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REALIZATORZY: 

REŻYSERIA 

Edward Kalisz 

MUZYKA 

Piotr Matuszewski 

WYKONANIE PIOSENEK 
Izabela Kuriata Matuszewska 

SCENOGRAFIA 

Filip Górnicki 
Adam Chmielewski 

KOSTIUMY 

Ilona Szurkowska 
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OBSADA: 

Antygona, córka Edypa - Katarzyna Baraniecka 

Ismena, jej siostra - Agnieszka Oryńska 

Kreon, król Teb - Marian Czerski 

Hajmon, syn Kreona - Kuba Giel 

Tyrezjasz, wróżbita - Edward Kalisz 

Eurydyka, żona Kreona - Małgorzata Szeptycka 

Strażn · i Posł aniec - Wojciech Ziemiański 

Przodownik Chór u - Bogusław Danielewski 

Antygono Sofoklesa to dramat ponadczasowy i niezwykle 
aktualny - to powód dla którego Teatr Maty realizuje swoj9 kolejn9 
prem ierę. Spektakl przygotowany w konwencji TEATRU ANTYCZNEGO. 
Wszystkie bowiem zabiegi realizatorów (muzyka, scenografia, kostiumy) 
skierowane s9 na przybliżenie widzowi realiów ANTYKU. 

SOFOKLES 
Ur.496 - zm-406 p ... n.e. 
T regediopisarz. 

Na plan pierwszy wysuwał bohatera w pełni świadomego 
odpowiedzialnośc i za swe czyny. W jego charakterze widział źródło 
konfliktów i od nich, nie od czynników zewnętrznych, uzależniał bieg 
wydarzeń . 

Sofokles wprowadził do dramatu wiele innowacji: trzeciego 
aktora oraz ograniczył udział chóru na rzecz przodownika chóru. 
Zerwał z tematycznym zwi9zkiem tetralogi na rzecz sztuk o 
samodzielnej treści. Sofokles wierzył w bosk 9 
sprawiedliwość ... DIKE ... czuwaj9c9 nad moralnym ładem świata . 



W roku 2005 został pONołony do życia teatr którego celem ma 
być kultywONonie tradycji patriotycznych oraz krzewienie europejskiej 
kultury w polskim społeczeństwie. 

Mając no uwadze doświadczenia wyniesione z procy z 
młodzieżą o także bogate doświadczenie zowodONe wiem jak trudno 
jest dotrzeć do współczesnej młodzieży. Dlatego też proponuję 
Państwu lekcję polskiego w atrakcyjnej dla widza formie. Wierzę że teatr 
j est doskonałą metodą wychONonio poprzez sztukę, o także będzie 
uzupełnieniem lekcji języka polskiego i historii. Serdecznie zapraszam 
no spektakle Teatru Małego. 

Edward Kalisz 

www.teatrmaly.pl 

Spektakl wsparty środkami 
Gminy Wrocław 
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