
Tatiana \Jalinowska-TysLkicwicz -
rodowita hnm 1anka. uknńczyla \\ }
dzial Reżyserii w Moskiewskim In
stytucie Teatralnym im. Lunaczar
skicgo. "Pr1e1 I O lat prowadziła fc
atr Kameralny\\ e L wow1c. Dwa lata 
temu ruzpoC/ęła \\ spó~pracę z Te
atrem Polskim\\ Szczecinie. Od ze
szłego roku obj~la kiero\\ nictwo ar
tystyczne Teatru Krypta. 

Grażyna ~ieciccka-PuchaJik absol
wentka PWST w Warszawie. na \\y
d1.iale Struki Lalkarskiej \\ 13ialym
stoku. Związana na stale / featrem 
Lalek Pleciuga. \\spólpracu.1e rÓ\\ -

nicż z kabaretami: .. Piw nica f11"Z} 

Krypcie„ i ,.Kaban:t / Piwnicy„. Jest 
współtwórcą szczcci11skiego „Pogo
towia Teatralnego„. 

Katarzyna Banacha - !>tudcntka I\ 
roku ASP,,. Poznaniu. na Wydziale 
An.:h1tcktul) Wnętrz. Zajmuje -.;ię de
signem, projektowaniem mebli i sce
nografią. 

Piotr Klimek - cduk(rnal o;;i~ \\ 
Szezeci111c, Crdm1sku 1 Warszaw 1c. 

Absoh\ cnt Wyd1.1alu Komp1l/ycji 
Klasycznej i[· kspcrymcntalncj Kró
kw~kicgo Konserwatorium'' I ladze. 
Obok stakj \\ spólpracy 7 holender
ską sceną muzyki współczesnej pivc 
tak/I: muzyki; dla teatru. filmu. radia 
i tclc" izj i. 
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BALLADYNA 
według 

Juliusza Słowackiego 
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„Moja „Balladyna" to historia Goplany - archetypicz-

nej Prządki nici ludzkiego losu." 
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BALLADYNA 
wg Juliusza Słowackiego 

(monodram) 

reżyseria 

Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz 

scenografia 
Katarzyna Banucha 

dźwięk i muzyka 
Piotr Klimek 

l >rów 

cji 

Zamek Książąt Pomorskich 
w Szczecinie 

Teatr Krypta 
prernieraf~wiecień '98 


