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Una proposta de
Atelier Escènic Stoyanova i Las Miradas Compartidas.
Projecte beneficiari de la
Beca de la Generalitat de Catalunya para la recerca i la innovación en els àmbits de les Arts
visual, de l’arquitectura i el disseny, de les Arts escèniques, de la música i del pensament

PRESENTACIÓ
TALLER DE CREACIÓ COL·LECTIVA D'UNA *PERFORMANCE – INSTAL·LACIÓ HUMANA EN
ESPAIS NO CONVENCIONALS PER A UN PÚBLIC PARTICIPATIU.
UNA EXPERIÈNCIA ESCÈNICA QUE PROPOSA L'ACTE DE CONVERSAR COM UN GEST
REVOLUCIONARI.

Aquest projecte es planteja com una reflexió

SIMPLE PRESENT és un projecte de creació

sobre les possibles revolucions que podem

comunitària que culminarà en una performance

emprendre en la vida quotidiana. Una

– instal·lació humana dins del

revolució pacífica que ens connecta amb el

Human_Site_Time Specific Performing Art

nostre poder com a ciutadanes.

creada i interpretada pels participants de la
comunitat o el grup amb el qual s'ha treballat

En una cultura que ens aïlla com a persones,

prèviament en un taller de recerca i creació

SIMPLE PRESENT ofereix la possibilitat de

escènica.

tornar a forjar les nostres identitats
considerant la vida pública com una associació

La performance – instal·lació humana es

vinculada dels éssers humans, amb els quals

compon de diverses performances individuals

tornem a generar significats.

obertes a la participació del públic que entre si
formen una globalitat i una composició en

Tenir una conversa pot ser l'acte més petit,

l'espai públic.

que podria canviar el món.
Com diu Humberto Maturana: “Canviem les

Per a desenvolupar aquest treball artístic de

nostres converses i canviarà la nostra vida”

recerca i creació escènica ens inspirarem en

En un món en el qual el temps sembla que

les bases de la CNV (Comunicació NoViolenta).

escasseja i cada vegada vivim més separats
de nosaltres mateixos, sembla que les nostres

Ens agradaria oferir espai i temps perquè la

converses es van empobrint i cada vegada són

trobada veritable ocorri i d'aquesta manera es

més funcionals, més superficials.

doni la possibilitat de crear vincles, mirades i
escolta, aportant les circumstàncies

Però què passaria si ens prenguéssim el temps

necessàries perquè una conversa significativa

per a tenir una conversa significativa?

pugui sorgir entre dues o més éssers humans.

I si féssim servir com a vehicle les eines de les
arts vives? Podríem crear infinitat de

Perquè creiem que conversar pot ser

converses que generin possibles canvis en la

revolucionari…

nostra comunitat.

¿QUÈ ÉS HUMAN-TIME-SITE
SPECIFIC PERFORMING ART?
HUMAN SPECIFIC PERFORMING ART es basa a oferir experiències personals i íntimes
als membres de l'audiència; dissenyar performances per a un/a solo/a espectador/a o
per a petits grups d'espectadors; crear experiències que depenguin de la participació
del públic; facilitar trobades autèntiques en un univers de contemplació; utilitzar i
explorar diferents formes de comunicació sensorial. El centre és l'ésser humà i tot el seu
complex, meravellós i contradictori univers.

TIME SPECIFIC PERFORMING ART es refereix a totes les performances de llarga
durada (a partir de 5 hores senar stop), a les instal·lacions humanes, a qualsevol treball
artístic que investiga i experimenta en la relació amb el temps. En aquesta mena de
treballs es genera una energia específica, es traspassen límits i limitacions, es treballa en
profunditat amb el concepte del “aquí i ara”, la presència, la concentració. D'aquesta
manera es convida a l'espectador a viure experiències úniques des d'un estat
contemplatiu, meditatiu i d'implicació i submersió.

SITE SPECIFIC PERFORMING ART és qualsevol tipus de producció escènica dissenyada
per a ser realitzada en un lloc/espai únic, especialment triat o adaptat per a la
performance. Aquest lloc/espai específic o bé pot ser construït sense cap intenció de
servir als propòsits d'una obra de teatre o performance (per exemple, en un hotel, en un
pati o en un edifici convertit), o simplement pot ser considerat com un espai teatral no
convencional (per exemple, en un bosc). Les propostes són normalment interactives i
participatives i el públic es pot moure o caminar lliurement, contemplar i participar.

¿QUÈ ÉS LA CNVCOMUNICACIÓN NOVIOLENTA?
La CNV és una eina per a comunicar-nos de forma més efectiva usant
l'empatia, i resoldre els conflictes sense violència ni coacció. Suposa
canviar la nostra mentalitat basada en judicis i normes estàtiques, en
què està bé i què està malament, per un mètode basat en l'expressió
honesta i l'escolta empàtica, buscant la satisfacció de totes les parts.

