Open Call voor ATD docenten: onderzoeksgroep Belichaamde kennis in theater en dans
Onderzoeksgroep Belichaamde kennis in theater en dans zoekt nieuwe leden! Ben je docent
(beginner of gevorderd) binnen de Academie voor Theater en Dans? Wil je jezelf (verder)
ontwikkelen als onderzoeker? Wil je manieren vinden om de belichaamde kennis waar je
mee werkt in je onderwijs te verdiepen, te onderzoeken en/of te archiveren? Ben je op zoek
naar uitwisseling met andere ATD docenten rond het thema van fysiek praktijkonderwijs en
belichaamde kennis? Zo ja, dan is deze kenniskring misschien iets voor jou. We hebben
ruimte voor vier nieuwe leden.
Wie zijn wij?
De onderzoeksgroep bestaat uit een groep van ongeveer 13 docenten van verschillende
afdelingen in de ATD (zie hieronder), die is ingebed in DAS Research en wordt geleid door
theaterwetenschapper en docent op de mime-opleiding Marijn de Langen. We doen
onderzoek naar de belichaamde kennis waarmee we werken in onze onderwijspraktijken. Dit
gebeurt in maandelijkse bijeenkomsten van 3 uur, die plaatsvinden in een studioruimte in
DAS Graduate school of aan de Jodenbreestraat, of buiten.
We werken op de vloer, delen en onderzoeken onze fysieke praktijken. Alle leden van de
groep ontwikkelen hun eigen onderzoekstraject. We lezen samen, soms nodigen we gasten
uit. We formuleren onze onderzoeksinteresses, urgenties en vragen, die direct geïnspireerd
zijn door ons werk met studenten, en die het lesgeven ook voeden. We wandelen en praten
samen, onderzoeken verschillen. We vinden manieren van werken uit. We zoeken naar
mogelijkheden om ons te verbinden met andere platforms, kunstenaars en instituten.

Bijeenkomst van de onderzoeksgroep bij de Westergasfabriek: een ‘swarming rehearsal’ met docent Floor van Leeuwen die onderzoek
doet naar collectieve zwermbewegingen. Zie voor een interview met Van Leeuwen over dit onderzoek de eerste 3 minuten van deze
uitzending van VPRO'S Tegenlicht: https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2020-2021/de-toekomst-vanprotest.html#fefab3ed-149c-4dd9-be3b-bde3fe23ec54

Sommigen van ons hebben over hun onderzoek gepubliceerd, en/of erover uitgewisseld op
(inter)nationale conferenties. Anderen beginnen net met schrijven en onderzoeksvragen
stellen. Wij waarderen deze diversiteit enorm: je kunt al een praktijk als onderzoeker

hebben, maar je hoeft nog geen onderzoeker te zijn, het gaat vooral om de wens om
onderzoeker te worden. Door het doen van onderzoek verdiepen en vernieuwen we onze
kennis als docenten, en dat vloeit direct terug in ons werk met studenten.

Scenografie student Menno Meijners in een onderzoeksworkshop voor studenten over de dynamische relatie tussen kostuum en
beweging, geleid door Carly Everaert (Scenografie) en Maria Ines Villasmil (SNDO). Deze samenwerking was een direct resultaat van de
samenwerking van deze docenten in de EKTD onderzoeksgroep.

Belichaamde kennis is kennis die inherent is aan het lichaam. De ATD barst uit zijn voegen
van zeer specifieke vormen van belichaamde kennis, van ‘what a body can do’ (Spatz 2015).
Kennis over onderwerpen die van vitaal belang zijn voor de podiumkunsten, zoals het
gebruik van spierspanning en ontspanning, ademhaling, ritme, ‘pulling the bones away from
each other', kennis over stof op huid, over de dynamiek tussen lichamen en licht, lichamen
en ruimte, lichaam en geest, lichamen en technologieën, over publiekslichamen, over fysieke
trainingsmethodes en legacies, over belichaamd racisme en heteronormativiteit, over
queerness, over aanwezig zijn in het hier en nu...enzovoorts. Het onderzoeken, bespreken
en expliciteren van deze kennis binnen het kader van deze onderzoeksgroep kan vele
verschillende vormen aannemen, zoals schrijven, tekenen, film, motion capture, fotografie,
workshop enz.
Het onderzoek dat we in deze groep ontwikkelen is belangrijk om een aantal redenen,
waaronder de uitwisseling en overdracht van kennis tussen verschillende generaties, en
tussen verschillende tradities en culturen. Onderzoek naar bestaande belichaamde kennis
kan innovatie stimuleren en nieuwe kennis genereren. Door prioriteit te geven aan
onderzoek naar belichaamde, praktijkgerichte kennis die de podiumkunsten kenmerkt,
streeft deze onderzoeksgroep ernaar bij te dragen aan de vernieuwing, diversificatie en
verrijking van bestaande theater- en danshistorische narratieven.

Huidige leden: Katharina Konradi (mime, atka), Maria Ines Villasmil (sndo, ecd), Floor van
Leeuwen (mime), Roos van Berkel (dd, ecd), Carly Everaert (scenografie), Patrick Acogny (dd,
ecd), Fleur van den Berg (mime), Lot Siebe (dd, ecd), Esther Snelder (mime). Oud-leden:
Angela Linssen (mtd), Fabian Santarciel (mime), John Taylor (ecd), Andreia Porto
(onderzoeksstagiaire MA Dramaturgie aan de Universiteit Utrecht). De groep is in 2019
gestart als onderdeel van Marijn de Langens postdoctorale onderzoeksproject rondom de
archieven van de Nederlandse mime, gefinancierd door NWO/SIA, dat momenteel
plaatsvindt binnen de ATD. De Langen is docent en onderzoeker bij de Mime Opleiding en
onderzoeker en staflid bij Das Research.
Als je mee wilt doen, stuur dan uiterlijk op 5 november 2021 in max. 500 woorden je
motivatie en een korte beschrijving van je onderzoeksinteresses, plus je beschikbaarheid op
de hieronder genoemde data naar marijn.delangen@ahk.nl (ook voor al je vragen). We
hebben plaats voor 4 nieuwe leden. Je wordt betaald door DAS research voor de uren dat je
aanwezig bent tijdens de bijeenkomsten. Afhankelijk van het aantal reacties kan een
selectieprocedure nodig zijn: op basis van 1) diversiteit en inclusie (vertegenwoordiging van
alle ba-programma's, culturele diversiteit), 2) de inhoud van de motivatie en
onderzoeksinteresses, 3) beschikbaarheid. Check je beschikbaarheid op deze data: (alle
bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 14.00-17.00 uur, met uitzondering van het
research Lab weekend).
8 december 2021
Januari: 14-16 of 21-23: Onderzoekslab weekend in Friesland
16 februari 2022
16 maart 2022
13 april 2022
18 mei 2022
15 juni 2022

We houden een open bijeenkomst waar iedereen die geïnteresseerd is kennis kan komen
maken, vragen kan stellen en waar je kan uitvinden of dit iets voor jou zou kunnen zijn. Deze
bijeenkomst is op 3 november 2021, 14.00-17.00 uur bij DAS Research. Het is fijn als je je
aanwezigheid aankondigt via marijn.delangen@ahk.nl.
Meer informatie over de individuele onderzoekers is te vinden op de website van DAS
Research. Zie ook dit interview met Maria Ines Villasmil, en dit interview met Carly Everaert.

Connect with your breathing. Look at each other. Pressing gently hands. A la terre, et
au ciel, par les autres.i

Floor van Leeuwen en Katharina Konradi tijdens een research wandeling
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Lot Siebe citeert Patrick Acogny

