
TERESA ROSZKOWSKA 

W 1930 ukończyła ASP 
oraz Konserwatorium 
Muzyczne w Warszawie. 
Lata 1930-31 spędziła w 
Paryżu. Od 1934 studio
wała na wydziale reżyser
skim PIST (dyplom 1936). 
W teatrze debiutowała w 
1933 scenografią do Pana 
z towarzystwa Hasencle
vera, powitaną entuzjas
tycznie („Nowy talent w 
dziedzinie dekoracji teat
ralnej!"). W 1. 1934-39 
zaprojektowała dekoracje 
i kostiumy do 13 przed
stawień (m.in. Wielki 
czlowiek do malych inte
resów z Zelwerowiczem, 
Maszyna piekielna Coc
:eau i n a"rodz0r.a Z '·J .„ 
Medalem w Paryżu Judy
ta Giraudoux z Schille
rem). 

W 1938 scenografią do 
Obrony Ksantypy Morsti
na rozpoczyna wieloletnią 
współpracę z Edmundem 
Wiercińskim, kontynuo
waną w konspiracyjnym 
zespole studyjnym w cza
sie okupacji (Wojny tro
jańskiej nie będzie 1941-
-42, w przygotowaniu). 

Po wojnie jest współ
twórczynią Sceny Poety
ckiej w Łodzi (Elektra 
Giraudoux 1946). Od 1947 
jest scenografem T. Pol
skiego w Warszawie. Do 
śmierci Wiercińskiego 
(1955) współpracuje głów
nie z tym reżyserem op
racowując m.in. oprawę 
plastyczną Fantazego, Cy
da, Horsztyńskiego, Lo
renzaccia i wrocławskie-

fot. CAF 

go Jak wam się podoba. 
W okresie 1946-72 opra
cowała scenografię do po
nad 20 premier (m.in. 
Don Juan i Szkoła żon z 
B. Korzeniewskim) ; także 
w operze (Don Pasquale, 
Romeo i Julia, Borys Go
dunow, Salome). Współ
pracuje z filmem (Mło
dość Chopina, Piątka z u
licy Barskiej, Żołnierz 
królowej Madagaskaru). 

Kiedy Teresa Roszkow
ska debiutowała w teatrze 
uprawiała już od kilku 
lat malarstwo sztalugo
we. Była artystką o okre
ślonej indywidualności 
- co w dziejach naszej 
powojennej scenografii 
nieczęste - nie zatraciła 
jej nigdy. „Malarskość" 
charakterystyczna dla 
wszystkich prac scenicz
nych Roszkowskiej jest 
zresztą specyficznej natu
ry. Przejawia się w kom
pozycji (nawet dekoracje 
„architektoniczne" pod
porządkowane są prawom 
rządzącym w malarst
wie), stylizacji wnętrz i 
pejzaży, wyrafinowanym 
kolorycie, nawet !<,roju 
kostiumów. Ale w przeci
wieństwie do większości 
dziel przedstawicieli ma
larskiej szkoły w naszej 
scenografii, prace te każ
dorazowo wiążą się z cha
rakterem sztuki, stylem 
reżyserii. Stąd ich różno
rodność, niepowtarzal
nosc, mimo iż metoda 
twórcza jest podobna. 

„Elektra„ Giraudoux (r. 1946). Makieta 
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„Lorenzaccio« Musseta (r. 1955). Projekt dekoracji (wszystkie fot. T. Kaźmierski) 

„Romeo i Julia« Prokofjewa (r. 1954). Projekt dekoracji 

„Borys Godunow« Musorgskiego (r. 1960). Projekt dekoracji 



»Cyd„ Corneille'a - Wyspiańskiego (r. 1948). Projekt dekoracji 

»Jak wam się podoba„ Szekspira (r. 1951). Projekt dekoracji 

, 

.-
»Swięta Joanna« Shawa (r. 1956). Projekt dekoracji 

Projekty kostiumów: 1. »Wielki człowiek do małych interesów« 
Fredry; 2. »Elektra„ Giraudoux; 3. »Fantazy« Słowackiego; 4. „Jak 
wam się podoba« Szekspira; 5. »Romeo i Julia« Prokofjewa; 6. »Ko·· 
bteta b.ez skazy« Zapolskiej 

»Fantazy« Słowackiego (r. 1948). Projekt dekoracji 
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