Ciekawe jak ocenią dzisiejsze aktorstwo widzowie
pierwszego stulecia lat 2000. Czym będą dla nich współ
czesne gwiazdy? Czy podobnie jak dziś my z uśmiechem
traktujący „gwiazdy i gwiazdorów" kina niemego i oni
uśmiechem skwitują role z - nam współczesnych, a dla
nich _:. „wczesnych filmów", odległe dla nich aktorstwo,
obcy styl gry? A może będzie wręcz
iwni ? Może
współczesne kino, dokument
s
,
zachwyci ich kreacjami tych, na Których to kino w znacznej
mierze_się opiera?
·
- Zresztą, czy można
współczesne aktorstwo fildoprowadzić
do

mowe

wspólnego mianownika? To
i dziś przecież temat prawie
nie do ugryzienia, w jednym
„sumującym" artykule. No bo
jakże objąć jedną oceną to
wszystko co się dzieje w setkach tysięcy filmów wyświet
lanych na ekranach świata?
Amerykanie,
Japończycy,
Rosjanie, Francuzi, Węgrzy,
Polacy, Szwedzi. Jak porównać style aktorstwa Toshiro
Mifuny z Woody Allenem,
Jacka Lemmona z Dustinem
Hoffmanem czy Yve5em
Montandem, a Hannę Schygullę zestawie z ~icą lange
czy liv Ullman: Są inni,
a przecież. .. jednak podobni, w swoim P<>szukiwaniu jak
najdoskonalszego ukazania

Ngdy - natomiast „Tootsle"... Nie wrółAI temu fllmowl cluglego iycla. A Dustin
przelHolllnan
dzle do historii kina, ... - Id zupelnle Innym swym rolom. Dzl4ld ftlmowl „Mocny
kowbof', „ Wszyw;y ludzie
prezydenta, „Mary I John"
czy „Lenny".
Nagrody festiwalu w Cannes prezentu;ą Jack Lemmori
- bohater filmu .,zaginiony"
I Jadwiga Jankowska-Cieślak
z filmu węgierskiego .,Inne
spojrzenie".
Jack Lemmon - świetna rola. Po „Chińskim Syndromie"
kolejna postać tragiczna tego
znakomitego komika. Lemmon - ojciec. Czlowiek, który
nie rozumie pokolenia syna.
Nie rozumie nawet własnego
(jedynego) dziecka. Gardzi ~

nlew....,._..

jego

niepoważnym

życiem.

Jego brakiem dbałości o byt,
jego

niepraktycznością.

W zetknięciu z innYm świa
tem, z innym kręgiem spraw
ludzkich, ojciec - bussinesman odkrywa jednak prawdziwe obłiczeswego nieprak~syna. Inaczej oceni
też .swoją synową. Staje się
człowiekiem głębiej rozumiejącym otacżającą go współ
czesność. Pomalu, na na-

szych oczach, poczciwa
twarz mi«>z:czucha staje się
coraz bardziej zagniewana.
Lenvnon - ojciec zaginione-

go syna .- odkrywa nleprawość oficjalnej władzy - po·tyka się o knttactwo ludzi na
stanowiskach. Gdy wróci do
swoich interesów, w swoim

skiej - obiekt pożądania, bez-

Oscanl.

Pnypomnijmy:

silnie idącą w kierunku swego straszliwego fatwn.
SmpobrUa.
kobieta
plęknalpaclzl1Nna,gra•dm
petwerayjnle
01q
wsachobecNt ftzyczno6t.
Emllnule od nlel Mka, )9kh
dynmnlczna mhmnlrac:zu..
1o6c1, '41k6w, wr.,.M:18 I b6lu. w pra.c. . . . .nlu:
Ewa I UN - "-roly Malek

wą rolę

w filmie „Mister Ro-

nywlrludlldcll~

spokojnym mieście

w Sta-

nach, będzie już na pewno
innym człowiekiem. Jury
w Cannes wysoko ooenilo tę
kreację. a L.emfnon zapisał na
$WO\m . lr.oncie kolejnego

w 1955 roku ·za dfugopłanoberts"', w 1973 „SaveTheTi-

ger" za główną rolę.
Nagroda za najlepszą rolę
kobiecą na tymże festiwalu w Cannes przypadła

·w

udziale JadWidze Jankowskiej-Cieślak. W filmie

reż:-;

Karoty

Makka

grają

dwie polskie aktorki. Obok
nagrodzoilej

Jankowskiej

występuje jesicze Grażyna Szapołowska. Jadwiga
Jankowska-Cieślak jest w roił
Ewy znakomita, Szapołowska nie ustępije jej jednak
w niczym. Może w Cannes nie

ma zwyczaju dzielenia nagródci.lewmoimprzekonaniu
ex aego w tym wypadku byto
bezdyskusyjne. Obie aktorki
st'M>rzyly znakomiry duet mistrzowski WftlCZ koncert
gry aktorskiej. Ewa -:Jankowskiej, która uosabia bez-

względną do .
· stwa
$iłę destrukcyjną i Uvia;
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W Ich oczach, glowle,

szerokością geograficzną stara
się dziś zbliżyć do życia. Oddać

nowa cnsne, ar* tU. ta ·

snyłl9ch.

