
UN PERFORMER EN L'ESPAI∞TEMPS
un entrenament per la escena a partir dels Viewpoints  

Aquest entrenament és una aproximació singular a la relació de l'intèrpret amb l'espai 
i el temps, dirigit tant a ballarines i actrius com a performers, músiques, cantants, 
directores, dramaturgues i tècniques, o a qualsevol que tingui inquietuds artístiques 
entorn de les arts escèniques i el moviment. 

Els Viewpoints  tenen el seu origen en la dansa postmoderna novaiorquesa. Van ser 
creats per la coreògrafa Mary  Overlie  i després desenvolupats per a teatre per la 
directora d'escena Anne Bogart de la SITI Company.

Un Performer en l'Espai ∞ Temps és un entrenament escènic creatiu en el qual 
investiguem i aprofundim en els diferents paràmetres en relació amb l'espai i el temps 
per a descobrir el potencial expressiu que conté cadascun d'ells.  
SYSTEMS és un dispositiu mnemotècnic per als sis paràmetres dels Viewpoints de 
Mary Overlie (l'acrònim real s'escriu SSTEMS: Space, Shape, Temp, Emotion, Movement 
i Story) i també representa els paràmetres que Mary Overlie va considerar més 
importants.

Els Viewpoints  ens serveixen per a sortir de la Zona Grisa, on les coses són esperades, 
segures, còmodes, d'un terme mitjà o que van per un camí central. Ens serveixen per a 
ampliar la consciència cap a tots els paràmetres que intervenen sobre un espai 
escènic. Ens serveixen per a conèixer les nostres tendències i els nostres límits en 
relació amb aquests paràmetres i amb pràctica empènyer aquests límits per a ampliar 
el ventall de matisos expressius que conté cadascun d’ells. 
Dins d’aquest entrenament ens introduirem en la composició escènica des de els 
Viewpoints, creant petites improvisacions escèniques.

https://oskarluko.wordpress.com/portfolio/un-performer-en-el-espacio-tiempo/
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Els ulls dels éssers vius posseeixen la més sorprenent de les virtuts: la mirada. No 
existeix res tan singular. De les orelles de les criatures no diem que posseeixen una 
«escoltada», ni dels seus nassos que posseeixen una «olorada» o una «aspirada».
Què és la mirada? Cap paraula pot aproximar-se a la seva estranya essència. I, no 
obstant això, la mirada existeix. Fins i tot podria dir-se que poques realitats existeixen 
fins a tal punt.
Quina és la diferència entre els ulls que posseeixen una mirada i els ulls que no la 
posseeixen? Aquesta diferència té un nom: la vida. La vida comença on comença la 
mirada.
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