Miłość zastępcza. Film „1800
gramów” Marcina Głowackiego.

Dorota Kolak i Magdalena Różdżka w filmie „1800 gramów”, fot. materiały
prasowe
Niedziela, 7 listopada, 3 pm
1h 40min, dramat, 2019 r.
Reżyseria: Marcin Głowacki
Scenariusz: Piotr Jasek, Agnieszka Jelonek, Jan Holoubek
Zdjęcia: Dariusz Rudziński
Muzyka: Paweł Lucewicz
Obsada: Magdalena Różczka, Piotr Głowacki, Dorota Kolak, Maciej Zakościelny,
Danuta Stenka, Roma Gąsiorowska, Zbigniew Zamachowski, Wojciech
Mecwaldowski, Tomasz Iwanca
Wzruszająca opowieść o miłości, samotności, poświęceniu i odwadze widziana

przez pryzmat życia Ewy. Akcja filmu „1800 gramów” rozgrywa się w Krakowie, w
okresie przedświątecznym. Ewa (Magdalena Różczka) – dyrektorka
interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, szuka nowych rodziców dla
porzuconych dzieci. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Jest kulą ognia; potrafi
wyłamać każde drzwi i nagiąć każdą zasadę, aby pomóc dzieciom. Tuż przed
świętami w życiu Ewy pojawia się niezwykła dziewczynka – Nutka, dziecko
pozostawione przez jej biologiczną matkę. Dla dobra dziecka Ewa jest gotowa
zrobić wszystko, nawet poświęcić siebie, swoją karierę i szansę na miłość… Nie
jest przygotowana na lawinę emocjonalnego chaosu, która wkrótce przejdzie
przez jej życie. Czy możesz się uratować, bezinteresownie ratując jeden mały
świat?
„1800 gramów” to piękna i wzruszająca opowieść o najważniejszych ludzkich
sprawach, o miłości i samotności, o poświęceniu i odwadze. Nasi bohaterowie
muszą porzucić ograniczenia, w których tkwią, a wyzwanie, które przynosi im los,
pozwala odnaleźć się i zmienić swoje życie. Wierzę, że ta historia chwyci za serce
naszych widzów. Cieszę się, że do projektu udało nam się zaprosić znakomitych
aktorów. Dodatkowym atutem są piękne plenery, bowiem akcja filmu rozgrywa się
w Krakowie. Wielką satysfakcją jest, że to już ósmy film fabularny naszego
krakowskiego zespołu – powiedziała Krystyna Lasoń, producent filmu „1800
gramów”.

Fot. materiały prasowe
Dlaczego Magdalena Różczka zaangażowała się w film 1800 gramów i przyjęła
główną rolę?
Film „1800 gramów” to bardzo ważny dla mnie projekt, w którego powstanie
byłam zaangażowana od samego początku. To scenariusz inspirowany
prawdziwymi historiami dzieci, które poznałam w czasie 10-letniej współpracy z
Interwencyjnym Ośrodkiem Preadopcyjnym w Otwocku. Mam nadzieję, że film
„1800 gramów”, da początek wielu budującym rozmowom, bowiem wokół adopcji
jest wciąż dużo spraw do naprawienia, a jestem pewna, że dobro maleńkich
dzieci, które rozpaczliwie potrzebują miłości i utulenia to temat, który dotyka
każdego wrażliwego człowieka – mówi aktorka.

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