"Aktofstwo filmowe pod każdą

netwowość naszego czasu, jego

g0 pastiszu wszystkiego. co nas
dziś otacza, pozwoliła twórcy
skarykaturować

wyst~jące

w filmie postacie, z królpWąwłąc:z
nie - co jest absolutną nowością
w brytyjskich kinie. Taki sposób
grania nowoczesnej komedii rbfczajowej dowodzi, iż angielskie
aktorstwo tkwi mocno w korze-

niach swoich tfadycji, ~
".YC~. takich fi~ jak „~
hon , „Och. pane Porter , „Paszport do Pimlico" i calego cyklu
komedii w stylu Ealing: .. Szlać:h&.
ctwo zobowiązuje", „Szajka z Lawendowego wzgórza" Cl!/ „Jak

zabić starszą panią".
Uczestnicząc w tegorocznych
Konfrontacjach utwien:lziłam się

w przekonaniu, iżwartośćwspól~

czesnego aktorstwa mieści się
·• prawdzie zawartej w wykreowany - przez aktorów - bohaterach. ich postawach. Czas oszus-

w 1910 roku aktor wystąpił na
ekranie pod własnym nazwiskiem. Od czasu mackśennettow
skich „Piękności w kąpieli" i keystonowskich glin. Postęp znacznie szybszy niż w teatrze. Nastąpi
ło udoakonalenie stylistyki i sposobu ekranowej wypowiedzi. Zasępione twarze dwu kobiet zaplą
tanych w tragiczny układ kwestióOOINllllSQO

przez ogól uczucia.

w łilrnie „Inne spojrzenie". Zmieniająca ~pod wpływem przmyt;

coraz więcej rozt.miejąca Ludmiła

Gurczenko,

szukający SW1!1QO

zaginionego syna, Jack l..enwnon
i jego synowa Sissy $pacek - są
przejmujący w swej wymowie:

Nlmpomniane krMCle 81dor6'rllnddch, o MZWllUchdzlś
jeuca . . . . . . nie znllnYCh,

niepokoje, czasami, jak w filmie
~ ·· owym~
Lindsaya Andersona „Szpital Bri~gry...,.....,
c:MI Ullanow w,,2wdu OIOblstannia", kino staje się karykaturą
~ł
c:eloWI ftld.
"'91" l'U Julllll ....... J Lud- - krzywym zwierciadlem czasu. twa minął już chyba bezpowrot„~
nie. Także czas szczęściarzy wyAlla GlftZllMo oraz Olea Bua- Groteska Andersona w równej
łlllzwll w ZMlronlllynt tlmie EJ.
mier2e odzwierciedła cechy grywających miliony i kopciusz- ... .,.,... . . "Drop".Po.... RiazMowm J)wamc dla wsp6lczesnych pomyleńców, co
ków zaślubiających księcia. ~ również • n8SZllf .,..
dwoP"· Gun:zenllD za tę..,.. filmy mówiące o tych sąmych - Współczesne aktorstwo wymaga „bahMetowie~lri
,..-odm!• ZID9llllll na Felllwa- . sprawach w tonie jak najpoważ- zdecydowanego %aangaiowania tannll" ~ 9Chorzenle...-gośwlllla.
lu Flnlow"91ł w Letlllligradzle
niejszym. Reporter telewizyjny. artysty w postać. którą odtwana
w1913nlllu,•Ullanow•W__, którego gra Malcolm McDowell, Wiary wto. iż mówi widzowi prawDewizowe~ wbudowl9
w 1911 IOlal. Alllorzy ł'llCldeccy jest w końcu w swej stylistyce dę. Od czasu ekranoWego „ Mefis- dzi1l1ilago . . . . .. repertuaru .,-..,.. nu Wlu wybitwspol6btwón:zy~na
równie autentyczny .iak jego róta" lstvana Szabo aktor nie może
. _ . ,,.._" sen.w.
wiaśnicyszturmującybramęszpiposłużyć się owym sakramentalnym·do niedawna stwierdzeniem nych-----~
lldego, podobllie I* wUSA robi-- tala; Joan Plowright (w życiu pry~ Może więc c:hoclai za
lto Kaanl ........_ PodbuwatnymżonasirlaurenceOlivieobowiązującym w tym zawodzie:
poftdilłdwem lcolelrtyCh Kon„ Czego chcecie ode mnie. przełronlKll ~do ... ....,
~
ra)potrafiładoskonalewcielićsię
llm
..._...
w rolę działaczki . zwiąŻkowej, cież ja jestem tylko aktorem".
. ce obraz tego, co w kinie
1prawdza-.wnowy111lclnie.Da. . lorlaYi'iSkiei paniusi
Stąd zmierzch epoki „stars· ~.
kawlze. Równiet ·~ledlinle
ie
I podBa-ł--z-tlłeteirisja
' mi'. Forma bezlitosneOgromny krok. od czasu gdy
aldoillWL
Podobny IJp allbatwa pce...... aldorzy t'llddeccy. - .
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