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Edward Żentara-aktor, reżyser, 
prezes Stowarzyszenia Dialog, dyrektor 
Grudziądzkiego Sezonu Teatralnego 
1998/99. 



anusz Głowacki-prozaik , 
ro.in.auto tomów opowiadań, takich jak: 

Pwadis, Wirówka n 1sensu, Coraz trudniej kochać, 
My weet Raskolnika ; dramaturg: Mecz, Kopciuch, 
Cu zołóstwo ukaran Polowanie na muchy, Obciach, 
Fo tynbras się upił; s enarzysta filmowy: Polowanie 
na muchy - reż. A.W jda, Rejs, Psychodrama - reż. 
M. iwowski. 

Od 1981 roku rzebywa za granicą, mieszka 
w owym Jorku , ob cnie czC(sto odwiedza Polskę. 
Jeg dramaty zrobiły iędzynarodową karierę.Grane 
by w Ameryce , orei , Argentynie , a także 
w eatrach ZSRR g zie niebywałą karierę zrobił 
'"K ipciuch ". 

' Antygona w Ni wym Jorku " wydrukowana 
w ialogu uznana zo tała za jedną z najciekawszych 
i n jważniejszych s tuk polskich , zebrała liczne 
na ody w kraju i za granicą, wygrała m.in. Ankietę 
ogł szoną przez mi sięcznik "Teatr" w kategorii 
"N jlepsza sztuka se onu". 

Do najciekawsz eh realizacji należy za liczyć 
spe takle w Teatrze TENEUM w reż. I.Cywińskiej 
(pr miera luty 1993) w Teatrze im. J. Słowackiego 
-se na Miniatura reż. .Zygadło (premiera 15 .0 1.94). 

Tomasz Piasecki - aktor teat ów krakowskich: 
rn .in. Teatru STU, KTO, BAGAT LA , SATYRY 
występujący tu w podwójnej roli: akt rai reżysera. 

"To podwójnie trudne zadanie g ·ać i reżyserować 
ale podjąłem się go ponieważ: nale y ponieść ryzyko 
i zm ierzyć się ze sztuką, która daje duż możliwości Oak 
spadać to z wysokiego konia) i opowi da o kondycji 
człowieka w sposób interesujący, gdzi role są .hvietnie 
napisane, gdzie wszystko wydaje si być na swoim 
miejscu. Po drugie, mam wrażenie, że ie popełniliśmy 
błędów obsadowych, pracujemy wsp lnie i w dobrej 
atmosferze nad kształtem przedstawi ei ·a, tak więc jego 
wzloty i upadki rozłożą się na b rki wszystkich 
biorących w nim udział. 

Czy spektakl będzie dotyczył ty lko udzi z marginesu, 
czy po trosze każdego z nas, obecnie s tego i otoczonego 
przeróżnymi dobrami materialnymi, ależeć będzie od 
tego , czy uda nam s ię opowiedzieć historię naszych 
bohaterów prawdziwie i trochę głębiej niż powierzchown 
i pełen kolokwializmów język "Antygon 'w Nowym Jorku ', 
który tutaj jest jednym ze środków wyrazu, odrobinę 
zamazującym dramat ludzkiej egzysten ji? 

Jestem przekonany, że "Antygo1 a " jest dramatem 
który opowiada o najważniejszych Iz dzkich sprawach 
w sposób groteskowy, wręcz farsowy. 

Nie unikniemy śm iechu, bo w teat ze jak w życiu : 
trochę śmiechu, trochę łez. 

Serdecznie zapraszam do tea ru ." 



rócić ... 

jestem przyjacielu, skoro 
okłamuję, zwodzę, oszu
kuję ... 

. „kim jestem skoro potra
fię cię okraść, a może 
mógłbym cię również 
zabić„ . 

. „ kim jestem skoro tak 
trudno jest przyznać się do własnych 

m naprawdę zły, czy też w marzeniach 
robycie zatraciłem się i nie mogę już 

... czy wszy tko to jest wynikiem warunków w jakich 
skazał mi ż ć a może ja sam jestem temu winien „. 
A może po rostujestem taki bo pragnę udowodnić 

i przekonać s m siebie, że jeszcze .„Jestem. " 
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