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Residenties in Utrecht verbindt internationale makers van film, muziek en en kunst aan onderwijs en wetenschap in Utrecht

Persbericht, dinsdag 9 februari 2016

RESIDENTIES IN UTRECHT  JUAN ONOFRI
Over de relatie tussen het brein en de beweging van de danser
Juan Onofri Barbato, danser en choreograaf uit Argentinië, is van 9 februari t/m 26 februari 2016 gast van
Residenties in Utrecht. In zijn werk laat Onofri zich inspireren door neurowetenschappelijk onderzoek naar de
beweging van de mens. Op uitnodiging van Het Huis Utrecht komt Onofri naar de stad om onderzoek te doen voor
zijn nieuwe voorstelling BANG, waarin hij de grenzen van het menselijk lichaam in een dansduet verkent. Tijdens
zijn onderzoek deelt hij zijn kennis met verschillende (dans)opleidingen en ontmoet hij wetenschappers,
choreografen en dansers. Aan het eind van de Residentie, op donderdag 25 februari vanaf 16.00 uur, presenteert
hij de resultaten met een preview van BANG in Het Huis Utrecht.

In februari worden dans en neurowetenschap aan elkaar gekoppeld met de komst van choreograaf Juan Onofri Barbato. Voor
zijn voorstelling Duramadre deed hij twee jaar lang onderzoek vanuit de neurowetenschap naar de structuur van lichamelijke
bewegingen. Hij baseerde zijn danstaal op het myofasciale weefsel, dat onze spieren en botten op zijn plaats houdt. Dit
resulteerde in een voorstelling vol schokkende, neurotische bewegingen. Begin vorig jaar was de voorstelling ook in Nederland
te zien en deze ontving lovende kritieken.
Programma
Tijdens zijn verblijf in Utrecht doet Onofri onderzoek naar de relatie tussen het menselijk lichaam en de hersenen en gaat op
zoek naar nieuw materiaal voor zijn voorstelling BANG. Zo is hij bij de Universiteit Utrecht te gast bij de minor ‘Brains and
Bodies’ van de opleidingen Psychologie, Filosofie en Theaterwetenschappen, en bij het Lectoraat Performatieve
Maakprocessen van de HKU. Daarnaast geeft hij masterclasses aan de danstalenten van DOX en op het ROC Midden
Nederland. Donderdag 18 februari tijdens ‘Another Design of the Body’ gaan Onofri en choreograaf Arno Schuitemaker in
gesprek over de vraag hoe dans kan helpen ons lichaam en onze hersenen beter te begrijpen. Zij praten met onder andere
Hans Dooremalen (Wetenschapsfilosofie) en Isis Germano (Media en Cultuurwetenschap) over hun manier van werken. Het
panelgesprek begint om 20.00 uur in Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, tickets €5,.
Daarnaast werkt Onofri samen met danseres Amparo González Sola en samen gaan zij ontmoetingen aan met lichtontwerper
Robert Groenewald en choreograaf Jasper van Luijk. Donderdag 25 februari rondt Onofri zijn Residentie af en vertelt hij over het
onderzoek en de uitkomsten, en toont hij het workinprogress BANG. De presentatie vindt tevens plaats in Het Huis Utrecht
en begint om 16.00 uur.
Residenties in Utrecht
Residenties in Utrecht koppelt internationale creatieve geesten aan diverse, interdisciplinaire, Utrechtse instellingen. Zo wordt
een gast die normaal gesproken slechts een lezing geeft en weer verder vliegt, uitgenodigd de stad verder te ontdekken en zijn
kennis te delen in ook voor hem minder bekende disciplines. Makers van muziek, film en kunst worden verbonden met
wetenschap en onderwijs. Dit levert niet alleen bijzondere ontmoetingen op voor de gast, maar ook voor het publiek.
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