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Seria współfinansowana przez
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O projekcie
!

„Portrety Wojenne” to dedykowana młodej widowni seria dokumentalna poruszająca losy
bohaterów okresu II Wojny Światowej. Opowiadane z perspektywy postaci, pełne emocji i
napięcia historie: Jana Zumbacha, Bronisława Hellwiga, Zdzisława Pacaka Kuźmirskiego, Józefa Becka oraz Jana Gruzińskiego wyraźnie pokazują odwagę, męstwo,
siłę woli a czasami brawurę. Z powodzeniem udało się w poszczególnych odcinkach
wskrzesić pamięć o tych postaciach i zbudować na niej inspirującą dla młodego pokolenia
legendę.
Od strony wizualnej seria składa się z materiałów archiwalnych, wywiadów z ekspertami
oraz sekwencji fabularyzowanych: ujęć stylizowanych na kadry komiksowe gdzie żywy
aktor połączony jest ze scenografią ręcznie rysowaną przez twórców komiksowych.
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PORTRETY WOJENNE
Gatunek: Dokument
Długość: 5 x 25 min
Format: 16:9, czarno-biały
Kraj i rok produkcji: Polska 2014
reżyseria: Cezary Iber, Tomasz Matuszczak, Rafał Skalski
scenariusz: Cezary Iber, Wojciech Kasperski, Tomasz Matuszczak, Tomasz Olejarczyk,
Rafał Skalski
Zdjęcia: Jacek Kościuszko
Montaż: Maciej Gajewski
Muzyka: Łukasz Mrozik
Dźwięk: Kamil Radziszewski, Paulina Bocheńska
Opracowanie graficzne: Michał Araszewicz, Michał Śledźński
Ilustracje: Michał Araszewicz
Animacje: Agnieszka Boryczko, Jacek Kościuszko
Producent: Dawid Janicki, Katarzyna Sarnowska
Dom Produkcyjny: SHIPsBOY
Koprodukcja: TVP, Filmoteka Narodowa, Filmokracja, Divizion Studio Filmowe, SPInka
Film Studio, Artcore
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Kontakt dla mediów:
Rafał Pawłowski
604 978 971
rp@gazeta.pl
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PORTRETY WOJENNE - nowe spojrzenie na historię
Jak opowiedzieć o II Wojnie Światowej w sposób interesujący dla
współczesnego młodego widza? - to pytanie postawili sobie kilka lat temu
producenci serii „Portrety wojenne” Dawid Janicki i Katarzyna Sarnowska. Ich
odpowiedź to atrakcyjna wizualnie dokumentalna seria łącząca w sobie
historyczne treści z kinem gatunku i w pełni autorską estetyką wymyśloną
przez jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórców komiksowych
Michała „Śledzia” Śledzińskiego oraz Michała Araszewicza.
- Mam wrażenie, że filmów dokumentalnych o II Wojnie Światowej jest bardzo dużo a
kanały tematyczne, które je emitują mają bardzo podobny kontent. Do tego, w mojej
ocenie, producenci są nastawieni na tego samego widza, który albo przeżył te
wydarzenia, albo jest szczególnie zainteresowany tematem. Młodzi ludzie nie są tym
zainteresowani, ponieważ nie opowiadamy ich językiem – mówi producent Dawid Janicki,
