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Cześć! Przed Tobą 
przewodnik po polskiej 
branży postprodukcyjnej.
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Znajdziesz w nim profesjonalne, kreatywne 

i otwarte na nowe współprace firmy zajmujące 

się postprodukcją, przekrój aktualnej wiedzy 

na temat innowacyjności i kierunków rozwoju 

polskiej branży oraz użyteczne informacje 

o rynku postprodukcyjnym, w tym o zachętach 

finansowych dla producentów, koproducentów 

i przedsiębiorców związanych z projektami 

audiowizualnymi. 

Usługi polskich specjalistów z sektora postpro-

dukcji utrzymują się na najwyższym światowym 

poziomie. Mamy nadzieję, że ten katalog będzie 

stanowił zaproszenie do wymiany wiedzy, 

budowania relacji oraz nawiązywania nowych 

współprac krajowych i zagranicznych. Przed-

stawione tu firmy podzieliły się z nami infor-

macjami o swoich najciekawszych projektach, 

doświadczeniu we współpracy międzynarodo-

wej, zakresie oferowanych usług i planowanych 

kierunkach rozwoju. 

Wierzymy, że działanie na rzecz promocji bran-

ży postprodukcji to inwestycja w powstawanie 

nadzwyczajnych projektów audiowizualnych 

oraz sposób na zwiększenie rozpoznawalności 

polskich sektorów kreatywnych na świecie. 

W katalogu nie znalazły się wszystkie firmy 

działające na naszym rynku, ale mamy nadzieję, 

że publikacja ta będzie aktualizowana i dołączą 

do niej kolejni przedstawiciele branży. Dzię-

kujemy wszystkim osobom zaangażowanym 

w przygotowanie koncepcji, treści i składu tego 

katalogu. Zachęcamy do odkrywania potencja-

łu polskiego rynku postprodukcji razem z nami! 

Zespół Fundacji Viewer 
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ARTCORE

www.artcore.pl, +48 797 197 658,
Rumiana 60A, 02-965 Warszawa, 
kontakt: Marta Kobylańska,  
+48 693 660 962,
marta.kobylanska@artcore.pl,
rok powstania: 2007

#animation #sounddesign 

#compositing #advertising #gaming

Open’er Festival Promo, 2017
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Jesteśmy studiem produkcyjnym z własnym 

działem postprodukcji, animacji 2D/3D oraz 

studiem dźwiękowym. Pracujemy dla wielu 

polskich oraz zagranicznych firm, ma-

rek i produktów. Zapewniamy naszym klientom 

szybką i komfortową obsługę, skrojoną pod 

ich potrzeby. Swój szeroki wachlarz usług 

z zakresu animacji 2D oraz 3D wykorzystujemy 

w tworzeniu animacji reklamowych, seriali oraz 

filmów animowanych.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Stawiamy na dalszy rozwój naszego działu ani-

macji 3D oraz szeroko rozumianego gamingu.

 Nasza praca w trybie zdalnym:

Większość naszych spotkań odbywa się w try-

bie zdalnym. Na co dzień korzystamy z Google 

Drive’a oraz firmowego FTP. Używamy również 

wszystkich możliwych komunikatorów (Skype’a, 

Zooma, Google Hangouts). Z siecią firmową 

łączymy się za pomocą VPN-a.

Nasza infrastruktura:

Dysponujemy studiem montażowym, studiem 

graficznym, studiem VFX, sprzętem do kolor 

korekcji oraz studiem dźwiękowym (5.1).

To, co nas odróżnia od konkurencji:

Wyróżnia nas wszechstronność działania  

oraz szeroki wachlarz oferowanych usług.

Apart Showreel, 2019
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DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Od początku współpracujemy z dystrybutorami. 

Realizujemy zwiastuny i materiały promocyjne 

dla największych tytułów i czołowych nazwisk 

w branży filmowej. Nasze projekty spotkały się 

z uznaniem największych światowych wytwórni. 

Z powodzeniem realizujemy też postprodukcję 

reklam telewizyjnych oraz contentu digita-

lowego. Ostatnio rozwijamy się intensywnie 

w obszarze gamingu.

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Współpracujemy z wieloma klientami zagra-

nicznymi, m.in. amerykańską agencją marketin-

gową Redpper, dla której zrealizowaliśmy wiele 

contentu digitalowego, czy niemieckim studiem 

Videoboost, z którym przygotowywaliśmy opra-

wy graficzne licznych programów telewizyjnych.

Zaufali nam:

Między innymi Nestle, Netflix, Philips, Redbull, 

Hyundai, Stock, Danone, Uber, Netto, Apart,  

Dr Irena Eris,  Kino Świat, Monolith Films, Gutek 

Film, Wajda Studio, Golden Submarine, H20, 

Przestrzeń, Canal+, TVN, Player, HBO, Eskadra, 

Havas, Pathfinder, Unicef, Colgate czy Palmolive.

Open’er 2018, Spot, 2018 
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Realizujemy zwiastuny i materiały 
promocyjne dla największych 
tytułów i czołowych nazwisk  
w branży filmowej

Synthos, Innowacje, 2017 

Uber, Chcę mieć wybór, 2019
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STUDIO 
BESTA

www.studiobesta.pl, 
biuro@studiobesta.pl,  
Ordynacka 14/9, 00-358 Warszawa, 
Dom Produkcyjny: Puławska 564,  
02-884 Warszawa, kontakt:  
Jacek Stanclik, j.stanclikstudiobesta.pl, 
+48 501 302 458, rok powstania: 1993

#Avid #Resolve #Pro_tools 

#ProTools #TVseries

Studio
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Jesteśmy studiem działającym na rynku od 

ponad 25 lat. Zrealizowaliśmy w tym czasie kil-

kadziesiąt filmów dokumentalnych i fabularnych 

oraz kilkanaście seriali i programów telewizyj-

nych. Zajmowaliśmy się postprodukcją takich 

projektów, jak „Plebania”, „Londyńczycy”, „Bez 

tajemnic”, „Kocham. Enter”, „Leśniczówka”, 

„Archiwista” czy „Drogi wolności”. Koproduko-

waliśmy dwa nagradzane filmy braci Węgrzyn 

(„Historia kobiety” i „Wściekłość”) oraz wypro-

dukowaliśmy siedem sezonów programu popu-

larnonaukowego „DeFacto”. Od lat 90. wciąż się 

rozwijamy, uzupełniając nasz sprzęt i wiedzę na 

temat najnowszych technologii. W ten sposób 

łączymy doświadczenie z innowacją.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Chcemy rozszerzać nasz dział korekty barwnej 

i VFX. Stawiamy również na stałą aktualizację 

kilkunastu systemów montażowych.

Nasza praca w trybie zdalnym:

W pracy zdalnej korzystamy z komercyjnych 

usług takich programów jak: TeamViewer, 

Vimeo czy WeTransfer. Posiłkujemy się też 

własnym serwerem FTP.

Nasza infrastruktura:

Dysponujemy dziesięcioma zestawami mon-

tażowymi Avid, dwoma zestawami Pro Tools, 

zestawem do korekcji barwnej Resolve, ma-

cierzami dyskowymi Avid Nexis i QNAP oraz 

salą projekcyjną HD dla osiemnastu widzów.

To, co nas odróżnia od konkurencji:

Wyróżnia nas profesjonalny, sprawny zespół 

oraz bogate doświadczenie. Przez ćwierć 

wieku powstało u nas w studiu kilka tysięcy 

odcinków seriali fabularnych i dokumental-

nych, a także ponad 200 odcinków progra-

mów telewizyjnych. Możemy pracować jed-

nocześnie na wielu zestawach montażowych, 

korzystając ze wspólnej macierzy dyskowej. 

Zmieniamy się wraz z postępem technologii.

Leśniczówka, 2020
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Łącznie w naszym studiu powstało 
niemal 100 tysięcy minut filmów, 
seriali i programów telewizyjnych

Pro Tools



15

DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Nasze ponad 25-letnie doświadczenie zdjęcio-

we i postprodukcyjne przy formach fabularnych, 

dokumentalnych i telewizyjnych obfituje w takie 

tytuły jak: „De Facto”, „Teściowe i synowe”, „Bez 

tajemnic”, „Drogi wolności”, „Archiwista” czy 

„Leśniczówka”. Łącznie w naszym studiu po-

wstało niemal 100 tysięcy minut filmów, seriali 

i programów telewizyjnych.

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Postprodukowaliśmy filmy dokumentalne pro-

dukowane przez BESTA FILM dla niemieckich 

stacji ZDF, ARTE i WDR, m.in. „Złoto Carów”, 

Klątwa skarbu Inków”, „Lew Tołstoj”, „Szwedz-

kie tango”.

Zaufali nam:

Współpracowaliśmy m.in. ze stacjami i studiami 

TVP, TVN, Polsat, TTV, Telemark czy Rock And 

Roll Production.

Docenili nas:

Projekty, przy których pracowaliśmy, otrzymy-

wały liczne nagrody. Dzięki sprawnemu zespo-

łowi oraz zdobytemu przez nas doświadczeniu 

nigdy nie doprowadziliśmy do zagrożenia 

emisyjnego.

Studio

Studio
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BLACK 
PHOTON

www.blackphoton.pl,  
Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, 
kontakt: Kamil Rutkowski,  
krutkowski@blackphoton.pl,  
+48 798 207 606, rok powstania: 2020

#postproduction #colorgrading  

#film #tvseries #dailies

W jak morderstwo, Yeti Films, 2020
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Jesteśmy firmą postprodukcyjną skupiającą się 

na projektach filmowych i serialowych. Zajmuje-

my  się pełną obsługą produkcji, od zarządzania 

danymi na planie (dailies), przez montaż, korekcję 

barwną, VFX, po mastering dla wszystkich pól 

eksploatacji wraz z cyfrową dystrybucją treści.  

Najważniejsza jest dla nas jakość wykonywa-

nych usług, bezpieczeństwo danych i aktualność 

wiedzy dotyczącej nowych technologii. Wy-

różnia nas dbałość o szczegóły, rozbudowana  

infrastruktura oraz praca na autorskim oprogra-

mowaniu. Nasz zespół zarządzał i pracował ope-

racyjnie przy polskich oskarowych projektach 

ostatniej dekady oraz przy licznych serialach dla  

krajowych i zagranicznych dostawców treści. 

Mamy kilkunastoletnie doświadczenie, na które  

składa się ponad 200 tytułów.  

The End, Ekipa, 2020

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Naszym celem jest wprowadzanie na rynek 

nowych technologii filmowych, jak HDR w kinie, 

a  także automatyzacja procesów oraz obsługi 

projektów według standardów wypracowanych 

na  Zachodzie. Nasz zespół jest znany z wielu 

produkcji przełomowych dla polskiego rynku. 

Mamy  doświadczenie w tworzeniu nowego 

oprogramowania oraz platform webowych, któ-

re wprowadziły  nową jakość do polskiej branży 

audiowizualnej. 

Nasza praca w trybie zdalnym:

W pracy zdalnej dobieramy odpowiednie narzę-

dzia w zależności od potrzeb. Nie zdradzamy 

jednak szczegółów.
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Nasza infrastruktura:

Dysponujemy dwiema lokalizacjami w Warsza-

wie. Na pierwszą składa się sześć montażowni,  

studio dźwiękowe z możliwością nagrywania 

lektorów oraz sala do korekcji telewizyjnej (w ja-

kości  HDR). W drugiej znajduje się pięć monta-

żowni, sala kinowa ze stanowiskiem do korekcji 

barwnej,  sala do korekcji telewizyjnej (w jakości 

HDR), sala kolaudacyjna dla projektów telewizyj-

nych,  dział VFX oraz pomieszczenia do kontroli 

jakości.

 To, co nas odróżnia od konkurencji:

Jesteśmy doświadczonym zespołem. Pracuje-

my nad każdą nową produkcją, posługując się 

najnowszą aktualnie technologią. Staramy się 

przewidywać, w jakim kierunku będzie zmierzała  

technologia. Doradzamy swoim klientom na 

każdym etapie produkcji, tak aby proces prze-

biegał optymalnie (dotyczy to i czasu, i kosztów). 

Jesteśmy przy tym programistami, tworzymy 

swoje  autorskie rozwiązania. Działamy spraw-

nie, a nasze produkty i usługi są na najwyższym 

poziomie. Jesteśmy elastyczni. Rozumiemy, że 

każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego 

podejścia. 

Jesteśmy bardzo doświadczonym 
zespołem w kwestiach zarządzania 
projektami i pracy operacyjnej 
nad procesami zwanymi Digital 
Intermediate

Studio

Studio
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DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Jesteśmy w trakcie prac nad naszymi pierwszy-

mi produkcjami pod szyldem Black Photon.

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Jako nowa firma nie zdążyliśmy jeszcze 

współpracować z klientem zagranicznym, 

ale nasz zespół posiada w tym zakresie duże 

doświadczenie, m.in. w pracy dla Netflixa, HBO 

czy CMG, oraz przy filmach produkowanych 

w takich krajach, jak Japonia, Ukraina, Hiszpania 

czy Szwecja.

Zaufali nam:

Yeti Films, Canal +, Netflix, Aurum Film and  

Opus Film.

Docenili nas:

Na taką listę w naszym przypadku również jest 

jeszcze za wcześnie.

Studio
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BONES 
STUDIO

www.bones.studio,  
contact@bones.studio, Strażacka 53,  
04-462 Warszawa, kontakt: Adrian 
Perdjon, adrian@bones.studio,  
+48 602 670 961, rok powstania: 2013

#mocap #motioncapture  

#remotemocap #characteranimation

Materiały własne, 2020
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Dostarczamy kompleksowe usługi w zakresie 

wirtualnej produkcji (od castingu po postpro-

dukcję) oraz usługi animacji motion capture 

dla gier AAA, kina i produkcji reklamowych. 

Nasz unikalny sposób działania w trybie zdal-

nym pozwala na reżyserowanie i prowadzenie 

projektów online z różnych zakątków świata. 

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Chcemy zostać najważniejszą firmą obsłu-

gującą motion capture i postprodukcję na 

potrzeby gier oraz filmów na europejskim 

rynku.

Nasza praca w trybie zdalnym:

Bones Studio jako jedno z nielicznych na 

świecie posiada customowy System Remote 

Mocap, który pozwala reżyserować sesje 

z każdego miejsca na świecie.

Nasza infrastruktura:

Dysponujemy 60 kamerami Vicon, przestrzenią 

aktywną o objętości 12mx10mx5m, czterema 

bezprzewodowymi kamerami montowanymi 

na hełmie, czterema parami rękawiczek do 

przechwytywania ruchu palców, dwoma kombi-

nezonami Xsens, rozbudowanym sprzętem do 

rejestracji dźwięku, wirtualną kamerą z pod-

glądem w czasie rzeczywistym, infrastrukturą 

do prowadzenia castingu, sześciometrową 

infrastrukturą do wyczynów na wysokościach 

oraz własnym zapleczem z rekwizytami.

To, co nas odróżnia od konkurencji:

Posiadamy największą przestrzeń aktywną 

(capture volume) w tej części Europy. Dyspo-

nujemy najnowocześniejszym sprzętem firmy 

Vicon i HMC marki Faceware. Jako nieliczni na 

świecie oferujemy kompleksową obsługę ani-

macji postaci – od castingu aktorskiego, przez 

poprowadzenie sesji nagraniowej, po finalną 

postprodukcję. Wszystkie projekty prowadzimy 

przy zdalnej kontroli klienta.

Materiały własne, 2020
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DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Zrealizowaliśmy m.in. takie projekty, jak 

„Witcher3”, „This War of Mine”, „The Vanishing 

of Ethan Carter”, „Green Hell”, „Bound”, „The 

Vampire: Mascarade”,  „Twin Mirror” czy „Sniper: 

GhostWarrior”.

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Stale współpracujemy z klientami zagranicz-

nymi, takimi jak Logic Artists (z Dani i Turcji) , 

Squids Visual Arts (z Egiptu) czy DontNod 

(z Francji). Tworzymy dla nich animacje postaci 

do gier oraz filmów.

Zaufali nam:

Zaufali nam tacy klienci, jak Platige Image, CD 

Projekt, The Astronauts, AllInGames, Movie 

Games, Creepy Jar, 11Bit, CI Games, DontNod, 

Logic Artists, Real Time Warriors, Juice czy 

BlackFish.

Jako nieliczni na świecie 
oferujemy kompleksową obsługę 
animacji postaci – od castingu 
aktorskiego, przez poprowadzenie 
sesji nagraniowej, po finalną 
postprodukcję
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Materiały własne, 2020



CHIMNEY 
POLAND

www.chimneygroup.com,  
poland@chimneygroup.com,
+48 22 347 95 00, Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa,  
kontakt: Zuzanna Hencz,  
zuzanna.hencz@chimneygroup.com, 
+48 691 710 066, rok powstania: 1996

#VFX #DI #development  

#creativity #technology

Post 
in 
Poland
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Lamb, 2021
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Jesteśmy jednym z trzynastu oddziałów global-

nej grupy Chimney Vigor. Jako Chimney Poland 

jesteśmy nagradzanym na całym świecie 

zespołem złożonym z kreatywnych fachowców 

w dziedzinie postprodukcji i produkcji filmowej. 

Wiemy, jak ważne jest indywidualne spojrzenie 

na każdy projekt. Angażując się już na etapie 

developmentu, płynnie łączymy innowacyjność 

i kreatywność z nowymi technologiami. Bez 

ograniczeń czerpiemy z doświadczeń kilkuset 

najlepszych profesjonalistów z całego świata.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Od lat stawiamy na twórczą wymianę pomy-

słów i doświadczeń związanych z rozwiąza-

niami technologicznymi bez względu na to, 

ile kilometrów nas dzieli. Wierzymy, że każdy 

nowy talent w zespole rozwija nas oraz naszych 

klientów i partnerów, dostarczając innowacyjne 

rozwiązania.

Nasza praca w trybie zdalnym:

CHIMNEY LIVE STREAM to usługa pozwa-

lająca nam na pracę zdalną na każdym etapie 

projektu. Między innymi dzięki szyfrowaniu 

RSA oraz streamingu przy użyciu low-latency 

WebRTC nasi klienci od lat mogą liczyć na 

rozwiązania w trybie zdalnym.

Atomic Blonde, 2017

Atomic Blonde, 2017
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Nasza infrastruktura:

Nasze studio dysponuje pięcioma montażow-

niami, salą kinową ze sprzętem do korekcji 

barwnej (kino, SDR, HDR), lobby z idealną prze-

strzenią do pracy dla naszych klientów i spotkań 

z zespołem przy kawie oraz sale ze stanowiska-

mi dla kilkudziesięciu grafików różnych specjali-

zacji. Rowerownia, prywatny prysznic, sąsiedz-

two siłowni, kilka kawiarni, a nawet ogród sztuki, 

to dodatkowe udogodnienia z jakich można 

skorzystać w naszym budynku.

To, co nas odróżnia od konkurencji:

Stawiamy na doświadczenie, kreatywność 

i przede wszystkim zaangażowanie już na 

etapie rozwoju projektu. Od lat opieramy się 

na minimum dziesięcioletnim doświadczeniu 

zespołu, wierząc że inwestycja w development 

i preprodukcję opłaca się w projekcie wszystkim 

stronom.

Około połowy realizowanych  
przez nas projektów stanowią 
współprace międzynarodowe 

Psy III, 2020
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DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Realizujemy kilkadziesiąt produkcji fabularnych 

i reklamowych rocznie. Na koncie mamy współ-

pracę z takimi światowymi twórcami, jak David 

Leitch, Mauro Fiore, Jim Jarmusch, Terry Gilliam 

czy Agnieszka Holland. Współpracowaliśmy 

również z rodzimymi reżyserami, np. z Maciejem 

Pieprzycą, Władysławem Pasikowskim, Piotrem 

Trzaskalskim czy Marcinem Wroną. Naszymi 

klientami są też międzynarodowe holdingi, takie 

jak Nestle, Unilever, PWC, Audi, Volvo, EA czy 

Netflix.

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Około połowy realizowanych przez nas projek-

tów stanowią współprace międzynarodowe. 

Zarówno na polu fabularnym, jak i reklamo-

wym nie ma dla nas żadnych granic. Ostatnim 

zrealizowanym przez nas filmem fabularnym 

był „Lamb” w reżyserii Valdimara Jóhannssona, 

a ostatnim zagranicznym projektem reklamo-

wym… cóż, to zależy od dnia, w którym czytasz 

tę odpowiedź!

Zaufali nam:

Między innymi Sony, Amazon, Netflix, Nestle, 

Unilever, Absolut, Madants, EA, McDonalds, 

ReStudio, Ikea, HBO, Volvo, Audi, Lexus, Roche, 

Kia, Dyson, Arm & Hammer, Scorpio Studio, 

Telemark, Huawei, Puma, Quant, Red8, Publicis, 

TNT, Magnum, Lola Mullenlowe, Syzygy, Knas, 

Arcade czy One USA.

Studio

Studio
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DI 
FACTORY

www.di-factory.com, info@di-factory.com, 
 +48 887 807 800, Dominikańska 9,  
02-738 Warszawa, kontakt: Rafał Golis, 
golis@di-factory.com, +48 887 807 802, 
rok powstania: 2013

#postproduction  #digitalintermediate 

#VFX #colorgrading #mastering

Studio
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadcze-

niem w zakresie cyfrowej obróbki obrazu do 

filmów fabularnych, seriali premium oraz filmów 

dokumentalnych. Gwarantujemy najwyższe 

standardy pracy na wszystkich etapach 

procesu postprodukcji: od obsługi plików na 

planie zdjęciowym (usługa DI Set) i koordynacji 

postprodukcji, przez proces digital intermediate, 

zaawansowaną korekcję barwną, montaż, przy-

gotowanie VFX oraz mastering do formatów 

telewizyjnych i kina cyfrowego (DCP), aż po 

archiwizację. Specjalizujemy się też w rekon-

strukcji cyfrowej (razem z partnerską firmą 

reKINO). Ponadto, jako pierwszy polski dom 

postprodukcyjny zajmujący się masteringiem 

obrazu zostaliśmy certyfikowani jako Netflix 

Partner 3 (NP3) w kategorii Creative Post. Zna-

leźliśmy się również w gronie światowych firm 

postprodukcyjnych wyróżnionych certyfikatem 

Dolby Vision (Dolby Vision Certified Facility).

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Zbudowaliśmy firmę, która podąża za najnow-

szymi trendami w branży filmowej i chcemy 

utrzymać ten kierunek rozwoju. Swoje funk-

cjonowanie opieramy na pięciu zasadach: 

profesjonalizmie, solidności, zaufaniu, otwarto-

ści i szacunku.

Nasza praca w trybie zdalnym:

Pracujemy w trybie zdalnym wtedy, gdy zacho-

dzi taka potrzeba.

Nasza infrastruktura:

Nasza przestrzeń zajmuje trzy budynki. Mamy 

do dyspozycji przede wszystkim dwa kina 

do korekcji barwnej 4K&2K z ekranami 11m 

i 8m w podstawie. Ten 11m jest jednocześnie 

największym referencyjnym ekranem labora-

toryjnym w Polsce  (znajduje się w naszej sali 

Di Aero Theater). Posiadamy również sprzęt do 

korekcji barwnej do telewizji Resolve, dwana-

ście montażowni z systemem AVID, pokój do 

QC, przestrzeń foyer przed salą DiAero Theater 

idealną do spotkań przed i po projekcji, wygod-

ne przestrzenie socjalne w głównym biurze 

i montażowniach oraz dwie sale konferencyjne.

To, co nas odróżnia od konkurencji:

Nasz firma to: ludzie – ich wyobraźnia, oso-

bowość, kompetencje; organizacja oraz 

przestrzeń – przyjazna, urządzona z gustem 

i dbałością o detale. Wszystko to sprawia, że 

pracującym z nami twórcom zapewniamy 

zarówno najwyższą jakość obsługi technicznej, 

jak i artystyczną swobodę. Jesteśmy liderem 

w łączeniu technologii ze sztuką. Zespołowa 

praca oraz profesjonalne podejście do każdego 

zadania i klienta stały się znakami rozpoznaw-

czymi naszej firmy.

Studio
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DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Naszym pierwszym zleceniem była postpro-

dukcja nagrodzonego Oscarem w 2015 roku fil-

mu „Ida” w reż. Pawła Pawlikowskiego. Od tego 

czasu na swoim koncie mamy postprodukcję 

(digital intermediate) ponad 160 pełnometrażo-

wych tytułów fabularnych, seriali premium oraz 

filmów dokumentalnych, zarówno polskich, jak 

i międzynarodowych. Warto wymienić choćby 

takie projekty, jak: „Boże ciało” (reż. Jan Koma-

sa), nominowane do Oscara 2020; „Śniegu już 

nigdy nie będzie” (reż. Małgorzata Szumowska), 

prezentowany w oficjalnej selekcji Konkursu 

Głównego Festiwalu Filmowego w Wenecji 

2020; „Zimna wojna” (reż. Paweł Pawlikowski), 

nominowana do Oscara 2019 oraz nagrodzona 

za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym 

w Cannes 2018; „Twój Vincent” (reż. Dorota 

Kobiela, Hugh Welchman), nominowany do 

Oscara 2018; „Sweat” (reż. Magnus von Horn), 

który znalazł się w oficjalnej selekcji Festiwalu 

Filmowego w Cannes 2020; „Żniwa” (reż. Etien-

ne Kallos), pokazywane w sekcji Un Certain 

Regard Cannes 2018; „Twarz” (reż. Małgorzata 

Szumowska), film nagrodzony Srebrnym 

Niedźwiedziem na festiwalu Berlinale 2018;  czy 

„Komunia” (reż. Anna Zamecka), nagrodzona 

Europejską Nagrodą Filmową 2017 w kategorii 

Najlepszy Film Dokumentalny. Zajmujemy się 

także kompleksową postprodukcją seriali tele-

wizyjnych dla Netflixa, HBO i Canal+. Pracowa-

liśmy m.in. przy takich projektach, jak: „W głębi 

lasu”, „1983”, „Zasada przyjemności”, „Kruk”, 

„Pakt”, „Wataha 2” czy „Ślepnąc od świateł”.

