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STATEMENT 

Jestem choreografką i improwizatorką. Tworzę sztukę za pomocą ciała w ruchu. Materią 
tej sztuki jest ludzkie ciało, a procesem myślenia – ruch i taniec. Interesuje mnie patrzenie 
na ruch i taniec, ale przede wszystkim doświadczenie płynące z ruchu, oraz 
doświadczenie bycia w ciele w ogóle.  

Po studiach w Londynie i Amsterdamie oraz kilkuletniej pracy za granicą wróciłam do 
Warszawy. Pierwsze przedstawienie w Polsce – Prawą Półkulę – wyprodukowałam dzięki 
programowi Stary Browar Nowy Taniec w Poznaniu. W moich kolejnych pracach – 
Intercontinental oraz Wylince – ruch był determinowany przez relację ciała z obiektami. Te 
prace z perspektywy czasu nazwałabym egzystencjalnym minimalizmem. Za pomocą 
długotrwałych poszukiwań – pracy z materiałem ruchowym i obiektami – konfrontowałam 
się ze śmiercią dziadków, narodzinami mojego syna, rozstaniem z partnerem i 
trudnościami samotnego rodzicielstwa.  

Stopniowo coraz więcej korzystałam z praktyk jakie oferuje taniec poza kontekstem 
estetycznym i artystycznym. Ruch – często najpierw ruch świadomości skierowany do 
wnętrza – pozwalał mi odbudować relację z własnym ciałem. Konsekwencją dostępu do 
własnego ciała może być uzyskanie kontaktu z innymi ciałami, z otoczeniem, z 
odmiennością. Dzięki pracy z ciałem – pracy w przyrodzie, metodom terapeutycznym i 
praktykom szamańskim – doświadczyłam połączenia, przyjemności, swobody i 
rozluźnienia, a także akceptacji wobec innego, które stały się inspiracją  w tańcu i 
tworzeniu nowych prac .   

Między 2015 a 2019 rokiem pracowałam nad rozwojem praktyki łączącej choreografię z 
improwizacją taneczną. Początkiem tego procesu była współpraca z  Meg Foley i udział w 
jej projekcie Action is Primary, a następnie Wychodząc od działania, które było moją 
solową improwizacją. W badaniach i prezentacji tej pracy brał udział cały zespół 
współpracowników, m. in. Alicja Bielawska, Eleonora Zdebiak czy Maija Reeta Raumanni. 
W sumie zagrałam około 50 spektakli z tej serii. Część z nich odbywała się z czynnym 
udziałem widzów. 



Obecnie skupiam się głównie na  tworzeniu warunków do praktyki i przekazywania wiedzy 
z dziedziny choreografii i pracy z ciałem, budując nowe struktury – głównie w ramach 
działań Fundacji Burdąg. Stworzenie kolektywu Centrum w Ruchu miało na celu 
wzmocnienie artystek i artystów z mojego środowiska i zapewnienia naszym działaniom 
większej widoczności. Wierzę, że taniec i choreografia eksperymentalna potrzebuje 
środowiska – społeczności twórców, widzów i teoretyków. Rozwijanie choreografii 
postrzegam jako możliwość podejmowania ryzyka, kontynuację badań oraz transformację 
praktyk bez ścisłego związku z produkcją spektakli. Prowadzę warsztaty oraz kurs 
choreografii eksperymentalnej Choreografia w Centrum. Na sali następuje wymiana 
przynajmniej tak ciekawa jak ta z widzami na widowni. Bezpośredni kontakt z innymi 
ciałami w ruchu jest dla mnie aktualnie najbardziej satysfakcjonujący. Praktyka spotykania 
się w działaniu z innymi tancerzami i osobami zainteresowanymi choreografią pozwala mi 
na regularną aktualizację własnych metod pracy czy obszarów poszukiwań.  

Po trwającym około 10 lat otwarciu w polityce kulturalnej, które dawało nadzieję na 
powstanie państwowych ośrodków wspierających współczesne nurty w tańcu, obserwuję 
silny powrót tendencji konserwatywnych. Wydaje się, że suwerenność ciała i choreografii 
jest nie do zniesienia dla Polski, podobnie jak suwerenność kobiet czy mniejszości 
seksualnych. Na każdych zajęciach które prowadzę, widzę jak radykalną, transformacyjną 
siłą jest doświadczenie przyjemności i rozluźnienia. Potencjał choreografii dostrzegam w 
przekazywaniu zapomnianych kompetencji, obalaniu podziału na ciało i umysł.