założyciel firmy produkcyjnej SHIPsBOY, a prywatnie pasjonat historii, z wykształcenia
archeolog podwodny. - Na wojnie walczyli w dużej mierze młodzi ludzie. Jako producenci,
szukaliśmy pomysłu jak o tamtych młodych opowiedzieć ich dzisiejszym rówieśnikom dodaje.
Z pomocą dr Marka Deszczyńskiego z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
udało się wyselekcjonować grupę historycznych postaci, które mogłyby zainteresować
dzisiejszego odbiorcę. To nie bohaterowie bez skazy, ale ludzie, którzy mieli w sobie
odwagę i determinację pozwalające dokonywać heroicznych czynów. Bronisław Hellwig
był jednym z najlepszych kierowców w jednostce dywersyjnej „Parasol”, a jego
brawurowa jazda uratowała życie wielu ludziom. Zdzisław Kuźmirski-Pacak nie miał sobie
równych, jeśli chodzi o organizowanie ucieczek z jenieckich obozów, Jan Zumbach stał na
czele walczącego nad Anglią Dywizjonu 303, a Jan Grudziński wsławił się brawurową
ucieczką okrętu podwodnego ORP „Orzeł” z internowania. I najbardziej kontrowersyjny z
nich - Józef Beck. Polityk, który był odpowiedzialny za polską politykę zagraniczną w
najtrudniejszym okresie w naszych dziejach, a część historyków obciąża go winą za
klęskę wrześniową.
Swoim projektem zainteresowali Filmotekę Narodową i dzięki przychylności jej dyrektora
prof. Tadeusza Kowalskiego, zyskali dostęp do materiałów archiwalnych niezbędnych przy
tego typu produkcjach. - Od samego początku założyliśmy, że każdy z odcinków będzie
składał się z trzech elementów: wywiadów z ekspertami, materiałów archiwalnych i części
fabularyzowanej. W tym ostatnim elemencie, nie chodziło nam jednak o to, żeby jakaś
grupa rekonstrukcyjna odtwarzała realia epoki. Bez odpowiednich pieniędzy nie da się
przecież zrobić „Szeregowca Ryana”. Chcieliśmy więc znaleźć taki język i takie środki
wyrazu, by przy niewielkim budżecie przedstawić to maksymalnie atrakcyjnie – mówi
Janicki. Aktorów nagrywaliśmy na greenscreenie, by w postprodukcji dodać do nich
czarno-białą, komiksową scenografię, która budzi skojarzenia m.in. z głośną
hollywoodzką produkcją „Sin City” Roberta Rodrigueza i Franka Millera. Za powodzenie
wizualnej koncepcji odpowiadali rysownicy Michał „Śledziu” Śledziński i Michał
Araszewicz, operator i animator Jacek Kościuszko oraz animatorka Agnieszka Boryczko.
Nad wszystkim czuwała trójka młodych reżyserów Tomasz Matuszczak, Cezary Iber i
Rafał Skalski. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. - Wydaje mi się, że zrobiliśmy coś
naprawdę świeżego, nowego. Wszyscy, którym pokazujemy efekty naszej pracy, mówią
że, to znakomicie trafi do młodych ludzi, bo jest opowiedziane ich językiem. Dokładnie o
to nam chodziło – dodaje Dawid Janicki.