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Stale współpracujemy z twórcami z zagranicy, 

m.in. z USA (trylogia „Intrigo”, reż. Daniel Alfred-

son); z USA i Norwegii („Gunda”, reż. Viktora 

Kossakovsky); z Islandii („Under the Tree”, reż. 

Hafsteinn Gunnar Sigurðsson), z Maksyku 

(„La Habitacion”); z Grecji („Park”, reż. Sofia 

Exarchou); z Japonii („Gukoroku – Traces of 

Sin” oraz „Honey Bee and Distant Thunder”, reż. 

Kei Isikawa) czy z Hiszpanii („Sweet Home”, reż. 

Rafa Martinez).

Zaufali nam:

Każdy klient, który powierzył nam swój projekt, 

jest dla nas ważny. Nie jesteśmy w stanie 

wymienić w tym miejscu wszystkich, którzy nam 

zaufali – byłaby to lista zawierająca ponad 200 

pozycji.

Docenili nas:

W 2015 r. Michał Herman otrzymał nagrodę Stu-

dio Daily Prime Award za korekcję barwną filmu 

„Ida” Pawła Pawlikowskiego, a w 2017 r. kon-

sorcjum DI Factory/reKino otrzymało nagrodę 

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii 

Cyfrowa rekonstrukcja filmu – za film „Smuga 

cienia” w reż. Andrzeja Wajdy.
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Zostaliśmy certyfikowani  
jako Netflix Partner 3 (NP3) 
w kategorii Creative Post.

Montażownia

Studio
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EFEKTURA

www.efektura.com, biuro@efektura.com,  
Miączyńska 51A, 02-637 Warszawa, 
kontakt: Piotr Bogucki,  
piotr.bogucki@efektura.com,  
+48 602 743 000, rok powstania: 2000

#postproduction #sounddesign #video 

#advertising #coproduction 

Studio
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Jesteśmy zespołem pasjonatów, profesjonali-

stów i przyjaciół. Atmosfera w pracy ma dla nas 

duże znaczenie, ponieważ dzięki niej działamy 

efektywnie. Wyzwania artystyczne wspieramy 

swoim zamiłowaniem do technologii. Fascynują 

nas dźwięki i obrazy. W rezultacie pod jednym 

dachem oferujemy komplet usług z zakresu 

postprodukcji.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Chcemy dalej działać i rozwijać się w reklamie 

oraz filmie. Nagrywać i miksować muzykę. 

Realizować teledyski, a największe literackie 

hity zamieniać w audiobooki. Trzymamy też rękę 

na pulsie, nagrywając publicystyczne podcasty. 

Stawiamy na kreatywność i profesjonalizm. 

Każdego dnia szukamy możliwości, aby dzielić 

się swoją wiedzą i doświadczeniem. To dodaje 

nam skrzydeł.

Nasza praca w trybie zdalnym:

Już dawno nauczyliśmy się prowadzić projekty 

na odległość, ponieważ od lat działamy z zagra-

nicznymi partnerami. Pandemia pokazała nam, 

jak szybko adaptujemy się do nowych warun-

ków pracy. Bezpieczeństwo i zdrowie naszych 

klientów, współpracowników oraz przyjaciół jest 

i zawsze będzie dla nas najcenniejsze.

Nasza infrastruktura:

Nasza firma to ponad 500m2 przestrzeni, 

która zapewnia nam komfort i bezpieczeństwo 

pracy. Dysponujemy studiem montażu obrazu, 

stanowiskami online/CG, salą do korekcji koloru 

z monitorem referencyjnym, czterema studiami 

dźwiękowymi, wyposażonymi w systemy 5.1, 

oraz czterema profesjonalnymi pomieszczenia-

mi lektorskimi.

To, co nas odróżnia od konkurencji:

Efektura to przede wszystkim ludzie – zespół 

wszechstronnych i ciekawych świata przyjaciół. 

Naszą siłą jest kreatywność i wyrazistość. Ale 

Efektura to również miejsce – nowoczesne 

i profesjonalne studio zanurzone w zieleni 

warszawskiego Mokotowa. To tutaj pobudzamy 

swoje zmysły i inspirujemy się otoczeniem. 

Studio
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DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Stawiamy na ciągły rozwój. Wciąż poszerzamy 

nasze kompetencje i portfolio. Na co dzień współ-

pracujemy z największymi światowymi markami. 

Z pasją i zaangażowania działamy zarówno na 

dużym, jak i małym ekranie. Każdy realizowany 

projekt jest dla nas tym najważniejszym.

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Jesteśmy partnerem TAG London oraz Hogarth 

Worldwide, światowych liderów produkcji kre-

atywnej. Od lat realizujemy z nimi między innymi 

kampanie dla GSK, Reckitt Benckiser, Unilever 

i Philips. 

Zaufali nam:

Agencje reklamowe i domy produkcyjne: BBDO, 

Publicis, Grey, Saatchi&Saatchi, Ogilvy, VMLY&R, 

Hogarth, Ambasada, Papaya Films, Media Ready, 

Endorfina, Digital Wonderland, Smoke&Mirrors, 

Foxtrot Audio, Mowie, New Motions, Hackett 

Hamilton; firmy produkcyjne z zakresu filmu i tele-

wizji: Netflix,  Apple Film Production, Salton Sea 

Film, Next Films,  TVP, TVN, Studio Munka; klienci 

komercyjni: Media Expert, Hebe, CCC, Pepco, 

E.Leclerc, mBank, Credit Agricole, Millenium, 

BNP Paribas, Warta, Shell, Ikea, Tefal, Delonghi, 

Philips, Samsung, Huawei, Volvo, Renault, Mazda 

Mercedes, Toyota, Suzuki, BMW, Dacia, Nurofen, 

Theraflu, Parodontax, Body Max, Fenistil, Sen-

sodyne, Vigor, Otrivin, Sudafed, Vigantoletten, 

Fervex, Junior Angin, Sudafed, Dove, L’Oreal, 

Pepsi, Fanta, 7Up, Red Bull, Mirinda, Lipton, 

Nestea, Jack Daniels, Wyborowa, Sommersby, 

Danio, Actimel, Kinder, Lay’s, Bonduelle, Hipp, 

Mowi, Kinder Schoko Bons, Gallo, Cheetos, 

Knorr, Rafaello, Milka,  Barilla, Orbit, Coccolino, 

Always, Cillit Bang, Finish, Corega, Domestos, 

Magnat, Axe, Rexona, Levi’s, Pedigree, Whiskas; 

instytucje kultury i fundacje: Polski Instytut Sztuki 

Filmowej, Muzeum Etnograficzne, Fundacja Mali 

Bracia Ubogich, Stołeczna Estrada.

Docenili nas:

Zdobyliśmy Nagrodę KTR 2018 za Sound 

Design w kampanii społecznościowej „Rower 

Robsona”.

Studio



35

Każdy realizowany 
projekt jest dla nas tym 
najważniejszym.

Studio
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FDR
STUDIO

www.fdrstudio.pl, hello@fdrstudio.pl,  
+48 781 731 010, Adama Naruszewicza 27,  
02-627 Warszawa, kontakt:  
Jolanta Matych, j.matych@fdrstudio.pl 
+48 600 422 000, rok powstania: 1999

#fdrstudio #naruszewicza27 

#postprodukcja #film #reklama

Studio
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Jako firma działamy na rynku ponad 20 lat. 

Zajmujemy się postprodukcją dźwięku i ob-

razu dla projektów filmowych, reklamowych 

i telewizyjnych. Specjalizujemy się w tworzeniu 

zaawansowanych animacji 2D i 3D oraz sound 

designie. Ostatni rok upłynął nam pod znakiem 

dynamicznego rozwoju. Od połowy 2019 roku 

działamy w nowej siedzibie na warszawskim 

Mokotowie, wyposażonej w profesjonalny 

sprzęt do postprodukcji obrazu i dźwięku. FDR 

Studio założył i prowadzi Stefan Krzyżanowski, 

reżyser dźwięku, absolwent Akademii Muzycz-

nej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Nasza praca jest naszą pasją. Staramy się 

rozwijać zarówno indywidualnie, jak i zespoło-

wo. Do bycia coraz lepszą firmą motywuje nas 

satysfakcja naszych klientów. Posiadamy wszel-

kie zasoby, aby realizować złożone projekty za-

równo dla polskich, jak i zagranicznych klientów. 

Mamy dużą potrzebę networkingu i dzielenia się 

swoimi doświadczeniami, dlatego staramy się 

aktywnie uczestniczyć w życiu branży postpro-

dukcyjnej.

Ostatni Poganie Europy , 2018

Tandem Media, spot, 2019
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Nasza praca w trybie zdalnym:

W trybie zdalnym od dawna realizujemy 

projekty dla klientów z całego świata. Obecnie, 

w związku z pandemią, nasza codzienna praca 

odbywa się w trybie mieszanym. Pracując zdal-

nie, jesteśmy dostępni pod telefonem i mailem 

oraz odbywamy telekonferencje.

Nasza infrastruktura:

Posiadamy salę kinową wyposażoną w nowo-

czesny sprzęt do korekcji koloru, dwa studia do 

zgrywania dźwięku produkcji kinowych i tele-

wizyjnych, studio do efektów synchronicznych, 

dwie montażownie i studio do animacji 2D i 3D. 

Nowa siedziba umożliwia nam również wynajem 

przestrzeni spełniających warunki do kolaudacji 

filmów, reklam kinowych i telewizyjnych. Nasi 

klienci mogą u nas korzystać ze strefy do pracy 

i relaksu oraz miejsc parkingowych

To co nas odróżnia od konkurencji:

Jesteśmy butikowym, arthousowym studiem 

z wieloletnim doświadczeniem, wyposażonym 

w najbardziej nowoczesny sprzęt do post-

produkcji filmowej i reklamowej. Naszą firmę 

tworzy zespół nieszablonowych pasjonatów 

i specjalistów w swoich dziedzinach z bogatym 

doświadczeniem.

DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Mamy wieloletnie doświadczenie w postproduk-

cji filmów, reklam, seriali i programów telewizyj-

nych. Jesteśmy również koproducentem pol-

skich i międzynarodowych produkcji filmowych, 

takich jak „Habit i zbroja” w reżyserii Pawła Pitery 

czy „Ostatnie piętro” w reżyserii Tadeusza Króla. 

Zrealizowaliśmy również kompleksowy projekt 

produkcji multimediów dla ponad 80 stanowisk 

w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 

Prace obejmowały wykonanie animacji 2D i 3D, 

rekonstrukcję materiałów audiowizualnych, 

przygotowywanie koncepcji oraz udźwięko-

wienie. Zrealizowaliśmy również tysiące reklam 

na rynek polski i zagraniczny, adaptując swoje 

projekty na niemal wszystkie języki świata.

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

W 2018 roku na zlecenie łotewskiego partnera 

Tritone Studio i polskiego Arkana Studio zre-

alizowaliśmy z kolei postprodukcję filmu „Baltu 

Ciltis” („Ostatni poganie Europy”) w reżyserii 

braci Abele. W naszym portfolio jest też serial 

dokumentalny „Arte e Fede” („Sztuka i wia-

ra”) w reżyserii Pawła Pitery zrealizowany na 

zlecenie włoskiej telewizji oraz film „Świadec-

two” w reżyserii Pawła Pitery, we współpracy 

Habit i zbroja, 2017
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z greckim kompozytorem Vangelisem. W 2020 

roku zrealizowaliśmy pełną postprodukcję filmu 

„Quebonafide: Romantic Psycho Film” dla firmy 

Red Bull.

Zaufali nam:

Między innymi Saatchi & Saatchi, GPD Agency, 

Cheil Poland, Bomaye, Interactive Solutions, War-

saw Production, Woodpecker Motion Pictures, 

Szut Szut Studio, Walk Group, Publicis Groupe, 

Black-Rabbit, Motion Brand, TVP S.A., PFN, AD 

Republic, Bad Boys, Houdini Film, Joyo Group 

i Platige Image S.A.

Docenili nas:

Film „Wieloryb z Lorino”, przy którym pracowa-

liśmy, zdobył Srebrny Róg dla filmu o wysokich 

walorach artystycznych na Krakowskim Festiwalu 

Filmowym oraz Nagrodę Prezesa Stowarzysze-

nia Filmowców Polskich za najlepszy montaż. 

Film „Mechelinki” zdobył wyróżnienie w kategorii 

Animacja na Baltic Independent Film Festival. Film 

„Podróż” zdobył Nagrodę Specjalną Jury oraz Na-

grodę Specjalną za zdjęcia na Międzynarodowym 

Festiwalu Młodego Kina CineFest, a na Krakow-

skim Festiwalu Filmowym – Dyplom Honorowy 

„za czystość formy i przejmujący ton”.

FDR studio

CUK, spot reklamowy, 2020
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FIXAFILM

www.fixafilm.pl, biuro@fixafilm.pl,  
Narocz 21, 02-678 Warszawa, kontakt: 
Agnieszka Drążek agnieszka@fixafilm.pl, 
+48 662 250 030, rok powstania: 2012

#postproduction #restoration  

#coproduction #highquality #cuttingedge

Tryptyk Paradżanowa: Arabeski na temat Pirosmaniego, 2019
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Jesteśmy domem postprodukcji filmowej 

i rekonstrukcji obrazu z siedzibą w Warszawie 

oraz dwoma zagranicznymi oddziałami w Los 

Angeles i Canberze, założonym w 2012 roku 

przez trójkę przyjaciół: Wojtka Janio, Łukasza 

Cerankę i Andrzeja Łucjanka. Nasza firma 

powstała z pasji do filmu i zaangażowania 

w ocalanie filmowego dorobku poprzednich 

pokoleń. Oferujemy pełne spektrum usług: od 

obsługi planu filmowego (z mobilnym systemem 

DIT), przez montaż, korekcję koloru i VFX,  

po mastering i archiwizację.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Stawiamy przede wszystkim na rzetelność 

i znajomość warsztatu. Stale poszerzamy swoje 

zaplecze sprzętowe i wdrażamy najnowsze 

rozwiązania technologiczne, dzięki czemu 

zawsze proponujemy naszym klientom nowo-

czesne, kreatywne i skuteczne rozwiązania. 

Obecnie staramy się rozszerzać nasze kontakty 

międzynarodowe i poszukujemy ciekawych 

zagranicznych projektów, w które moglibyśmy 

się zaangażować.

Nasza praca w trybie zdalnym:

Posiadamy oddziały w Stanach Zjednoczonych 

i Australii oraz świadczymy usługi dla klientów 

z różnych stref czasowych, więc praca zdalna to 

dla nas chleb powszedni. Dysponujemy media 

shuttle w oparciu o rozwiązanie Signiant oraz 

łączem światłowodowym. Posługujemy się FTP 

oraz Filemailem/MyAirBridgem. Do komunikacji 

używamy Google Meet/Hangouts, Discorda 

oraz Zooma. W zakresie pracy z obrazem 

wykorzystujemy z kolei Vimeo, Fixafilm Dailies 

oraz Frame.io.

Nasza infrastruktura:

Nasza siedziba mieści się w trzypiętrowym 

budynku na warszawskim Służewiu. Dysponu-

jemy pomieszczeniami biurowymi, montażow-

niami oraz salą do korekcji barwnej. Niebawem 

nasze wyposażenie wzbogaci również sala 

kinowa. Przykładamy dużą wagę do bezpie-

czeństwa, więc w naszej siedzibie obowiązuje

kilkupoziomowa kontrola dostępu oraz proce-

dury poparte specjalistycznym ubezpiecze-

niem.

To, co nas odróżnia od konkurencji:

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technolo-

gii i umiejętnościom naszego doświadczonego 

zespołu, świadczymy wysokiej jakości usługi dla 

klientów z Europy, USA oraz regionu Azji i Pacy-

fiku. Jako jedyna firma w Polsce wykorzystuje-

my oprogramowanie stosowane przy cyfrowej 

rekonstrukcji obrazu również w postprodukcji 

oraz jako pierwsi w kraju otrzymaliśmy certyfikat 

Dolby Vision (2019) i pracujemy w przestrzeni 

barwnej ACES (od 2016), prowadząc cały pro-

ces postprodukcji w technologii 4K. 

Hopper/Welles, 2020
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DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Dzięki umiejętnościom naszego ponad 

pięćdziesięcioosobowego zespołu doświad-

czonych specjalistów, dzieła takich twórców, 

jak Andrzej Wajda, Andrzej Żuławski, Siergiej 

Paradżanow czy Dario Argento, odzyskują daw-

ny blask. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 220 

rekonstrukcji i remasteringów, których precyzja 

i jakość były wielokrotnie doceniane. W zakre-

sie postprodukcji zrealizowaliśmy z kolei niemal 

50 serwisów dla producentów z Polski, Szwecji, 

Niemiec, Skandynawii i Bałkanów.

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Współpracowaliśmy z klientami ze Stanów 

Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Nor-

wegii, Niemiec, Australii, Meksyku, Litwy, Gruzji, 

Armenii i Ukrainy. Jedną z naszych ostatnich re-

alizacji jest film „Hopper/Welles” prezentowany 

na festiwalach w Wenecji, Nowym Jorku, Busan, 

Wiedniu, Atenach i Los Angeles. Jesteśmy 

koproducentem tego obrazu i byliśmy odpowie-

dzialni za postprodukcję, korekcję barwną oraz 

rekonstrukcję oryginalnych taśm 16mm sprzed 

50 lat. Często współpracujemy z twórcami 

niezależnego kina amerykańskiego  („Menashe”, 

„Once Upon a River”, „Sanzaru”) oraz producen-

tami ze Skandynawii, m.in. Plattform Produktion, 

Anagram, Nexiko.

Zaufali nam:

Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami i ar-

chiwami filmowymi, m. in. z Polskim Instytutem 

Sztuki Filmowej, Filmoteką Narodową – Instytu-

tem Audiowizualnym, British Academy of Film 

and Television Arts, Lincoln Centre w Nowym 

Jorku, Archiwum Narodowym Australii, Litew-

skim Centrum Filmowym, Narodowym Centrum 

Kina w Armenii, Gruzińskim Narodowym 

Centrum Filmowym oraz Narodowym Centrum 

Ołeksandra Dowżenki. W naszej filmografii 

znajdują się takie realizacje, jak „My Heart 

Can’t Beat Unless You Tell It To” (USA, 2020), 

„Hopper/Welles” (USA, Poland, 2020), „Mena-

she” (USA, 2017), „Magiczna zima Muminków” 

(Polska, 2017), „Systrar 1968” (Szwecja, 2018), 

„Who Will Write Our History” (USA, Polska, 2018), 

„Diagnoza” (Polska 2018), „Baba Vanga” (Polska, 

2016), „Kebab i Horoskop” (Polska, 2014) czy 

„Małe stłuczki” (Polska, 2014).

Docenili nas:

Mamy na koncie cztery nominacje i nagrodę 

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii 

Rekonstrukcja cyfrowa (2013) oraz nominację 

do międzynarodowego wyróżnienia Focal Inter-

national Awards (2018). W 2019 roku otrzyma-

liśmy certyfikat Dolby Vision. Nasze produkcje 

były prezentowane na międzynarodowych 

festiwalach w Wenecji, Nowym Jorku i Rot-

terdamie oraz w renomowanych instytucjach 

kultury, takich jak Lincoln Centre w Nowym 

Jorku czy National Gallery w Londynie.

Tryptyk Paradżanowa: Arabeski na temat 
Pirosmaniego, 2019
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Do tej pory zrealizowaliśmy 
ponad 220 rekonstrukcji 
i remasteringów, których 
precyzja i jakość były 
wielokrotnie doceniane

Simple Things, 2020

My Heart Can’t Beat Unless You Tell It To, 2020
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KIZNY 
VISUALS

www.kizny.com, studio@kizny.com,
Powstańców Śląskich 142/5, 53-315 
Wrocław, kontakt: Patryk Kizny,
patryk@kizny.com, +48 693 569 233, 
rok powstania: 2006

#CG #VFX #innovation #lidar  

#photogrammetry #timelapse #fractals

Huawei Nova 4,  reklama, grafika komnputerowa 
 i efekty specjalne, 2019
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze 

najmocniejsze strony:

Kizny Visuals to przyjazne Tobie studio grafiki 

komputerowej i efektów specjalnych. 

Nadajemy Twoim historiom połysk łącząc wy-

rafinowaną estetykę ze sprawnym rzemiosłem, 

nierzadko dokładając szczyptę innowacji.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Zwiększanie efektywności pracy przy pro-

jektach komercyjnych – bo zawsze można 

pracować mądrzej  i sprawniej! Innowacja 

w zakresie wykorzystania nowych technik two-

rzenia obrazu i estetyk w projektach własnych 

i komercyjnych.

Nasza praca w trybie zdalnym:

Praca z klientami z całego świata nauczyła nas 

wiele o organizajcji pracy i wykorzystaniu róż-

norodnych platform on-line do tego, by projekty 

realizować sprawnie. Często wybór konkret-

nych narzędzi jest podyktowany preferencją 

naszych klientów. 

Nasza infrastruktura:

Dzięki własnej render farmie możemy zrealizo-

wać Twoje projekty jeszcze sprawniej, a wykoń-

czyć możemy je w studio montażowym i kolory-

zacyjnym w studio do montażu i kolorkorekcji.

Puma Rider, reklama, grafika komputerowa 
i efekty specjalne, 2019

Bleu De Chanel, wizualizacja produktu, 
 grafika komputerowa, 2019
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Realizujemy projekty dla klientów 
niemal z całego świata – w Europie, 
USA, na Środkowym Wschodzie 
oraz w Azji.

Porshe, grafika komputerowa, 2019

Rebirth, film krótkometrażowy,  wizualizacja danych ze skanowania laserowego, 2015
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DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Od kilkunastu lat realizujemy projekty  w zakre-

sie sztuk wizualnych – od autorskich, ekspe-

rymentalnych filmów krótkometrażowych, 

poprzez materiały na ekrany wizyjne, video-in-

stalacje po animacje i content CG na potrzeby 

rynku reklmowego.

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Realizujemy projekty dla klientów niemal na 

całym świecie – w Europie, USA, na środkowym 

wschodzie oraz w Azji. 

Zaufali nam:

Pracujemy bezpośrednio z domami produk-

cyjnymi, ostatnio np. Stink Films, Start Film, 

Republic Films, Company X, Manifest Film, czy 

Silk Deer Entertainment.  Projekty, nad którymi 

wspólnie pracujemy są realizowane przez 

znane globalne i butikowe agancje, dla klientów 

takich jak Toyota, Lexus, Huawei, Alibaba, Puma, 

Acer czy Walmart, a także mniejszych, choć nie 

mniej ważnych marek.

Docenili nas:

Docenił nas Klub Twórców Reklamy za reklamę 

„Wedel Gorzka” (reż. Patryk Kizny, 2018), London 

International Creative Competition za krótki 

metraż „For The Light and Darkness” (reż. 

Patryk Kizny, 2017), Dances with camera, Short 

Waves oraz 12 Months Film Festival w kategorii 

Best Experimental za shorta „Light” (reż. Patryk 

Kizny, 2016), Canada Shorts oraz 12 Months 

Film Festival za eksperymentalny short „Rebirth” 

(reż. Patryk Kizny, 2015), Camerimage za doku-

ment „Muzyki” (reż./prod. Patryk Kizny, 2013) 

oraz World Media Festival Hamburg nagrodą 

Silver Prize i New York Festivals Int’l Film & TV 

Awards za timelaps „Energy through knowled-

ge” (Patryk Kizny, 2011).  

Huawei Nova 4, reklama, grafika 
komputerowa, 2019
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LOCOMOTIVE

www.locomotive.pl, +48 22 542 86 00,
Puławska 22, 02-684 Warszawa,
kontakt: Monika Jaworska,  
monika.jaworska@locomotive.pl
+48 668 060 006, rok powstania: 2014

#postproduction #VR 

#AR #VFX #animation

Samsung, Gamechanger, 2020
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Zajmujemy się pełną obsługą z zakresu post-

produkcji: offline, online, color grading, sound 

design, VFX, animacje 3D/ 2D, przygotowanie 

emisji. Aktywnie rozwijamy się w dziedzinie 

nowych technologii (Virtual Reality i Augmented 

Reality oraz technologii Unreal). Mamy na koncie 

między innymi supervising, postprodukcję i VFX 

wielokrotnie nagradzanego filmu fabularnego 

w technologii VR „Kartka z Powstania”. Praco-

waliśmy także nad filmem fabularnym w tech-

nologii VR na zlecenie Narodowego Instytutu 

Fryderyka Chopina. Zapewniamy rozwiązania 

postprodukcyjne w oparciu o najnowsze 

technologie. Doświadczenie w pracy z ekranami 

LED i z VR-em pozwala nam rozwiązać każdy 

produkcyjny dylemat technologiczny.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Poza klasyczną postprodukcją rozwijamy się 

również w dziedzinach związanych z nowymi 

technologiami (AR, VR, technologia Unreal) 

i chcemy podtrzymać ten kierunek rozwoju. 

