
Pamięci Teresy Roszkowskiej 

Swiat starej damy teatru 
W teatrie Polskim otwarto wystawę poświęconą wybitnej ma· 

lorce i scenografce, zamordowanej v1 czerwcu ub. roku w jej 
domu na Saskiej Kępie, Teresie Roszkowskiej. 

Wykazywała . nieu.stępl\woś~ tak- aamej próby generalnej. Zd.
że w utarczkach z 2wiaz<lami, nerwowa.nej aktorce 'J)roponowala. 
które kaprysiły na temat kostiu- słodko. by narysowała sa'ma taki 
mów. przeczesyWaly fryzury w 

Foyer na p ierwszym piętrze wy
pe!.niaja o!:>razy. kostiumy teatral
ne. szkice scenograficzne i ma
kiety oraz fotografie. Doo.koła sto
ją ulubiMe orzez a r tystke buk ie
ty suchych kwiatów. 

Roszkowska wsoól·pracowala z 
Schillerem. W!ercińskim. Korze
niev·sk i.m. Bardinim l Dejmkiem. 
Była bo~atą ludz.ka ind:vwi<lual
no.ścia. Na zdjęciach. na orze
strzeni lat widzi.my ją w tej sa
mej haftowanej s.uk.nl - swoich 
s"Jkien n!l(dy s:e n;e lX>Zbywala. 
Jej ko.stium:v do .. Cyda". Schille-

,„ 

toalecie ... Kapryś.nicami były An- kootium, ja!kiei?o sobie życzy„. 
rowskiei .. Marii Stuart" ... Lore..,z- Barsz..czewska w cz.asie prób do 
zacia" Musseta. w k tórych gra1i drycz i Barszczewska. narsz.:zew-

.. Cyda" n ie chciała •ie przebierać 

w utywna halkę. ChodzHa v; 

s'P<)dniach. W rezultacie nie umia
ła się poruszać w v:ie1kiej toalecie 
i na. premierz.e v.')·wa!iła sie na 
scenie jak dllU(a. Andrycz (ograła 

Chimenę) oowiedziala wtedy 2loś

no: - Nie denerwuj sie. zacz.nie
my od POC7.a t'ku. 

N a wystawie w Poi.s-k:m j.,.~t 

też warsztat malarski artystki 
przeniesionv z jej domu - olót.:10 
na sztalus:ach (na nim ślady ła

pek u!ubione:ro kota!. na stołecz

kach farby i pęd7.le. Sieć rybac-

ka roz.oieta na kami.szu. iak fi
rarka . obok WSP"'4'1 ial.v buk iet su
chvch kwi:itów w kolorach cze:·
w;eni. 

Teresa Roszkowska - zdjęcie 11 publikacji teatru 
Polskiego w 85-leeie artystki 

Z lnic.ialywy ITI. zgodnie Jl wo
la arl:vstki. środki uzyskane ze 
spr~ec'laż:v Jej obrazów p-zernaczo
ue sostan• na fundację im. Tert>s:v 
Ros~kowskiej, która będzie przy-

nie~drd Elź-bi eta Barszczewska I 
Nina Andrycz, F ijewski. Chamiec 
i Za·krzeński. z.achwycaja e!egan-

, cją n ie sootykaną dziś w teatrze. 

! Nie ma Ju! tak pi ęknych t1ta
! ni.n. a jeśli nawet sa. n ie stać na 
nie teat:-ów. które coraz ezekle j 
muszą .sie zadowa1ać nędzna lm\
tac .i ą. To właśnie d latego Rosz
ko wska - jak mówila w W}-Wia
dzie udzielonym Maciejowi Nowa
kowi .i okazji 11we;?o 85-lecia w 
1989 r. - n ie chciał.a Już- w ev.-ych 

1 
oói.nych latach robić scenografii 

· i z.a i eła s ie w}·łac.z.nie mal~t-1\·em. 
I 

Była oer.l'ekcjonisbka i n ie od-
stępowała an.j na krok_ ~ pier
wotnego oroiektu scenograficzne
go. Egzekwowała go bezlitośnie. 

Czasem ta•k! :projekt nie był w iek-
! szy od t>OCz.toweg~ znaczka. a 

1 
trzeba go było rozrysować i wy-
malować w wielkim formacie ... 
Umiała docen i ć dobra robo~ i w I 
rezultacie :przyjaźniła. się z. rze-
mieślnLkami. Ws.oo.mina apotkan ie '. 
.z teatralnym szewcem. który oo
wital la słowami: - Pani Rosz
kowska, to były czasy, męczyła 

I 
nu Pani. meczyla, ale człowiek 
był zadowolony, bo to prowadzi
ł• do Jakiecoł elekła. 

sik& w ieks7.ą. Doszło do tego. te znawała doroczna nairrodę dla 
Rosz.1,;owska nie pokazywała jej mlodycb 1cen<>lt1'a1ów. 
nawet :projektu kostiumu ai: do (Im) 
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