„Amatorzy”
–
Siekierzyńskiej

film

Iwony

Kadr z filmu „Amatorzy”, Mary (Marzena Galejwska) i Krzysiek (Wojciech Solarz),
materiały prasowe
Sobota, 6 listopada, 3 pm
1h 35min, dramat, komedia, 2020 r.
Scenariusz i reżyseria: Iwona Siekierzyńska
Zdjęcia: Michał Popiel-Machnicki
Muzyka: Marzena Majcher
Obsada: Wojciech Solarz, Roma Gąsiorowska, Mariusz Bonaszewski, Anna
Dymna, Małgorzata Zajączkowska, Krzysztof Kowalewski, Marzena Gajewska,
Anna Kujawska, Renata Klinkosz
Nagrody:
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film 2021 r.
Jantar (zwycięzca) za najlepszy scenariusz i najlepszy debiut aktorski
Nagrody Dziennikarskie dla Filmu Fabularnego dla reżysera Iwony
Siekierzyńskiej,
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Szanghaju 2021 r.

Złota Czara – Najlepsza Aktorka (Marzena Gajewska),
Festiwal Polskich Filmów 2020 r.
Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych – Najlepszy Film (zwycięzca)
Don Kichot – Nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych
– Najlepszy Film (zwycięzca)

Kadr z filmu „Amatorzy”, scena zbiorowa, materiały prasowe
Krzysiek prowadzi grupę teatralną Biuro Rzeczy Osobistych. Jej członkami są
aktorzy z niepełnosprawnością intelektualną. Historia zaczyna się, gdy grupa
wygrywa festiwal. Nagroda ufundowana przez profesjonalny teatr daje im szansę
na wystawienie spektaklu; wieści niosą ze sobą wielką radość, wielkie możliwości
i wielkie oczekiwania. Krzysiek i aktorzy pracują obecnie nad nową sztuką „Grek
Zorba”. Byłoby wspaniale zagrać go na prawdziwej scenie. Okazuje się jednak, że
współpraca z profesjonalnym teatrem wiąże się z trudem. Reżyser otrzymał grant
w ramach programu promującego twórczość Szekspira. Jeśli chcą występować w
profesjonalnym teatrze, muszą podążać za tym, co mówi reżyser. Jedną z jego
próśb jest obsadzenie w roli głównej słynnej zawodowej i pięknej aktorki Wiktorii,
zamiast Mary, siostry Krzyśka. Reżyser jest bezwzględny: nie będzie premiery z
bezzębną, sepleniącą Mary. Presja czasu, fascynacja Wiktorią… Krzysiek ustępuje.
Premiera musi się odbyć, ale czy Krzysiek będzie z niej dumny?
*
Iwona Siekierzyńska urodziła się w Gdyni. Ukończyła Psychologię na
Uniwersytecie Gdańskim oraz Wydział Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. W 1996 roku
była nominowana do studenckiego Oscara za film krótkometrażowy „Pańcia” w

reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. W 2000 roku była stypendystką Festiwalu
Filmowego w Cannes. Jest reżyserem i scenarzystą filmów fabularnych i spektakli
teatralnych. W 2002 roku zrealizowała godzinny film telewizyjny „Moje pieczone
kurczaki”, w którym zadebiutowała Agata Kulesza. Zadebiutowała w teatrze w
2014 roku spektaklem „Kobro” Małgorzaty Sikorskiej Miszczuk. W 2015 roku
wyreżyserowała spektakl „To moja sprawa” Radosława Paczochy z teatrem
aktorów z niepełnosprawnością intelektualną. W sezonie 2019/2020 zrealizowała
film fabularny „Amatorzy” z udziałem niepełnosprawnych intelektualnie aktorów i
muzyków. Film otrzymał wiele nagród w kraju i za granicą. m.in.: Grand Prix na
festiwalu OFFCAMERA w Krakowie, Grand Prix na Festiwalu Filmowym Kozzi w
Zielonej Górze, na FESTIWALU FILMÓW POLSKICH w Los Angeles. I dwie
najważniejsze nagrody w kontekście tematu filmu: AKTORSKA NAGRODA
ODKRYCIA dla aktorów z niepełnosprawnością intelektualną na festiwalu w
Koszalinie oraz NAJLEPSZA AKTORKA dla Marzeny Gajewskiej (aktorki z
zespołem Downa) na Międzynarodowym Festiwalu w Szanghaju!

Więcej informacji na stronie festiwalu: https://www.austinpolishfilm.com/