Nasi reprezentanci biorą udział w międzynaro-

dowych oraz krajowych wydarzeniach (Adfest, 

BIDC) oraz są często zapraszani jako międzyna-

rodowi prelegenci.

Nasza praca w trybie zdalnym:

Do pracy w trybie zdalnym używamy stan-

dardowych narzędzi, takich jak Zoom czy 

Microsoft Teams. Do zdalnego łączenia się 

z komputerami w naszej wewnętrznej sieci 

używamy Splashtopa. Podczas lockdownu 

wraz ze Studiem Tęcza i domem produkcyjnym 

Best Regard Production zapoczątkowaliśmy 

inicjatywę Gimme Shelter Studio, dzięki której 

produkcja i postprodukcja reklam w czasie 

pandemii stały się bezpieczne. Udało się to 

dzięki zastosowaniu rozwiązań technologicz-

nych, pozwalających na bezpieczną pracę 

w hali zdjęciowej z ekranami LED i green-

screenami.

Nasza infrastruktura:

Dysponujemy montażowniami do offli-

ne’u i online’u, salami do color gradingu, studiem 

dźwiękowym, pracownią animacji 2D/3D oraz 

open space’em do produkcji. Ponadto prężnie 

rozwijamy nasz interaktywny dział skupiający 

się na rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

To, co nas odróżnia od konkurencji:

Tak jak wszystkie ceniące się domy postpro-

dukcyjne, utrzymujemy wysoki standard wyko-

nywanej pracy. Zajmujemy się jednak pełną ob-

sługą postprodukcji, oferując kompletny zakres 

usług przy pracy z obrazem i dźwiękiem, a także 

rozwiązaniami interactive. Oprócz profesjona-

lizmu charakteryzuje nas nacisk na przyjazne 

warunki współpracy. Wyróżnia nas komplek-

sowe podejście do rozwiązywania kwestii 

spornych w duchu mediacji. Nasza siedziba 

znajduje się w bardzo dogodnej lokalizacji, na 

granicy śródmieścia południowego w Warsza-

wie. Mamy prospołeczne podejście do świata, 

dlatego podczas lockdownu zorganizowaliśmy 

akcję CSR-ową „LocoPaczka”, w ramach której 

część środków z każdego zlecenia pozyska-

nego w tamtym czasie przeznaczyliśmy na 

wsparcie szpitali.

Samsung, Tak się składa, 2020
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DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Mamy doświadczenie w pracy przy postpro-

dukcji spotów telewizyjnych oraz ich supervi-

singu na poziomie preprodukcji, produkcji 

i postprodukcji. Zrealizowaliśmy postpro-

dukcję tysięcy reklam, wideoklipów, filmów 

fabularnych i krótkometrażowych. Wiele 

z naszych projektów spotkało się z lokalnym 

i międzynarodowym uznaniem, czego efek-

tem jest np. zdobycie tytułu Best VR w ramach 

Los Angeles Film Awards za jeden z projektów, 

który postprodukowaliśmy – „Warsaw Rising 

VR”. Rozwijamy się w technologii AR, czego 

przykładem jest nasz ostatni projekt reali-

zowany dla marki LEGO oraz gra „Save The 

Ocean”, która jest częścią projektu współtwo-

rzonego z Facebookiem i zespołem Stone 

Submarines.

Nasza współpraca z klientem  

zagranicznym:

Do ciekawszych realizacji dla klientów 

zagranicznych możemy zaliczyć postproduk-

cję realizowanej w Los Angeles reklamy dla 

marki Hims&Hers z Jennifer Lopez. Realizu-

jemy również projekty związane z nowymi 

technologiami, w których wykorzystujemy 

rozszerzoną rzeczywistość (AR) do produkcji 

gry wspierającej ratowanie oceanów. Projekt 

realizujemy z moskiewskim zespołem indie-

rockowym Stone Submarines oraz oddziałami 

Facebooka z Polski, Niemiec, Holandii oraz 

Portugalii. Kampania objęła między innymi 

Rosję, Australię oraz Brazylię. Interesującym 

projektem międzynarodowym było dla nas 

również wykorzystanie rzeczywistości wirtu-

alnej do stworzenia wirtualnego wspomnienia, 

kultowego hotelu Dusit Thani w Bangkoku.

Zaufali nam:

Agencje: np. Ogilvy Poland, YR&VML, Madogz, 

Grey Group Polska, 180heartbeats + JUNG  

v. MATT czy McCANN Worldgroup Poland;  

Marki: LEGO, Mitsubishi, Opel , Ballantines,  

Dr. Etker, Toyota, 3M, Eurosport, Ikea, L’Oreal, 

Peroni, Lenovo, Grolsch, Virgin, P&G, PEPSI, 

7Up, Jack Daniels, McDonalds, Wedel, Fanta, 

Bayer, Beko, Orange, Milka, Coca-Cola, Haribo, 

Danone, WWF, Microsoft, Lay’s, Rimmel, Sam-

sung, Unicef, Burger King, Mattel, H&M, Play, 

Tatra, Cheetos, Wolne Sądy, Fixly, ZIaja, CD pro-

ject – Cyberpunk Alienware CP77, OLX, Sizzer 

X Nike , Long4Lashes, Kampania Przeciw 

Homofobii, Pracuj.pl, PZU, KFC, PKO, Loteriada 

Seventh Generation, ING , Facebook, Pepsico 

czy Nessi Sportswear; z twórców, dla których 

realizowaliśmy videoclipy: Taco Hemingway, 

MIYO x TYMEK, Pezet, Saint Body, Pola Rise, 

Paula i Karol; oraz autorzy takich projektów 

filmowych jak: „Kartka z Powstania” (film fabu-

larny w technologii VR), „Recharge, Chopin – VR 

experience”, „The Night Herald”, „The Whale, 

„Warszawa: Miasto Podzielone/ Warsaw: A City 

Divided”, „Dobre, eleganckie chłopaki”, „Mount 

Everest Ski Challenge”, „Listy do M.”.

Docenili nas:

Do naszych najważniejszych nagród należą: 

Cannes Lions (Brown), Effie Awards (Grand 

Prix), Mindfield Film Festival Los Angeles 

(Winner), Award of Recognition (Winner), iab 

Mixx AWARDS 2016 (Gold, Brown), Golden 

Drum (Gold), Vimeo Staff Pick, KTR (Gold, 

Silver), Kreatura 2016 (Grand Prix), New York 

Film&TV Festival 2016 (Semi Finalist), Amster-

dam Official Selection ARFF, Barcelona Official 

Selection, ARFF, Papaya Young Directors 

First Prize 2016, Papaya Young Directors First 

Prize 2015.
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Tatra, Ogień, 2019 

Kartka z Powstania, film fabularny VR, 2018

PKO, Garaże, 2017
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www.milopost.com, +48 22 692 40 56, 
Plac Dąbrowskiego 8/12, 00-056 
Warszawa, kontakt: Ewa Paradowska, 
ewa@milopost.com, +48 535 481 783, 
rok powstania: 2016

MIŁO 
POSTPRODUCTION

#vfx #postproduction #grading  

#online #advertising

Listerine, 2020
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Od ponad 5 lat zajmujemy się postprodukcją 

obrazu na najwyższym poziomie, w tym monta-

żem offline, online i korekcją koloru. Posiadamy 

nowoczesny sprzęt najwyższej jakości oraz do-

świadczony zespół specjalistów. Nasze studio 

jest zlokalizowane w samym sercu Warszawy.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Rozwijamy się w stronę dostosowania do po-

trzeb postprodukcji krótkich form fabularnych, 

licząc na to, że takie projekty będą się składać 

na połowę naszych realizacji. Chcemy też 

nadal wspierać młodych twórców i dzielić się 

zdobywaną wiedzą, dokładając swoją cegiełkę 

do rozwoju całej branży.

Nasza praca w trybie zdalnym:

Każdy z naszych pracowników jest wyposa-

żony w sprzęt, który może zabrać do domu, 

składający się z pełnego zestawu postproduk-

cyjnego, komputera, dwóch skalibrowanych, 

profesjonalnych monitorów oraz peryferiów. 

Na potrzeby pracy zdalnej mamy pełny, 

bezpieczny dostęp do macierzy dyskowej 

firmy poprzez FTP. Dysponujemy też sprzę-

tem, który pozwala na robienie live broadcast 

z timeline’u, dzięki czemu klient może nanosić 

zmiany na etapy projektu i zgłaszać nam na 

bieżąco uwagi.

Nasza infrastruktura:

Dysponujemy nowoczesnym, przestrzennym 

biurem w sercu Warszawy. Posiadamy stano-

wiska do montażu offline i online, dział 3D, salę 

do korekcji koloru opartą na systemie DaVinci, 

salę przeznaczoną do kolaudacji z klientem 

oraz salę konferencyjną.

To, co nas odróżnia od konkurencji:

Wyróżnia nas otwartość na nieszablonowe 

rozwiązania, szybkość działania oraz zgrany, 

wszechstronny, doświadczony zespół.

Listerine, 2020
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DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Jesteśmy studiem działającym na rynku od 

prawie 5 lat. W tym czasie zrealizowaliśmy mnó-

stwo projektów, głównie reklam i teledysków, 

ale równie chętnie angażujemy się w pracę 

nad filmami i etiudami studenckimi. Jesteśmy 

niewielkim zespołem, ale za to z ogromnym 

doświadczeniem w branży reklamowo-filmowej.  

Zaufali nam:

Współpracowaliśmy z Papaya Films, F25, 180 

HeartBeats, Publicis, HighNoon, Saatchi&Saat-

chi, Makata, Lemon Film, Film Produkcja, Sput-

nik Studio, Graffiti Films, Heart & Brains, VNL, 

Propeller Film i wieloma innymi. Zlecenia komer-

cyjne wykonaliśmy zaś dla Johnson&Johnson, 

L’Oreal, Samsung, Play, Orange, Toyota, Skoda, 

Porsche, LPP, Pepsi, Coca Cola, Lay’s, mBank, 

Okocim, EB, 4F, Adidas i wielu innych.

Zrealizowaliśmy mnóstwo 
projektów, głównie reklam 
i teledysków, ale równie chętnie 
angażujemy się w pracę nad  
filmami i etiudami studenckimi

Vistula, 2020
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Lody Kaktus, 2020

CROPP, 2018
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STUDIO 
NANOFRAME

www.nanoframe.pl,  
kontakt@nanoframe.pl, Franciszka 
Hynka 10/6, 54-129 Wrocław, kontakt: 
Daniel Dudek, d.dudek@nanoframe.pl,  
+48 793 116 222, rok powstania: 2013

#spotyTV #spotykinowe #animacja3d #animacja2d  

#motiondesign #animacjeszkoleniowe  

#animacjefarmaceutyczne #wizualizacjaproduktowe
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Spot Dagrasso, 2020
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Jesteśmy dolnośląskim studiem postpro-

dukcyjnym, specjalizującym się w tworzeniu 

animacji 3D oraz profesjonalnej wizualizacji do 

celów marketingowych. Tworzymy głównie 

spoty reklamowe do kampanii telewizyjnych, 

kinowych oraz internetowych. Pomagamy 

agencjom reklamowym i studiom produk-

cyjnym w tworzeniu efektów. Budujemy też 

pełne spoty oparte na animacji postaci oraz 

wspieramy duże firmy produkcyjne w tworze-

niu animacji prezentujących ich produkty na 

potrzeby targów branżowych i prowadzenia 

sprzedaży.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Chcemy dalej pomagać firmom z branży pro-

dukcyjnej przygotowywać ciekawe materiały 

prezentujące budowę, działanie oraz funk-

cjonalność ich produktów, oraz zapewniać 

kompleksową obsługę agencjom reklamowym 

w zakresie produkcji animacji 3D. Zależy nam 

na tym, aby nasze studio było uważane za za-

ufanego partnera, z którym warto współpraco-

wać na stałe. Naszym priorytetem jest obsługa 

klienta opierająca się na szybkiej reakcji oraz 

dobrym kontakcie.

Nasza praca w trybie zdalnym:

W pracy zdalnej korzystamy z takich progra-

mów jak Skype, Google Hangouts, TeamVie-

wer, Trello oraz Dokumenty Google. Z chęcią 

dostosowujemy się jednak do przyzwyczajeń 

i struktury pracy klienta, tak by wszystkim 

zapewnić komfort współpracy.

Nasza infrastruktura:

Z powodu pandemii przeszliśmy całkowicie 

w zdalny tryb pracy. Wiemy z doświadczenia, 

że w ten sposób jesteśmy w stanie realizować 

projekty szybko i efektywnie.

To, co nas odróżnia od konkurencji:

Staramy się realizować projekty w rozsądnej 

cenie. Pomagamy w optymalizacji założeń 

i scenariuszy projektu, tak by zmieścić się 

w zakładanym przez klienta budżecie.

Bekuplst Clever FreshBox Advanced, 2018
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Spot Oleofarm Oleje Świata, 2016

Bilbord Sponsorski Microsoft Surface, 2017

Intro GP F1 Abu Dhabi, 2020
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DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Zrealizowaliśmy już ponad 250 projektów dla 

ponad 60 różnych klientów. Obsługujemy na 

stałe ponad 20 agencji reklamowych na całym 

świecie. Realizowaliśmy projekty dla takich 

marek, jak Audi, F1, Tesco, Da Grasso, GDELS, 

PKP czy UTK. Umiemy efektywnie współpra-

cować z dużymi markami.

 

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Współpracujemy z agencją Verge z Dubaju. 

Pomagamy im w tworzeniu animacji 3D oraz 

elementów motion design. Pracowaliśmy 

wspólnie przy projektach dla F1, Mercedesa 

i wielu innych światowych marek.

Zaufali nam:

Agencje Lab360, NuOrder, BringMore Adverti-

sing, SpaceCampX, Pigeon, Verge, LemonSky, 

Ikona, Grupa13 i HMR, oraz takie marki, jak Audi, 

Microsoft, Bols, Tesco, Samsung, Cersanit, UTK, 

Da Grasso, Wiśniowski, Bekuplast, Oleofarm, 

PKP, F1, Mercedes, ENBD, GDELS czy Renault.

Pracowaliśmy wspólnie przy 
projektach dla F1, Mercedesa  
i wielu innych światowych marek
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NEW 
WAVE 
FILM

#colorgrading #VFX #HDR 

#ACES #Legiony

www.newwavefilm.pl,  
biuro@newwavefilm.pl,  
Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, 
kontakt: Mateusz Budnik,  
mateusz@newwavefilm.pl,  
+48 502 308 400, rok powstania: 2014

Legiony, 2019



61

DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Zajmujemy się kompleksową postprodukcją ob-

razu: od procesu preprodukcyjnego i współ-

pracy na planach zdjęciowych (DI, nadzór nad 

scenami VFX), przez montaż offline i online, 

korekcję barwną, efekty specjalne i 3D, po przy-

gotowanie plików emisyjnych (w tym DCP) i dłu-

goterminową archiwizację (LTO). Na wszyst-

kich tych etapach nasze działania spełniają 

rygorystyczne wymagania klientów, dotyczące 

bezpieczeństwa powierzonych nam materia-

łów. Specjalizujemy się w korekcji barwnej, na 

stałe zatrudniamy dwóch doświadczonych 

kolorystów, którzy z powodzeniem realizują 

projekty dla najbardziej bezkompromisowych 

producentów, operatorów i reżyserów. Każdy 

nowy projekt to dla nas okazja do stworzenia 

obrazów najwyższej jakości.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Po latach intensywnej pracy dla polskiej branży 

filmowej przyszedł czas na projekty międzyna-

rodowe. Pracujemy już dla kilku zagranicznych 

klientów, dzięki czemu wiemy, że jesteśmy 

gotowi na kompleksową pracę przy postpro-

dukcji obrazu oraz współpracę z innymi studiami 

postprodukcyjnymi przy bardziej złożonych 

projektach. Postprodukcja jest naszą pasją, więc 

zawsze jesteśmy na bieżąco z rozwojem nowych 

technologii. Obecnie pogłębiamy naszą wiedzę 

i doświadczenie w dostarczaniu obrazu HDR.

Nasza praca w trybie zdalnym:

W trybie zdalnym zazwyczaj pracujemy w fazie 

akceptacji. Zawsze działamy w sposób uzgod-

niony z producentem, np. umieszczając materia-

ły na prywatnym Showcase Vimeo lub przesy-

łając skompresowane pliki. Nasze możliwości 

obejmują również zdalną korekcję barwną przez 

sesje Black Magic DaVinci Resolve przy połą-

czeniu przez VPN z MLA oraz użycie programu 

Copra (Dailies & Preview System). Do zdalnej 

pracy proponujemy twórcom korzystanie z wy-

godnej aplikacji Frankie, lub, jeśli wymaga tego 

większy projekt, wprowadzamy takie rozwiąza-

nia, jak Frame.io.

Nasza infrastruktura:

Studio New Wave Film znajduje się na warszaw-

skim Mokotowie niedaleko Łazienek Królew-

skich i Wytwórni Filmów Dokumentalnych 

i Fabularnych. Dysponujemy salą kinową do 

korekcji barwnej z ekranem o podstawie 3,5m, 

monitorem referencyjnym HDR FSI XM311K, 

projektorem Barco i referencyjnym systemem 

nagłośnienia firmy Meyer. Oprócz tego w naszej 

siedzibie znajduje się pięć pomieszczeń do 

montażu offline ze stacjami montażowymi Avid 

MC (z opcją shared storage), pokój ze stacją 

Avid MC dla asystenta montażu offline, pomiesz-

czenie do korekcji barwnej TV z monitorem refe-

rencyjnym HDR EIZO CG3145, pomieszczenie 

do korekcji barwnej TV w FHD SDR FSI CM250, 

dwie serwerownie, oddzielny pokój dla asysten-

tów online i offline, sala do spotkań z tarasem 

i kuchnią oraz liczne miejsca parkingowe.

25 lat niewinności. Sprawa Tomka 
Komendy, 2020



Post 
in 
Poland

62

To, co nas odróżnia od konkurencji:

Jako jedyne w kraju rodzinne studio postproduk-

cyjne pracujemy na co dzień w niepowtarzalnej, 

pozytywnej atmosferze. Wiedzę i energię czer-

piemy z naszego wieloletniego doświadczenia 

i wypracowanych relacji branżowych. Kierujemy 

się zasadą, że w filmie wszystko ma służyć 

opowiadaniu historii, w tym sama technologia. 

To dlatego staramy się dopasowywać swój rytm 

działania do pracy twórców i producentów, tak 

by wszystkim zapewnić maksymalny komfort 

i bezpieczeństwo. Studio to przede wszystkim 

ludzie. Wierzymy, że w bezstresowym klimacie, 

który tworzymy, każdy projekt jest w stanie 

rozkwitnąć. Z powodzeniem realizujemy filmy, 

programy telewizyjne, seriale dla stacji TV oraz 

serwisów streamingowych. Pomagamy też 

młodym twórcom, między innymi studentom 

Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskie-

go, przy wielu ambitnych projektach: VR-owych, 

dokumentalnych, 3D. Inwestujemy w wiedzę 

i korzystamy z najnowszych, sprawdzonych 

rozwiązań technologicznych. Dzięki wydajnym 

komputerom i macierzom funkcjonującym 

w środowisku Fibre Channel 16Gb/s oraz syste-

mowi StorNext wyróżniamy się dużą szybkością 

i elastycznością działania.  Pracę nad jednym 

projektem możemy prowadzić jednocześnie na 

trzech zestawach do korekcji barwnej. Chro-

niony firewallem szybki internet pozwala nam 

zaś bezpiecznie i sprawnie dostarczać kontent 

w dowolne miejsce na świecie.

Dolina Bogów, 2019

Bez paniki, z odrobiną histerii, 2016
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DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Podstawą naszej działalności jest korekcja barw-

na i zarządzanie mediami w projektach filmowych 

i serialach. Na co dzień współpracujemy też 

z artystami tworzącymi VFX. Cieszymy się z do-

świadczenia, zdobywanego przy wielu fascynu-

jących projektach, takich jak: film „Dolina Bogów” 

(reż. Lech Majewski), do którego przygotowy-

waliśmy VFX; film „25 lat niewinności. Sprawa 

Tomka Komendy” (reż. Jan Holoubek,) z naszą 

kompleksową postprodukcją (od przygotowa-

nia dailies, po VFX i mastering/deliveries); film 

dokumentalny „Struggle: The Life and Lost Art of 

Szukalski” (reż. Irek Dobrowolski), wyprodukowa-

ny dla Netflixa, przy którym pracowaliśmy w fazie 

preprodukcji; film krótkometrażowy „Na drodze” 

(reż. Bartosz Nowacki), nominowany do nagrody 

za najlepszy film obcojęzyczny na LA Shorts 

International Film Festival 2017, nagrodzony na-

grodą publiczności w San Francisco (na Another 

Hole in the Head Genre Film Festival 2017) oraz 

główną nagrodą na California International 

Shorts Festival 2017 i Los Angeles Independent 

Film Festival Awards 2017 – nasza praca przy tym 

projekcie objęła zarządzanie mediami, confor-

ming, korekcję barwną, VFX, finishing, mastering/

deliveries; film „Legiony” (reż. Dariusz Gajewski), 

który w całości postprodukowaliśmy w systemie 

ACES, w sumie realizując około 350 ujęć efekto-

wych, w tym ujęcia z multiplikacją postaci, sceny 

batalistyczne, set extension, sceny z pociągiem 

stworzonym w technologii 3D oraz widowiskowy 

wybuch mostu w technologii 3D; film „No Panic, 

With a Hint of Hysteria”(reż. Tomasz Szafrański), 

przy którym byliśmy odpowiedzialni za testy 

kamerowe, back-up, zarządzanie mediami, con-

forming, korekcję barwną, finishing oraz maste-

ring/deliveries; film „Dywizjon 303” (reż. Denis 

Delic), przy którym zakres naszych prac objął 

DI, zarządzanie mediami, conforming, korekcję 

barwną, finishing, mastering/deliveries (DCP), 

a także archiwizację LTO.

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Pracujemy obecnie dla międzynarodowego 

producenta filmowego nad postprodukcją 

dwóch sezonów serialu powstającego dla 

telewizji AXN. Jesteśmy również na etapie post-

produkcji serialu dla serwisu Netflix w systemie 

full service: back-up, nadzór na planie przy 

scenach VFX, montaż offline, korekcja barwna, 

montaż online, pliki emisyjne.

Zaufali nam:

Przy projektach fabularnych oraz dokumental-

nych mieliśmy i mamy przyjemność pracować 

dla wielu kanałów i stacji telewizyjnych, takich 

jak Netflix, TVP, TVN, Canal+, Polsat czy AXN. 

Wśród producentów filmów i seriali, którzy nam 

zaufali, są firmy Endemol Shine i Warner Bros. 

Stworzyliśmy również korekcję barwną do wie-

lu filmów reklamowych dla międzynarodowych 

marek i producentów, takich jak: BMW, Coca 

Cola, Samsung, KFC, Pilsner Urquell, Carlsberg, 

Orlen, Unilever, Lotos, T-Mobile, Orange czy 

Leroy Merlin.

Docenili nas:

Naszym największym sukcesem jest zbudowa-

nie od zera wszechstronnego studia postpro-

dukcyjnego, zatrudniającego profesjonalistów 

z wielką pasją i wiedzą techniczną. W ciągu kilku 

lat niewielki pokój do korekcji barwnej, zorgani-

zowany w warunkach garażowych, zamieniliśmy 

w sprawnie prosperujące i szybko rozwijające 

się, profesjonalne studio postprodukcji obrazu – 

i nie zamierzamy się zatrzymywać.
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OMI 
MEDIA 
HOUSE

#VFX #advertising #coproduction

#3danimation #creativeagency

omimediahouse.com,
office@omimediahouse.com,
+48 696 046 678, Pomorska 55/17A,  
50-217 Wrocław, kontakt: Mirek 
Kaczyński, mirek@omimediahouse.com,
+48 696 046 678, rok powstania: 2015

Fifi Star Wars, OMI 2019
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Jesteśmy połączeniem agencji kreatywnej 

i domu produkcyjnego. Wymyślamy, projektu-

jemy, animujemy, produkujemy i zajmujemy się 

wszystkim, co dzieje się później. Mamy kazały 

nam nie siedzieć za długo przed komputerem. 

Nie posłuchaliśmy ich. Z naszymi skillami w 3D 

jesteśmy w stanie zrobić, o czym tylko zamarzy 

nasz klient.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Rozwijamy się tak naprawdę przy każdym 

nowym projekcie. Dajemy duże pole do popisu 

naszym klientom, stąd nasza praca to ciągłe 

poszerzanie naszych umiejętności. Nie chcemy 

zamykać się na jedną kategorię. Korzystamy 

z narzędzi, które holistycznie pozwalają nam na 

wypolerowanie marki naszego klienta. Każdy 

element musi lśnić jak maska nowiutkiego 

porsche!

Nasza praca w trybie zdalnym:

Wprowadziliśmy pracę w trybie hybrydowym.

To, co nas odróżnia od konkurencji:

Jesteśmy dumni z naszego podejścia do 

klienta. Wierzymy, że żaden dobry projekt nie 

powstanie bez dobrej komunikacji. Dlatego być 

może nie zgodzimy się ze wszystkimi uwagami 

klienta, ale zawsze wysłuchamy, przemyślimy 

i zaproponujemy możliwie najlepsze rozwiąza-

nia. Uwielbiamy też nasz cały zespół. Lubimy 

zupełnie różne rzeczy, część z nas żyje w in-

ternecie, część woli dzicz. Jesteśmy idealnie 

różni!