!
!

PORTRETY WOJENNE – streszczenie poszczególnych odcinków
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ODCINEK 1

!

BRONISŁAW HELLWIG - Historia żołnierza Oddziału
Szturmowego “Parasol”, Bronisława “Bruno” Hellwiga - jednego z
najlepszych kierowców bojowych, który brał udział w wielu
spektakularnych akcjach na terenie okupowanej Warszawy. Film
opowiada o momentach kiedy ocierał się o śmierć i o tym, jak to
doświadczenie na niego wpłynęło. Człowiek, który może nosić
miano Bohatera jest też mężem i ojcem - jego poświęcenie dla
Sprawy dotyka bezpośrednio ludzi mu najbliższych. W filmie o
Ojcu opowiada córka “Bruna” - Hanna Hellwig-Stańczuk.
Zwiastun: http://vimeo.com/104043117

ODCINEK 2

!
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JAN ZUMBACH - As polskiego lotnictwa i dowódca legendarnego
dywizjonu 303, a następnie Polskiego Skrzydła Myśliwców w
stopniu Squadron Leader (major). Oprócz Virtuti Militari, został
odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych i dwukrotnie
brytyjskim Distinguished Flying Cross. Zwany „Donaldem” gdyż na
swoich myśliwcach malował dla postrachu Kaczora Donalda,
trzymającego kij baseball’owy. Był niepokornym duchem,
buntownikiem i poszukiwaczem przygód. Po wojnie Zumbach był
najemnikiem i przemytnikiem, ale stał zwykle po stronie państwa,
które chciało się uwolnić od „pasożytów”.
Zwiastun: http://vimeo.com/104043116
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ODCINEK 3
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ORP ORZEŁ. JAN GRUDZIŃSKI –Podczas kampanii wrześniowej
ORP Orzeł przebywał w morzu, jednak sytuacja na okręcie była
dość napięta. Kiedy polska jednostka zawinęła do portu w Tallinie
aby wysadzić na ląd komandora Kłoczkowskiego, okręt
bezprawnie internowano. Dowodzenie objął Jan Grudziński.
Dowódca był jednym z inicjatorów próby ucieczki, która powiodła
się 17 września i ORP Orzeł wyszedł na pełne morze. Okręt był
pozbawiony map i przyrządów nawigacyjnych. Po wyczerpaniu
możliwości działań postanowił przejść przez Cieśniny Duńskie do
Wielkiej Brytanii. 7 października ORP Orzeł rozpoczął swój rejs do
Anglii, który zakończył się dokładnie po tygodniu, szczęśliwym
podejściem do szkockiego wybrzeża.
Zwiastun: http://vimeo.com/104043118
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ODCINEK 4
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ZDZISŁAW PACAK - KUŹMIRSKI – Jak głosi oficerski kodeks
„oficer nie opuszcza swoich żołnierzy i wraz z nimi oddaje się do
niewoli”. Pacaka uwięziono w obozie jenieckim dla oficerów i
szeregowych polskich – Oflag II C Woldenberg.
Zorganizował trzy ucieczki, z których każda była niezmiernie
pracochłonna i błyskotliwa. Skuteczna okazała się jednak ta
ostatnia. Mając ze sobą zrobione z drewna karabiny i tekturowe
ładownice pomalowane pastą do butów, wyszedł z obozu przez
główną bramę. Po przedarciu się do Warszawy został zastępcą
dowódcy i szefa operacyjnego Komendy Głównej AK "Osa-Kosa".
Zwiastun: http://vimeo.com/104233329
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ODCINEK 5
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JÓZEF BECK - Film przedstawia sylwetkę ostatniego Ministra
Spraw Zagranicznych Drugiej Rzeczpospolitej na tle realiów
politycznych przedwojennej Europy. Minister Beck, od września
1939 roku internowany w Rumunii, wspomina wydarzenia które
doprowadziły do drugiej Wojny Światowej, a jego samego do
śmierci na wygnaniu. Nieuchronność wydarzeń i złudność nadziei
staje się widoczna z perspektywy czasu. Perspektywa ta odsłania
również miałkość gry politycznej, która prowadzona była 75 lat
temu z takim samym upodobaniem jak dziś.
Zwiastun: https://vimeo.com/104961965

!
!

!
MEDIA O PORTRETACH WOJENNYCH
!

„Opowiadając o polskich bohaterach II wojny światowej, twórcy "Portretów wojennych"
zdejmują patynę z historycznych pomników i odważnie sięgają po komiksową kreskę.”
Bartosz Staszczyszyn, Culture.pl

!

„Nietuzinkowe postaci II wojny światowej w nowatorskiej odsłonie (...) Twórcy cyklu
okazali się utalentowanymi i pomysłowymi realizatorami, bowiem rzecz nie tylko w
scenariuszu i reżyserii, ale także ilustracji muzycznej i części rysunkowej –
przypominającej bardzo wciągający komiks.”
Małgorzata Piwowar, Rzeczpospolita

!

„Portrety wojenne stanowią wyjątkową pozycję wśród dokumentów opowiadających o
bohaterach II wojny światowej. (...)twórcy uzyskali nietuzinkowy efekt wizualny
(momentami przywodzący na myśl kadry rodem z Sin City), który z pewnością
przypadnie do gustu szczególnie publiczności młodego pokolenia.”
Krzysztof Spór, sporwkinie.blogspot.com

!
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STWORZYLIŚMY TEAM!

