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Gdyby mlaia pani arobić bilans dsiela& pracy aktorskiej, Jakie byłyby
zyski i straty?
- Największą satysfakcją jest poczucie ~a
morealizacji, stresem - brak szans. bowiem
ho1·yzonty i perspektywy teatru maleją,
e Wodniki byWa)ł łoleraneyjne, oryginalne, niezależne, ale łakie ekscenłryeme i niepraktyczne. Utożsamia się pani ze swoim znakiem zodiaku?
·
- Na negatywy się zga·dzam, na po.zytywy
- mniej.

.e

wlęłnasłu

da jest mężoezyzna, któr,y decy<luje i t roszczy
<> wszystko. Kocham 'mieć duw dzieci ,
odpqczy-wam przy drutach i szydełku. Te raz
1ika m :firan.ki.
się

• Prossę praedsławić · swoją rodzinę.
- Mąż Piotr Cirilak, ~og, reżyser, czasami aktor, świetny .sł<J.larz ślusarz. i1Dtelekt.ua1iista, bu<iownfczy teatru szkolne.go p r zy ·
PWST, ojciec dzieciom.
Zośka, ' dziewiętnaście lat, maturzystka, jej
iyciową pasją są konie i wyścigi. Ju.ż od p i ą
tej l'ano urzę<iuje w stajni.
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JANKOWSKĄ-CIEŚLAK
aktorką

Teałru Powszechnego
rozmawia Małgorzata Jungsł

•

Jati.a Jest

więc napnwdę

kow ska-Cieślak?

Fot. ROMAN KOTOWICZ

e

Ja<lwiga Jan-

Introwertyczka„. od czasu do cza.su .

• Gra pani kobiety pełne sprzeczności,
skomplikowane, często tragiczne. To też Męść
osobowości?

Posiada pani: męża reżysera, perfekcyjną znajomość języka angielskiego, „Złotą Palmę", oryginalną osobowość aktorską i talent.
Taka gwiazda mogłaby znacznie bardziej
błyszczeć.

- Nie. Brak wyobraźni niektórych reri.yserów, oobsadzającyeh mnie w rolach !JJ6Yc'hofogieznych.

Nie tam, gdzie br ak zapoinebowania na
indywi dualności czyli u na s.

Kobieta w każdej sytuacji ebce się po.
dubae. Nie boi się pani być na ekranie brzydka?

• W Cannes dostała pani kilka propozycji,
ale do ich realizacji jednak nic doszło . Pech
ezy zmarnowana szansa?

niejsza

-

- Okolicznoś<:i by·l y pneciwko mn ie : stan
wojenny, ogranicrone wyjazdy, ,,kontrol-Owana" - czyli ża<lna łączność telefonie.zna.
Zresztą nie wiem, czy tam zrOlbiłabym karierę, choć na pewno pieniądze.
• Podobno

była

-

pani nawet burobol.na?

Kilka:kr-0tnie. 8 marca 1990 rnku dostaprezent - li!St o<l dyrekitora Teaitru Narodowego, Adama Hanusz.kiewici.a, w którym stwierdza, ie nie widzi mo:tAiwości obsadzenia mnie w żadnym repeł·
ituaru, rozwiązuje · umowę i dzięku~ za
współpracę. Przedtem sama odeszłam z D ramatycmego. Czułam się ź.le w zes pole Zapasiewicza.
·
łam bulwersujący

e

Moje wy01brażenie o sobie to najpięk
dziewczy1Da pod słońcem, a'1e . ja.ko
aktorka wiem, że zawód wymaga wcielania
aię <także w ll'<>le brzyTCluł.
-

·• Wylansowała pani typ „ebłopezyey". Nie
chwilami darni\ być?
- Coraz częściej tęsknię do luksu.su i ele·
gancji. Łączy się to jednak ·z posiadaniem
pieniędzy, a więc kolejne nie zrealizowane
mar.z enie.
ebeiałoby się

'e Gclzie

Ilię pa.ni ubierr.?

- W swojej wiasnej szafie. Wdą-ż pi·.zera.biam ulbrania, któte mam od dwu'<lzies.tu lat.
'e Ni_~kłórsy •ierdsą, ie mało w pani kobieeoliei. To prawda cą pozoryT
- Jestem babą. Lubię gdy przywbdcą sta-

Jakub,
telewizją

uczeń

i to

szóstej klasy, interesuje .si ę
głupimi filmam i.„

wyłącz.nie

niestety.
Antoni, sześć tygodni, obch<>dzi g-0 tylko
cycek. Cieszy się, gdy go wddzi.
K-otka Kordula, star.sza pani która uwa ża
Kwbę za swojego syna i .sądzi, że jest ma tką
naszego psa.
Gwinł, sze-ścioletni wyżeł niemiecki, s tr asznie głupi, boi .się burzy, ~tr.załów i muc h .
• Czy mąż pomaga w pielęgnacji maleń
stwa?
- Jest bar<lzo aktywny d -0dpowiedzial:ny.
Uwarta, że dzieci należy traktować jak d<>rosłych , ty:lko bardziej serio.

'e Jakie cechy

charakłeru dysłnvalifi•kują

męiesyznę?

- Zniewi~iałość. Wie.le razy bardzo ClBtro
i brutalnie ;reagowałam na męi.c:a'.yz.n niezdc·
cyoowanych, bezradnych, pr:zerzucających o<l· I
powiedzialność na im\ych.
)
/

:e Zaldy iony
-

akłoriliT

To.lei-anc~.

'. e WaclyT
- Lubi ah;;orbowat
interesowania.
'•

być

w centrum za-

Czy w najbliższym esaale będzie można
pa.niit na scenie lub ekranie?
Niestety nie.

sobaczyć

-

i

