
Po spektaklu „Smok” udało nam się poprosić członków Teatru „Krzywa Scena” i reżyserkę,  panią Tatianę Malinowską – Tysz-
kiewicz o krótki wywiad i wspólne zdjęcie.  

TEMAT SZTUKI MUSI „BOLEĆ”...  
 
- Spotykają się z Wami dzisiaj uczniowie klasy VI, którzy w szkole też bawią się w teatr. Z jakich powodów – Wy, już dorośli- wy-
braliście teatr? 
Natalia Wiśniewska: Robimy to, co po prostu lubimy. Warto w dzisiejszym zabieganym świcie znaleźć coś dla siebie oprócz 
komputera, lekcji, telewizji. Poza tym ważne jest, że nasz teatr to praca w grupie wspaniałych przyjaciół. 
 
- Jak długo działacie w „Krzywej Scenie”? 
Szymon Loduchowski: - To różnie bywa. Teatr działa od  2000 roku, a my- aktorzy zmieniamy się, choć są tu i ci z najdłuż-
szym stażem, większość od gimnazjum, czyli już 8 - 9 lat.  Obecny skład „Krzywej Sceny” to 10 osób. Na stronie internetowej 
teatru podajemy tych aktywnych, „półaktywnych” i „w eteranów”. 
 
- Jak wygląda Wasza praca nad spektaklami: tworzycie je sami, szukacie tekstów, czy narzuca je reżyser, pani Tatiana? 
Tatiana Malinowska - Tyszkiewicz: To bardzo różnie. Czasami przyniesiony przeze mnie test grupa odrzuca, czasami mnie 
nie podobają się ich pomysły. Bywa, że tworzymy coś wspólnie, stale dopracowując. W tym względzie nie ma zasady.  
 
- Prosimy coś więcej powiedzieć o spektaklu „Smok”. Czym kierowaliście się przy wyborze tego właśnie scenariusza? 
Tatiana Malinowska  – Tyszkiewicz: To sztuka rosyjskiego pisarza Eugeniusza Szwarca1. Wybrali śmy ją, bo jest bardzo wie-
loznaczna. Jej temat - według zamierzeń autora - był ściśle związany z wypaczeniami władzy rosyjskiej, ale  staraliśmy się 
dokonać takich zmian (bardzo też okroili śmy tekst), aby powstało przedstawienie niosące przesłanie uniwersalne, ponadcza-
sowe. Problem musi dotykać nas dzisiaj- teraz, a nie tego, co było kilkadziesiąt lat temu. Temat sztuki, jej przesłanie musi 
„boleć” dzi ś, w dniu premiery. 
Radosław Barczyk: Poza tym podobało nam się, że bohaterowie tej sztuki są nietuzinkowi. 
Natalia Wiśniewska: Warto wypróbowywać siebie w nowych rolach. To dla aktora zawsze jest wyzwaniem, rozwija go we-
wnętrznie. 
 
- Spektakl jest tak pomyślany, że część akcji, i to ważnych dla ciągu przyczynowo-skutkowego zdarzeń, dzieje się poza sceną, do-
słownie za plecami widza. Czym kierowaliście się, przyjmując takie rozwiązanie? 
Tatiana Malinowska - Tyszkiewicz: Uważam, że należy docenić wyobraźnię publiczności. Nie narzucamy swojej wizji. Poza 
tym im bardziej włączymy widza w odbiór sztuki, tym bardziej czuje się on dowartościowany. 
 
- Jak rozwiązujecie sprawę obsady? Narzuca ją reżyser, czy macie w tym względzie wolny wybór? 
 
Natalia Wiśniewska: Najczęściej to Tatiana ustala wcześniej, kto kogo gra. Czasami bardzo nas dziwią te wybory, mamy mnó-
stwo wątpliwo ści, ale w efekcie zawsze okazuje się, że to właśnie reżyser miał rację.  
Tatiana Malinowska - Tyszkiewicz: Muszę zdecydowanie powiedzieć, że teatr to nie jest instytucja demokratyczna. Wymaga 

trochę „dyktatury”. Je śli aktorzy 
nie mają zaufania do reżysera, to 
nic z  ich pracy nie powstanie. 
 

        gggggg            

 
Pani Tatiana Malinowska  – Tysz-
kiewicz urodziła się we Lwowie. 
Ukończyła Moskiewski Instytut 
Teatralny i przez dziesięć lat pro-
wadziła Teatr Kameralny w swoim 
rodzinnym mieście. W 1995 roku 
zamieszkała w Szczecinie. Reżyse-
ruje spektakle w różnych szczeciń-
skich teatrach. Była dwukrotnie 
nominowana do nagrody 
Bursztynowego Pierścienia.  
              (www.sckstargard.pl) 

         gggggg                   

                                                 
1 Eugeniusz Szwarc (1896-1958), rosyjski pisarz, autor baśni teatralnych. Z wykształcenia prawnik, pracował jako aktor, pi-
sywał także dla czasopism dziecięcych. Od 1930 roku napisał około 30 baśni, nie tyle jednak dla dzieci, co dla dorosłych, z 
podtekstami politycznymi, w których dobro wprawdzie zwycięża, lecz droga do tego zwycięstwa nie jest łatwa. Wiele jego 
baśni do dzisiaj utrzymuje się w repertuarze teatralnym. (www.wikipedia.org) 

 


