het heden.

• Van Zombie Aporia tot – vorig seizoen nog – Un Sacre du Printemps: sinds hij 
afstudeerde aan PARTS toont de New Yorks-Brusselse choreograaf Daniel Linehan zijn 
werk in het Kaaitheater. Nu staat hij hier voor het eerst alleen op scène.
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In Body of Work zoekt Daniel Linehan uit hoe oude choreografieën in zijn lichaam reso-
neren. Maar in zijn eerste solo sinds Not About Everything (2007) kijkt hij niet zomaar 
achterom. ‘Al dansend wil ik het verleden nieuw leven inblazen.’

Stilstaan, terugblikken en verzamelen wat je hebt: het lijkt voorbehouden aan kunstenaars 
in de herfst van hun carrière. Niet zo voor Daniel Linehan, wiens intrigerende choreo-
grafieën cirkelen rond begrippen als geheugen en herhaling. Voor een gevorderde dertiger 
maakt de Amerikaan opvallend vaak retrospectief werk. Zes jaar geleden verzamelde hij 
zijn oeuvre al eens in het boek A No Can Make Space. Nu boetseert Linehan, met zijn 
dansgezelschap Hiatus kind aan huis bij deSingel, een danssolo met bestaande dansfrag-
menten én jeugdherinneringen. Body of Work is zijn intiemste werk tot nu toe. ‘Eerlijk 
gezegd: ik was een beetje bang om zo persoonlijk te worden.’

Waarom kies je deze keer wel voor een dansvoorstelling om bestaand werk te verzame-
len?
Toen ik A No Can Make Space samenstelde, worstelde ik met de dans als vergankelijke 
vorm. Eens je een voorstelling hebt uitgevoerd, is ze voorbij: dat vond ik frustrerend. 
Daarom wilde ik een object maken dat het publiek kon bijhouden. Het boek is daardoor 
een soort anthologie geworden, terwijl de dansfragmenten in Body of Work nog leven en 
blijven veranderen. Deze solo is meer dan een retrospectief werk. Ik verwerk er wel sporen 
in uit voorstellingen die ik eerder maakte, maar ik vraag me ook af wat die vandaag nog 
betekenen. Voor die insteek biedt dans een meer zinvolle vorm. Het idee van vergankelijk-
heid werkt bevrijdend: nu interesseert het me juist hoe je met bestaande fragmenten elke 
dag nieuwe combinaties kunt maken.

Je werk confronteert dans met andere disciplines, zoals video, spraakopnames en da-
daïstische taal. De ‘body’ uit de titel is een open concept, meer dan alleen een dansend 
lichaam.
Als titel verwijst Body of Work naar mijn oeuvre als geheel, maar ook naar een levend 
lichaam. Dat lichaam is in mijn voorstellingen nooit zomaar een visueel beeld. Ook de 
stem zie ik als een fysiek element van het lichaam: het is een trilling die ook kan resoneren 
in het lichaam van de toeschouwer. In Body of Work tast ik de uiteinden en grenzen van 
mijn lichaam af. In het begin meet ik ermee de ruimte op, terwijl ik later soundscapes cre-
eer door een microfoon tegen mijn huid en kleren aan te schuren. In het verleden werkte 
ik vaak met andere media naast dans, zoals video en tekst. Maar ik bekijk die verschillen-
de media altijd in relatie tot het lichaam. Als ik me zou beperken tot één taal, kan ik de 
menselijke ervaring nooit volledig tot uitdrukking brengen. Door dans te vermengen met 
tekst, video en andere media voelt die expressie voor mij completer.

‘IK BEN DE VERGANKELIJKHEID VAN DANS ALS  
BEVRIJDEND GAAN ZIEN’
DANIEL LINEHAN IN GESPREK MET GILLES MICHIELS (DESINGEL, DECEMBER 2018)



Body of Work is je eerste solovoorstelling sinds 2007. Wat maakt zo’n solo bijzonder?
Een solo geeft me uiteraard de kans om persoonlijk te zijn, maar de moeilijkheid ervan 
is dat ik niet buiten mijn stuk kan stappen om er objectief naar te kijken. Aan het be-
gin van het creatieproces koos ik er bewust voor om geen video’s van mijn ouder werk 
te bekijken, maar om terug te vallen op wat nog in mijn herinnering leeft, op wat nog 
betekenisvol lijkt uit mijn verleden. Ik wilde de focus leggen op wat er in mijn geest 
en lichaam speelde. Maar het is ook belangrijk tijdens het creatieproces om geconfron-
teerd te worden met een externe blik - omdat ik dans en performance als uiterst sociale 
vormen zie. In Body of Work spreek en raak ik de toeschouwers aan, dus het is vreemd 
om alleen in de studio te repeteren. Als er niemand is, ontbreekt de fysieke link die 
mijn werk verlangt. Daarom is het nuttig om met dramaturg Vincent Rafis te werken 
en regelmatig ook gasten uit te nodigen in de repetitiestudio.

Hebben de kijkers die je werk kennen een streepje voor bij deze voorstelling?
Wie met mijn werk vertrouwd is, zal bekende fragmenten in een nieuwe context zien. 
Maar voor anderen kan Body of Work zeker een introductie bieden. Ik maak de solo 
met een breed publiek in gedachte, ook toeschouwers die nooit eerder werk van mij 
gezien hebben. Daarom nodig ik als testpubliek naast vrienden en collega’s ook men-
sen uit die mijn werk niet kennen. Op het podium houd ik de ruimte klein en laat 
ik mij door het publiek omringen. Door die vorm merken de toeschouwers dat ze na 
een tijd niet alleen naar mij, maar ook naar elkaar gingen kijken. Zo wordt de relatie 
tussen performer en publiek minder binair. Ik hoop een gedeelde ruimte te creëren, 
waarin iedereen zijn of haar relatie tot het geheugen kan onderzoeken.

Opvallend is dat je in de voorstelling ook jeugdherinneringen gebruikt. Wat voegen 
die toe?
Het was mijn dramaturg Vincent Rafis, een psychoanalist, die me aanmoedigde om 
fragmenten uit mijn jeugd toe te voegen. In de voorstelling deel ik met het publiek 
enkele van de vroegste herinneringen uit mijn kindertijd. Ik moet bekennen dat ik 
eerst een beetje bang was om zo persoonlijk te worden. Waarom zou een publiek dat 
interessant vinden? Maar volgens mij kunnen die fragmenten toch wel iets vertellen 
over de ontwikkeling van mijn persoonlijkheid. Ik was thuis de enige die het artistieke 
milieu opzocht. Soms vraag ik me af hoe ik vanuit die context choreograaf kon wor-
den. Misschien kunnen deze herinneringen een deel van het antwoord geven, maar ik 
hoop ook dat ze het publiek stimuleren om in zichzelf het verleden te laten herleven.


