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Galeria Fotografii Dominiki Odrow¹¿

III Furie
By³a tu pokazana martyrologia polska, 
pocz¹wszy od drugiej wojny œwiatowej 
i skoñczywszy na wspó³czesnej historii, ale 
nie podoba³ mi siê sposób przedstawienia. 
Tematy takie ciê¿kie a przedstawienie za 
bardzo luzackie, rozrywkowe. 
Zdecydowanie za g³oœna muzyka, no i ten 
demiurg w postaci klauna, wampira z sinym 
jêzykiem i czerwonymi oczami, nie by³ to 
dla mnie dobry sposób przedstawienia.

To jest dla mnie osobiœcie bardzo nowe 
i œwie¿e, zupe³nie nowatorskie podejœcie do 
poruszania tak wa¿nych tematów jak wojna, 
patriotyzm. Pojawia siê mnóstwo 
przemyœleñ, które na pewno, dziêki tej 
sztuce, na d³ugo pozostan¹.

Sieroty
Du¿o emocji na scenie, 
rewelacyjnie zagranych. 
Zwroty akcji jak w 
najlepszym kryminale 
i napiêcie, które nie pozwoli³o 
mi ani na chwilê oderwaæ 
wzroku od tego co siê dzieje.

Odwa¿ny temat, dosyæ 
oszczêdnie grany. G³ówna 
rola, tego m³odego ch³opaka- 
œwietna, ca³y czas by³ 
w amoku i nawet przez 
moment mia³am wra¿enie, 
¿e naprawdê jest 
niezrównowa¿ony.

Powrót do psychologicznego 
teatru, i z radoœci¹ na to 
patrzy³am. Krwiste postaci 
prze¿ywaj¹ prywatne 
dramaty a aktorzy mog¹ coœ 
na tej scenie ugraæ, a nie byæ 
tylko przesuwanymi przez 
re¿ysera pionkami. 

Chór kobiet
Genialne przedstawienie, tak piêknie daj¹ce siê s³yszeæ. Ja 
chyba pierwszy raz us³ysza³am jak cudowna jest akustyka 
w Pleciudze, tutaj na tej du¿ej sali. Mówiê o pewnej formie, 
ale jest te¿ tutaj bardzo mocny temat, poniewa¿ niezwykle 
potrzebne jest aby mówiæ o kondycji kobiety we 
wspó³czesnym œwiecie w sposób m¹dry, w sposób zwi¹zany 
z publicystyk¹ i kultur¹. Ten spektakl ma bardzo krytyczne 
za³o¿enie w stosunku do rzeczywistoœci to pokazuje piêkno 
tej kultury, która wy³ania siê z opresywnoœci wobec kobiet, 
swoisty ewenement. 

Uwielbiam Kontrapunkt za to, ¿e mogê zetkn¹æ siê 
z zupe³nie nowymi formami. Ja jako tak naprawdê 
ignorantka, choæ uwielbiam teatr, nie posz³abym nigdy 
na coœ takiego, co okazuje siê tak œwietne.

Zaskakuj¹cy, nie spodziewa³am siê tego co zobaczy³am, 
patrz¹c na tytu³ i na opis ale zdecydowanie niesamowite 
prze¿ycie. Zupe³nie inna forma ni¿ to co do tej pory 
widzia³am.

Galeria Fotografii Magdy Seredyñskiej
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III Furie
By³a w tym mocna 
prawda, taka która 
boli i po¿era, 
zw³aszcza, ¿e tak 
mocno nas dotyczy. 
Mnóstwo 
obrazoburczych scen, 
mocna i g³oœna 
muzyka i prawdziwe 
emocje. Na scenie 
i na widowni. To wbija 
w siedzenie i nie 
pozwala odetchn¹æ.

III Furie
Jak dla mnie najlepsza sztuka do tej pory. 
Bardzo mocna pod ka¿dym wzglêdem. 
Muzyka na ¿ywo i to jaka muzyka. Za 
g³oœna, za ciê¿ka i prawdziwa. Pasowa³a 
idealnie do emocji i tematów poruszonych 
w tym przedstawieniu. Te¿ mocnych 
i prawdziwych. To polskie prze¿ywanie 
historii i nieumiejêtnoœæ zapominania, które 
atakuj¹ ci¹gle i ka¿¹ siê umartwiaæ. I tu 
w tym spektaklu œwietnie to pokazali.  

Teatr w kryzysie (dyskusja panelowa)
Uwa¿am, ¿e teatr nie znajduje siê w kryzysie. Znajduje siê tak samo, jak znajdowa³ siê dziesiêæ, 
dwadzieœcia czy piêædziesi¹t lat temu, chodzi bardziej o normy i wartoœci, które tak naprawdê siê 
przeobra¿aj¹, a wiêc kryzys teatru nie mo¿e tak naprawdê mieæ miejsca. Nie jest to wiêc kryzys 
a przeobra¿enie teatru.

Temat jest równie dobry jak ka¿dy inny, choæ mo¿e lekko spóŸniony, bo ekonomicznie kryzys mia³ 
miejsce trochê wczeœniej.

Kryzys wdziera siê w ka¿d¹ przestrzeñ naszego ¿ycia, w szczególnoœci w teatr, tylko to jest 
zupe³nie inny kryzys ni¿ na przyk³ad ekonomiczny. 

Teatr na pewno siê zmienia, z roku na rok widzimy jak coraz to nowe dziedziny wdzieraj¹ siê na 
deski teatru. Czy to jest kryzys? Nie wiem. Na pewno rozwój, i choæ troszkê siê têskni za tym 
tradycyjnym, klasycznym teatrem, to chyba nie mo¿na tego nazwaæ tak brutalnie.

Ten temat jest swego rodzaju prowokacj¹ i wydaje mi siê, ¿e bli¿ej nam do powiedzenia, ¿e tego 
kryzysu nie ma, albo ¿e jest jakieœ zjawisko, które otwiera nas na wspania³y teatr, na mo¿liwoœæ 
robienia coraz lepszego teatru.

Galeria Fotografii Agnieszki Urbaniak
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III Furie
By³a w tym mocna 
prawda, taka która 
boli i po¿era, 
zw³aszcza, ¿e tak 
mocno nas dotyczy. 
Mnóstwo 
obrazoburczych scen, 
mocna i g³oœna 
muzyka i prawdziwe 
emocje. Na scenie 
i na widowni. To wbija 
w siedzenie i nie 
pozwala odetchn¹æ.

Antyklerykalne 
i antywojenne, 
przeciwko 
patriotyzmowi 
i o niczym. Mia³o to 
zaszokowaæ widza, 
ale nie s¹ to 
specjalnie nowe 
pomys³y.