   Królowa Wody  

Królowa Wody to szamańska praktyka improwizacyjna, w której troje 
artystów o różnych doświadczeniach spotyka się, aby odkrywać 
i praktykować współczesną magię. Ich intencja wynika z potrzeby 
zmiany (w sobie, w innych, w relacjach z innymi, w tym kraju, na tej 
planecie). Ich staraniom towarzyszy figura Królowej Wody, motywacją 
do działania jest cierpienie wynikające z bezsilności. W tej praktyce 
ważną rolę odgrywa nieokreślanie, ośmieszania się i zabawa, ale też 
konkret, świadoma obecność, sytuowanie się w precyzyjnym 
miejscu. Prosząc widzów o wsparcie artyści podejmują 
próbę (ponownego) uwierzenia w sprawczą moc sztuki – rytuału, który 
promieniuje na całą społeczność, daleko poza wąski krąg odbiorców. 

Do projektu artystka zaprosiła menadżerkę kultury i performerkę 
Katarzynę Sztarbałę oraz Mateusza Kowalczyka – „Szamana 
Polskiego”,  absolwenta ASP w Warszawie oraz reżysera Łukasza 
Kosa. 
  

Królowa ze swoim ciałem ryzykuje i podejmuje relacje 
z innymi. Wyprawia się w głąb, zarazem pozostając 
na powierzchni. Działa, a dopiero potem ocenia. Korzysta 
ze zgromadzenia widzów. Dzięki ich obecności przedstawienie 
rozszerza się i rozlewa. 
  

Prezentacja U-jazdowski, w ramach wystawy Inne Tańce, 2018 
Kuratorka: Agnieszka Sosnowska 
Praca powstała dzięki wsparciu merytorycznemu Roberta 
Steijna, Ricardo Rubio oraz Sodii Zupanc Lotker.



Spektakl dla Turystów  

Oparty na oryginalnej choreografii Marii Stokłosy, za każdym razem 
improwizowanej na nowo, „Spektakl…” dąży do niemożliwego – do 
przeprowadzenia publiczności przez wszystko, co składa się na ruch ludzkiego 
ciała – osobowość, biografię, filozofię, historię. To, co nieznane, stanie się 
znajomym, taniec przemówi, tradycje scaleją na nowo. 

„Jej taniec jest jak cukierek. To tak, jak kiedy idziesz do babci i babcia daje ci 
cukierka. I bierzesz tego cukierka, i jest słodki. I wcale nie chcesz o tym mówić. Nie 
chcesz wiedzieć z czego się składa, ani czy jest rakotwórczy. Babcia mówi: „Mam 
cukierka, chcesz?”. A ty na to: „Chcę!” I go zjadasz, i jest słodki. Całe ciało ci się 
trzęsie ze słodkiej rozkoszy. Przeżywasz krótką chwilę spełnienia. Odrobinę 
wspaniałości. I właśnie to jest twoje najpełniejsze doświadczenie.” 

Reżyseria: Wojtek Ziemilski 
Choreografia: Maria Stokłosa 
Występują: Maria Stokłosa, Damjana Černe, Primož Bezjak 
Tekst: Wojtek Ziemilski 
Dramaturgia: Sodja Zupanc Lotker 
Produkcja: Slovensko Mladinsko Gledališče i Komuna// Warszawa 
Premiera: 2018 
Treiler: https://vimeo.com/278146266  

https://vimeo.com/278146266
https://vimeo.com/278146266


walk+talk   

walk+talk to seria wykładów performatywnych zainicjowana w 2008 roku 
przez austriackiego choreografa i tancerza Philippa Gehmachera. W 
ramach walk+talk’ów choreografki i choreografowie zapraszani są do 
stworzenia solowych prac, w których ruszają się i mówią jednocześnie. 
Tematem są koncepty, którymi posługują się w swojej twórczości, ich 
rozumienie ciał-w-ruchu oraz historia ich praktyki. 
 W dotychczasowych odsłonach projektu, które miały miejsce w Wiedniu, 
Brukseli, Sztokholmie, Reykjavíku, Berlinie i Poznaniu, udział wzięło ponad 
dwudziestu artystów i artystek. Maria Stokłosa była jedną z dwóch polskich 
choreografek zaproszonych do udziału w projekcie. 

