Jakub Roszkowski- dramaturg
i dramatopisarz, tłumacz, reżyser; był
pierwszym absolwentem specjalizacji:
dramaturg teatru na Wydziale Reżyserii
Dramatu krakowskiej PWST (2006). Od
2007 jest zatrudniony w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, gdzie współtworzył jako
dramaturg, tłumacz lub współautor adaptacji między innymi następujące przedstawienia: Blaszany bębenek wg G. Grassa (reż. Adam Nalepa, 2007), Portret

Doriana Graya O. Wilde'a (reż. zespołowa, 2008), Słodki ptak młodości T. Williamsa (reż. Grzegorz Wiśniewski, 2008), Zwodnica T. Middletona i W. Rowleya
(reż. Kuba Kowalski, 2009), Kamień M. von Mayenburga (reż. Adam Nalepa,
2009), Zmierzch bogów E. Medioli, L. Viscontiego, N. Badalucco (reż. Grzegorz
Wiśniewski, 201 O).
Jest autorem dramatu Morze otwarte („Dialog" 2009 nr 7/8), wystawionego
w 2009 w Teatrze Współczesnym w Szczecinie w reż. Marka Pasiecznego. Sztuka
ta znalazła się w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej (2009), a jej realizacja
sceniczna w finale XVI Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.
Morze otwarte zostało przetłumaczone na język hiszpański i niemiecki.

Dramaturg, coraz częściej pojaw naszych teatrach, nie
posiada jednoznacznie zdefiniowanej funkcji, która zależy zawsze
od jego relacji z reżyserem; jest
poniekąd „strażnikiem tekstu".
Roszkowski, opracowując wersję
sceniczną tekstu, dąży do tego,
aby był on zgodny z intencjami
autora. „Nie bronię każdej litery
czy wątku - mówi - ale przecież
z jakiegoś powodu bierzemy się
za ten tekst.( ... ) staram się go
uwspółcześnić, poddać liftingowi, wydobyć to, co najbardziej
nas interesuje, ale nie zabić istoty
samego tekstu".
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„To. co widii my. jest \\Spomnieniem:· Na scenie stoi Tom. głÓ\\ny
bohater s1tuki. Będ1ie opowiadał
o tym. co kiedyś \\ ydar1yło się
w jego rod1innym domu . N ie wiadomo. jak dawno temu . N ie \\ iadomo. gd1ie Tom jest tera1. Mało to
wszystko istotne. Ponieważ Tom.
niezależnie od miejsca i czasu .
ci<jgle jest w dusznym mies1kaniu.
w którym mieszkał ze S\\ oj<) maik<!
Amandą i siostr<1 Laurą. Wciqż
odt\\arza kilka dni / przes1łości.
moment. w którym pr 1yszedł do
nieh jego pr1yjacid Jim. To\\ łaśnie
o tamtyeh dm i lach chce opowied1ieć \\idiom podczas spektaklu.
Chwilaeh. które bardto wpłynęły
na jego życie. Od któryeh \\ ko11eu
chciałby się uwolnić.

Właśnie

ta subiekty\rna perspekty\\a wydabanito cieka\\ ym . Ludzki
umysł zapamiętuje emocje. stany. pamięta
tylko pewne fragmenty'' ydar1e11. Pewne
r1ec1y pomija. inne / kolei '' yolbr1ymia.
To ol\\ iera 1updnie nowe pola skojar1e11.
i jest etym~ bardzo teatralnym. Potwala
uniknqć prostego reali1mu. odt\\ar1ania
.. prawdti\\ego życia'". Daje'' 1amian moż
li\\oŚĆ kn:acji. Pr1y takiej próbie interpretacji tekstu \\stystko jest cytatem. \\ariacjq
n::i temat pra\\ d1iwych '' ydar1e11. O pow iadan<! historię można popnl\\ adtić '' kaid<!
stronę.\\ kti'>r<! mogłyby pm\ ędnl\\ ać myśli
gh"l\\ nego bohatera . Daje to bard10 dużq
\\ olność \\ pracy nad dość już starym. ponad s1eśćd1iesięcioletnim tekstem S::klwwj
111e11a:':aii. \Jie nis1c1y oryginalnej materii
dramatu. ale potwala spojr 1eć na niego
\\ 110\\ y. \\ spi'1łc1esny sposi'ib.

je

się być czymś

Jest coś interesujqeego w próbie opo\\ iedtenia tej historii / perspekty\\ y Toma.
pr1ez Toma . Zagubiony młody chłopak. który nie potrati porad1ić sobie z r1eczywistości<1. z własnymi problemami. eo\\ ieezór ueieka do kina. by podglqdać
ekranowych bohaterów. Smakm\ ać ieh żyeia . Właśei\\ ie Tom funkcjonuje na
granicy dwóch równoległych świati'm . W jego wspomnieniach prawda miesza
się z fikcj<1. Na L\\ykłe domm\e historie nakładaj<) się historie hołły\\oodzkich
superbohaterów.
świat przedstawienia zostaje 1apoezątkowany przez Toma. To on
g:o do życia. stara się nim sterm\aĆ. ale bardzo szybko po\\ołane pr1ez
niego postaci wymykają się spod jego kontroli. Bolesna prawda pr1eszłości żyje
własnym życiem . Powraca'' destrukcyjnym wspomnieniu . Problemy Toma
zostaj<) zderzone z historiami Amandy. Laury i Jima . ł listoriami. kt(irych punktem
styc1nym jest tych kilka dni opisanyeh w tekśeie.

Teatralny
powołuje

Dekoraeja została przyg:otm\ ana. aktorzy S<j na miejscach . Tom 1rn·m i rozpoc1ynajqcy monolog. Powraca'' spomnienie. Przdomm\ y dla całej CZ\\ órki moment
z ieh życia musi zostać rozegrany raz jeszeze.
Jakub Rostkm\ski
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