!
Rozmowa z Dawidem Janickim, producentem!
!
Kiedy wpadłeś na pomysł „Portretów wojennych”?!
!

„Portrety wojenne” wymyśliliśmy z Wojtkiem Kasperskim w 2009 roku. Obchodzono wówczas
70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Poszliśmy z tym projektem do PISF-u, bardzo się
spodobał i dostaliśmy dofinansowanie. Udało się także zainteresować „Portretami” TVP. Ale to
był taki „magiczny” okres, w którym w ciągu jednego roku zmieniło się trzech dyrektorów w
telewizji. Byliśmy trzy razy bliscy podpisania umowy z TVP, ale za każdym razem ktoś tracił
stanowisko i musieliśmy zaczynać tę drogę od początku. Ostatecznie promesa z PISF-u
przepadła, bo nie byliśmy w stanie zamknąć budżetu. Nie poddałem się jednak i, już bez
Wojtka, postanowiłem, przykładem bohaterów naszej serii, podjąć dalszą walkę. Złożyłem
„Portrety wojenne” kolejny raz do PISF-u. Mimo, że przy pierwszym podejściu mieliśmy
świetne recenzje od ekspertów, musiałem ponownie przejść całą procedurę. Tym razem
eksperci ocenili nas jeszcze lepiej. Wtedy do projektu zaprosiłem Katarzynę Sarnowską, która
została współproducentem. Pracowaliśmy nad tym razem dwa i pół roku, z czego ostatnie
dwa lata dosyć intensywnie.!

!
Na jakim etapie wybraliście reżyserów i autorów animacji?!
!

Przyjęliśmy założenie, że ten projekt musi być realizowany przez młodych twórców, z
naszego pokolenia. Postanowiliśmy zaproponować reżyserię osobom, które cenimy, o których
wiedzieliśmy, że będą otwarci na współpracę z kreatywnymi producentami. Ze względu na
charakter serii, reżyserzy musieli zgodzić się na taki sposób współpracy. Musieli, ale też
chcieli. Oczywiście w obrębie danych odcinków mieli wolność artystyczną ale format, który
został nadany całości, determinował ich pracę. Od początku założyliśmy bowiem, że
„świeżość” w ujęciu wojennych historii, będzie wynikiem prac postprodukcyjnych. Podjęliśmy
zatem decyzję, by zaangażować tylko jednego operatora - Jacka Kościuszko - który jest też
animatorem. Wiedzieliśmy, że robiąc zdjęcia będzie musiał mieć na uwadze kolejny etap
pracy czyli łączenie aktorów z rysowaną grafiką będącą scenografią. W trakcie pracy nasze
apetyty rosły a projekt rozrastał się i stawał bardziej skomplikowany. Aby sprostać zadaniu,
zaprosiliśmy do współpracy Agnieszkę Boryczko, doświadczoną i bardzo zdolną animatorkę.
Między nią a Jackiem, w pewnym momencie, wywiązała się zdrowa rywalizacja. Jestem
przekonany, że ta decyzja podniosła poziom projektu.!
Od momentu, w którym wymyśliliśmy, że aktorzy będą „wpisani” w scenografię, która jest w
całości narysowana w 2D, towarzyszył nam Michał Śledziński "Śledź" - gwiazda polskiego
komiksu. Śledź wspólnie z Michałem Araszewiczem „Michem” są autorami koncepcji
graficznej ale to Michu fizycznie narysował wszystkie odcinki, co wiązało się z gigantyczną
pracą. Zaangażowanie jego do projektu to kolejna decyzja podnosząca projekt o poziom
wyżej. W rezultacie wiele osób oglądających wyniki naszej pracy porównuje je do „Sin City”.
To skojarzenie bardzo nam pochlebia, szczególnie, że ten film był naszą referencją w
scenach fabularnych. !

!