 
 „walk oznacza czas, który mija, czas, którego ruch potrzebuje, żeby się 
rozwinąć. talk oznacza twierdzenie, komunikat albo mówienie otwarcie, jak 
również złożoność samego procesu wypowiadania prawd, które cię tworzą, 
które ucieleśniasz, prawd, które zyskują i tracą znaczenie, kiedy są 
wypowiadane.” (Philipp Gehmacher, fragment notatki z programu walk+talk, 
Tanzquartier Wien, marzec 2008) 

 „walk+talk to praktyka i metoda robienia oraz dzielenia się publicznie, ale 
także praktyka mówiąca coś o własnej praktyce. Czasami mniej niż o 
opisanie albo wyjaśnienie, chodzi o samo pragnienie mówienia, które staje 
się gestem, gestem wyrażania, wydarzającego się równolegle z ruchem.”  
 (Philipp Gehmacher, fragment notatki z programu walk+talk, Kaaistudio’s, 
Bruksela, marzec 2011) 

Choreografia i wykonanie: Maria Stokłosa 
Kurator: Philipp Gehmacher 
Produkcja: Stary Browar Nowy Taniec na Malcie 2017, Art Stations 
Foundation by Grażyna Kulczyk 
http://oralsite.be/pages/Maria_Stoklosa



Come Together  

Sztuka ta tworzy rzecz w teatrze najważniejszą – poczucie bliskości widzów z przedstawionym światem. 
Wywołuje też nienachalną refleksję nad tym, w jaki sposób postrzegamy otaczającą nas rzeczywistość. 
Pozornie to tylko sceniczny drobiazg, żart z oczekiwań widowni i konwencji teatralnych, jednak 
pozostaje w pamięci na dłużej dzięki bezpretensjonalnej zabawie, jaką proponują twórcy. 

 
 
„Ponoć każdy widz marzy o tym, żeby znaleźć się na scenie, a każdy aktor boi się wtargnięcia 
publiczności w miejsce gry. Czy na pewno? Niezwykły projekt (anty)partycypacyjny Wojtka Ziemilskiego 
kwestionuje takie pojęcia, jak: aktorzy, publiczność, interakcja, partycypacja, zaangażowanie, 
wspólnota, fikcja, rzeczywistość, wolność wyboru, konwencja teatralna – i robi to z anarchistycznym 
poczuciem humoru rozbrajającą bezczelnością dziecka, której jeszcze nie wie, co w teatrze wolno, a 
czego nie.” Anna Róża Burzyńska 

 
 
TEKST I REŻYSERIA: Wojtek Ziemilski 
WYKONANIE I WSPÓŁPRACA: Lena Frankiewicz, Maria Stokłosa, Sean Palmer, Wojciech Pustoła, 
Krzysztof Strużyck 
SCENOGRAFIA I KOSTIUMY: Wojciech Pustoła 
CHOREOGRAFIA: Maria Stokłosa 
MUZYKA: Sean Palmer 
STUDIO teatrgaleria  
Premiera: 2017



Wychodząc od działania  

“Wychodząc od działania” to projekt, w którym Maria Stokłosa rezygnuje ze stworzenia zamkniętej formy 
przedstawienia. Punktem wyjścia do powstania pracy był udział we współtworzeniu praktyki improwizacji 
ruchowej Action i Primary na zaproszenie filadelfijskiej choreografki Meg Foley w latach 2015-2016. Po 
powrocie do Polski Maria Stokłosa kontynuowała badanie tej metody oraz jej rozwój w oparciu o lokalny 
kontekst i swoje artystyczne zainteresowania. Maria Stokłosa zaprosiła do współpracy grono znakomitych 
artystek – m.in. rzeźbiarkę Alicję Bielawską, która stworzyła obiekty, a także choreografkę Maiję Reetę 
Raumanni, dramaturżkę Eleonorę Zdebiak oraz badaczkę Katarzynę Słobodę. „Wychodząc od działania” 
to format, który dalej ewoluuje i poszerza spektrum tematów i zagadnień poruszanych przez choreografkę. 
Jego siła tkwi również w zmieniającej się relacji tancerki z widzami. Wszyscy obecni zachęcani są do 
wpływu na transformację spektaklu, w którym uczestniczą, a tancerka, komentując werbalnie swoje 
fizyczne działania, wyjaśnia z dużym poczuciem humoru, swoją na pozór hermetyczną praktykę. 