SmartBee Club, brandheroes, 2019

Fibaro, CO Sensor, 2018
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DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Początki OMI sięgają 2009 roku i narodzin stu-

dia grafiki 3D oraz efektów specjalnych. Szybko 

zrozumieliśmy, w jaki sposób chcemy realizo-

wać cele strategiczne klientów poprzez formy 

wizualne. W międzyczasie do naszego zespołu 

dołączyli specjaliści z zakresu grafiki 2D i 3D, 

produkcji filmowej oraz obsługi klienta. Od 2015 

roku działamy jako połączenie agencji kreatyw-

nej i domu produkcyjnego. W naszym zespole 

tworzymy kreacje dopracowane w każdym calu. 

Cieszymy się, realizując wyjątkowe wizje, które 

działają na korzyść klienta.

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Obsługujemy zarówno klientów krajowych, jak 

i zagranicznych, praktycznie na wszystkich 

kontynentach.

Zaufali nam:

Blum, Skanska, Oponeo, VW, Travelplanet.pl, 

FIBARO, NICE, Juice, LendOn, Eiffage i wiele 

innych.

Docenili nas:

Zdobyliśmy takie nagrody, jak: Cannes Corpora-

te Media & TV Award – Gold Winner w kategorii 

Integrated Communication; Muse Creative 

Awards – Platinum Winner w kategorii Corpo-

rate Image; VEGA Digital Awards – Canopus 

Winner w kategorii Online Video i subkategorii 

Directing; VEGA Digital Awards – Canopus 

Winner w kategorii Online Video i subkategorii 

Editing; VEGA Digital Awards – Centauri Winner 

w kategorii Online Video i subkategorii Techno-

logy/Science. 

Beyond.pl, animacja, 2019
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Jesteśmy wszechstronni  
jak każdy szanujący się 
millenials.

Oponeo.pl, spot TV, 2019

Oponeo.pl, billboard sponsorski , 2019
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www.orkafilm.pl,  
+48 22 641 56 20, Bukowińska 22/3B,  
02-703 Warszawa, kontakt: 
Magdalena Zimecka z.zimecka@orkafilm.pl, 
Katarzyna Kozłowska  
k.kozlowska@orkafilm.pl, 
Olga Słowiakowska,  
o.slowiakowska@orkafilm.pl,  
+48 506 013 423, rok powstania: 1996

#VFXPoland #CGI #cash_rebates  

#Canal+_series #Netflix_partner

Obywatel Jones, 2019
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Jesteśmy znani przede wszystkim z serwisów 

VFX i postprodukcji filmów fabularnych. Na nasze 

portfolio składa się ponad 100 pełnometrażo-

wych produkcji. Od 1996 roku systematycznie 

dostosowujemy swój tryb pracy i wykorzystywa-

ne technologie do światowych trendów, dzięki 

czemu tworzymy dla takich platform jak Netflix, 

HBO czy Canal+. Pracujemy w najwyższych 

rozdzielczościach (4K, UHD) oraz w technolo-

giach HDR i SDR. Oferujemy pełną gamę usług 

postprodukcyjnych. Dostarczamy złożone efek-

towo ujęcia do międzynarodowych koprodukcji, 

wysokobudżetowych fabuł zagranicznych i festi-

walowego kina artystycznego. W naszym portfolio 

znajdują się także reklamy, projekty immersive 

experiences, cinematiki, digital content, oprawy 

graficzne i kampanie społeczne. Na swoim koncie 

mamy ponad 150 nagród. Zostaliśmy ogłoszeni 

Studiem Postprodukcyjnym Roku w Konkursie 

KTR. Naszą najmocniejszą stroną jest elastycz-

ność i otwartość na nieszablonowe rozwiązania, 

a naszą kulturę organizacyjną najtrafniej opisują 

trzy wartości: szacunek, pasja i zaangażowanie.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Naszym celem jest praca przy międzynarodo-

wych projektach premium. Jesteśmy zaufanym 

partnerem w rozliczaniu postprodukcji w systemie 

cash rebates. Chcemy stać się platformą, łączącą 

wszystkie kraje świata z polskim systemem ulg 

podatkowych dla produkcji filmowej. Planujemy 

systematycznie adaptować nasze rozwiązania 

technologiczne i styl pracy do najwyższych 

światowych standardów. Stworzyliśmy zespół 

produkcyjny dedykowany współpracy międzyna-

rodowej i chcielibyśmy dalej go rozwijać.

Nasza praca w trybie zdalnym:

Pracujemy w trybie zdalnym nad projektami 

z całego świata. Pipline opieramy na softwarze 

Shotgun. Dystans i niesprzyjające okoliczności 

zewnętrzne nie wpływają na naszą efektywność. 

Dostarczamy codziennie high-tech VFX dla 

partnerów z różnych kontynentów i stref czaso-

wych. Nasze połączenia zdalne są szyfrowane. 

Dotyczy to nie tylko sieci VPN, ale też wizyjnego 

udostępniania przestrzeni roboczej. Oferujemy 

również usługę zdalnej korekcji koloru (remote 

color-grading) i jesteśmy w stanie nadzorować 

zdalnie proces zdjęciowy, oferując remote on-set 

supervision. 

Nasza infrastruktura:

Nasze studio ma powierzchnię 1000m2, na której 

mieści się: sala kinowa z zestawem do korekcji 

koloru, korekcja koloru na wyświetlaczach HDR/

SDR, trzy sale z zestawami daVinci Resolve, dwa 

pokoje online z zestawami Flame, pięć montażow-

ni z zestawami Avid/After Effects, DI/QC, Ingest 

24h/7, Backup/archiwum, render farma (wyposa-

żona w 48 nodów i 1200 rdzeni renderujących), 

workroom dla kilkudziesięciu grafików, wyposażo-

ny w najwyższej klasy hardware i software (Nuke, 

After Effects, Houdini, 3DS Max, Maya, Blender 

itd.), studio dźwiękowe Cafe Ole, lobby połączo-

ne z kawiarnią, sala konferencyjna, lounge area 

i taras, kuchnia i bistro oraz pokoje działu produkcji 

i kadry zarządzającej.
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To, co nas odróżnia od konkurencji:

Jesteśmy stabilnym finansowo partnerem, do-

świadczonym w pracy zarówno na rynku polskim, 

jak i zagranicznym. Nasze studio tworzy duży, sta-

ły zespół artystów, supervisorów i producentów. 

Opieramy się przede wszystkim na specjalistach 

in-house, dzięki czemu możemy zagwarantować 

naszym klientom i partnerom bezpieczeństwo 

oraz poufność. Stawiamy na zaawansowaną 

technologicznie produkcję obrazu i procesy post-

produkcyjne zgodne z wymogami takich platform, 

jak Netflix, HBO i Canal+. 

DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Rocznie realizujemy średnio kilkanaście tytułów 

fabularnych i około trzystu reklam. Naszym prio-

rytetem są produkcje serwisów VFX w ramach 

cash rebates, seriale i fabuły VFX. Obecnie pra-

cujemy nad filmem „WarHunt” (2021, reż. Mauro 

Borrelli). A ostatnio pracowaliśmy m.in. nad takimi 

tytułami jak: „Dezerter” (reż. Florian Gallenberger, 

zdobywca Oscara, 2020), „The Whaler Boy” (reż. 

P. Yuryev, 2020, zakwalifikowany na Venice Days 

podczas 77. Festiwalu Filmowego w Wenecji), 

„Numery” (reż. O. Sencow, 2020), „Złotokap” (reż. 

R. Bragason, 2020), „Warning” (reż. A. Alexan-

der, 2020) „Magnezja” (reż. M. Bochniak, 2020), 

„Czarny Młyn” (reż. M. Palej, 2020), „Erotica” 

(Netflix, 2020), „Król” (reż. Jan  Matuszyński, 

serial Canal+, 2020), „Polot” (reż. M. Wnuk, 2020), 

„Mały Zgon” (serial Canal+, reż. J. Machulski, 

2020), „Rambo: Last Blood” (reż. A. 2019), „Mr. 

Jones” (reż. A. Holland, 2019). Jesteśmy także 

bardzo dumni z pracy nad projektem immersive 

experience „Yugen” (2018) w reżyserii Marthy 

Fiennes. Działamy również jako koproducent 

i partner w produkcji, organizując i nadzorując 

plany zdjęciowe.

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Współpraca z klientami zagranicznymi to nasz 

biznesowy priorytet, dlatego posiadamy w tym 

zakresie duże doświadczenie. Jednym z ostat-

nich przykładów takiej współpracy był serwis do 

niemieckiego filmu „Dezerter” w reżyserii Floriana 

Gallenbergera, laureata Oscara. Jest to jedna 

z pierwszych zagranicznych produkcji, która 

skorzystała z polskich zachęt dla filmowców, czyli 

systemu cash rebates. My byliśmy w niej odpo-

wiedzialni za postprodukcję obrazu, korekcję ko-

loru i VFX. Dostarczyliśmy sto zaawansowanych 

Polot, 2020

Dezerter, 2020
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technicznie ujęć efektowych. Niektóre z wielu za-

granicznych produkcji, w których braliśmy udział 

to (poza wspomnianymi)„Mosquito State” (reż. J.P. 

Rymsza, 2020, Polska/USA), „Knives and Skin” 

(reż. J. Reeder, 2019, USA), „Dreaming Grand 

Avenue” (reż. H. Schulze, 2019, USA), „Dywizjon 

303. Historia prawdziwa” (reż. Denis Delić, 2018, 

Polska/Wielka Brytania „Litość” (reż. B. Makridis, 

2018, Grecja/Polska), „La Barracuda” (reż. J. Cort-

lund, J. Halperin, 2017, USA/Polska), „Karbala” (reż. 

K. Łukaszewicz, 2015, Polska/Bułgaria), 

Zaufali nam:

Wymienione powyżej zagraniczne produkcje 

i koprodukcje pochodzą głównie z lat 2019/2020. 

Pełna lista naszych współprac i realizacji znajduje 

się na stronie filmpolski.pl. Chcąc jednak wy-

mienić kilka polskich filmów i seriali, fabularnych 

i dokumentalnych, realizowanych w latach wcze-

śniejszych, możemy przywołać takie produkcje, 

jak „7 uczuć” (reż. M. Koterski, 2018), „Jak pies 

z kotem” (reż. J. Kondratiuk, 2018), „Amok” (reż. 

K. Adamik, 2017), „Człowiek z Magicznym Pudeł-

kiem” (reż. B.Kox, 2017), „Powstanie Warszawskie” 

(reż. J. Komasa, 2014), czy „80 Milionów” (reż. W. 

Krzystek, 2011). Realizowaliśmy również reklamy 

dla takich klientów zagranicznych, jak Radox 

(z Wielkiej Brytanii), Lux Valentina (z Indii), Djarum 

(z Filipin) czy Energy Saving (z Arabii Saudyjskiej), 

oraz dla takich międzynarodowych marek, jak 

Huawei, McDonald’s, Samsung, Nestle, Porsche, 

Danone, Nescafe, Garnier, Ballantines, Volkswa-

gen, Ecco, L’Oreal.

Docenili nas:

Zdobyliśmy Nagrodę Orzeł za najlepszy film 

„Obława”, Nagrody PISF za rekonstrukcję cyfrową 

i koloryzację filmu „Powstanie Warszawskie”, Na-

grodę GreenBox w kategorii filmów fabularnych 

za najlepszą scenografię cyfrową w filmie fabular-

nym dla filmu „Człowiek z magicznym pudełkiem”, 

Nagrodę Główną podczas festiwalu BlueBox 

za film „Powstanie Warszawskie”, Wyróżnienie 

w XX Konkursie Niezależnej Kreacji w kategorii 

Animacja za „Miś Uszatek Trailer”, Grand Prix 

KTR dla Najlepszego Studia Postprodukcyjnego 

w Polsce, Nagrodę KTR za najlepszą korekcję 

koloru w reklamie „Tyskie”, Golden Reel Award 

przyznane przez Motion Pictures Sound Editors 

oraz Nominację do Nagrody ANIMAGO w katego-

rii „Najlepsza Animacja Krótkometrażowa”. Wiele 

nagród zdobył także nasz film animowany „Ta 

cholerna niedziela“ (2014, P. Kotyński). 

Król, 2020
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PLATIGE 
IMAGE

#VFX #game_cinematics #3D_animation 

#postproduction #CGI

www.platige.com, +48 22 844 64 74, 
Racławicka 99A, 02-634 Warszawa, 
kontakt: marketing@platige.com 
rok powstania: 1997

Wiedźmin, 2019
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Specjalizujemy się w tworzeniu grafiki kom-

puterowej, animacji 3D i cyfrowych efektów 

wizualnych. Podstawą naszej działalności 

są usługi związane z animacją na potrzeby 

reklam oraz produkcji filmowych i telewizyj-

nych. Rozwijamy również dział zajmujący 

się broadcastem, który dzięki współpracy 

z międzynarodowymi partnerami, takimi 

jak Spidercam czy VizRT, może realizować 

transmisje z wydarzeń na całym świecie na 

najwyższym poziomie. Najmocniejszą stroną 

Platige jest doświadczony, kompetentny i kre-

atywny zespół oraz bogate zaplecze techno-

logiczne, pozwalające na tworzenie produkcji 

dla największych światowych marek.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

W Platige śledzimy trendy i staramy się być na 

bieżąco ze wszystkimi dostępnymi rozwiąza-

niami technologicznymi. Planujemy wyko-

rzystywać najnowsze technologie zarówno 

w obszarze tworzenia animacji, postprodukcji 

filmów i seriali, jak i technik wizualnych wyko-

rzystywanych w produkcjach telewizyjnych 

oraz eventowych. W naszym studiu trwają 

również prace nad rozwijaniem własnego IP.

Nasza praca w trybie zdalnym:

Wolimy nie dzielić się szczegółowymi informa-

cjami.

Nasza infrastruktura:

Studio Platige dysponuje montażownią (sofwa-

re: Avid x3),grading, colorcorrection (software: 

DaVinci Resolve), Machine roomem (softaware: 

pełen pakiet Adobe, DaVinci Resolve, Clipster), 

Online (software: Autodesk Flame x3), studiem 

dźwiękowym (software: Pro Tools HD), DI/Di-

gital Intermediate (software: DaVinci Resolve, 

Clipster), Render Fermą (HPC Rendering CPU/

GPU Cluster supporting Maya, Houdini, Arnold, 

Mantra, RedShift), studiem Motion Capture oraz 

skanerem 3D.

To, co nas odróżnia od konkurencji:

Nasza firma w ciągu 20 lat rozwinęła się z małe-

go, zatrudniającego zaledwie kilka osób studia 

postprodukcyjnego do międzynarodowej firmy 

z niemal trzystuosobowym zespołem pracowni-

ków i współpracowników – czołowych polskich 

i europejskich twórców, artystów i producentów. 

Od początku istnienia firmy nasz zespół nie 

tylko rozwija swoje kompetencje artystyczne 

i produkcyjne, ale też szuka okazji do angażo-

wania się w projekty wykraczające poza branżę 

kreatywną. Niezależnie od tego, czy realizowany 

przez nas projekt pochodzi z obszaru rozrywki, 

edukacji, filmu, reklamy czy nauki, zawsze opiera-

my się na czterech filarach – kulturze i opowiada-

niu historii oraz technologii i dostarczanych przez 

nią możliwościach produkcyjnych i dystrybucyj-

nych. Przy realizacji projektów, dzięki otwartemu 

podejściu do łączenia kompetencji kreatywnych, 

kultury oraz nowych technologii, udało nam się 

zbudować wyróżniającą się sieć talentów, która 

dziś staje się bazą dla rozwoju kreatywnej przed-

siębiorczości.

Reserved, #CiaoKendall, 2019



Post 
in 
Poland

74

DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

W Platige tworzymy autorskie filmy oraz pro-

dukcje dla kina i telewizji, ale działamy również 

jako producenci i współproducenci. W naszym 

portfolio znajdują się filmy pełnometrażowe, ani-

macje i krótkie metraże, seriale i czołówki do nich. 

Zajmowaliśmy się postprodukcją lub tworzeniem 

efektów wizualnych przy wielu najgłośniej-

szych tytułach ostatnich lat, np.: realizacją ujęć 

efektowych (VFX) do serialu „Wiedźmin” (Netflix, 

2020), produkcją krótkometrażowego filmu 

animowanego „Fish Night”, odcinka filmowej 

antologii „Love, Death and Robots” (Netflix, 2019), 

produkcją i postprodukcją dwóch odcinków ani-

mowanego serialu z serii „Apex Legends: Stories 

from the Outlands” (EA Games, 2019-2020), 

produkcją animowanego prologu, zrealizowa-

nego w technice malarskiej na potrzeby filmu 

„Wonder Woman” studia Warner Bros (2017), pro-

dukcją oraz realizacją ujęć efektowych (VFX) do 

krótkometrażowego filmu „Ambition” (European 

Space Agency 2016), czy produkcją i realizacją 

serii krótkometrażowych filmów „Allegro: Legen-

dy Polskie” (Allegro, 2015-2017).

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Współpracujemy z wieloma zagranicznymi 

klientami, obsługując ich w zakresie preprodukcji, 

produkcji i postprodukcji. Doświadczenie, które 

zdobywaliśmy przez ponad 20 lat działalności, 

pozwoliło nam wprowadzić rozwiązania, które 

sprawdzają się na rynku międzynarodowym. 

W studio prowadzimy kilka projektów jednocze-

śnie, a odpowiedni system pipline pozwala nam 

na płynne poruszanie się pomiędzy produkcjami. 

Na pracę przy „Wiedźminie”  poświęciliśmy 

sześć miesięcy. Był to intensywny i wymagający 

okres, ale wszystko udało się dostarczyć na czas 

(a niekiedy nawet przed terminem). Efekty stwo-

rzone przez nasze studio pojawiły się w każdym 

odcinku serialu. Choć ich tworzenie zaczęło się 

jeszcze na etapie preprodukcji, większość prac 

mogła być wykonana dopiero po zakończeniu 

zdjęć aktorskich. Nieprzesuwalna data premiery 

oznaczała, że zespół miał średnio trzy tygodnie 

na zakończenie pojedynczego odcinka, ale nie-

które sceny z późniejszych rozdziałów musiały 

zostać zrealizowane znacznie szybciej, gdyż 

wybrano je do pokazania w trailerze. Opraco-

waliśmy przy tej okazji nowe rozwiązania, które 

ułatwiły i przyspieszyły proces produkcyjny. 

Dzięki zaangażowaniu działu pipline’u w pełni 

zautomatyzowaliśmy przetwarzanie plików, co 

oznacza, że każdy otrzymany plik jest natych-

miast katalogowany i konwertowany do właści-

wych formatów.

Zaufali nam:

Warner Bros., Netflix, BBC, History Channel, 

Discovery Channel, HBO, Canal +, Ubisoft, 

SEGA, Sony, Microsoft Studios, Activision, CD 

Projekt Red, 11 bit Studios, Smilegate, Deepsilver, 

Techland, KONAMI, Publicis, Ogilvy, DDB, Leo 

Burnett, Saatchi & Saatchi, Grey, UEFA, ESA, 

Global Forum, Samsung, Audi, P&G, Nestle, 

LEGO, H&M, Ikea, Coca Cola, Jeronimo Martins, 

Orange, T-Mobile, Reserved, Citizen

Docenili nas:

W ciągu 20 lat działalności ponad 200 razy 

uhonorowano nas nagrodami i wyróżnieniami, 

takimi jak BAFTA, EFA, nagroda Goya, nagrody 

festiwalu SIGGRAPH oraz nominacje do Osca-

rów, Złotej Palmy na Festiwalu Filmowym w Can-

nes i Złotych Lwów na Festiwalu Filmowym 

w Wenecji. Oprócz tego zdobyliśmy nominację 

do Emmys, siedem nagród Animago Award & 

Conference, cztery nominacje w ramach VES 

Visual Effects Society, oraz nagrody CLIO Award, 

ADC*E, London International Awards Golder 

Trailers Awards i Prixars.
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Tworzymy własne, autorskie filmy 
oraz produkcje dla kina i telewizji,  
ale działamy również jako producenci 
i współproducenci

Ambition, 2014

Babybel Join The Goodness, 2020

Find That Ferrari Feeling, 2019
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POSTNOVATION #coordination #consulting  

#optimization #feature #series

www.postnovation.com, +48 532 686 092,
Chełmska 19/21 p. 519, Warszawa,
kujda@postnovation.com, kontakt:  
Adrian Kujda, kujda@postnovation.com,
+48 666 596 607, rok powstania: 2020
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Stworzyliśmy usługę profesjonalnej koordynacji 

postprodukcji. Mając świadomość wyzwań, 

dbamy o to, by postprodukcja była maksymalnie 

komfortowa. Jesteśmy cierpliwi, tłumaczymy, 

doradzamy i dbamy o każdy detal. Tworzymy 

zgrany zespół profesjonalistów, który wymie-

niając wiedzę nie boi się żadnego wyzwania. 

Dzięki efektywnemu podziałowi pracy jesteśmy 

maksymalnie responsywni i działamy sprawniej 

niż typowy koordynator postprodukcji. Znamy 

naturę i dynamikę produkcji filmowej, posiada-

my zaplecze technologiczne oraz zwyczajnie 

pasjonujemy się postprodukcją.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Naszym celem jest stworzenie maksymalnie 

optymalnego workflow prac postprodukcyjnych 

na rynkach europejskich. Uczestniczymy w roz-

woju platformy do efektywnego zarządzania 

postprodukcją.

Nasza praca w trybie zdalnym:

Większość naszej pracy odbywa się zdalnie.  

W ramach naszych usług oferujemy szereg 

interaktywnych rozwiązań takich jak: nowo-

czesny harmonogram, specyfikacje, grafy 

postprodukcyjne. Dopasowujemy narzędzia 

indywidualnie do projektu.

Nasza infrastruktura:

Wyznaczając nowe standardy koordynacji 

postprodukcji dysponujemy zapleczem techno-

logicznym pozwalającym na szybki previewing, 

przygotowanie wersji przeglądowych etc. 

Nasze biuro mieści się na terenie WFDiF. Zapra-

szamy na pyszną kawę!

To, co nas odróżnia od konkurencji:

Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy współ-

pracując i łącząc doświadczenie, podołają 

każdemu wyzwaniu. Dodatkowo – posiadamy 

zaplecze technologiczne.
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DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Przed połączeniem sił, w trakcie kariery freelan-

cerskiej koordynowaliśmy postprodukcję, produ-

kowaliśmy efekty specjalne do wielu projektów. 

Pracowaliśmy kilkukrotnie przy produkcjach 

Netflix, Canal+, HBO, a także przy filmach fabu-

larnych nagradzanych na festiwalach.

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Współpracowaliśmy przy projektach realizo-

wanych przez Netflix (1983, The Woods, All My 

Friends Are Dead), dzięki czemu posiadamy 

doświadczenie w efektywnej komunikacji z pro-

ducentem zagranicznym.

Zaufali nam:

Netflix, CANAL+, HBO, Aurum Film, Endemol 

Shine, Telemark, Akson Studio, TVP i wiele 

innych.

Docenili nas

Póki co nie istnieją istotne nagrody w dziedzinie 

koordynacji postprodukcji, jednak gdy takie się 

pojawią z pewnością staniemy w tym wyścigu!
POSTNOVATION
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Pracowaliśmy kilkukrotnie przy 
produkcjach Netflix, Canal+, HBO, 
a także przy filmach fabularnych 
nagradzanych na festiwalach.
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TELEVISOR #postproduction #animation 

#vfx #3D #2D

www.televisor.pl,  
postproduction@televisor.pl,  
+48 22 842 69 77, Okrężna 8, 02-916 
Warszawa, kontakt: Michał Truszkowski,
michal.truszkowski@televisor.pl,
+48 501 505 046, rok powstania: 2007

T-Mobile, 2019
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Rower Robsona, 2018

DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Od parunastu lat jesteśmy jednym z jaśniej-

szych punktów na mapie polskiej postprodukcji. 

Dwukrotnie zdobyliśmy tytuł studia postproduk-

cyjnego roku (w 2016 i 2018 roku). Śledzimy naj-

nowsze trendy i szybko wdrażamy nowoczesne 

rozwiązania, dzięki czemu na bieżąco widzimy 

efekty i reagujemy w ekspresowym tempie, do-

prowadzając wszystkie szczegóły do perfekcji. 

Jesteśmy pasjonatami designu i technologii. 

Nasi klienci cenią nie tylko talent naszych arty-

stów i technologiczne umiejętności studia, ale 

również nasze pozytywne nastawienie i dobrą 

komunikację. Na nasze portfolio składają się 

tysiące reklam, w dużej części zaawansowane 

postprodukcyjnie, teledyski i efekty filmowe.  

Naszą mocną stroną jest motion design, anima-

cja postaci i VFX. Stawiamy na najbardziej uta-

lentowanych ludzi i najlepszych freelancerów na 

świecie, których wewnętrznie selekcjonujemy 

i zatrudniamy pod profil danego projektu.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Naszym głównym celem jest utrzymanie 

czołowej pozycji na polskim rynku, poszerzenie 

portfolio o zagranicznych klientów oraz konty-

nuacja rozwoju w kierunku nowych technologii 

i systemów do optymalizacji pracy.

Nasza praca w trybie zdalnym:

Każdy nasz projekt jest koordynowany w pro-

gramie Shotgun. Komunikację prowadzimy 

przy pomocy Slacka, a konferencje z użyciem 

Zooma oraz Microsoft Teams. Online robimy 

również montaże. Kolor korekcję i online stre-

amujemy w HD. 