„Portrety wojenne” to pięć odcinków i pięciu bohaterów. Było więcej propozycji? Skąd
taki, a nie inny wybór?!

!

Na początku dr Marek Deszczyński z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
zaproponował nam dziesięć postaci. Mieliśmy pomysł, by pięciu reżyserów zrobiło po dwa
filmy. Z czasem doszliśmy do wniosku, że mamy za mało środków i zdecydowaliśmy się na
pięć filmów. Z dziesięciu wybraliśmy najbardziej różnorodne historie. Mamy zatem opowieść o

pilocie Dywizjonu 303 - Janie Zumbachu; historię łodzi podwodnej "ORP Orzeł" i Jana
Grudzińskiego; odcinek o Bronisławie Hellwigu, czyli o jednostce bojowej „Parasol";
Zdzisławie Pacaku-Kuźmirskim, który dowodził obroną warszawskiej Woli a później
organizował ucieczki z obozu jenieckiego, żeby dalej walczyć. Piąta postać, bardzo
niejednoznaczna – Józef Beck, polityk. Zatem mamy bogaty wachlarz postaci. Usłyszałem
zarzut, że nasze podejście jest „niegenderowe”...!

!
Właśnie chciałem o to zapytać...!
!

W dziesiątce zaproponowanej przez historyka była Krystyna Skarbek. To niesamowita postać.
Polka, która była w czasie wojny jednym z najwybitniejszych brytyjskich szpiegów. Nie
zdecydowaliśmy się na opowiedzenie jej historii dlatego, że większość materiałów filmowych
na jej temat posiadają londyńskie archiwa. Jak sprawdziliśmy ich ceny, musieliśmy
zrezygnować. Na pewnym etapie realizacji „Portretów”, pomyślałem, że może warto zrobić
drugą serię, tylko o Kobietach. W Polsce nie brakowało bohaterek, kobiet które, włączyły się
w walkę o wolność i warto by było o nich opowiedzieć. To otwarty temat, zobaczymy jak
widzowie przyjmą pierwszą serię.!

!

Gdy startowaliście z tym projektem pięć lat temu, to łączenie animacji z filmem
dokumentalnym nie było jeszcze aż tak popularne. Dzisiaj mamy "Walc z Baszirem" i
inne tego typu produkcje. Wstrzeliliście się w pewien trend?!

!

Jestem bardzo ciekawy, jak widzowie ocenią w tym kontekście filmy o tematyce historycznej.
"Walc z Baszirem" jest tutaj ciekawym przykładem, aczkolwiek nasz projekt !
łączy 3 różne przestrzenie, które niekoniecznie muszą ze sobą współgrać. Mamy materiał
archiwalny, aktorskie sceny fabularne zatopione w komiksowej konwencji i wywiady z
bohaterami. W montażu bardzo częstą łączyliśmy w obrębie jednej sceny ujęcia archiwalne z
komiksowymi. Pokazujemy jednocześnie świat obiektywny z wykreowany po to by nadać mu
jeszcze dodatkowego znaczenia. Przekazywanie historii nigdy nie jest obiektywne, dlatego od
strony wizualnej zdecydowaliśmy się przesunąć tę granicę w kierunku autorskiej kreacji.!
Natomiast w warstwie dokumentalnej mamy ekspertów mówiących wprost do widza. W
większości dokumentów, których elementem jest wywiad, rozmówcy zwracają się do
reżysera, zza kamery. Widz nie ma z bohaterem kontaktu wzrokowego a przekaz
emocjonalny jest osłabiony. Aby to zmienić musieliśmy zbudować urządzenie, działające na
zasadzie promptera. Reżyser prowadził rozmowę siedząc w osobnym pomieszczeniu i widział
swojego rozmówcę na monitorze. Nad monitorem zamocowana była kamera, która w czasie
rzeczywistym przekazywała obraz i pytania do drugiego pomieszczenia...!

!
Taka videorozmowa...!
!