Choreografia, wykonanie: Maria Stokłosa 
Współpraca: Alicja Bielawska, Maija Reeta Raumanni, Katarzyna Słoboda, Eleonora Zdebiak i inni. 
Dokumentacja: Mary Szydłowska, Filip Madejski 
Produkcja: Katarzyna Sztarbała, Fundacja Burdąg 
Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa 

  
Łącznie, od maja do grudnia 2017 roku, odbyło się 40 performansów. Lista obejmuje takie miejsca jak: 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Ladom, miejsce 
koncertów warsztatów, spotkań i wystaw wytwórni muzycznej Lado ABC na Jazdowie, Centrum w Ruchu, 
TR Warszawa, Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, Warsaw Dance Department, Komuna/ Warszawa, 
Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie, Pracownia Duży Pokój i Nowy Teatr w Warszawie. Dodatkowo 
odbyły się pokazy specjalne dla studentów Instytutu Kultury Polskiej UW, Pracowni Działań 
Przestrzennych Mirosława Bałki oraz pracowni Piotra Kopika na ASP w Warszawie, z rezydentami A-I-R 
Laboratory CSW Zamek Ujazdowski, uczestnikami kursu Choreografia w Centrum oraz członkami Kiosku 
w Ruchu. 
https://vimeo.com/245088626 





MOVING THE MIRROR  

Projekt moving the mirror tematyzuje relacje polsko-niemieckiej sceny artystycznej po 
transformacji ustrojowej. Skupia się na obecnych i historycznych procesach wymiany między oboma 
krajami w polu eksperymentalnej choreografii. 
Skąd bierze się energia, która napędza polskich i niemieckich choreografów/ki, którzy/re stale 
inicjują utopijne i zaangażowane politycznie projekty, redefiniując zastałe struktury? Z niemieckiej 
perspektywy dynamika warszawskiej sceny performatywnej przypomina optymizm z czasu upadku 
muru berlińskiego i zjednoczenia Niemiec, który tam jednak wydaje się powoli zanikać. 

moving the mirror przygląda się zmianom zachodzącym w obszarze tańca współczesnego, w 
szczególności w odniesieniu do postępujących od lat 90. XX w. procesów demokratyzacyjnych i 
wciąż intensyfikującej się relacji między Polską a Niemcami. 

dyrekcja artystyczna i choreografia: Peter Pleyer 
współpraca choreograficzna i wykonanie: Aleksanda Borys, Anna Nowicka, Paweł Sakowicz, 
Marysia Stokłosa, Oliver Connew, Ivan Ekemark, Caroline Alexander 
dyrekcja artystyczna: Michiel Keuper 
kuratorki: Joanna Leśnierowska (ASF), Agnieszka Sosnowska (CSW) 
koprodukcja: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk i Centrum Sztuki Współczesnej, 
Warszawa  
premiera: 2016



Złote demony  

"Złote demony” zostały zainicjowane przez Marię Stokłosę, która 
zaproponowała współpracę dwóm choreografkom i performerkom: 
Magdalenie Ptasznik i Marcie Ziółek. W pracy nad tym projektem 
korzystają z metod terapii tańcem, książek Anny Halprin, 
szamańskich tańców żywiołów i kart tarota. "Złote Demony" są 
powracającym pytaniem o to, co jest „pod powierzchnią”. Jest to 
spotkanie z nieznanym i obcym w sobie. Zbliżanie się do niego i 
oddalanie. "Złote demony” to poszukiwanie relacji między 
podświadomością, ruchem, kobiecym ciałem, jego reprezentacją, 
choreografią i życiem. 

 
„Przywołujemy złote demony, żeby oświetliły swoim blaskiem 
nasze pragnienia i lęki. Dążymy do pełni i szczęścia. Fascynujemy 
się śmietniskiem obrazów i emocji, na które nie mamy czasu 
zwrócić uwagi, a które nie dają nam spokoju – śmietniskiem 
archetypów, ikon pop kultury, postaci z bajek, które nas 
zamieszkują. Czcimy złote demony, przywołujemy je. Kpimy z 
nich, boimy się." 

