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T ' jednll • na,cłet<awszych aktorek 
młodego pokolenia lubimy u styl, 
oryginalność, pewien rodzaj ekstra

wagancji. ,,Niektórzy mów~, ie jestem 
dziwaczkll - awierza •i• - mo!e i je
atem, a mote po prostu w roll dziwac1-
ld ozuję •1' bezpieczniej•. 

Jak to jest naprawd11 - nłe wtem:r -
l nie wiemy równie!, dlaczego jako dwu
dziestokilkuletnia osoba uskarta 11„ i e 
wszystko ma jut u aoblł, ie marą o 
emeryturze, o tym, ieby córk11 wyda6 
za mąt i samieszkać gdzieł w małym 
domku na wal." Janltowska nie lubi 
1tereotypOw i banałów, i dlatego zapy
tana - dlaczego została aktorkll - od
powiada, te do PWST trafiła całkiem_ 
przypadkowo. ,,Nie wypadało poprzesta6 
na maturxe, więc zaczęłam się zastana
wiać, gdzie zdawać, gdzie jest najłat
wiejszy egzamin wstępny. I doszłam do 
wniosku, te właśnie w ukole teatral
nej". Jadwiga Jankowska lubi bluff I 
gdy w dobrym tonie byłoby odpowie
dzieć, ie zawód aktorki to 1pos6b na 
tycie, gra aię, bo inaczej nie potrafiłoby 
się być, te być aktOl'em to tak jak uro
dzić się k11ięciem itd„ ltd„ aktorka pro
wokuje: „Nie traktuję 1wojego zawodu 
jako powołania. To bzdura". Mote sobie 

pozwolić na to, by nie być banalnll, by 
prowokować dziwnością. „Moim marze
niem jest grywanie postaci bab z krwi 
l kości, l to wplątanych w dziwne sytua
cje tyciowe. Nie lubię grać potocznoś· 
cl Mnie nie pociąga podpatrywanie nor· 
malnego iycia, wolę podglądać ludzi w 
dziwactwach". Potrafi być jednak w 
awycb wypowiedziach· 1zczera. ,,Przykre 
atrony zawodu to obciążenie psychicz
ne. Aktor nigdy nie jest anonimowy. I 
musi obnosić 1łę • tym w11:r:ystkim co 
intymne, co najbardziej osobiste". ~.Na 
1zym ml najbardziej zależy? Na uczci· 
wo~cł wobec .amej 11iebłe, wobec zawo
du". „Mam ogromnlł chęć, aby grać jak 
najwięcej, mam zapa1 1il, który pozwa
la góry przenosić". 

Co jeat naprawdę 1tylem jej aktor
•twa 7 Przede wszystkim wielka natu· 
ralność. Gra tak, jakby po prostu była 
Wbrew temu, co mówi, gra zwyczajność, 
ale tak, te to znaczy wiele. Gra nerwo
wo, spontanicznie i bardzo wiarygodnie 
psychologicznie. Jako Magda w twoim 
filmowym debiucie u Janusza Morgen
•terna w filmie „Trzeba zabić tę miłość" 
stworzyła typ współczesnej dziewczyny, 
kogoś, kto bardzo niespokojnie poszu
kuje sensu w 4wlecie małej konsumpcji • 

ł 

Jako Ania w filmie Zbigniewa Kamiń
skiego „Pani Bovary - to ja" buntuje 
się przeciwko szarości i poczciwości ży
cia. Jest współczesną młodą buntow
niczką w noweli Pawła Kędzierskiego 
„Na smyczy" i rozwichrzoną młodą o
sobą postawioną wobec rozstrzygnięć o
statecznych w melodramacie Andrzeja 
Kostenki ,,sam na sam". Również 2'a 
rolę właśnie współczesnej dziewczyny, 
młodej dziennikarki w węgierskim fil 
mie „Inne spojrzenie", została w tym 
roku uznana za najlepszą aktorkę w 
Cannes. 

Czy jednak motna jll zaklasyfikować 
jako dziewczynę współczesną? Nie po
zwalają na to jej znakomite role tea
tralne: debiut w „Elektrze" w reżyserii 
Kazimierza Dejmka, w „Matce" Witka
cego czy w „Slubie" Gombrowicza, obu 
w reżyserii Jerzego Jarockiego, a tak
ie ... rola eleganckiej hrabiny w sztuce 
Fredry „Mąż i żona" u Hanuszkiewicza. 

Ta aktorka o programowo chłopię
cym, nonszalanckim stylu bycia tak łat
wo zaklasyfikować się nie da - grając 
chociażby w serialu „Jan Serce" ... kobie· 
cość kobietę-symbol, marzenie 
każdego mężczyzny. 

I 

/ 