La CNV va ser desenvolupada per Marshall Rosenberg, psicòleg i mediador
que va estudiar la relació de la violència amb l'ús d'un llenguatge
replet de judicis i avaluacions. Afirma que la causa última de la
violència està en la nostra manera de pensar, de comunicar-nos i de
gestionar les relacions de poder.

La CNV es funda en les habilitats del llenguatge i la comunicació, que
reforcen la nostra capacitat de continuar sent humans fins i tot en les
condicions més extremes. L'objectiu és que recordem alguna cosa que ja
sabem, el plaer que sentim quan podem contribuir a la vida. I que visquem
d'una manera que manifesta obertament aquest coneixement.

EL PROJECTE
Aquest projecte de creació comunitària sorgeix com a continuació de la
performance participativa ANHELS creada per Ángeles G. Gordillo (Les
Mirades Compartides) i María Stoyanova (Atelier Escènic). En aquesta peça
es proposa al públic experimentar el procés de construir una conversa
significativa.

SIMPLE PRESENT porta el resultat d'aquest procés de construir una
conversa significativa, al carrer, a la plaça, a l'espai públic, multiplicant-se.
Com una espurna que s'estén, aquesta proposta busca expandir
l'experiència que vivim cada ésser humà en tenir una conversa significativa.
Convertint la conversa en un acte revolucionari que podria canviar-nos a
nosaltres i al món.

Les performances es crearan a través d'un taller de recerca amb persones
voluntàries, que viuran un procés artístic de creació escènica que integrarà
conceptes que giren entorn de la nostra comunicació quotidiana.

ESTRUCTURA
Per a obrir-nos a tenir una experiència íntima necessitem crear un ambient de
confiança i, sobretot, donar temps. Com qui amasa un bon pa, nosaltres hem
creat aquesta estructura que permet que les persones que participin del
projecte puguin anar integrant i obrint-se a l'experiència íntima de crear
una conversa significativa utilitzant com a vehicle les arts escèniques, les
arts expressives, l'art de la Performance i la CNV
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PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
Trobada amb el grup per a presentar el projecte i la metodologia.

DESENVOLUPAMENT:PROCÉS ARTÍSTIC COMUNITARI
Taller de 36 hores repartides en 5 o 6 dies, en el qual s'oferirà als participants teoria i
pràctiques a partir de la CNV, entrenament actoral i tècniques de creació escènica dins
del Human_Site_Time Specific Performing Art (aquest procés inclou el període de
creació i assajos).
Durant el taller connectarem amb idees i reflexions sobre el nostre quotidià ple de
records i anhels, traduint-los en material escènic (seqüències físiques, accions poètiques,
textos) i creant la performance-instal·lació humana SIMPLE PRESENT.

3

PRESENTACIÓ DE LA PERFORMANCE-INSTALACIÓ
PARTICIPATIVA "SIMPLE PRESENT"
Presentació del treball realitzat en el taller de creació en forma de performanceinstal·lació humana.
Durada mínim 3 hores- màxim a definir amb l'organització i l@s participants.
A causa de la naturalesa híbrida de la proposta, a mig camí entre l'art escènic i
l'exposició plàstica, podrà ser visitada pel públic de manera lliure i sense horaris ni
d'arribada ni de permanència.

METODOLOGIA
Metodologia de treball amb el grup a partir de lo vivencial utilitzant exercicis
que ens permetin desenvolupar el procés creatiu i obrir-nos a la reflexió sobre
l'acte de generar un canvi a partir del diàleg:

Exercicis de desbloqueig i obertura.
Escolta empàtica
Presència.
Entrenament actoral i tècniques de creació.
Experiència somàtica.
Escriptura creativa i expressió plàstica-sensorial.
Treball de cos i veu.

FITXA ARTÍSTICA

www.lasmiradascompartidas.com

www.atelierescenic.com
www.mariastoyanova.com
www.elartequecura.com

NECESSITATS TÈCNIQUES
Taller de creació:
Sala gran diàfana amb sòl de linòleum o parquet.
Equip de so.
Connexió wi-fi
Presentació*:
Espai públic: Fer visita prèvia.
Tècnic/a i regidora el dia de la performance.
Equip de so
Material d'il·luminació.
*Recomanem realitzar una reunió tècnica durant el procés creatiu per a poder ajustar
les necessitats tècniques.

CONTACTE
María Stoyanova

Ángeles G. Gordillo

+34 647 023 172
atelierescenic@gmail.com
www.atelierescenic.com

+34 628 879 023
angelesggordillo@gmail.com
www.lasmiradascompartidas.com