 
Koncept: Maria Stokłosa 
Choreografia i wykonanie: Magdalena Ptasznik, Maria Stokłosa, 
Marta Ziółek 
Reżyseria świateł: Marta Pruska 
Produkcja: Nowy Teatr 
Koprodukcja: Fundacja Burdąg, Centrum w Ruchu, Szene 
Salzburg, w ramach sieci APAP 
Premiera: 2016 
Treiler https://vimeo.com/202375876

https://vimeo.com/202375876
https://vimeo.com/202375876


Action is Primary exhibition  

Dyrekcja artystyczna: Meg Foley 
Współpraca i wykonanie: Meg Foley, Kristel Baldoz, Maria Stokłosa, Annie Wilson 
Kuratorka: Marissy Perel 
Spektakle oraz wystawa dokumentacji: 6 - 23 kwietnia 2016 w Icebox Project Space w 
Filadelfii  

Rozmowa Marysi Stokłosy z Dominikiem Skrzypkowskim, która odbyła się przy okazji pokazu 
Action is Primary w Centrum w Ruchu w Warszawie: 

 Czym jest Action is Primary? 
AiP jest formą treningu improwizacji. Jest kompleksowym studium bycia w ciele, tu i teraz, 
bycia w ruchu, ale także bycia w kontakcie z emocją, z myślami, z językiem, z wyobraźnią. To 
dla mnie także spotkanie grupy twórców: Meg Foley, Kristel Baldoz, Annie Wilson, Marissy 
Perel, Jeanine Durning, Thomasa Choinacky’ego. 

 Dlaczego to robisz? 
W tej chwili robię to ponieważ twórczyni AiP, Meg Foley z Filadelfii, zaprosiła mnie do swojego 
projektu, który rozpoczął się w październiku 2015 i będzie finalizowany w marcu i kwietniu w 
Filadelfii. Tak jak pozostałe 3 uczestniczki - przynajmniej raz w tygodniu ćwiczę zestaw zadań 
Action is Primary żeby oswoić i rozwinąć tą metodę improwizacji oraz przebyć drogę od 
praktyki do występowania, nadania praktyce formy scenicznej. Dodatkowo każda z nas tańczy 
(w bardzo szerokim znaczeniu tego słowa) codziennie o godz, 15:15 bez względu na 
okoliczności. 

 Co jest dla Ciebie ważne w tym procesie? 
Ważna jest dla mnie ciągłość praktyki ruchowej: to, jak z czasem zdobywam wiedzę i tworzę 
strategie korzystania z niej. Ważny jest dla mnie element konieczności i determinacja w 
działaniu, która jest wpisana w AiP. Wielowymiarowość łączenia ruchu, mowy, ekspresji. 

 Jakie zadajesz sobie pytania teraz na tym etapie? 
Jak moje doświadczenie robienia, bycia w zadaniu, przekłada się na doświadczenie widza? 
Co robię, kiedy myślę "teraz tańczę"? Jakie warunki muszą zostać spełnione żebym mogła 
nazwać daną sytuację tańcem? Ćwiczę otwartość na wszystko, co może się pojawić - czy 
jestem gotowa zaakceptować siebie przy widzu, mowiąc to, co przychodzi mi na język, 
poruszając się, odgrywając emocje? Czy jestem na tyle odważna żeby bez oceny zrealizować, 
ucieleśnić, a tym samym w pewnym sensie zaakceptować wszystkie wytwory danej chwili? 

 Co chciałabyś, żeby wynikło z tego doświadczenia? 
Praca nad własną praktyką zawierającą w sobie naraz wiele aspektów, jest czymś co bardzo 
mnie interesuje. Projekt Meg Foley, tak jak moje spotkanie z Lisą Nelson zeszłej wiosny, 
stanowią ważny dla mnie moment. Jest to integracja mojej pracy improwizatorskiej i 
choreograficznej, inna niż dotychczas, inna niż w moich spektaklach. To fascynujący moment. 



Wylinka  

Materią spektaklu Wylinka jest to, co istnieje pomiędzy trójką performerów – 
sposób, w jaki są razem. Początkiem jest folia. Jej obecność łączy 
performerów, wyznacza zadania. Dzięki niej mogą przeżyć doświadczenie 
posiadania wspólnej skóry. Ostatecznie tę funkcję przejmuje ruch. Ruch 
pozwala zacierać granice między tym, co moje, a tym, co na zewnątrz, to on 
tworzy wspólnotę tempa i kształtu. 

Punktem wyjścia do pracy nad spektaklem było moje zainteresowanie 
tematem końca świata i rozpadu. Podczas prób zorientowałam się, że to nie 
śmierć czy koniec w dosłownym znaczeniu są ważne, ale dramatyczne 
przejście pomiędzy różnymi etapami w życiu. Pod wpływem przeżyć nie 
umieramy naprawdę, a świat się nie kończy, tylko stopniowo uczymy się 
działać w nowym porządku, który w końcu staje się nowym światem. 