Nasza infrastruktura:

Dysponujemy sprzętem do korekcji koloru 

(Resolve + Monitor Dolby), czterema komforto-

wymi pokojami prezentacyjnymi, dwiema salami 

konferencyjnymi, Central Storage oraz GPU 

Rendering. Mamy wdrożony system bezpiecz-

nego przepływu danych i backupu. Nie mniej 

ważnym elementem jest ogród z basenem.

To, co nas odróżnia od konkurencji:

Skupiamy się przede wszystkim na jakości i naj-

wyższym poziomie pracy. Współpracujemy na 

stałe z najlepszymi artystami 3D, art directorami 

oraz doświadczonymi supervisorami i produ-

centami, którzy współtworzą projekty w studio 

i czuwają nad każdym etapem pracy. Przy bar-

dziej złożonych projektach wspieramy się bazą 

czołowych artystów z całego świata. Jesteśmy 

elastyczni w podejściu do projektu, lubimy wy-

zwania oraz technologicznie rozwiązania.  
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DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Na potrzeby światowej kampanii launchowej 

Huawei P30 stworzyliśmy animację z pogra-

nicza science-fiction, przedstawiającą nazwę 

modelu oraz jego główne cechy za pomocą 

elastycznej membrany. Wykorzystaliśmy prawa 

fizyki, właściwości materiałów tkanin i tworzyw, 

mieszając je ze sobą i tworząc w ten sposób 

Huawei, 2019

Patelinka Kurczaki, 2020

Jetlagz Roppongi Boys, 2017
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nieoczywistą rzeczywistość w obrazie. Do 

tego projektu zaangażowaliśmy najbardziej 

utalentowanych artystów z całego świata. 

Dla T-mobile musieliśmy stworzyliśmy model 

samolotu, którego fizycznie nie było na planie, 

naszym zadaniem było wkomponować go 

w ujęcia. Olbrzymie znaczenie miała prepro-

dukcj, dzieki której udało się nam uniknąć 

komplikacji na dalszych etapach projektu. Efekt 

końcowy był bardzo realistyczny i ekscytujący. 

Z kolei Teledysk do piosenki „Roppongi Boys” 

JETLAZG zrealizowaliśmy w środowisku 3D 

przy użyciu technologii motion capture. Dzięki 

talentowi reżysera i głównego twórcy klipu oraz 

możliwościom takich programów, jak Cinama 

4D i Marvelous Designer, weszliśmy na nowy 

poziom spojrzenia na kostium jako materię. Pra-

ca opowiada o strukturze tkaniny. Materiał i jego 

cechy posłużyły nam do określenia charakteru 

postaci w zmieniających się kadrach i światach. 

Ciekawą realizacją był też dla nas kr.tkome-

trażowy film animowany „Rower Robsona” 

stworzony na potrzeby kampanii społecznej 

Krajowego Centrum Ruchu Drogowego „Piłeś, 

nie kręć”. Byliśmy odpowiedzialni za nary-

sowanie kluczowych koncepcji wizualnych 

opowieści, reżyserię i animację 2D. Koncepty 

zaprojektowane zostały w programie Adobe 

Illustrator, a animacja wykonana w programach 

Adobe After Effects, Toom Boom Harmony 

i Cinema 4D. 

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Regularnie pracujemy z klientami z rynków 

wschodnich i dalekowschodnich. Współpraco-

waliśmy też z klientami z Meksyku, Szwajcarii 

oraz Irlandii. Zrealizowaliśmy np. projekt „Pete-

linka” przeznaczony na rynek rosyjski, z którym 

postanowiliśmy się zmierzyć ze względu na 

formę animacji, którą lubimy najbardziej – sty-

lizowanie postaci zwierzęcych, które swoim 

zachowaniem i ubiorem naśladują ludzi. W tym 

projekcie odpowiadaliśmy za stronę wizualną, 

reżyserię, koncepty i design postaci i sceno-

grafii, rig,  animację, grooming, oraz kompozycję. 

Całość została zrealizowana dzięki zaawanso-

wanej technologii i takim programom do grafiki 

3D, jak Cinema4D, Maya, Redshift, czy Nuke.

Zaufali nam:

Domy produkcyjne Papaya Films, Opus Film, 

Film Produkcja i Dobro, oraz agencje reklamo-

we DDB, BBDO, VML, 2012 Agency i PZL.

Docenili nas:

Otrzymaliśmy tytuł studia roku w konkursie 

KTR w roku 2018 oraz 2016, czyli najważniejsze 

wyróżnienie na polskim rynku reklamowym. 

Nasz teledysk „Roppongi Boys” otrzymał 

nagrodę główną za najlepszy teledysk na 

festiwalu Bucharest Short Film Festival 2018, 

złoto za Costume Design, srebro za Motion 

Design i brąz za animację w konkursie KTR oraz 

wiele nominacji w kategorii Music Video, m.in 

w konkursie Berlin Music Video Awards 2018, 

Ciclope Berlin 2018, Austin Music Video Awards 

Texas 2018, CineFest Los Angeles 2019 czy 

Around International Film Festival Barcelona 

2018. Projekt „Rower Robsona” otrzymał brąz 

za warsztat animacji oraz nominację w kategorii 

ilustracja w ruchu w konkursie KTR oraz liczne 

nominacje, m.in. od Best Short Film Festival On-

tario 2018, Sunday Shorts Film Festival London 

2018, Official Selection August 2018 SHORT 

to the Point Bucharest. Z kolei Fashion Film 

FAFA otrzymał nagrodę główną w kategorii 

Innowacje na festiwalu La Fashion Film Festi-

wal Lod Angeles 2018 oraz został włączony 

do oficjalnej selekcji na festiwalu CineFest Los 

Angeles 2018.
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TELEWIZYJNE 
PROFESJONALNE 
STUDIO TPS #postproduction #cgi #advertising 

#motioncontrol #highspeedcameras

www.tps.com.pl, studio@tps.com.pl, 
Królowej Marysieńki 86,  
02-954 Warszawa, kontakt:
Maciej Pijanowski, macpij@tps.com.pl,
+48 888 040 353, rok powstania: 1991
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Zajmujemy się produkcją i postprodukcją reklam, 

programów telewizyjnych, filmów fabularnych 

i dokumentalnych, oraz spotów internetowych, 

których na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat 

stworzyliśmy i wyprodukowaliśmy setki. Realizu-

jemy projekty na rynki praktycznie całej Europy, 

ale również dla klientów ze Stanów Zjednoczo-

nych i Rosji. Naszą firmę tworzy grupa wykwali-

fikowanych specjalistów: grafików, animatorów 

komputerowych, reżyserów, scenarzystów, ope-

ratorów i montażystów. Dysponujemy sprzętem 

zdjęciowym opartym na najnowszych technolo-

giach cyfrowych, high-speedowymi kamerami 

i nowoczesną optyką. Pracujemy we własnej hali 

zdjęciowej, wyposażonej w pionierską robotykę, 

dostosowaną do realizacji efektów specjalnych 

oraz zdjęć wykonywanych w technice stere-

oskopowej (3D). 

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Naszym głównym celem jest utrzymanie 

stabilnych i owocnych stosunków z naszymi 

stałymi współpracownikami oraz rozszerzenie 

współpracy z kontrahentami z Europy Zachod-

niej i z Bliskiego Wschodu.

Nasza praca w trybie zdalnym:

Nasza firma jest w pełni przystosowana do 

pracy zdalnej w trakcie trwającego zagrożenia 

wirusowego. Wypracowane procedury i korzy-

stanie z odpowiednich narzędzi do współpracy 

i pracy zdalnej, pozwalają nam realizować 

projekty bez żadnych zakłóceń i opóźnień. 

Nasza infrastruktura:

Dysponujemy w pełni wyposażonym, wolnosto-

jącym budynkiem z wieloma pracowniami offline 

(Avid, Final Cut), online (AE, EQ, Flame), color 

grading (DaVinci) oraz do cyfrowej rekonstrukcji 

starych filmów fabularnych i animowanych, 

studiem dźwiękowym (ProTools), oraz halę 

zdjęciową przygotowaną pod zdjęcia efekto-

we, tabletop (+park maszyn/robotów motion 

control).

Co nas odróżnia:

Charakteryzuje nas możliwość zapewnienia 

pełnej obsługi klienta. Pod jednym dachem 

zapewniamy usługi związane z produkcją, po-

stprodukcją obrazu i dźwięku, rentalem sprzętu 

zdjęciowego (również kamer high-speedowych 

i optyki), zaawansowaną robotyką do zdjęć 

efektownych oraz halą zdjęciową.



Post 
in 
Poland

86

DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Zrealizowane projekty z zakresu produkcji 

i postprodukcji liczymy w tysiącach, a ponieważ 

nasza praca jest dla nas pasją, to wszystkie te 

projekty zaliczamy do ciekawych. Już w 2012 

roku wdrożyliśmy technologię cyfrowej kolory-

zacji filmów. Jesteśmy pionierami rewitalizacji 

filmów na skalę co najmniej europejską. Łącznie 

przerobiliśmy około 8000 minut materiału 

filmowego, głównie z negatywu 35 i 16mm oraz 

kopii wzorcowych. Jesteśmy również autorami 

unikatowej aplikacji FRAME2WAVE, służącej 

do odczytu optycznej ścieżki dźwiękowej z po-

klatkowego skanu negatywu tonu. Skonstru-

owaliśmy też dwa skanery do negatywu 35mm, 

które z powodzeniem używane były w naszych 

początkowych rekonstrukcjach.

Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Współpracujemy z wieloma klientami zagra-

nicznymi, takimi jak między innymi: Grey Group, 

Saatchi&Saatchi, LeoBurnett, Procter&Gamble, 

Toyota, Volvo, GSK, Pfizer, AA Oceanic.

Zaufali nam:

Między innymi Grey Group, Saatchi&Saatchi, 

LeoBurnett, P&G, Toyota, Volvo, GSK, Pfizer,  

AA Oceanic.

Docenili nas:

Doceniają nas wszyscy stali klienci. Zdoby-

liśmy dwie nagrody PISF za rekonstrukcję 

dzieł polskiej kinematografii za lata 2011 i 2012. 

Byliśmy czterokrotnie nagradzani na festiwalu 

w Gdyni specjalnymi nagrodami PISF za kunszt 

technologiczny. Na nasze portfolio składają się 

takie projekty, jak filmy fabularne („Krzyżacy”, 

„Pociąg”, „Matka Joanna od aniołów”, „Popiół 

i diament” oraz najwybitniejsze dzieła Polskiej 

Szkoły Filmowej i kinematografii litewskiej, z któ-

rych aż siedem włączono do pokazów w Lincoln 

Center w NY organizowanych przez Martina 

Scorsese jako przykłady udanych rekonstrukcji 

polskich filmów w 2016 roku), seriale telewizyj-

ne (wiele realizacji w ramach programu Polska 

Cyfrowa finansowanego ze wsparciem UE), 

animacje (kreskówki dla dzieci, filmy ekspery-

mentalne) czy dokumenty (np. z czasów II wojny 

światowej dla muzealników czy filmy przyrodni-

cze z początku lat 60.).
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Pracujemy we własnej hali zdjęciowej, 
wyposażonej w pionierską robotykę, 
dostosowaną do realizacji efektów 
specjalnych 
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www.wfdif.pl, +48 22 851 10 23, 
Chełmska 21, 00-724 Warszawa  
(budynek nr 21), kontakt:  
video@wfdif.com.pl, rental@wfdif.com.pl,  
rok powstania: 1949

WFDIF
ZAKŁAD 
POSTPRODUKCJI

#mastering #digitalisation 

#restoration #audiomix #VFX

Siedem uczuć, 2018
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Jesteśmy jednym z największych ośrodków 

produkcji filmowej w Polsce. Korzystamy 

z technologii Digital Intermediate, która łączy tą 

„starą” – analogową z nowoczesnymi technika-

mi komputerowymi. Umożliwia to nam zarówno 

pracę gdy źródłem jest taśma filmowa jak 

i pliki ze współczesnych kamer. Cały materiał 

opracowany jest w jednolitym środowisku cy-

frowym a jego produkty finalne mogą trafiać na 

różne pola eksploatacji (od naświetlonej taśmy 

do pakietów cyfrowych do kin) Dysponujemy 

urządzeniami, które umożliwiają: digitalizację 

materiałów źródłowych z nośników analogo-

wych i cyfrowych z  różnych formatów; wstęp-

ny przegląd materiału filmowego i sprawdzanie 

list montażowych; wykonanie montażu online 

na podstawie dostarczonej listy montażowej 

i materiału zmontowanego offline; korekcję 

barwną odpowiednią do wyjściowego nośnika, 

na którym będzie dystrybuowany produko-

wany film (film 35 mm, nośniki telewizyjne i do 

Internetu, Blu-Ray oraz DVD); czyszczenie 

materiałów źródłowych z wad obrazu wywoła-

nych przez kurz, rysy, zacieki, przechowywanie 

w niekorzystnych warunkach; dodawanie 

filmowych efektów specjalnych, retuszy 

i animowanych napisów; kompletne udźwię-

kowienie w referencyjnych warunkach a także 

wykonywanie materiałów promocyjnych do 

produkowanego filmu: zwiastunów telewi-

zyjnych i kinowych do rozpowszechniania 

w telewizji, internecie i kinie.

Nasze cele oraz kierunki rozwoju:

Nasze pracownie do postprodukcji obrazu 

i dźwięku pozwalają nam realizować filmy na 

najwyższym poziomie, a nowoczesny sprzęt fil-

mowy, w tym kamery ARRI Alexa LF, umożliwiają 

nam realizację zaawansowanych technologicz-

nie produkcji filmowych. Chcemy dalej utrzymać 

poziom naszych usług. Obserwujemy uważnie 

zmiany technologiczne i stale uzupełniamy oraz 

modernizujemy bazę sprzętową, tak by być na 

bieżąco ze standardami i nowościami filmowymi.

Nasza praca w trybie zdalnym:

Możemy stosować częściową pracę zdalną. 

Wykorzystujemy do tego celu połączenia

VPN oraz dostęp przez zdalne pulpity i dedyko-

wane aplikacje. Możliwości te dotyczą głównie 

czynności technologicznych, na jakość których 

nie wpływa brak operatora na miejscu.

Nasza infrastruktura:

Wytwórnia stale rozwija zaplecze technolo-

giczne i infrastrukturę filmową. Na ten moment 

posiadamy cztery montażownie AVID Media 

Composer, dwie montażownie Adobe Premiere 

+ After Effects, dwa stanowiska compositingu 

i VFX Autodesk Flame, dwie montażownie 5.1 

ProTools, salę zgraniową Dolby Digital, studio 

do nagrań efektów synchronicznych, pracow-

nię digitalizacji obrazu (2x ARRISCAN XT), 

pracownię digitalizacji dźwięku (MWA Spinner 

T, Perfectone, DASH, NAGRA), referencyjną 

salę projekcyjną (projektor laserowy RGB Bar-

co, nagłośnienie kinowe) oraz stanowisko do 

archiwizacji danych wraz z biblioteką taśmową 

(o pojemności 2PB).

Piąta pora roku, 2012
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To, co nas odróżnia od konkurencji:

Jesteśmy nowoczesnym ośrodkiem technolo-

gicznym, świadczącym komplet usług z zakresu 

postprodukcji obrazu i dźwięku. Posiadamy 

laboratorium filmowe, które jako jedno z niewie-

lu w Europie zajmuje się obróbką materiałów 

filmowych zarejestrowanych na taśmie 35 mm 

i 16 mm, studio postprodukcji dźwięku posia-

dające światowe certyfikacje Dolby Digital 

i THX, oraz pracownie postprodukcji i rekon-

strukcji obrazu. Dysponujemy infrastrukturą 

produkcyjną (halami zdjęciowymi, magazynami 

kostiumów, pomieszczeniami produkcyjnymi, 

garderobami, rekwizytorniami), z której każde-

go roku korzystają setki ekip filmowych.

Dziewczyna z szafy, 2012

Dziewczyna z szafy, 2012
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DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i najciekawsze  

zrealizowane projekty:

Jesteśmy legendarną instytucją, w której od 

ponad 70 lat powstają polskie filmy. WFDiF 

została założona jako ośrodek produkcji filmów 

dokumentalnych i Polskiej Kroniki Filmowej, ale 

niedługo później stała się ważnym ośrodkiem dla 

filmu fabularnego…To tu rodziły się i rozkwitały 

najważniejsze trendy w polskim kinie dokumen-

talnym. Swoje filmy realizowali Andrzej Munk, 

Krzysztof Kieślowski, Jan Łomnicki, Tadeusz 

Makarczyński, Ludwik Perski, Maria Kwiatkow-

ska, Władysław Ślesicki, Kazimierz Karabasz, 

Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski, Marcel 

Łoziński, Paweł Kędzierski, Andrzej Brzozowski, 

Andrzej Titkow czy Irena Kamieńska. W halach, 

laboratoriach i montażowniach powstały dzieła 

m.in. Andrzeja Wajdy, Jerzego Antczaka, Krzysz-

tofa Zanussiego, Krzysztofa Kieślowskiego 

i Jerzego Hoffmana. Obecnie jesteśmy najwięk-

szym ośrodkiem produkcji filmowej w Polsce. 

Powstały u nas takie tytuły, jak „7 uczuć” Marka 

Koterskiego, „Róża” Wojciecha Smarzowskiego, 

„Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” 

i „Czarny mercedes” Janusza Majewskiego, 

„Różyczka” Jana Kidawy-Błońskiego, „Generał 

Nil” Ryszarda Bugajskiego, „Karbala” Krzysztofa 

Łukaszewicza czy „Zieja” Roberta Glińskiego. 

Jesteśmy miejscem przyjaznym debiutantom, 

a wyprodukowane przez nas debiuty są obsy-

pywane nagrodami na całym świecie. Wśród 

kilkunastu debiutów, jakie powstały w WFDiF 

w ostatnich latach, możemy pochwalić się filmem 

Agnieszki Smoczyńskiej „Córki dancingu”, Bodo 

Koxa „Dziewczyna z szafy”, Katarzyny Rosłaniec 

„Galerianki”, Michała Otłowskiego „Jeziorak”, Be-

aty Dzianowicz „Odnajdę cię” czy Adama Sikory 

„Autsajder”. Jako koproducent wspieramy też 

dziesiątki produkcji filmowych, także debiutanc-

kich, odnoszących sukcesy frekwencyjne i ar-

tystyczne. Prowadzimy również szereg działań, 

mających na celu zachowanie dla przyszłych 

pokoleń dziedzictwa polskiej kinematografii, 

digitalizując, odnawiając i udostępniając klasykę 

polskiego filmu. Jako pomysłodawca i producent 

realizujemy również autorskie formaty audiowi-

zualne, wśród których znajduje się cykl ekraniza-

cji współczesnej polskiej dramaturgii „Teatroteka” 

oraz seria unikalnych filmów edukacyjnych 

„Historia w Ożywionych Obrazach”, ożywiająca 

słynne dzieła malarstwa historycznego. 

Zaufali nam:

Papaya, Next Film, Studio Produkcyjne Orka, 

Telewizja Polska, Kino Świat, Monolith Films

Docenili nas:

Nagrody i wyróżnienia dla naszych produkcji 

zdobyliśmy na licznych polskich i zagranicznych 

festiwalach, m.in. Sundance Film Festival (USA), 

Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, Polskich 

Nagrodach Filmowych, Nashville Film Festival 

(USA), Fantasia International Film Festival 

(Kanada), WorldFest Independent Film Festival 

(USA), Międzynarodowym Festiwalu Filmów 

Fantastycznych Fantasporto (Portugalia), Mię-

dzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego 

Off Camera, Koszalińskim Festiwalu Debiutów 

Filmowych Młodzi i Film, Tarnowskiej Nagrodzie 

Filmowej, Rome Independent Film Festival (Wło-

chy), Międzynarodowym Festiwalu Filmowym 

EuropaCinema (Włochy).
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XANTUS 
TV #animation3d #advertising #characteranimation 

#simulation3d #postproduction

www.vimeo.com/studioxantus
Lotników 1, 02-668 Warszawa,
kontakt: Magdalena Garska,  
magda@xantus.pl, +48 604 588 172, 
rok powstania: 2012

eObuwie, 2020
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Nasz profil działalności oraz nasze  

najmocniejsze strony:

Jesteśmy kompleksowym studiem oferującym 

pełen zakres postprodukcji – od montażu, ko-

rekcji koloru, online i 3C, do plików emisyjnych. 

Mamy świetny i bardzo doświadczony dział 

animacji 3D, świetnych supervisorów oraz pro-

ducentów, którzy przeprowadzą klienta nawet 

przez najtrudniejszy projekt.

Nasza praca w trybie zdalnym:

Realizujemy projekty zdalnie z klientami w Pol-

sce i zagranicą. Pomaga nam w tym program 

Shotgun do koordynacji projektu oraz takie 

narzędzia, jak Zoom, Skype czy Whatsup do 

komunikacji. Realizujemy również zdalne ko-

rekcję koloru w formie pracy zdalnej na Resolve 

w czasie rzeczywistym z twórcami. 

Nasza infrastruktura:

Dysponujemy dwiema montażowniami, kinem 

(Resolve DaVinci), pokojami do prezentacji 

online, salą konferencyjną i lobby, a to wszystko 

w spokojnym i zielonym otoczeniu warszaw-

skiego Mokotowa.

To, co nas odróżnia od konkurencji:

Jesteśmy doświadczonym zespołem, dla które-

go nie ma rzeczy niemożliwych.

Dr Beckmann, 2019

4F, 2019
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Nasza współpraca z klientem zagranicznym:

Pracujemy z licznymi klientami oraz twórcami 

zagranicznymi. Ostatnio realizowaliśmy projekt 

dla marki Lay’s ze studiem BItes oraz reżyse-

rem Ronaldem Koetzierem, który przez cały 

proces przygotowań, zdjęć i postprodukcji nie 

wychodził ze swojego domu w Holandii. Spot 

był realizowany podczas lockdownu, zupełnie 

zdalnie. Innym naszym ostatnim projektem były 

animacje 3D dla produktów niemieckiej marki 

Dr. Beckmann. Mamy również klientów z Wiet-

namu oraz Rosji. Jesteśmy przygotowani do 

zdalnej współpracy i dobrze nam to wychodzi.

Zaufali nam:

Pracują z nami takie marki, jak T-Mobile, Plus, 

Huawei, McDonald’s, Maxpex, VW, Polphar-

ma, PGE, Unilever, Sanofi, Red Bull, Fortuna, 

Samsung, BNP, PKO,  Allegro, Empik, Onet, 4F, 

Skoda czy Decathlon.

Jesteśmy przygotowani do 
zdalnej współpracy i dobrze 
nam to wychodzi

Fantasia, 2019
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Pannattoni, 2020

House, 2018



SYSTEM WSPARCIA 
PRODUKCJI 
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Polskie „zachęty” dla 
filmowców

System wsparcia produkcji audiowizualnej, tzw. 

„zachęt”, oferuje zwrot poniesionych w Polsce 

kosztów produkcji w wysokości 30% polskich 

wydatków kwalifikowalnych. Obsługą, działają-

cego od lutego 2019 roku, systemu zajmuje się 

Polski Instytut Sztuki Filmowej. Zwrot kosztów 

dostępny jest dla filmów oraz seriali: fabularnych, 

animowanych i dokumentalnych. „Zachęty” są 

dostępne dla produkcji polskich oraz międzyna-

rodowych koprodukcji, jak i usług świadczonych 

na rzecz zagranicznych produkcji. 

Jednym z warunków skorzystania z „30% cash 

rebate” jest „zdanie” kulturowego testu, który 

posługuje się następującymi kryteriami:

• wykorzystanie w utworze audiowizualnym 

polskiego lub europejskiego dorobku kultu-

rowego;

• realizacja utworu audiowizualnego na teryto-

rium Polski;

• udział w produkcji audiowizualnej polskich 

twórców, ekip i usługodawców;

• wykorzystanie polskiej infrastruktury filmowej.

Obowiązują również określone progi minimal-

nych wydatków, które zależne są od rodzaju 

produkcji.

Wśród kosztów kwalifikowalnych znajdują się m.in.:

• koszty związane z określonymi pracami 

w okresie przygotowawczym i zdjęciowym;

• koszty towarów i usług nabytych od 

przedsiębiorców z siedzibą lub oddziałem 

w Polsce oraz koszty towarów i usług, w tym 

wynajem lub dzierżawa infrastruktury 

technicznej, nabywanych lub świadczonych 

w Polsce;

• honoraria, wynagrodzenia i inne świadczenia 

na rzecz twórców i ekipy. 

Obowiązują limity na projekt i wnioskodawcę 

i wynoszą odpowiednio 15 i 20 milionów pol-

skich złotych. Ponadto, aby aplikować o wspar-

cie wymagany jest polski partner lub rejestracja 

podmiotu w Polsce.

Składając wniosek należy mieć udokumento-

wane finansowanie co najmniej 75% kosztów 

prac, które mają zostać objęte wsparciem oraz 

75% całkowitego budżetu produkcji utworu 

audiowizualnego. Należy pamiętać, że wnioski 

składa się w języku polskim.

Nie obowiązują terminy zgłoszeń, a wnioski 

są rozpatrywane w kolejności złożenia aż do 

wyczerpania puli na dany rok. Co najmniej 

10% z rocznego budżetu przeznaczone jest na 

wsparcie produkcji animowanych.

