Toevoeging begrippen Ensemble, InnerRhythms, monsters
De begrippen Ensemble, InnerRhythms worden uitgebreid beschreven in het voorstel. Illustratie
Illustration is een weergave van deze begrippen. De individuen zijn raderen in het geheel van het
ensemble en deze creeëren samen een monster of monsters. Of het geheel een monster is of dat er
verschillende monsters geïdentificeerd kunnen worden is een schimmig iets aangezien we de
contouren van een monster/van monsters pas kunnen ontdekken tijdens het onderzoek. Ook weten
we het monster van een ensemble dusdanig kunnen isoleren dat we ook alleen dit monster bevatten.
Met deze verschillende dimensies zullen we moeten spelen willen we hier een reflectie op kunnen
geven en zodoende hints kunnen krijgen van het monster.

Illustration 1: Begrippen Ensemble - Innerrhythm - Monster

Toevoeging op Monster in de
nonsens
De ruimte waarin een monster ontstaat ofwel de
monsterlijke ruimte ligt in het midden tussen het
collectief en individuen. In illustratie
Illustration heb ik geprobeerd dit ruimtelijk
weer te geven. Tussen de individuen begint deze
ruimte wat een collectief tot gevolg heeft.
Ergens tussen deze 2 ontstaat het monster wat
we zoeken en is dus waar de monsterlijke
ruimte zich begeeft.
Het ontstaan van het monster waar we
onderzoek naar doen ligt in synchronisatie (of
dynamiek) en ontvouwt zich in de ruimte tussen
individu en collectief. Zowel illustratie 3 als
illustratie 4 visualiseren monstervorming. In
illustratie 4 komt vooral naar voren dat in de
dynamiek van het synchroniseren er chaotische
patronen ontstaan welke symptomen van het
munster kunnen zijn. Illustratie 3 richt zich
vooral op de mate van synchronisatie en
Illustration 2: Monsterlijke ruimte
monstervorming en stelt de vraag of er na
verloop van tijd een optimaal monster potentiaal
is ontstaan. Een directe vervolg vraag is dan:
“kunnen we dit potentiaal uitlokken”

Illustration 4: Ruimtelijke weergave van
het monstervorming proces

Illustration 3: Monstervorming grafiek

Het uitlokken van het monster zal dan ook een belangrijk onderdeel moeten worden van het
onderzoek aangezien dynamiek en chaos een tijdrovend zich niet makkelijk laten voorspellen.
Alle uitingen in het onderzoek (omgeving, processen, performance, instrumentarium) zullen
uiteindelijk gericht moeten zijn om dit monster uit te lokken. Dit heb ik gevisualiseerd in de
monsteronderzoek formule te zien in illustratie 5.

Illustration 5: Monsteronderzoek formule

Commentaar op het begrip ensemble
Ad. “Ensemble: Het streven naar harmonie en het uitdragen van een gezamenlijke stem binnen
een groep individuen.”
Het streven naar totale harmonie is een illusie. In
Illustratie 6 probeer ik uit te leggen waarom dit zo
is. In elk totaal beeld kun je altijd een extra
dimensie vinden om naar harmonie van het totaal
te kijken
Er zal er een oneindige som van dimensies
ontstaan waarop je steeds weer moet streven naar
totale harmonie inclusief de volgende te
openbaren dimensie. De limiet hierop kan wel
wiskundig omschreven worden en zodanig wel
een uitkomst geven tot een bepaalde hoogte. Maar
zulk een wiskundige omschrijving is een utopie
om het totaalbeeld te kunnen bevatten maar ligt
niet als zodanig in de reële oplossingsruimte. Het
is daarom dan ook irreële oplossing en dus een
illusie.

Illustration 6: Streven naar harmonie

Ad “het Ensemble streeft naar gelijkheid tussen de verschillende individuen, en dat botst met de
wens van de mens tot synchronisatie en patroonvorming binnen een machtsstructuur”
Binnen een ensemble zullen in de
dynamiek bepaalde structuren ontstaan.
In het voorstel wordt al machtsstructuur
genoemd. Ik denk dat dit niet de enige
type structuur is die ontstaat binnen een
ensemble. Ook bijvoorbeeld
samenwerkings structuur zal kunnen
onstaan afhankelijk van de opzet van het
onderzoek. Illustratie 7 geven een aantal
van de meest bekende vormen van
structuren (hierarchisch, cyclisch,
gedecentraliseerd).
In de opzet van de verschillende
onderzoeks methodieken zal hier een
bewuste aandacht naar moeten uitgaan
aangezien dit de uitingen van het monster
zullen bepalen.
Bijvoorbeeld als er gemeten wordt bij
individuen dan zul je ook alleen
symptomen van het monster zien wat
direct aan het individu gelinkt kan
worden.
Als het ensemble in zijn geheel gemeten
wordt dan zie je ook alleen het monster
van het geheel en niet zozeer wat aan
individuen gelinkt kan worden.

Illustration 7: Enkele Ensemble structuren