  

Spektakl zrealizowany w ramach projektu "Badanie/Produkcja. Rezydencje 
choreograficzne. Taniec w procesie artykulacji." 

Projekt dofinasowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz m.st. Warszawa 

Koncepcja, choreografia: Maria Stokłosa 
Taniec, współpraca artystyczna: Magda Ptasznik, Izabela Szostak, Wojtek 
Pustoła 
Współpraca dramaturgiczna: Wojtek Ziemilski 
Rezydencja badawcza: Anka Herbut 
Projekt oświetlenia: Michał Głaszczka 
Produkcja: Fundacja Burdąg 
Premiera: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2014 

Tekst badawczy Anki Herbut pt. "Kontrolowana dezorientacja. Wylinka, vol.1": 
 www.taniecpolska.pl/krytyka/231 

Tekst o całości projektu "Badanie/Produkcja" Anki Herbut:  http://
www.dwutygodnik.com/artykul/5659-slizganie-turlanie-uderzanie.html

http://www.taniecpolska.pl/krytyka/231
http://www.dwutygodnik.com/artykul/5659-slizganie-turlanie-uderzanie.html
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http://www.taniecpolska.pl/krytyka/231
http://www.dwutygodnik.com/artykul/5659-slizganie-turlanie-uderzanie.html
http://www.dwutygodnik.com/artykul/5659-slizganie-turlanie-uderzanie.html


MaMa Perform  

 MaMa Perform jest spektaklem, którego tematem przewodnim jest 
macierzyństwo: stereotypy z nim związane, społeczne i kulturowe 
wyobrażenia o nim, ale przede wszystkim osobiste doświadczenia 
uczestniczek - matek. Maria Stokłosa zebrała i połączyła to wszystko w 
serię wieloznacznych obrazów, w których równorzędne role odgrywa to co 
ważne, to z czego się śmiejemy, świętości, wulgaryzmy i banały życia 
codziennego. Rola matki nie ulega tu zaszufladkowaniu. Widzimy 
prawdziwe kobiety, ich troski, ich pytania (o to co tracimy, a co zyskujemy 
dzięki doświadczeniu macierzyństwa) i ich marzenia o tym jak mogłoby 
być.  

Celem MaMa Perform jest zarówno aktywizacja grupy matek, które 
podczas kilku miesięcy poznawały tajniki eksperymentalnego tańca i 
tworzyły materiał do spektaklu, jak również zaangażowanie odbiorców do 
dialogu na temat macierzyństwa. 

Choreografia: Maria Stokłosa 
Współpraca artystyczna/udział: Małgorzata Remiarz, Natalia 
Żuchowska, Jolanta Sambor, Monika Trąbińska, Magdalena Drągowska-
Ramaszkan, Marzena Jazowska, Katarzyna Dańska, Agata Brzozowicz, 
Wilejka Zagórowska 
Światła: Michał Głaszczka 
Pomysł i koordynacja: Wilejka Zagórowska / Fundacja MaMa 
Produkcja: Fundacja MaMa 
Premiera : 2013

http://fundacjamama.pl/
http://fundacjamama.pl/


Intercontinental 

Intercontinental to przedstawienie solowe. Jego akcja toczy się w zmiennym 
krajobrazie budowanym za pomocą materacy. Artystka podejmuje kolejne 
zadania - aranżuje próby własnej sprawności, wymyśla sposoby na pokonanie 
strachu. Obserwujemy zmienną relację pomiędzy przedmiotem a podmiotem - 
materace są zarówno elementami scenografii jak i bohaterami poszczególnych 
scen. 

 ntercontinental to poszukiwanie intymności w sytuacji nieobecności drugiego 
człowieka. Próba ukojenia w towarzystwie wyimaginowanych postaci. 
- Kiedy spadasz, pozostaje jedynie mieć nadzieje, że na samym dole leży 

góra materacy. 

  
Choreografia i wykonanie: Maria Stokłosa 
Światła: Michał Głaszczka 
Produkcja: Fundacja Burdąg, 
Partnerzy: tragantDansa, Barcelona. 
Premiera: 2012 Przegląg Nowego Tańca Soho Factory, Warszawa.



KONTAKT 

mail: marysia.stoklosa@gmail.com 

www.vimeo.com/mariastoklosa 

https://culture.pl/pl/artykul/maria-stoklosa-zwykle-chodzenie-moze-byc-choreografia-wywiad 

mailto:marysia.stoklosa@gmail.com
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