„Zachęty” wypłacane są po przedstawieniu 

i pozytywnej weryfikacji raportu końcowego 

z produkcji lub etapu prac objętych wsparciem.



98

Rodzaj umowyRodzaj produkcji Min. czas trwania
Wydatki – kwota do 
przekroczenia (PLN)

Film fabularny koprodukcja

70 min.

2 500 000 (w 2019)

3 000 000 (w 2020)

4 000 000 (od 2021)

1 000 000 

1 000 000/odc. 

300 000

1 000 000/sezon

1 000 000

1 000 000/sezon

1 000 000/sezon

300 000

300 000/sezon

500 000

500 000/sezon

40 min./odc.

40 min.

150 min./sezon

60 min.

50 min./  
10 odc./ 

sezon

koprodukcja

koprodukcja

koprodukcja

koprodukcja

koprodukcja

Kryteria dotyczące minimalnych planowanych czasów trwania utworów 
audiowizualnych oraz odnoszące się do przekroczeń wartości polskich 
kosztów kwalifikowalnych.

usługa

usługa

usługa

usługa

usługa

usługa

Serial fabularny

Film  
dokumentalny

Serial
dokumentalny

Film animowany

Serial animowany

Kontakt: 

incentives@pisf.pl

WWW.PISF.PL    

Osoba kontaktowa:

kamila.morgisz@pisf.pl

tel. (+48) 22 102 64 42



W Polsce działa wiele organizacji 
związanych z polskim rynkiem 
audiowizualnym. Przedstawiamy 
kilka z nich żeby ułatwić Ci czerpanie 
wiedzy o postprodukcji i produkcji 
filmowej w Polsce.
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POLSKIE  
INSTYTUCJE  
FILMOWE 
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Gildia Montażu i Postprodukcji (GMP)  

to nowoczesny związek zawodowy, zrzesza-

jący profesjonalistów pracujących we wszyst-

kich zawodach związanych z postprodukcją 

filmowo-telewizyjną. Gildia powstała z inicja-

tywy Polskiego Stowarzyszenia Montażystów 

w trosce o zapewnienie najwyższego poziomu 

polskich produkcji audiowizualnych. Dąży do 

tego poprzez wypracowanie systemu dobrych 

praktyk w relacjach z pracodawcami, zapewnie-

nie warunków pracy, umożliwiających wykorzy-

stanie indywidualnego potencjału, stworzenie 

możliwości do pogłębiania wiedzy i podnosze-

nia  kwalifikacji zawodowych. Głównym celem 

GMP jest budowanie jedności środowiska, oraz 

ochrona praw i interesów zawodowych. Gildia 

gotowa jest wspierać producentów polskich 

i zagranicznych doradztwem personalnym oraz 

organizacyjnym dotyczącym poszczególnych 

działów postprodukcji.

WWW.GILDIAGMP.ORG.PL       

Krajowa Izba Producentów Audiowizu-

alnych (KIPA) to izba gospodarcza rynku 

audiowizualnego w Polsce, łącząca ponad 140 

firm specjalizujących się w produkcji filmowej, 

telewizyjnej i reklamowej. Od 20 lat aktywnie 

działa na rzecz rozwoju oraz integracji polskie-

go przemysłu audiowizualnego reprezentując 

interesy branży wobec administracji rządowej 

i kluczowych partnerów rynkowych. Tworzy 

platformę wymiany doświadczeń i współpra-

cy, analizuje modele biznesowe, monitoruje 

otoczenie prawno-podatkowe, organizuje 

szkolenia i wydarzenia branżowe oraz promuje 

działalność swoich członków. Prowadzi Rejestr 

Utworów Audiowizualnych oraz Sąd Arbitrażo-

wy Rynku Audiowizualnego. Obecnie powstaje 

Sekcja Postprodukcji KIPA, do której zaproszo-

ne zostały polskie podmioty zajmujące się po-

stprodukcją obrazu i dźwięku. Dobra kondycja 

i profesjonalizacja polskiej postprodukcji jest 

dla KIPA warunkiem sukcesu polskiego sektora 

audiowizualnego na rynku międzynarodowym. 

WWW.KIPA.PL       

GILDIA MONTAŻU I POSTPRODUKCJI
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Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy 

istnieje od 10 lat i jak dotąd wsparł jako kopro-

ducent ponad 70 projektów, m.in. „Jak najdalej 

stąd”, „Śniegu już nigdy nie będzie”, „Magnezję”, 

„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”, „Fugę”, „Zim-

ną wojnę”, „Body/Ciało”, „Wszystkie nieprzespa-

ne noce” czy „Symfonię Fabryki Ursus”. Mazovia 

Warsaw Film Commission wspiera zagraniczne, 

ale również polskie ekipy na etapie poszukiwa-

nia lokacji, profesjonalistów, czy firm z zakresu 

postprodukcji. MWFC jest organizatorem Film 

the Book (wydarzenie, które od 3 lat łączy 

wydawców i filmowców oraz ułatwia znalezie-

nie książek wartych ekranizacji) i Script Wars 

(konkurs scenariuszowy). Fundusz Filmowy 

oraz Komisja Filmowa działają w ramach Mazo-

wieckiego Instytutu Kultury.

WWW.MWFC.PL       
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Polska Komisja Filmowa jest częścią Polskie-

go Instytutu Sztuki Filmowej, a do jej głównych 

celów należą: przyciąganie do Polski zagranicz-

nych produkcji filmowych, dbanie o spójność 

promocji polskiego potencjału audiowizual-

nego za granicą oraz zapewnienie wsparcia 

produkcjom zagranicznym na terenie Polski. 

Polska Komisja Filmowa ściśle współpracuje 

z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami 

filmowymi.

WWW.FILMCOMMISSIONPOLAND.PL       

Fundacja Viewer jest organizatorem Post 

Production Forum oraz wydawcą katalo-

gu „Post in Poland”. Jej głównym celem jest 

integracja międzynarodowego środowiska 

audiowizualnego wokół tematu postprodukcji 

oraz promocja  osiągnięć i możliwości polskiej 

branży postprodukcji. Fundacja jest otwarta 

na współpracę międzynarodową w zakresie 

rozwoju branży audiowizualnej – edukacji 

filmowej oraz postępu zawodowego młodych 

twórców. Fundację Viewer tworzą ludzie gotowi 

do pomocy twórcom i producentom, którzy 

chcą rozeznać się w potencjale Polskiej branży 

postprodukcji. 

WWW.VIEWER.COM.PL       



ROZMOWY
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Z ANTARKTYDY NA 
KSIĘŻYC JEDNYM 
KLIKNIĘCIEM

Z MACIEJEM ŻEMOJCINEM 
I BARTŁOMIEJEM STEMPNIEM 
Z BLACKFISH STUDIO – PIERWSZEGO W POLSCE  
STUDIA PRODUKCJI WIRTUALNEJ
 
ROZMAWIA URSZULA LIPIŃSKA

WSPÓŁPRACA MEDIALNA I REDAKCYJNA
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Jak określilibyście wirtualną produkcję? Czy to 

już narzędzie, które może być np. szeroko uży-

wane w kinie, czy wciąż techniczna ciekawost-

ka ze świata gier do której filmowcy podchodzą 

z nieufnością?

MACIEJ ŻEMOJCIN: Tak, jest to narzędzie, 

które dojrzało do szerokiego użycia w produkcji 

filmowej. Wirtualna produkcja to wstawianie scen 

aktorskich w fotorealistyczne środowisko z gry 

komputerowej. Synchronizujemy obraz z kamery 

wirtualnej z kamerą rzeczywistą i kręcimy jak 

normalne zdjęcia. Dzięki wykorzystaniu silnika gry 

środowisko jest przestrzenne i widzimy efekt para-

laksy. Tym przede wszystkim różni się to od tylnej 

projekcji, czyli płaskiego obrazu wyświetlonego 

na ekranie, który znacznie ogranicza swobodę 

ruchu kamery. Realizacja tego typu produkcji 

wymaga szerokiej wiedzy z różnych dziedzin: 

wykorzystywane przy wirtualnej produkcji narzę-

dzia pochodzą z gamingu (Unreal Engine, Unity); 

z dziedziny eventów (ekrany LED-owe, które są 

aplikacją często używaną np. na koncertach), 

czy z telewizji, która okazała się w ogóle dosyć 

istotnym przy wirtualnej produkcji zagadnieniem 

ze względu na real-time’owość. Nagle rzeczy takie 

jak np. synchronizacja kamery, czyli coś, o czym już 

wszyscy dawno zapomnieli, w wirtualnej produkcji 

jest kluczowa. 

BARTŁOMIEJ STEMPIEŃ: Do tego dodałbym au-

tomatykę i robotykę, bo urządzenia, które tworzy 

się przy okazji wirtualnej produkcji w pełni pracują 

na silnikach, sterownikach i oprogramowaniach 

łączących się z silnikiem gry. Istotna jest też wiedza 

z zakresu postprodukcji, choć pewną nowością 

jest to, że większość prac odbywa się na etapie 

preprodukcji, bo wirtualne lokacje trzeba przygo-

tować wcześniej.  

Wspomniałeś o tym, że przy wirtualnej produk-

cji nieco wydłuża się etap preprodukcji. Jak 

zatem decyzja o kręceniu w wirtualnej lokacji 

wpływa na całokształt produkcji, jej procesy 

i jej koszty? 

BS: Wirtualna produkcja to wygoda i oszczędność 

czasu produkcyjnego. Skala tego przyspieszenia 

zależy w znacznej mierze od ilości lokacji. Ten 

model umożliwia realizację zdjęć w kilku odległych 

od siebie lokacjach w krótkim czasie, przede 

wszystkim zasadniczo obniżając przy tym koszt 

np. transportu i logistyki. To także duże ułatwienie 

dla aktorów, zwłaszcza dla celebrytów, bo wystar-

czy, że dojadą do studia. Po pierwsze oszczędza 

się w ten sposób czas zdjęciowy, po drugie osiąga 

się rzeczy niemożliwe, po trzecie oszczędza się 

czas całościowy produkcji bo skraca się okres 

postprodukcji. Po czwarte zyskujemy na jakości 

realizacji: nie musimy już zgadywać co będzie 

później widoczne na greenscreenie i „wymyślać” 

do tego światła. Widzimy to wszystko na bieżąco 

podczas zdjęć. W postprodukcji nie ma też czego 

naprawiać – wszystko obserwujemy na żywo 

w kamerze. Oczywiście normalne czyszczenie 

online’owe zostaje, bo ono wydarza się w każdej 

produkcji. Natomiast każde zdjęcia w wirtualnej 

produkcji kończymy tak jak normalne zdjęcia: 

materiałem który jest zarejestrowany w kamerze. 

Różnica zachodzi na etapie preprodukcji. Domowi 

postprodukcyjnemu dajemy produkt, który jest de 

facto zdjęciami z lokacji.

Wspomniałeś o greenscreenie. Jakie dodat-

kowe możliwości w porównaniu do niego daje 

wirtualna produkcja? 

MŻ: Możemy sobie zadać pierwsze lepsze pyta-

nie, np. jak na greenscreenie zrobić przeostrze-
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nie z aktora na tło, albo odwrotnie? Nie wiemy, 

w przypadku greenscreena nie mamy tła. Nie 

wiemy jak ono daleko jest od aktora itd. W wirtual-

nej produkcji możemy taki zabieg bez problemu 

zrealizować, widzimy tło, lokacja jest zsynchroni-

zowana z tą częścią, którą rzeczywiście gramy. 

Przeostrzenie to więc w takich okolicznościach 

jeden z wielu prostych zabiegów, które możemy 

zrealizować. Greenscreen jest ograniczony, bo 

go „nie ma”. W wirtualnej produkcji nie trzeba pró-

bować w coś trafić, zarówno na etapie zdjęć jak 

i postprodukcji, szczególnie w takich operator-

skich zagadnieniach jak np. zgodność światła itd.

Jakie dodatkowe możliwości a jakie ogra-

niczenia ma w przypadku takiej produkcji 

operator? 

MŻ: Dla operatora i reżysera próg wejścia do 

wirtualnej produkcji jest zaskakująco niski. 

Większość twórców po kilkunastu minutach 

zaczyna swobodnie posługiwać się narzędziami 

wirtualnymi. Dzieje się tak, ponieważ w śro-

dowisku wirtualnym używają oni tych samych 

narzędzi filmowych: tej samej kamery, tego sa-

mego steadicamu, tego samego wózka. Trochę 

muszą zmienić podejście do światła. Pokolenie 

młodych autorów zdjęć, którzy wychowali się na 

grach komputerowych szybko orientuje się jak 

tymi narzędziami się posługiwać.   Dla operatora 

wirtualna produkcja to mnóstwo możliwości i kre-

atywnej wolności. W niektórych przypadkach 

np. nie trzeba przestawiać światła, bo wystarczy, 

że obróci się samą lokację i już widzi się ją z innej 

strony. Poza tym, można mieć golden hour przez 

cały czas zdjęć, słońce w takim miejscu, w jakim 

je chcemy umieścić. To jest spełnienie marzeń 

operatorów, którzy mogą nad tymi czynnikami 

zapanować, stworzyć sobie komfortowe środo-

wisko pracy, mieć magiczny wpływ na warunki 

atmosferyczne, czy decydować np. o porze roku. 

Myślę, że grupa operatorów i reżyserów, którzy 

upodobają sobie wirtualną produkcję dopiero 

się formuje. Ale też widzę, że pracujący w tym 

modelu twórcy szybko dostrzegają i rozumieją, 

że w wirtualnej produkcji sky is the limit. Ogra-

niczeniem jest tylko ich własna wyobraźnia 

i budżet, a to tak naprawdę dużo mniej ograni-

czeń niż przy tradycyjnej produkcji. Niebywałym 

walorem dla operatorów może być też przewi-

dywalność. Są niezależni od pogody, pory dnia, 

nie muszą się martwić o deszcz czy nadejście 

zmroku. Posiadają gigantyczną ilość narzędzi do 

operowania lokacją. Chociaż oczywiście, co war-

to podkreślić, nieprzewidywalność w produkcji 

filmowej ma swoje zalety i może dołożyć do filmu 

dodatkową wartość. 

W jaki sposób przy wirtualnej produkcji wyko-

rzystuje się diodę LED?

MŻ: LED wall ma mnóstwo zalet. Po pierwsze 

pokazuje wszystko na żywo. Po drugie nie trzeba 

jej kluczować. Jeśli weźmiemy za przykład scenę 

z długowłosą dziewczynką podskakującą na 

trampolinie to zdamy sobie sprawę, że wyklu-

czowanie jej włosów w ruchu jest praktycznie 

niemożliwe. Dzięki ścianie LED nie trzeba tego 

robić. Poza tym nie trzeba jej też mocno postpro-

dukować. Ściana też sama w sobie jest źródłem 

światła i daje światło zbliżone do tego na lokacji.

W przypadku jakiego typu lokacji wirtualna 

produkcja jest sensownym rozwiązaniem?

MŻ: Oczywiście, można z pomocą tej technologii 

nakręcić zdjęcia na Księżycu, czego normal-

nie nie da się zrobić i to pewnie jest sensowne 

zastosowanie tej technologii. Ale chciałbym 

podkreślić, że to przede wszystkim narzędzie dla 

produkcji w normalnych lokacjach.

BS: Istnieje co najmniej kilka przypadków, 

w których wirtualna produkcja może być bardzo 
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pomocnym rozwiązaniem. Przede wszystkim są 

to scenariusze, w których lokacje są bardzo od 

siebie oddalone geograficznie. Przerzut między 

lokacjami w wirtualnej produkcji jest prostym klik-

nięciem na komputerze. W ten sposób możemy 

w ciągu dnia przerzucić się przykładowo sześć 

razy, co byłoby niemożliwe w realnym świecie, 

szczególnie gdyby jedną z lokacji była np. Antark-

tyda. Innym typem lokacji, który można wykre-

ować w wirtualnej produkcji są miejsca na które 

ciężko uzyskać pozwolenia np. nie da się dziś 

nakręcić płonącego lasu. Taką scenę siłą rzeczy 

trzeba wykreować w jakiś inny sposób. Poza tym 

są jeszcze lokacje mało dostępne: zabytki, obiek-

ty kościelne, albo choćby tak prozaiczne lokacje 

jak metro warszawskie. W tę kategorię wchodzą 

też wszystkie miejsca, gdzie ciężko wejść ze 

sprzętem oświetleniowym czy kamerowym. 

Takie lokacje w pierwszej kolejności będą w przy-

szłości realizowane w wirtualnej produkcji. 

Czy zatem waszym zdaniem wirtualne loka-

cje w przyszłości wyprą klasyczne?

MŻ: Moim zdaniem nie. Są raczej jednym z do-

stępnych narzędzi. To, co dzieje się w wirtualnej 

produkcji to zbliżanie się do siebie świata pro-

dukcji filmowej i świata gier. Wirtualna produkcja 

stała się na tyle fotorealistyczna, że zaczynamy 

wierzyć wizualnie, że to jest prawdziwe. Z pomo-

cą wirtualnej kamery jesteśmy w stanie w taką 

produkcję wprowadzić prawdziwego operatora, 

skany i mocapy umożliwiają wprowadzanie 

cyfrowych ludzi i lokacji. Suma tego wszystkiego 

nagle  razem staje się realistyczna i akceptowal-

na dla widza. To duży przełom, który zapewne 

będzie się stawał coraz popularniejszy w użyciu, 

ale raczej nie zastąpi zdjęć w tradycyjnych 

warunkach.

BS: Myślę, że wielu historii nie da się opowiedzieć 

w modelu wirtualnej produkcji. Ale coraz więcej 

filmów czy seriali będzie powstawało w technice 

łączonej. Zainteresowanie jest duże i pojawia się 

coraz więcej pytań czy w wirtualnej produkcji 

można zrealizować np. niektóre sceny podczas 

gdy reszta materiału kręcona jest na lokacjach. 

W warunkach pandemii produkcje chcą m.in. 

realizować w ten sposób sceny, które dzieją się 

za granicą, bo wiadomo, że nie mają możliwości 

wyjazdu. Natomiast uważam, że skanowanie 

lokacji i ludzi jest naszą przyszłością. Będą po-

wstawały bazy wirtualnych lokacji i one będą się 

szybko rozrastać. 

Jakie są według was najważniejsze wyzwania 

stojące obecnie przed wirtualną produkcją?

MŻ: Sam ekran i scenografia przed nim to 

oczywiście świetne rozwiązanie, ale powstaje 

pytanie jak zrealizować z pomocą tej techno-

logii np. spacer w lesie. Ustawić ekran na 200 

metrów? Nikogo na to nie stać. Albo w jaki spo-

sób zrealizować odpowiednie driving shooty, 

żeby aktor nie kręcił na ujęciu kierownicą w złą 

stronę? Żeby coś takiego działo się realistycznie 

w wirtualnej produkcji wymagane jest posia-

danie hardware’u, który byłby wtyczkami do tej 

rzeczywistości. Klucz do sukcesu ma ten, kto za 

pomocą pobranych z silnika gry danych będzie 

mógł tym samochodem poruszać albo będzie 

umiał zrealizować taki spacer po lesie. Chcemy 

to realizować za pomocą różnych urządzeń 

pochodzących ze świata Motion Control, a uży-

wających danych z silnika gry. W ten sposób 

chcemy udoskonalać ten model produkcji.
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Z zawodu jesteś aktorem. Jak taki backgro-

und wpływa na podejście do motion capture? 

Na świecie są tylko dwa studia motion cap-

ture prowadzone przez aktorów. Jedno to 

Imaginarium,  którego właścicielem jest Andy 

Serkis znany z roli Golluma we „Władcy pier-

ścieni” i w „Hobbicie”.  Drugie to Bones Studio. 

Cieszę się zatem, że mogę być w tak doborowym 

towarzystwie. Jeśli studiem motion capture za-

rządza aktor to siłą rzeczy patrzy się na produkcję 

i animację trochę inaczej. Trzymając na wysokim 

poziomie stronę technologiczną, dbamy bardzo 

o artystyczny feeling tego, co robimy. Przejawia 

się to w ten sposób, że dużą wagę przykładamy 

do doboru obsady, która pojawia się na planie i do 

reżyserii tej obsady. Już na tym etapie staramy 

się nadać animacjom indywidualny charakter. 

Zależy nam na tym, żeby były one czytelne i emo-

cjonalnie zrozumiałe.  Dopiero wtedy wchodzą 

technologowie. 

Czy motion capture jest już twoim zdaniem 

popularne wśród autorów filmów fabularnych  

czy to wciąż narzędzie z którego częściej ko-

rzystają inne dziedziny sztuki czy rozrywki?

 

Motion capture jest coraz śmielej obecne 

w świecie kina. My pracowaliśmy m.in. przy filmie 

„Żużel”  Doroty Kędzierzawskiej, do którego ro-

biliśmy animację wyścigu oraz mieliśmy również 

okazję dostarczyć motion capture do filmu „Acid 

Rain” Tomasza Popakula, który zdobył wiele na-

gród na całym świecie. Poza tym, pracowaliśmy 

nad krótkimi metrażami z twórcami z Wielkiej 

Brytanii i Egiptu. Nie mieliśmy jeszcze okazji 

zrealizować filmu fabularnego, ale technicznie 

jesteśmy na to gotowi, bo plan mamy iście 

hollywoodzki. Dostajemy również coraz więcej 

pytań o możliwość przyjechania na zewnętrz-

ny plan filmowy, bo poza systemem kamer na 

hali, mamy także kombinezony Xsens i to je 

wozimy na plany. Tam nagrywamy różne rzeczy 

w plenerze lub w studiu. Przy motion capture 

można zrealizować operatorskie założenia na 

właściwie każdym poziomie: możemy wprowa-

dzić steadicam, który trackujemy, mamy również 

wirtualną kamerę. Dysponuje się wtedy  pod-

glądem z fizycznej kamery i zarazem previzem 

z silnika graficznego. Trzeba jednak zaznaczyć,  

że na dzień dzisiejszy motion capture głównie 

jest jednak narzędziem wykorzystywanym do 

robienia animacji do gier. My w naszym studiu 

zapewniamy kompleksowe wsparcie, gdzie 

w ramach  kompletnego procesu na podstawie 

listy animacji i briefu postaci dostarczonych 

przez klienta, przygotowujemy animacje, robimy 

casting, realizujemy sesję oraz zapewniamy 

pełną postprodukcję animacji. Rynek gier bardzo 

dynamicznie rozwija się zarówno w Polsce, jak 

i za granicą, i to właśnie spoza Polski napływa do 

nas najwięcej zleceń. 

Przy jakich grach współpracowaliście? 

Głównie były to gry europejskie: z Niemiec, 

Francji, Wielkiej Brytanii, Danii. Od lat realizujemy 

sesje motion capture dla dużego francuskiego 

developera – Don’t Nod Entertainment SA, 

producenta  m.in. bardzo popularnej gry Life is 

Strange. Dostarczyliśmy też performance do 

takich gier jak  „This War of Mine”. Gra dostała 

nagrodę „Gamechanger” przyznawaną przez 

Time Magazine.  Poza tym były też takie gry jak 

„Vanishing of Ethan Carter”, gdzie zagrałem 

wszystkie postacie i  która została wyróżniona 

dwoma BAFTAMI; „Bound”, o której pisze się, 

że to gra z jednym z najpiękniej wykreowanych 

ruchów w historii; „Snajper”, „Green Hell”, „Twin 

Mirror” czy „Vampire Mascarade”. 

Współpracę z zagranicą można u was reali-

zować dzięki systemowi Remote Mocap. Czy  

mógłbyś powiedzieć na czym on polega? 
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Remote mocap pozwala nam współpracować 

z klientami z całego świata nie zmuszając ich do 

podróżowania do tak tajemniczego kraju, jakim 

jest Polska. To wielokamerowy system zdalne-

go zarządzania, pozwalający na zrealizowanie 

sesji z klientem, który siedzi we własnym domu 

albo w  biurze gdzieś daleko. W studiu mamy 

ultra szybkie połączenie Audio&Video, gdzie 

rdzeniem systemu jest dedykowany zdalny 

interfejs, który umożliwia uczestnikom nie tylko 

zdalną zmianę widoków z kamer, ale także po-

zwala na całkowite przejęcie nad nimi kontroli. 

Dodatkowo w ramach zdalnego interfejsu użyt-

kownicy mają dostęp zarówno do obrazu z wir-

tualnej kamery jak i wspomnianego już previzu 

z silnika. To dosyć unikatowy na rynku zestaw 

możliwości, bo klient nie ruszając się z domu 

może wyreżyserować sesję. Częścią zdalnego 

systemu są także usługi chmurowe. Dane spa-

dające od nas z systemu, czyli obraz z trzech 

kamer referencyjnych plus plik 3D z systemu 

Vicon, czyli systemu motion capture, wpada 

od razu do dedykowanego foldera na dysku 

chmurowym. Klient więc poza tym, że zobaczył 

i zaakceptował dane ujęcie, ma od razu dostęp 

do gotowego pliku i tam może sprawdzić czy ten  

szkielet wygląda tak samo dobrze. To są pliki 

z surowymi danymi, które spadają z systemu.  

Jednym z elementów wpływających na 

motion capture to rozmiar sceny na której 

realizuje się ujęcia z aktorami. Dlaczego ma to 

takie znaczenie? 

