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Jadwiga Jankowska-Cieślak w filmie
Po Jill
Clavburgh, Sally
Field, Isabelle Adjani najlepszą aktorką tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes okazała się Jadwiga Jankowska-Cieślak.

. Dzij!sięć lat temu nieznana
Cz dopiero co odebranym dyplomem warszawskiej szkoły
, teatralnej) debiutantka odniosła sukces w
filmie Janusza
Morgensterna „Trzeba ubić tę
miłość" . Za tę rolę, w której
stwor:i;yła
sugestywną,
pełną
prawdy postać bezkompromisowej dziewczyny, otrzymała najwyższe u nas wyróżnienie za

debiut

Nagrodę

skiego.
Ten

aktorski w filmie im. Zbyszka Cybul-

błyskotliwy sukces nie
jednak pótniej konsekwencji w dalszej karierze ekranowej aktorki. Film polski nie
potrafił bowiem dać jej szansy
na stworzenie kreacji tej miary. Występowała wprawdzie w
różnych realizacjach (np. głów
na rola w „Pani Bovary to
ja"
Zbigniewa
Kamiń s kiego)
ani jednak format tych !ilm6w an! proponowane w nich
role nie sprzyjały pełne1nu
wykorzystaniu oryginalnej osobowości
aktorskiej Jadwigi
Jankowskiej-Cieślak.
Prób · ał
to zrobić teatr („Dramat:r, ny",
„Narodowy") z różny
skutkiem.
Tę sza sę dał jej
gierski.
aroly M
i cenion
twór
dramatów
psychologi
pełnych atmosfery mora nego niepokoju i
miał
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sugestY\.\'.,n ie ·: iia'Jtr.~i~&cn ·. postaci zapropozwwll~ .PPHideLaktorce g~t?';vn~-.' rolę ·;I\'.·: s,waim
najnowszym ' filmie ~ pt. '„rn:ne
spojrzenie". Nale:l:y on do nurtu rozra-chtxirkowego =·w ' Jfinie
węgierskim, it<Swol'\lją9 • l>,lę , do
tragicznych w~'Cl,ąrzeń ·XQki.i'l956.
Jankowska-Cieślak
tworzy tu

bogatą, złoźonąr'. psyehatogicinie,
rozdartą
1.wew..nętrzńiet; · postać
dzienni kuki '·"ł'oszukującej pra-

wdy o .tychh-. wyqarzimtach, a
zarazem u.wJldanl!:'j ·.-w ·s}tomplikowane · wlęz' .•C>Sobis-te ..!' :'.>
Nie jest;i:0: t . J)\:erwś'l:y'.' !film
Karoly MaKkil ktor;r:' ipbjawia
się w cexitr'tlri!l·"t!wa'łfC~urfrfes
tiwalu ~n~l!flslłiei!o > 'W ·:: roku
1971 jegcl'i '"znaitó!hity ~ mm: · pt.
„Miłość" '" otrz~mat <·h~groaę · w
Cannes ze specjał~m w;lró:l:nieniem ~dw6ćb '" aktd're-k' Lili
Darvas h Marii >'Tiirocsik ~ " Tym
razem feśtiwalów9-'.i:ull:ceS. „Innego spojrz:linia" '< d~illll >reż'yser
z polską · raktorkit.:· 'Film · otrzymał również· nagrod~. F.tPR'ESCI
(międzynaT.-Odow.eł .1t1!1tyki filmowej) i.. · •• „ ·~ „ ··
,.„,, ,.
W ublestYm :,;;;ku · najwyższy
laur cafllJ,.eńs.lci · , przy,padł polskiemu tilI?1.0Wi: • w n y · <roku
polskh:1 aktorc.e.- , .esteśmy
więc oloecni
wśród ·· aureat6w
największego , f~f a>u ; filmo, w ego świata . S oda, · że tym
razem nie. p
własną firme .
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