Dokładnie. Tylko z pokoju obok. Jestem pewny, że jeżeli bohater mówi do widza patrząc mu
prosto w oczy, to percepcja tego przekazu jest znacznie silniejsza. Oczywiście, nie my
odkryliśmy tę technikę dla dokumentu. Od wielu lat, z powodzeniem stosuję ją amerykański
dokumentalista Errol Morris na przykład w świetnym filmie "The Fog Of War". Musieliśmy
przekonać do tego zabiegu reżyserów i rozmówców, którym wydawało się to z początku
nienaturalne. Efekt ocenią widzowie.!

!
Czy to była najtrudniejsza część realizacji tego projektu?!
!

Dla mnie najtrudniejsze było robienie pięciu filmów jednocześnie, do tego techniką, której nikt
z nas nie znał. Wszyscy wchodziliśmy w nieznany nam rejon. Podobnego projektu jeszcze w
Polsce nie było. Nie było nikogo komu moglibyśmy zadać nurtujące nas pytania. To było jak

świadome wejście na pole minowe. Podczas tej drogi kilka razy musiało dojść do eksplozji. !

!
A co dała Wam praca nad „Portretami”?!
!

Często robiliśmy spotkania w szerokim gronie twórców, podczas których dyskutowaliśmy o
kierunku w jakim zmierzamy. Doceniam, to że udało nam się wypracować jednolity język,
którym opowiedzieliśmy o losach pięciu kompletnie innych bohaterów. Ważny dla tego
projektu był dobór twórców, osobowości. Reżyserzy nie rywalizowali między sobą.
Przeciwnie, stworzyliśmy team. Gdy któryś z nich kończył swój odcinek, wysyłał go do reszty
twórców. Później spotykaliśmy się i wymienialiśmy uwagi, dyskutowaliśmy. Jako producent
tak właśnie wyobrażam sobie współpracę z reżyserem. Mimo, że momentami był stres, i wiele
rzeczy trwało dłużej niż zaplanowaliśmy, obyło się bez kłótni. Nadal jesteśmy kumplami. Mam
nadzieję, że po tym wspólnym doświadczeniu, tym bardziej będziemy chcieli robić ze sobą
kolejne projekty.

TWÓRCY
Tomasz Matuszczak (odcinki: Bronisław Hellwig oraz Józef Beck)
Urodzony w Bydgoszczy w 1979, absolwent reżyserii PWSFTViT w Łodzi, a także kierunku
"Realizacja obrazu" w Camerimage Fim School w Toruniu. Stypendysta Ministra Kultury.
Sztukę reżyserii doskonalił jako uczeń Jana Jakuba Kolskiego, Agnieszki Holland i Marty
Mesztaros. Jego ostatni film krótkometrażowy „Serce do walki” wygrał festiwal Lubiskie
Lato Filmowe oraz został nagrodzony na festiwalu w Locarno w 2012 roku.
Wybrana Filmografia:
2007 – Wrzesień 1939 / serial dokumentalny
2009 – Dekalog 89 / film fabularny krótkometrażowy
2011 - Serce do Walki / film fabularny krótkometrażowy

!

Rafał Skalski (odcinek: Zdzisław Pacak - Kuźmirski)
Absolwent reżyserii PWSFTViT w Łodzi. Jego dokumentalny debiut, “52 procent” zdobył
Złotego Lajkonika podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego a także był kilkadziesiąt
razy nagradzany i pokazywany na międzynarodowych festiwalach od Amsterdamu (IDFA)
i Toronto (Hot Docs) po Waszyngton (Silver Docs). Kolejne filmy dokumentalne –
„Dziewczyny” (produkcja TVP 2010) oraz „Kochankowie” kontynuowały objazd po
festiwalach. Jego ulubioną konwencją fabularną są połączenia realistycznych historii z
magicznymi, fantastycznymi wątkami – realizm magiczny. Taki styl czuć w jego 30minutowej fabule „Zagraj ze mną”. Od 2008 roku związany z cotygodniowym programem
o tematyce filmowej "Weekendowy Magazyn Filmowy" (emisja w TVP), gdzie pracuje jako
jeden z reżyserów wiodących. Stypendysta Ministra Kultury, uczestnik Berlinale Talent
Campus.
Wybrana Filmografia:
2006 – 52 Procent / film dokumentalny
2009 – Kochankowie / film dokumentalny
2009 – Dziewczyny / film dokumentalny
2010 - Zagraj ze mną / film fabularny krótkometrażowy

!