Wiele studiów ma niewielką albo niewysoką 

scenę, co uniemożliwia zrealizowanie scen 

z rozmachem. Tymczasem w motion capture 

kręci się czasami niezwykle złożone sceny. Nam 

zdarzało się np. zbudować fragment miastecz-

ka, po którym chodzą żołnierze i do którego 

wjeżdża czołg. Nagrywaliśmy również np. se-

kwencję parcourowych rewolucji z wyskokiem 

Rozwój silników  
i kart graficznych 
jest dziś niezwykle 
dynamiczny
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na wysokość 4,5 metra w  górę. Wyglądało to 

tak, że człowiek rozpędzał się, coś przeska-

kiwał, robił salto, odbijał się od jednej, potem 

drugiej ściany, wyskakiwał w górę i tam zawisał 

– dosyć skomplikowana choreografia ruchów. 

Zdarzyło nam się również realizować scenę 

rozgrywającą się pomiędzy kilkoma żołnierzami  

w okopie. Mieliśmy także ciekawą sesję volu-

metric capture podczas której nagrywaliśmy 

długie sekwencje ruchu na potrzeby teledysku. 

Tych wszystkich rzeczy nie da zrobić dysponu-

jąc małą przestrzenią i niewystarczająco dużą 

sceną. Nasza ma 10 na 12 metrów. 

Jak z twojego punktu widzenia będzie wyglą-

dała przyszłość postprodukcji? Czy będzie 

ona  raczej wspomagała i funkcjonowała 

w służbie klasycznego kina czy je wkrótce 

zupełnie  zdominuje? 

Rozwój silników i kart graficznych jest dziś nie-

zwykle dynamiczny. Jedna z firm wypuściła teraz  

nową serię swoich kart dzięki którym w silnikach 

graficznych możemy uzyskać fotorealizm. Do  

tego dochodzi wielka popularność zdobywana 

w tej chwili przez wirtualną produkcję. Moim 

zdaniem takie rzeczy spowodują, że za chwilę 

w większości przypadków przestaniemy jeździć 

w plenery i kręcić filmy według starodawnych me-

tod.  Drugi wątek rozwoju to virtual humans, czyli 

cyfrowe byty wyglądające jak prawdziwi ludzie. 

Bardzo dynamicznie rozwija się automatyzacja 

animacji, czyli wykorzystanie sieci neuronowych 

pozwalających na generowanie bardzo wiarygod-

nego ruchu postaci. To dziedzina, która dopiero  

raczkuje, ale mamy przyjemność współpracować 

przy jej rozwoju. Jesteśmy bowiem zaangażowani 

w projekt Rigplay, w ramach którego tworzymy 

narzędzie mogące generować i customizować 

ruch różnych postaci. Te wszystkie elementy 

powodują, że produkcja filmowa i telewizyjna 

w najbliższym czasie zmieni się diametralnie. 

Wyjeżdżanie w plenery jest kosztowne, czaso-

chłonne i ryzykowne. W tym kontekście, moż-

liwość zamknięcia się na hali zdjęciowej, gdzie 

można uzyskać takie same albo bardzo zbliżone 

do rzeczywistych efekty, ale zrobić to taniej 

i szybciej, to dla producenta atrakcyjna opcja. Do 

tego wszystkiego dochodzi coraz szybszy rozwój 

platform cyfrowych i zwiększona konsumpcja 

wszelkiego rodzaju wideo contentu. One spowo-

dują, że będzie się produkować dużo i szybko. Te 

treści będą powstały w halach, z użyciem motion 

capture oraz technologii wirtualnych ekranów, na 

których będziemy wyświetlać dowolne tła. Taki 

styl pracy moim zdaniem zdominuje produkcję 

filmów. Ponadto dziś dużą popularność zdoby-

wają wirtualni influencerzy wyglądający bardzo 

realistycznie. To kwestia czasu, aż takie wy-

renderowane postacie, które dziś jeszcze mają 

np. niedoskonale zanimowaną mimikę twarzy, 

spowodują że pozbędziemy się z planów aktorów. 

W filmach zagrają jakieś anonimowe osoby a na 

nie będziemy renderować twarz „cyfrowych 

gwiazd”. W ten sposób będziemy tworzyć własne 

hollywoodzkie osobowości – zupełnie nieistnie-

jące cyfrowe byty wykreowane przez komputer. 

Będziemy nadawać im osobowość i sprzedawać 

je w filmach, social mediach czy reklamie. Nie 

wiem czy to dobrze czy źle, nie mi to oceniać. Jako 

aktor zdecydowałem  się na stworzenie studia, 

które będzie dostarczać content dla świata i bę-

dzie współpracowało z  najlepszymi i najciekaw-

szymi projektami oraz twórcami. 13 lat temu jako 

aktor pojechałem na moją pierwszą sesję motion 

capture do gry „Wiedźmin” i zobaczyłem swój 

szkielet chodzący po ekranie.  Wtedy zrozumia-

łem, że aktorstwo w formule, której uczyłem się 

go w szkole teatralnej nie przetrwa. I te 13 lat temu 

zdecydowałem, że będę robić motion capture, 

bo w tym widzę przyszłość i  jest to branża, która 

będzie się rozwijała. Okazało się, że miałem rację, 

bo wszystko idzie właśnie  w obranym przeze 

mnie kierunku.
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Postprodukcja to bardzo dynamicznie zmie-

niający się temat. Jakie są twoje obserwacje 

z  kilku ostatnich lat, do czego w tym procesie 

ludzie zaczęli przykładać większą uwagę? 

Myślę, że ważnymi tematami, które teraz zyskują 

na wartości jest – wydawałoby się – kilka podsta-

wowych elementów. Są nimi: bezpieczeństwo 

danych i samego procesu postprodukcyjnego, 

kontrola jakości i archiwizacja materiałów. Szcze-

gólnie ostatni temat był zupełnie dotąd zaniedby-

wany  i to w skali globalnej. Produkcja i postpro-

dukcja bardzo się zmieniły, a ludzie zapoznają się 

z nowymi technologiami dopiero kiedy one wejdą 

na rynek. Ja zawsze robiłem inaczej – uczyłem się 

technologii zanim ona się u nas pojawiła. Takie po-

dejście teraz procentuje, bo dzięki zwiększającej  

się popularności platform streamingowych więcej 

krajowych produktów idzie w świat i zaczyna być 

przez niego kupowanych i ocenianych. Niewłaści-

wa kontrola jakości powoduje później dużo uwag.  

Poprawienie tego jest albo zbyt kosztowne albo 

wręcz niemożliwe, bo poprawki mogą wprowa-

dzać opóźnienia i np. zagrozić emisji. Uważam, 

że skupienie się na jakości i rozumienie, co jest 

potrzebne do jej osiągnięcia jest kluczowe. Po 

pierwsze są to moim zdaniem wyszkoleni ludzie, 

a po  drugie odpowiednie stanowiska. Obejrzenie 

filmu na komputerze nie jest kontrolą jakości. Trze-

ba  wiedzieć czego szukać. Np. Netflix jest takim 

partnerem, który wymaga konkretnej jakości. 

Sprostanie jej nie jest kwestią kupienia narzędzi, 

ale także posiadania wyedukowanej ekipy. Takich 

ludzi nie edukuje się w miesiąc – to zajmuje ok. 3 lat.  

Jakie narzędzia będą pozwalały osiągnąć 

materiałom filmowym coraz lepszą jakość? 

Moim zdaniem, będzie to przede wszystkim auto-

matyzacja pewnych procesów. Chodzi o to, żeby  

uniknąć ludzkich błędów. One niekoniecznie wyni-

kają z luźnego podejścia czy braku wiedzy. My  

po prostu mylimy się jako ludzie. Takie elementy 

będzie można wyłapywać poprzez automatykę. 

Przejdźmy do drugiego punktu, czyli bezpie-

czeństwa danych. Jak będzie ono wyglądało 

w  Black Photon? 

Myślę, że producenci są wciąż niewystarczająco 

świadomi np. jak bardzo rynek medialny jest na-

rażony np. na ataki hakerów wykradających dane 

dla zysku czy zabawy. Te rzeczy się dzieją, tylko  

są ukrywane, bo to wstyd i ogromne straty. Dla 

mnie bezpieczeństwo to temat niezwykle istotny 

i  mam wrażenie, że też coraz bardziej interesu-

je on zagranicznych producentów. Wierzę, że 

procedury bezpieczeństwa powinny być czasem 

bardzo restrykcyjne, zakładając np. że dostęp do 

niektórych miejsc czy danych ma tylko wybrana 

grupa osób, a nie każdy, jak dzieje się to w rzeczy-

wistości. Ochrona danych powinna być wdrażana 

od momentu kiedy one się pojawiają – czyli od 

planu zdjęciowego – do samego końca procesu.  

Jak zachęciłbyś producentów do solidnego 

przechowywania i deponowania materiału?

 

Według mnie archiwizacja powinna być kosztem 

stałym w budżecie producenta. Myślę, że zanie-

dbanie tego tematu często wynika z niewiedzy 

a dysk ma skończoną żywotność i jest bardzo 

delikatny. Nie może leżeć na półce choćby 10 lat. 

Średni budżet filmu polskiego oscyluje w grani-

cach  6-8 milionów złotych i mimo, że np. zwrócił 

się w pierwszej dystrybucji, może przynosić zysk 

w  przyszłości. Czy warto go zachować? Wydaje 

mi się, że tak, bo przecież robimy film z wiarą, że  

jest dobry i będziemy na nim zarabiać przez długi 

czas. Zarchiwizowanie materiału w odpowiedniej  

postaci to koszt kilkunastu tysięcy złotych. Przy 

filmie za 6 milionów złotych to niewielki wydatek, 

a  dzięki niemu można zachować film na lata. 

Ponowna licencja na sprzedaż przekracza zna-
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cząco  koszt jego przechowywania i masteringu. 

Duże studia amerykańskie archiwizują wszystko, 

łącznie  z danymi kamerowymi. Oni wiedzą, że 

przyjdzie moment kiedy być może trzeba będzie 

do tego  wrócić i stworzyć coś jeszcze raz. Jeśli 

w archiwum przechowywana była odpowiednio 

przygotowana treść z tzw. wersjami textless, 

w odpowiedniej rozdzielczości, przestrzeni 

barwnej, zestawem  materiałów audio i napisów, 

będzie można z tego materiału przygotować 

kolejne wersje filmu na nowe pola eksploatacji. 

Jeśli jednak to nie zostało rozważnie przygoto-

wane, istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

nie uda się filmu sprzedać ponownie w nowych 

technologiach. 

Czy twoim zdaniem archiwizacja staje się 

coraz ważniejsza w związku z rosnącą popu-

larnością platform i faktem, że poszukują one 

kontentu także w postaci filmów sprzed lat lub 

nawet dekad? 

Wszyscy o tym mówią, choć jeszcze mało kto 

chce o tym słuchać, że początek ery cyfrowej 

w fotografii czy kinie to wielka dziura historycz-

na. Ludzie bardzo się tą technologią zaintere-

sowali, ale  zapomnieli o tym, że ona jest ulotna. 

Do klisz czy taśmy filmowej możemy wrócić, 

zrobić odbitkę czy skan a potem zrekonstru-

ować obraz. Takiej szansy powrotu nie będzie 

dla materiałów zrealizowanych od 2007 roku do 

teraz. One nie zostały należycie zabezpieczone, 

bo te procesy były  robione tanio, co przekładało 

się na obcinanie na jakości. Nagle elektronika 

stała się tania i łatwa,  ale to popsuło rynek. A ona 

nigdy nie była tania. Właściwe przechowywanie 

i zabezpieczanie materiałów to koszty, z którymi 

należy się pogodzić ponieważ dane elektro-

niczne przechowuje się w  sposób dynamiczny 

ciągle migrując je z nośnika na nośnik na prze-

strzeni lat. Przyzwyczajenia z ery analogowej 

były inne ponieważ dane analogowe w dużej 

mierze przechowuje się w sposób  statyczny. 

Materiał cyfrowy musi być właściwie zabezpie-

czony, nie może leżeć bez kontroli na półkach, 

aż ktoś przypadkowo zagra dysk czymś innym 

i stracimy film. Ważne są w tym wszystkim  

pytania o to jakie materiały nagrać, na czym je 

nagrać i co z tym zrobić, żeby było użyteczne? 

Możemy przecież wziąć BluRay, który kiedyś 

był nośnikiem wstrzymującym lata, ale czy dziś 

da się z  niego zrobić film dla Netflixa? Nie da się. 

Dlatego musimy przechowywać materiały tak, 

aby miały  one szansę ponownej sprzedaży, co 

oczywiście nie jest tanie, bo nie ma rzeczy tanich 

na lata. My  w studiu staramy się dać produ-

centom kilka wariantów optymalizacji kosztów. 

Pokazujemy im najtańszą drogę i wskazujemy jej 

mankamenty; drogę pośrednią i najdroższą, ale 

dającą możliwości  takiej modyfikacji treści, że 

będzie ona sprzedawalna. Wielu producentów 

dziś o tym nie myśli, bo  tworzy np. pierwszy film 

debiutującego reżysera albo jego etiudę a bu-

dżet nie jest wysoki. Ale jeśli  ten reżyser za 30 lat 

dostanie Oscara, to ludzie będą chcieli oglądać 

jego pierwsze filmy a może  ktoś zechce wydać 

antologię z jego dorobkiem. Jeśli nie zadba się 

o dane w odpowiednim momencie to ich po pro-

stu nie będzie. I to nie jest tak, że my nie wiemy co 

technologicznie się wydarzy i na co trzeba być 

gotowym. To są standardy idące od Disneya, 

Sony czy Warnera. To oni mówią: od dziś nie 

przyjmujemy materiałów w innej formie i w tym 

momencie cały rynek się przełącza.  Trzeba być 

na to przygotowanym. Jeśli Disney będzie chciał 

otrzymać polski film to będzie musiał dostać 

bardzo konkretny materiał, a nie po prostu to, 

co mamy. Dlatego trzeba śledzić i patrzeć na  to, 

co będzie za 3, 5, 10 lat, a producenta pytać jaki 

ma plan na film i jak widzi jego przyszłość. Za 

jedno z narzędzi przyszłości uważa się HDR.
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Według ciebie dlaczego? 

Przez wiele lat byliśmy zastani w technologii 

z czasów monitorów kineskopowych. One miały 

pewien ograniczony zasób kolorów, jasności 

i rozdzielczości. Rozdzielczość to takie marke-

tingowe  hasło, które puchło i napędzało rynek 

pod względem sprzedaży telewizorów. Mówiono, 

że od dziś telewizory są HD i już nie puszczano 

nic co jest SD. Ale mimo, że te rozdzielczości się 

rozrastały,  mieliśmy SD, HD, UHD, teraz 8k to 

zapomniano, że są jeszcze kolory. Te kolory, które 

były także w  ULTRA HD z tych dawnych telewizo-

rów CRT były nadal technologią sprzed wielu lat 

i i w pewnym momencie postanowiono te kolory 

rozszerzyć bo nowe telewizory miały większe 

możliwości. Powstała technologia Rec 2020, 

która zastępuje Rec 709 i daje większy zasób 

kolorów. Do tych fajnych kolorów i rozdzielczości 

dorzucono HDR czyli wyższą jasność i kontrast. 

W domu oglądamy  filmy w warunkach innych 

niż w kinie, poruszamy się, mamy otwarte okna 

i kontrast był niewystarczający, żeby film dobrze 

odebrać. HDR zwiększa jasność i wraz z tym bar-

wy nabierają nowych  wymiarów, dostają nowej 

energii. Nagle okazuje się, że niebieski, który ma 

najmniej energii, w  HDR jest zauważalny i możemy 

nim manipulować. W zależności od wizji opera-

tora obrazu, HDR  może być mniej lub bardziej 

wykorzystany. To jak nowa dodatkowa paleta 

barw, której można użyć lub nie. Jeśli planujemy 

niskokontrastowy film z niewielką paletą barw to 

udział HDR nie będzie  duży, o ile w ogóle będzie 

zauważalny. Jeśli jednak wizja filmu jest pełna 

barw, dynamiki jasności  to tu HDR będzie pomoc-

ny. HDR jest też narzędziem, które możemy wyko-

rzystać przy filmach  monochromatycznych więc 

pole działań jest olbrzymie. Dzięki HDR możemy 

przenieść więcej informacji w jasnych i ciemnych 

barwach i dzięki temu obraz jest bogatszy a np. 

wszystkie metalizowane elementy są dużo bar-

dziej bliskie rzeczywistości. 

Czy twórcy stają się coraz bardziej otwarci na 

HDR? 

Dla twórców HDR jest kolejną możliwością mani-

pulowania kolorem, obrazem i klimatem w filmie.  

Twórca może zrobić film, jakiego nigdy wcześniej 

zrobić nie mógł. Jestem sobie w stanie wyobrazić, 

że Witold Sobociński, gdyby żył, mógłby zrealizo-

wać „Sanatorium pod Klepsydrą” w HDR, bo tam 

kolor jest niezwykle ważnym, opowiadającym 

historię elementem. Film w HDR może dostać 

nowe życie. Za kilka lat, gdy będziemy robić 

rekonstrukcję obrazu to jestem przekonany, że 

będziemy je robić w HDR albo kolejnej generacji 

HDR. To będzie dla widza coś naturalnego. On za 

chwilę zresztą nie będzie chciał oglądać SDR, bo 

różnica między nim i HDR jest ogromna. 

Jakie są twoim zdaniem prognozy dla postpro-

dukcji na najbliższe lata, w jakim kierunku  ona 

zmierza? 

W moim odczuciu wszystko idzie w kierunku 

totalnej automatyzacji. Mam świadomość tego, co  

dzieje się w innych branżach, np. coraz większego 

zaangażowania w pracę procesów chmurowych 

czy sztucznej inteligencji. To dynamicznie wkracza 

także do naszej branży i powoli będzie zastępo-

wało ludzi. Studia będą przenosiły się do chmury, 

co również stanowi problem, bo dane  puchną, są 

coraz większe i coraz bardziej wymagające, więc 

nie zawsze łatwo uda się wysłać dane do chmury. 

Konieczne są szybkie łącza internetowe i szybkie 

maszyny, bo już samo wysyłanie danych jest pew-

nym ograniczeniem. Poza tym, dość dużo narzędzi 

jest dziś wyposażonych w  machine learning i dziś 

np. wymazanie uszkodzonego piksela czy obiektu 

z kadru jest znacznie  łatwiejsze niż kiedyś. Podsta-

wowe narzędzia będą miały coraz więcej funkcji. 

Np. kolor korekcja  jest często zintegrowana z na-

rzędziami do efektów specjalnych i sam kolorysta 

jest w stanie zrobić dziś więcej niż był w stanie 

zrobić kiedyś. Ten kierunek będzie kontynuowany.
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W jaki sposób rozpoczęła się wasza współ-

praca przy niemieckiej produkcji „Dezerter” 

w reżyserii Floriana Gallenbergera?

Trafiliśmy do projektu dzięki współpracy 

z polskim producentem Krzysztofem Sołkiem 

z Film Polska Productions. To on przyprowadził 

do Polski ten projekt, a my zainteresowaliśmy 

się nim m.in. ze względu na fakt, że zdjęcia miał 

do niego robić Artur Reinhart. W związku z tym 

czuliśmy, że operatorska strona postprodukcji 

mogłaby zostać przeprowadzona w Polsce 

i bardzo o to zabiegaliśmy. Niemiecki producent 

na początku nie brał tego pod uwagę i rozważał 

postprodukcję w Niemczech, a w Polsce chciał 

zrealizować jedynie zdjęcia, wykorzystując sys-

tem cash rebate. Udało nam się jednak skłonić 

go do zmiany zdania i zwiększenia współpracy 

z naszym krajem właśnie o element postpro-

dukcji. W ten sposób można było również 

zwiększyć zwrot środków wydanych w Polsce 

przez producenta. 

Jakie są zalety takiej formy współpracy, 

w której zagraniczna produkcja realizuje 

nie tylko zdjęcia, ale również postprodukcję 

w Polsce?

Myślę, że to bardzo korzystny układ, który jest 

zbyt rzadko realizowany. Może dzieje się tak 

dlatego, że cash rebate kojarzy się wszystkim 

zagranicznym producentom z przeprowadze-

niem etapu zdjęciowego, dokumentacjami, pla-

nem filmowym i częścią realizacyjną. Uważam 

natomiast, że progi finansowe wymagane przy 

cash rebate bardzo skutecznie się zwiększają 

kiedy do produkcji dodaje się także serwis po-

stprodukcyjny. Tym bardziej, że ceny na polskim 

rynku są bardzo konkurencyjne, technologicz-

nie stoimy na najwyższym poziomie i taki układ 

naprawdę jest niezwykle wygodny. Materiały 

z planu zdjęciowego trafiają do postprodukcji, 
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proces jest zamknięty pod jedną kontrolą. Nie 

trzeba transportować dysków, robić zapaso-

wych kopii, możemy od razu przygotowywać 

materiały z planu do montażu. 

Jaki był najtrudniejszy element waszej 

pracy przy „Dezerterze”?

Warto na początku podkreślić, że mieliśmy do 

czynienia z bardzo dużym projektem, bo ten 

film składa się z dwóch części odpowiadają-

cych materiałowi dwóch fabuł. W „Dezerterze” 

mieliśmy do wykonania bardzo dużo efektów 

specjalnych i nie należały one do najprostszych. 

To nie było wymazywanie linek tylko np. scena 

katastrofy pociągu z ogromną ilością CGI. Re-

żyser, zdobywca Oscara, był bardzo wymaga-

jący i przyjeżdżał do Polski do ostatniego dnia 

prac nad filmem. Największym wyzwaniem przy 

„Dezerterze” był dla nas czas, zważywszy na 

to, że mówimy przecież o procesie twórczym. 

Trudno jest zaprojektować i przeprowadzić 

prace wymagające kreacji artystycznej kiedy 

nad głową wiszą deadline’y narzucone przez 

stację telewizyjną. Trzeba znaleźć kompro-

mis między czasem a tym, że ktoś chce mieć 

przestrzeń do tworzenia swojego dzieła. Praca 

nad tym projektem trwała u nas przez kilka 

miesięcy w systemie siedmiu dni w tygodniu, 

pełną parą. Wierzę, że nawet przy tym tempie 

udało się taką przestrzeń znaleźć. „Dezerter” 

został bardzo dobrze przyjęty w Niemczech, 

otrzymał wiele pozytywnych recenzji i miał 

dużą publiczność. 

Mimo, że technologicznie proces wszędzie 

wygląda tak samo, każdy kraj ma swoją 

specyfikę. Jedni pracują w określonych 

godzinach pracy, inni inaczej rozkładają 

obowiązki albo odpowiedzialność. Jak to 

wyglądało w przypadku waszej współpracy 

z Niemcami?

Na pewno inne było podejście do etapu kolor 

korekcji. W Polsce odpowiedzialny jest za to 

głównie operator. Natomiast w krajach anglosa-

skich zajmuje się tym reżyser. Przy „Dezerterze” 

ta praca była podzielona. Operator propono-

wał swoją wersję, a reżyser wszedł w proces 

twórczy znacznie głębiej i z większym niż u nas 

zaangażowaniem. Twórca był aktywnie obecny 

w procesie i pod tym względem przebiegało to 

inaczej niż w Polsce, gdzie korekcja koloru leży 

po stronie operatora i to on ma w tej sprawie 

ostatnie słowo. Natomiast z naszego punktu 

widzenia nie ma znaczenia kto do nas przyjeż-

dża. Niezależnie od tego czy są to Amerykanie, 

Brytyjczycy czy Niemcy, zawsze zakładamy, 

że pracujemy z profesjonalistami i dokładamy 

wszelkich starań, aby otrzymali u nas to, czego 

chcą. Mamy nadzieję, że na końcu dostają to, 

czego szukali i co jest zgodne z ich wizją. Robi-

my filmy i seriale dla Netflixa czy Canal+,  

co powoduje, że musimy nieprzerwanie dosto-

sowywać się do pewnych wymogów i świato-

wych standardów.

Jakiego rodzaju są to wymogi?

Przy produkcjach dla Canal+ są one bez-

względnie dyktowane przez stację. Nowe 

standardy w światowej postprodukcji na-

tychmiast są przez nich wymagane. Właśnie 

kończymy prace nad serialem „Król” Jana P. 

Matuszyńskiego i warunkiem Canal+ jest to, że 

obraz musi być realizowany w rozszerzonym 

spektrum światła, czyli w systemie HDR. Od 

nas wymagało to inwestycji i zmienienia pipeli-

ne’u realizacji efektów specjalnych tak, aby np. 

już przy wstępnej korekcji koloru każdy kadr 
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mógł być oceniany na specjalnych monitorach 

HDR-owych. Kończymy teraz również prace 

nad „Magnezją” Macieja Bochniaka i w tym 

przypadku mamy do czynienia z wymaganiami 

stawianymi przez Netflix. Zakładają one m.in. 

archiwizowanie wszystkich warstw, które 

powstają do danego ujęcia i wydanie rozsze-

rzonego zestawu deliverables. To nie jest jeden 

DCP, ale lista różnych plików i różnych rozdziel-

ności, które trzeba na końcu dostarczyć. Netflix 

ma też wysokie wymagania jeśli chodzi o za-

bezpieczenie materiałów i poufność. Wszystkie 

sprzęty są kontrolowane, każde ze stanowisk 

pracy ma ścisłą ścieżkę przepływu materiałów.

Czy takie wymagania, jakie stawia właśnie 

np. Netflix będą pani zdaniem wkrótce 

standardem, który wprowadzą wszystkie 

platformy?

