ieśla
Jadwiga Jallkowska-Cieślak należY
bell
wątpienia do najpopularniejsz:1<ch
volskich
aktorek młodego t•okoleuia. A popularność
w łym zawodzie Jest prawie zawsze svno11imem ciRde!ll'o braku czasu. Umówiłem się

wiee z aktorkR na krótka rozmowe w ir;arderobie Teatru Narodowe!ll'o. tui przed svektaklem ,,Męza I żony" Aleksandra F'redry,
.lankowska kreu.ie w nie.i jedna z ltłównych
1·ó1. Reżyseruje Adam Hanuszkiewicz.
I

Cz .e kam
na swoją rolę
- Debiutowała pani w roku
1971 rola l\fagdy w filmie Janusza Morgensterna „Trzeba zabić te miłość", Jak pani wspomina swoia pierwsza prace w
filmie?
- Był to absolutny przy padek. Byłam wtedy ieszcze na
studiach. Rola ta nie dała mi
wielkich korzyści w sensie warsztatu aktorskieJ?o ale worowadziła mnie na rynek filmowy, Z punktu widzenia rzemiosła aktorskieJ?o oceniam ia dziś
bardzo negatywnie
- Czv swó.i debiut teatralny
(w roku
1973) w „Elektrze"
Jean Giraudoux w reż. Kazimierza Dejmka również uważa
Pani za niezbyt udany? Kryty-

~

nak soba nic pozytywn~go. Musze zreszta powiedzieć. że nie jes
tern zbyt zachwycona tvm. co
do tei oory działo sie ze mna
w filmie.
- Chce Pani przez to powiedzieć. że przedkłada teatr nad
lilm?
- Nie. Ale gdyby kazano mi
wystawić sobie cc<nzurke to
teatr bylbv wvżei notowany.
- Czv może Pani określić, na
czym 11ole1ta spccvfika ~ktor
stwa filmoweito na Podstawie
swoich dotychczasowvch
do!>Wiadczeń?

- W filmie potrzebny iest inny bal!aż psychi ~ ~ „ „ rH w teatrze. W filmie trzeba być bardziej elastycznym, trzeba miP Ć

LUDZIE

SCENY I ESTR~DY

ka wówczas była dla Pani bar- gotowość natychmia &tową. trzedzo p1·zychy Ina.„
ba um i eć natychm iast „sprze- Współpraca z wybitnym re- dać" siebie I to od najlepszej
ży~erem uczy przede wszystkim
strony W filmie bardzo wiele
zawodu. Mialam udany start zawierza sie reżyserowi - cała
dyplom Pod kierunki em Jerzego odpowiedzialność spada w zasaJarockiei::o a potem
praca z dz.ie na reżysera. Czesto usiłuie
Kazimierzem Dejmkiem. To był O COŚ walczyć na Planie nieraz
sorzyiaiacy zbiel? okoliczności. mam swoie oomv słv ale ostaAle recenzi e niJ?dy nie sa ade- teczni~ decyduje zawsze reżyser.
kwatne do teJ?o. co sie dzide w Natomiast w teatrze iest czas.
teatrze.
Żeby PodYskutować
dochodzić
- W swvch kolefo~ch filmach swoich racji. sprawdzać sie.
- np. „Pani Bovary - to ja",
Chci ałabym !!rać takie role.
reż. Zbjgniewa Kamińskiego, czy
które coś znaczą. wnosza iakieś
"Sam na sam" reż. Andrze.ia wartości
Kostenki - kreuie pani
role
- Czeka wiec Pani na
młod:1-ch kobiet. wrażliwych, po„źycio'\'-rą"?
szukufacycb miłośrJi.
ryzyku- Tak.
jących dla niej. Czv można o- A jaka to be117.ie rola?
kreśli.S. na ile są one reprezen- Nie wiem. Ale iestem przetatywne dla postaw. mentalnoś konana. że iak sie ooiawi oroci i sposobu Przeż,· wania wsuół pozycia
takiel roli. to bede
czesnycb dziewcząt'?
wiedziała że to właśnie ona.
- W niewielkim stopniu. Bo- Kto jest. wedlu2' Pani, dohaterka .• Pani Bovary - to ia".
nie tyle poszukuie uczucia. ile brym aktorem?
- Nie potrafie teJ?o bliżej ojakiegokolwiek sensu istnienia.
kreślić. MoJ?e wymienić kilka
Była to postać szalenie infanGustaw
tylna. niedojrzała. tYle że wra· nazwisk Dobry iest
Holoubek w „Królu
!;earze".
żliwa. Tak też za~ralam te r-0Takie
aktorstwo
bardzo
mi odle - sce~ariusz nie dawał mi
Także
aktorstwo
większych możliwości ekspo- powiada.
nując
koszmarny
infantylizm Eichlerówny, Kucównv RysiówCenie
ŁomnickieJ?o
Olbohaterki, „ wyśmi e wając" pro- ny.
blemiki. jakie przeżywała W brychskiego. A z aktorów obwYrnieniłabym
Przede
„Sam na
sam"
wviatkowe cych
wszystkim J a mesa Deana i krag
okoliczności (kalectwo partnera)
ludzi
związanych
z
Actor's
Stupowoduja ożywienie uczuć bohaterki. Postacie. iakie kreowa- dio Lee Strasber~a
- Jakie typy kobiet
łam. SA wrażliwe. wewnętrznie
skomplikowan·e ; nie wnoszą je
ni odtwanać?

- Złe, okrutne. fałszywe. jak' '
naibardziei odleJ?łe ode mnie.
'l'akie role sa wtedy pasjonuią
cvm zadaniem
aktorskim kreuj„ sie postać wbrew swoim
waru n.kom.
- Jak określiłaby Pani wpływ
reżyser" na jakość aktorstwa?
- J~st to wielka sztuka. Niewielu realizatorów zdołało ia
opanować
Przypuszczam że w
Polsce iest tvlko kilku reżyse
rów którzv ootrafia pracować
z aktorami Kazimierz Kutz. z
którym zetknełam sie podczas
realizacil filmu „Z nikad do nikad"1 - robi to wspaniale Nie
w s półpraoowałam z Andrzejem
Waidą ale z opowieści
kolegów wiem. ż„ iest to reżyser.
którv ootrafi pobudzać aktorów.
wydobywać z nich takie wartoś
ci i> iakicb Istnieniu czesto na·
wet n if' prz:vouszczali
D1Jbra
pra ca aktorów to wedłuli! mnie
90 procent powodzenia iilmu.
Rozmawiał :