Cezary Iber (odcinki: ORP Orzeł. Jan Grudziński oraz Jan Zumbach)
Aktor i reżyser. Absolwent reżyserii PWSFTViT w Łodzi. Studiował także aktorstwo
dramatyczne w PWST we Wrocławiu. Grał zarówno w teatrach klasycznych, jak i
alternatywnych. Uczestnik licznych warsztatów międzynarodowych. Nagrodzony na
Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi oraz na Festiwalu Sztuki Aktorskiej w Kaliszu. Jego
scenariusz pełnometrażowy „Stado” znalazł się wśród laureatów konkursu SCRIPT PRO.

!

Wybrana Filmografia:
2008 - Wielka woda / film dokumentalny
2008 - Nie ma odpoczynku na szczytach / film dokumentalny
2009 - Dialog / film dokumentalny fabularyzowany
2011 - Święta krowa / film fabularny

!
!
!
!

Michał Araszewicz – autor ilustracji
Jest absolwentem Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w
Toruniu. Zajmuje się ilustracją klasyczną i wielkoformatową (murale). Od kilku lat
mieszka na stałe w Hiszpanii i z nią wiąże się większość jego działań artystycznych. Brał
udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Kordobie, Sewilli, Kadyksie.
Jako artysta zajmujący się szeroko pojętą ilustracją prowadził w latach 2012/13 zajęcia
na festiwalu sztuki nowoczesnej w Kordobie "Scarpia". Na Półwyspie Iberyjskim znany
jest jako "El Señor Mur". Pod taką nazwą funkcjonuje też profil na facebooku, gdzie
można zapoznać się z częścią dotychczasowych dokonań artysty.

!
!

Dawid Janicki - producent
Jest współzałożycielem firm: SHIPsBOY i VOSTOK8. Ukończył UMK w Toruniu na wydziale
Archeologii podwodnej i PWSFTviT w Łodzi na Wydziale Produkcji a także kurs dla
Kreatywnych producentów w Szkole Wajdy. Przez wiele lat współtworzył Międzynarodowy
Festiwal Filmowy Camerimage oraz Międzynarodowy Festiwal Reportażu i Dokumentu
Telewizyjnego - Camera Obscura. Jako producent ma na swoim koncie kilka filmów
realizowanych w programie "30 minut" Studia Munka w tym wyróżnione na Festiwalu w
Locarno "Serce do walki". W kinie zadebiutował jako producent filmem "Z Miłości" w reż.
Anny Jadowskiej.

!

SHIPsBOY to młoda firma producencka, którą stworzyli doświadczeni producenci
nowego pokolenia. Dawid Janicki współtworzył firmę producencką Vostok8, Joanna
Szymańska była przez kilka lat szefem produkcji w Wajda School i Wajda Studio. Działem
literackim kieruje Jędrzej Bączyk reżyser i scenarzysta. Drogę, którą obrali na obecnym
etapie działalności charakteryzuje idea 3xM czyli dla Młodych, o Młodych, przez Młodych.

!

Kasia Sarnowska - producentka
Jako producent współpracowała z wieloma domami produkcyjnymi, m.in. SPI
International, Delta Film, Magic Hour, Vostok8, SHIPsBOY. Koproducentka filmu
fabularnego „Z miłości” (reż. Anna Jadowska). Realizowała programy telewizyjne dla
komercyjnych stacji TV (TVN, Polsat). Jest scenarzystką i producentką pełnometrażowego
debiutu fabularnego Bartka Prokopowicza pt. „Chemia”. Współzałożycielka firmy
producenckiej Filmokracja.