Różnica z Netflixem jest taka, że on od samego 

początku bardzo mocno idzie  w zaawanso-

waną technologię strimingu. Każda ze stacji – 

HBO, Canal+ czy właśnie Netflix – ma inną 

politykę dotyczącą technologii. Ale każda z nich 

jest bardzo wyśrubowana również dlatego, 

że odbiorca jest coraz bardziej wymagający. 

Seriale w tej chwili dyktują technologię wykona-

nia filmu i myślę, że to właśnie stacje i platformy 

dedykowane masowemu odbiorcy będą starały 

się jak najbardziej tego odbiorcę rozpieścić jak 

najwyższą jakością. Seriale premium będą co-

raz lepsze, mimo, że już są na bardzo wysokim 

poziomie. Każda stacja podchodzi do tego te-

matu starając się wypaść lepiej od konkurencji. 

Gdzie zatem upatruje pani kierunku na 

przyszłość? W którą stronę rozwijać będzie 

się postprodukcja i jak się na ten rozwój 

przygotowujecie?

Seriale 
w tej chwili dyktują 
technologię 
wykonania filmu
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My przede wszystkim przygotowujemy się na 

produkcje serialowe i serwis efektów spe-

cjalnych. Dziś już w zasadzie nie ma filmów 

bez efektów specjalnych. Nawet najprostsza 

studencka etiuda zakłada jakieś wymazywa-

nie czy korekcje scenograficzne. Szczególnie 

połączenie efektów specjalnych ze scenografią 

to temat, który będzie się rozwijał. Obecnie 

standardem jest to, że dostajemy scenariusz 

i na jego podstawie rozpisujemy sceny efekto-

we. Później supervisor omawia je ze scenogra-

fem, jeździ na dokumentacje przed zdjęciami, 

określa które z fragmentów kadrów będą 

w jakiś sposób robione w postprodukcji, a które 

mają być zaadaptowane przez scenografa. 

Kiedyś było tak, że scenograf robił swoje, a my 

dostawaliśmy materiały i na montażu patrzy-

liśmy co mamy do zrobienia. Teraz skala tych 

zmian często jest na tyle duża, że ten proces po 

prostu nie może odbywać się bez naszej kontroli 

od samego początku. Supervisor jest zawsze 

na planie, a czasami już nawet jeździ na czytania 

scenariusza. Kolejnym etapem będzie to, że on 

będzie odpowiadał nie tylko za stronę technicz-

ną i oceniał czy coś się da zrobić czy nie. Będzie 

również zaangażowany w budżet. To do niego 

będą kierowane pytania czy jeśli zdecydujemy 

się na wymazanie czegoś ze ściany budynku 

w kadrze to także nas na to stać i mamy to prze-

widziane w budżecie. Taka postprodukcyjna 

kontrola i ścisła współpraca supervisora z pro-

ducentem będzie absolutną podstawą. Tutaj 

znowu chciałabym wrócić do systemu cash re-

bate, bo rodzi się kolejny argument za tym, żeby 

łączyć serwis zdjęciowy z postprodukcyjnym. 

W Polsce zaplecze 
technologiczne jest 
znacznie większe 
niż w Rumunii czy 
na Węgrzech



121

Taka ścisła kontrola nad obrazem i budżetem od 

samego początku do końca pozwala sprawniej 

i pełniej przeprowadzić proces powstawania 

filmu. Jest po prostu dla wygodniejsza.

Obecnie pracujecie nad amerykańskim 

projektem pt. „War Hunt”. Czy trudno do pol-

skiego studia postprodukcyjnego ściągnąć 

hollywoodzki film?

W przypadku tego projektu, zdjęcia odbyły się 

na Łotwie, więc systemem zachęt zostały obję-

te jedynie prace na etapie postprodukcji. Nasz 

serwis przy tym filmie jest na tyle duży, że nie 

mieliśmy problemu, aby spełnić warunki oraz 

wymagania i samodzielnie zostać beneficjen-

tem zachęt. Pomogła nam tu łatwość i dobra 

organizacja samego systemu. Nie baliśmy się 

podejść do takiej odpowiedzialności i z przeko-

naniem namówić producenta na współpracę. 

Jeśli mówimy o amerykańskim producencie, 

który ma zrobić w Polsce efekty specjalne to 

mówimy o czymś absolutnie abstrakcyjnym. 

Jeśli on ma coś takiego zrobić, to musi mieć 

wszystko podane klarownie, prosto i zrozu-

miale i tak jest to zorganizowane przez zespół 

odpowiedzialny za cash rebate w Polsce. Dzięki 

temu, że technologia na świecie poszła do 

przodu, istnieją narzędzia, które powodują, że 

praca zdalna jest możliwa i bardzo wygodna. 

Przy „War Hunt” montaż odbywał się w Stanach 

Zjednoczonych, my zaś robimy całą pozostałą 

postprodukcję. Takie systemy jak np. Shotgun 

pozwalają na śledzenie każdego etapu post-

produkcji i udostępnianie materiału wszystkim 

zainteresowanym – producentowi, reżyserowi 

i operatorowi. Każdy z nich codziennie ma do-

stęp do każdej nowopowstałej klatki w filmie.

Czym polskie studia postprodukcyjne mogą 

przyciągnąć zagraniczne projekty, biorąc 

pod uwagę, że jesteśmy otoczeni przez 

kraje popularne u hollywoodzkich produ-

centów: Czechy, Litwę, Węgry, Rumunię?

W Polsce zaplecze technologiczne jest znacznie 

większe niż w Rumunii czy na Węgrzech. Mamy 

również dużą większą liczbę hal zdjęciowych na 

najwyższym poziomie, a dokumentacja przygo-

towana przez Polskę jest dużo dokładniejsza. 

Mam wrażenie, że jesteśmy rynkiem niedoce-

nionym i jeszcze mało o nas słychać. W głowach 

zagranicznych producentów funkcjonuje już 

Litwa i Łotwa a my jeszcze nie, choć Polska jest 

dużo bardziej stabilna finansowo, procesowanie 

zachęt finansowych jest dużo bardziej klarow-

ne i bezpieczniejsze. Myślę, że to ważne, aby 

promując tę inicjatywę podkreślać, że można nią 

objąć także postprodukcję. Cash rebate kojarzy 

się przede wszystkim z realizacją zdjęć na 

terenie danego państwa, a warto zaznaczać, że 

może on objąć pełny proces. System jest dobrze 

zorganizowany i łatwy w obsłudze. Producent 

przyjeżdżając do Polski wie, jaki ma budżet do 

wydania, ile dostanie zwrotu z zachęt, jakie 

usługi są kwalifikowane do tego zwrotu. Warto 

dodać, że na etapie postprodukcji zakres usług 

objęty zwrotem jest znacznie większy niż na eta-

pie zdjęć. Postprodukcja jako dodatek do zdjęć 

jest więc bardzo korzystnym rozwiązaniem. 
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Czym twoim zdaniem najbardziej różni się 

postprodukcja reklamy od postprodukcji np. 

filmu fabularnego?

Największą różnicą jest tempo pracy, które 

wymaga dużo większej interaktywności między 

studiem a klientem. Mając krótkie timingi trzeba 

inaczej myśleć o budowaniu teamu. Zadania są 

skumulowane w pojedynczych jednostkach, 

team powinien być jak najmniejszy bo tylko 

wtedy jest wydajny i nie powoduje ekstremal-

nego wydłużenia harmonogramu pracy. Przy 

postprodukcji filmowej zarówno w Polsce, jak 

i na świecie, buduje się długoterminowe ekipy, 

w których poszczególni członkowie mają dużo 

szersze specjalizacje. Sam proces wydaje mi 

się też nieco bardziej przewidywalny. Natomiast 

reklama wymaga innego podejścia, bo ten 

niedługi czas, który mamy trzeba spożytkować 

jak najlepiej i – w moim odczuciu – spożytkować 

go jak najwięcej na rzeczy artystyczne. Jak naj-

mniej czasu powinno poświęcać się na kwestie 

techniczne czy komunikacyjne. 

Jak w praktyce takie podejście realizujecie?

Skupiamy się na budowaniu teamu pod projekt. 

Istnieją pewne standardy jakości projektów, 

można przewidzieć czego rynek będzie od nas 

wymagał i dla których projektów ekipę trzeba 

zbudować z customowym podejściem. Teamy 

dedykowane konkretnym projektom są więc 

budowane bardziej na życzenie klienta i z tej 

potrzeby wynika też sposób funkcjonowania 

naszego studia. Mamy kluczową, zatrudnioną 

na stałe ekipę i są to osoby najbardziej determi-

nujące jakość. To middle management artyści, 

art directorzy, supervisorzy. Do nich, po zapo-

znaniu się z briefem od klienta, dobieramy ekipę 

konkretnie pod projekt, co jest też dużo lepsze 

z ekonomicznego punktu widzenia. Dzięki temu 

możemy optymalizować pracę. W reklamie nie 

możemy sobie pozwolić na 2-3 dniowe poślizgi, 

które np. w filmie są jak najbardziej realne. 

Jak w takim dedykowanym teamie ułożony 

jest workflow, aby proces postprodukcji 

przebiegał płynnie i mógł zrealizować się 

w tak krótkim czasie? 

Wypracowany workflow ma ogromne znacze-

nie, bo od tego w jaki sposób się komunikujemy, 

jak myślimy o projekcie i jak staramy się spożyt-

kować czas, który mamy – zależy to, czy projekt 

w ogóle da się zrealizować. Czasu zawsze 

jest za mało i liczą się metody na to, jak sobie 

z tym poradzić. My pracujemy assetowo, czyli 

przygotowujemy sobie środowisko pracy, które 

na starcie pozwala nam ten czas zaoszczędzić 

i łatwiej przewidzieć pewne rzeczy. To są bar-

dzo konkretne działania. Np. mamy rozwiązania 

dot. sposobów oświetlania elementów na ciem-

nym tle albo sposobów oświetlania elementów 

na jasnym tle. Dysponujemy trzydziestoma czy 

czterdziestoma tak przygotowanymi scenami 

i w ten sposób nie zaczynamy każdej sceny od 

zera. Albo jeśli przygotowujemy sobie wygląd 

materiału, np. realistyczny wygląd drewna, to 

osoba, która zajmuje się animacją nie wymyśla 

już tego na nowo tylko korzysta i recykluje tę 

wykonaną wcześniej pracę. Trzymamy takie 

rzeczy shasztagowane w naszej bazie i już na 

start mamy na szybko coś, do czego kiedyś 

dochodziliśmy 3-4 dni. Już w tym momencie 

oszczędzamy cenny czas. 

Jak dbacie o to, żeby mimo napiętych termi-

nów utrzymać jakość usług?

Wydaje mi się, że w procesie postprodukcji 

bardzo ważna jest przewidywalność, bo to 

ona jest jednym z elementów pozwalających 

utrzymać standard jakości. Jeśli mamy na coś 

dwa tygodnie to jesteśmy w stanie przewidzieć 
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jakiej jakości materiał możemy zrobić w takim 

czasie. Znamy nasz workflow, znamy się w eki-

pie, korzystamy ze sprawdzonych wcześniej 

przez nas freelancerów, którzy wiedzą jak 

pracujemy. To ważne, żeby wszyscy znali np. 

logikę wewnętrznego nazewnictwa plików, 

żeby nikt nie marnował czasu na szukanie. Naj-

większą stratą czasu są właśnie błędy codzien-

ności. Jeśli komuś znalezienie czegoś zajmuje 

2 minuty więcej, to w skali dnia traci na takich 

poszukiwaniach np. godzinę. Dlatego wciąż do-

skonalimy workflow i jest on dla nas ważny. Jak 

już wspominałem na początku, chcemy skupić 

się na rzeczach artystycznych, więc wszystkie 

mechaniczne, powtarzalne czynności staramy 

się załatwić poprzez automatyzację procesu 

i pracy. To powinno zostać załatwione jedynym 

guzikiem. Natomiast ludzie powinni używać 

swojego talentu do rzeczy artystycznych, 

a czynności mechaniczne robić jedynie jeśli 

chcą się w pewnym momencie wyłączyć. Cho-

dzi po prostu o to, żeby mieli wybór. 

Wspomniałeś o tym, że dużo ważniejszy 

w pracy jest dla was aspekt artystyczny niż 

ten techniczny. Jak w krótkim czasie zadbać 

o wysokie walory artystyczne reklamy, zna-

leźć przestrzeń na kreatywność i zaczerp-

nięcie inspiracji z nowych miejsc?

Aby walory artystyczne były wysokie bar-

dzo dbamy o okres preprodukcji. To ważny 

etap i im wcześniej zostaniemy zaproszeni 

do rozmów tym bardziej możemy zamieszać 

w projekcie w takim pozytywnym tego słowa 

znaczeniu. Chciałbym uczestniczyć w projek-

cie na poziomie kreowania pomysłu i myślę, 

że dzięki temu, że możemy współpracować 

z agencją od początku mamy więcej czasu, 

aby powstało coś fajnego. Kluczowe wydaje 

mi się szybkie określenie oczekiwań klienta. 

U nas ta komunikacja przebiega bardziej wi-

zualnie. Jak najszybciej staramy się wyrzucić 

z siebie referencje albo piszemy treatmenty, 

które są mocno ubrane w grafiki referencyjne 

czy filmy. Potem zaczynamy robić koncepty 

i jak najprędzej chcemy uzyskać od klienta 

feedback. To pozwala nam coraz bardziej pre-

cyzować artystyczny cel. Chcemy wiedzieć 

na czym mu zależy wizualnie, dlaczego chce 

coś zrobić tak, a nie inaczej. Jeśli np. robimy 

postacie w animacji, to wcześniej robimy 

bardzo długi research budując charakter tej 

postaci, a nie rzucamy się od razu do ryso-

wania bo mamy akurat fajny pomysł albo ktoś 

gdzieś widział coś ciekawego, do czego chce 

się odwołać. Dajemy raczej naszym artystom 

niezbędne narzędzia: listę cech postaci, jej 

historię, szerszy opis, może jakieś akcesoria, 

które ona powinna mieć. To musi być spójne, 

a nie wymyślone losowo na zasadzie jakiś 

skojarzeń czy bodźców. W ten sposób można 

stworzyć dużo ciekawsze rzeczy. Koniec 

końców, najgorszą rzeczą jest nietrafienie 

w to, czego pragnie klient. Wtedy nawet bycie 

wydajnym i posiadanie najlepiej ułożonego 

workflow’u nie ma znaczenia. Etap prepro-

dukcji bardzo promieniuje na to, co dzieje się 

później, jest absolutną podstawą owocnej 

pracy postprodukcyjnej. 

A czy masz poczucie, że reklama w ogóle 

otwiera takie artystyczne pole szeroko, jest 

w stanie śmiało odejść od jakiś schematów 

a was potraktować jak partnerów w rozmo-

wie o aspekcie artystycznym?
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Mam wręcz poczucie, że w reklamie jest na 

to więcej pola niż w filmie. Oczywiście, część 

projektów sprowadza się do czysto technicz-

nego wykonania zadania, ale w filmie przecież 

też tak się zdarza. Wydaje mi się też, że reklama 

jest o tyle bardziej kreatywna od kina, że bardzo 

szybko się zmienia i jej wizualna żywotność jest 

krótsza. W kinie robi się rzeczy dużo bardziej 

uniwersalne i porozumiewa się zupełnie innym 

językiem. Reklama żyje przez sezon i musi 

być takim wizualnym kameleonem, trzymać 

rękę na pulsie tego, co modne; tego, co jak jest 

odbierane i tego, do jakiej grupy docelowej jest 

skierowana. Tu cały czas trzeba się na nowo 

adaptować i to, moim zdaniem, stawia więcej 

wizualnych wyzwań. Nie da się siedzieć i pa-

trzeć tylko w jedną stronę.

Czy twoim zdaniem postprodukcja w rekla-

mie będzie jednak coraz mocniej stawiała 

na aspekt ludzki, bo tylko on zapewnia 

materiałom unikatowość?

Od szkoły wierzyłem w technologię, ale im 

dłużej pracuję, tym bardziej czuję, że większy 

nacisk trzeba kłaść na humanistyczny aspekt 

postprodukcji i jej artystyczną stronę. Wyznaję 

podejście, że technologia jest czymś, co ma po-

móc artystom i spowodować, że nie muszą się 

zajmować aspektami technicznymi. Pojawiają 

się coraz nowsze rozwiązania z zakresu sztucz-

nej inteligencji, mające rozwiązać powtarzalne 

problemy. Moim zdaniem, w przyszłości nikt 

już nie będzie zajmował się np. rotoskopią, bo 

nie będzie takiej potrzeby. Kiedy w latach 90. 

na ekrany kin wchodziły filmy mocno oparte 

na efektach specjalnych, takie jak np. „Park 

Największą stratą 
czasu są błędy 
codzienności
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Jurajski” Stevena Spielberga, to żeby obsłużyć 

programy do zrobienia tych efektów trzeba 

było mieć tytuł inżyniera. Zmysł artystyczny nie 

mógł się przebić, bo w studiu postprodukcyj-

nym nie było nikogo kto nie byłby matematy-

kiem. Trzeba było znać wzory, funkcje, algo-

rytmy. Dziś ludzie nie muszą tego wiedzieć, nie 

muszą nawet umieć włączać komputera i mogą 

być zupełnie na bakier z technologią. A studio 

postprodukcyjne i tak będzie miejscem dla nich. 

Największą wartością na tym rynku są moim 

zdaniem ludzie z wyobraźnią i umiejętnością 

wykorzystywania swojej kreatywności na wielu 

polach. Na pewno jakimś wyzwaniem będzie 

zmienność rynku objawiająca się np. w tym, 

że kiedyś generowaliśmy rzeczy do jednego 

medium, a teraz reklamę wyświetla się na 

gigantycznym spektrum różnych środków. I nie 

chodzi mi tylko o to, że będzie się ją wyświe-

tlało w formacie kinowym, kwadracie, pionie 

i poziomie. Kreując dziś reklamę trzeba myśleć 

o środkach które w sekundę albo dwie opowie-

dzą treść o takim impakcie, że widz zatrzyma 

na niej uwagę. I na dodatek to musi być treść 

kompatybilna z tym, co leci w telewizji.

W jakim kierunku twoim zdaniem będzie 

rozwijała się postprodukcja? Co jest jej 

przyszłością?

Kiedyś powiedziałbym, że będzie to wirtualna 

produkcja. Wszyscy mówią teraz o serialu 

„Mandalorian”, o tym jak bardzo jest on przeło-

mowy. Ale ja nie uważam go za żadną rewo-

lucję. Rewolucją jest natomiast dla mnie „Król 

Lew” Jona Favreau z 2019 roku. Tam technolo-

gia spotkała się z umiejętnościami ludzi mają-

cych doświadczenie w robieniu tradycyjnego 

kina. Przy filmie pracował operator, co zwykle 

się nie zdarza przy produkcjach odbywających 

się w stu procentach cyfrowo co uważam za 

błąd. Trzeba czerpać z analogowych źródeł bo 

doświadczenie jest niezastąpione i bardzo waż-

ne w procesie przeniesienia magii i smaku kla-

sycznych filmów do cyfrowego świata. To samo 

z wirtualnym aktorem – to może być super 

rozwiązanie, ale ktoś musi go przecież poreży-

serować. Świetnie, że będziemy mogli podmie-

niać postacie albo nawet zmieniać w postpro-

dukcji to, co postać mówi na ekranie, ale moim 

zdaniem prawdziwy aktor wciąż jest potrzebny, 

bo tylko on wie jak przeprowadzić przez postać 

jakieś emocje. Tego nie da się zamarkować 

cyfrowo. Połączenie między człowiekiem 

a wirtualną postacią będzie coraz lepsze i na 

to będziemy stawiać, ale ja widzę przyszłość 

przede wszystkim w angażowaniu w procesy 

postprodukcyjne reżysera, operatora, a także 

kostiumografa, art designera, scenografa. Śro-

dowisko postprodukcji powinno umożliwiać jak 

największą interakcję z klasycznymi, doświad-

czonymi artystami. Oni coraz częściej bedą 

angażować się w nasze procesy. Kostiumograf 

będzie robił kostiumy dla postaci 3D. Scenograf 

przygotuje scenografię do wirtualnej produkcji, 

bo zrobi to dużo lepiej niż my. Nie można liczyć 

na to, że dobry animator zastąpi operatora, to 

dwie osobne specjalizacje. Operator poświęcił 

całe życie, żeby doskonalić się w swojej sztuce, 

on zupełnie inaczej widzi rzeczy. Niewyko-

rzystanie jego wiedzy i umiejętności byłoby 

największym błędem postprodukcji. Dlatego 

wierzę, że ta interakcja pomiędzy światami 

będzie coraz łatwiejsza, choć wcześniej to było 

raczej nierealne i bardzo techniczne. Przepaść 

między klasycznym myśleniem o produkcji 

a produkcją wirtualną będzie się kurczyć, a pro-

dukcja i postprodukcja zbliżą się sobie. I mówię 
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tu o rynku reklamy, bo dotąd w reklamie, ze 

względu na harmonogramy takie rzeczy były 

mało realne. Ale w kinie, przy produkcjach 

pełnometrażowych w 3D takie podejście jest 

od dawna stosowane i workflow nie różni się 

od klasycznej produkcji. Na planie jest operator, 

set designer itd. Chodzi o pewne wyelimino-

wanie bariery technologicznej, a wraz z nią 

o wyeliminowanie pewnych problemów, które 

pozwolą ludziom pracować w komforcie. 

Podczas realizacji reklam w pełni 3D pracuje się 

w takim tempie i pod takim napięciem, jakby-

śmy mieli na każdą scenę jeden dubel. A chodzi 

o to, żeby z pomocą dostępnych narzędzi stwo-

rzyć twórcom środowisko, w którym mieliby 

przestrzeń do eksperymentowania, nawiązy-

wania aktywnego dialogu i osiągania wysokiej 

jakości artystycznej.

Czy widzisz też takie podejście do postpro-

dukcji po drugiej stronie, wśród twórców?

W reklamie wszyscy są otwarci na to, żeby jak 

najlepiej wykorzystać dostępny czas i środki. 

Ważna jest optymalizacja – ma być taniej, lepiej 

i łatwiej. Ludzie zawsze trochę boją się rzeczy, 

których nie rozumieją i to naturalne, że czasami 

ciężko ten strach przełamać. Idziemy wtedy 

w sprawdzone rozwiązania a nie w nowinki 

techniczne. Dlatego liczę na to, że gdzieś pojawi 

się inicjatywa i zainteresowanie producentów 

i twórców, żeby te rzeczy przybliżać i zaglądać 

za tą postprodukcyjną kurtynę. Sam chęt-

nie włączyłbym się w tego typu inicjatywy. 

Uważam, że żyjemy w czasach, w których nie 

możemy sobie pozwolić na odrzucenie tech-

nologii, a z drugiej strony jestem zdania, że nic 

nie zastąpi solidnego, analogowego doświad-

czenia. 

Przepaść między 
klasycznym myśleniem 
o produkcji a produkcją 
wirtualną będzie się 
kurczyć
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Post Production Forum, to wydarzenie 
którego głównym celem jest edukacja 
branżowa oraz swobodna wymiana 
wiedzy pomiędzy ekspertami z dziedziny 
postprodukcji audiowizualnej.
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Postęp technologiczny przyczynia się do 

szybkiego rozwoju branży postprodukcji dając 

jej coraz więcej możliwości. Co roku przybywa 

wiele zagadnień, o których warto rozmawiać. 

W trakcie Forum prezentujemy technologie, 

które wspierają opowiadanie filmowych historii, 

poruszamy zagadnienia związane z przyszłością 

branży i zachęcamy do dzielenia się wiedzą na 

przykładzie konkretnych projektów. Oddajemy 

głos twórcom i ekspertom ze wszystkich etapów 

postprodukcji. Dbamy o rozwój zawodowy 

naszych uczestników oferując im praktyczne 

warsztaty między innymi z kolorkorekcji 

czy montażu filmowego. Forum to również 

projekcje filmów dokumentalnych i fabularnych 

oraz spotkania z ich twórcami. Nawiązujemy 

współprace z ekspertami z zagranicy, którzy 

dzielą się swoimi doświadczeniami z pracy przy 

światowych tytułach, dzięki czemu możemy 

Media

GILDIA MONTAŻU I POSTPRODUKCJI

poznać ich perspektywę funkcjonowania 

w branży postprodukcji. 

Program Post Production Forum skierowany 

jest przede wszystkim do osób  związanych 

zawodowo z postprodukcją, szukających 

możliwości rozwoju a także nawiązania nowych 

kontaktów w branży. Do skorzystania z oferty 

Forum zachęcamy również producentów, 

reżyserów czy operatorów, którzy wiedzą 

jak istotną rolę ma postprodukcja w procesie 

kreowania filmowego świata. 

Zapraszamy do obserwowania rozwoju naszego 

wydarzenia!

WWW.POSTFORUM.PL    

 @post_production_forum

 Post Production Forum

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

Współfinansowanie

Projekt współfinansuje miasto 
stołeczne Warszawa

Partnerzy Post Production Forum 2020
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Post in Poland – guide to the polish  

postproduction 

Wydawca: Fundacja Viewer

www.viewer.com.pl

Dominika Kłoczewiak, Adrian Jasion 

Projekt graficzny i skład: Goodnews Studio 

Koordynator projektu: Karolina Fronik 

Wywiady: Urszula Lipińska 

Podziękowania dla wszystkich osób 

zaangażowanych w publikację katalogu. 

Publikacja została wydana dzięki 

dofinansowaniu ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, 

współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki 

Filmowej oraz Miasta Stołecznego Warszawa.
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