komedia
o tym jak kręcić film
bez pieniędzy
czyli
Borat po polsku
w świecie szołbiznesu

O FILMIE
Zwariowana, nieprzewidywalna i ... prawdziwa komedia o kulisach szołbiznesu, parciu na szkło, łatwej kasie,
wielkich ściemach i biznesie „po polsku".
Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Trójka przyjaciół, samozwańczych biznesmenów – dwóch
Januszy biznesu i „bogu ducha winny” znany komik, postanawia wkroczyć do branży filmowej i nakręcić film, który
powali widzów na kolana. Wystarczy w końcu kamera, kilka kartek niedokończonego scenariusza i obietnica sławy.
Chętnych na casting jest mnóstwo. Atrakcyjne, ambitne dziewczyny, z rybimi ustami i biustem XXL, zrobią
wszystko by zagrać. Talent nie jest tu najważniejszy! Tylko co, jeśli filmu wcale ma nie być! Zamiast wielkich
pieniędzy są czeki bez pokrycia, a strumieniami nie leje się szampan a kolejne katastrofy! Gorzej być nie może? A
jednak!
Kto choć raz liznął polskiego szołbiznesu, wie, że wszystko jest możliwe a wszelkie chwyty dozwolone.
Zaczyna się jazda bez trzymanki, a kolejne pomysły „producentów” to prawdziwy rollercoster.
Takiej komedii jeszcze nie było a wszelkie podobieństwo osób i zdarzeń w filmie nie jest przypadkowe.
Skojarzenia z Boratem absolutnie dozwolone.

Jaki kraj, taki Tarantino!

Zwariowana, nieprzewidywalna i ... prawdziwa komedia o kulisach szołbiznesu, parciu na szkło, łatwej kasie,
wielkich ściemach i biznesie „po polsku".
• Film ma formę paradokumentu, został wyreżyserowany tak, by wyglądał na nie reżyserowany - w stylu nawiązuje m.in.
do filmu „Borat” (Borat 2 otrzymał właśnie nagrodę Złotego Globa)
• Prawdziwe postacie, grające same siebie, znane instagramerki, modelki, aktorzy, celebryci, przedsiębiorcy.
• Komizm wypływający z prawdziwych zdarzeń na planie i monologów naturszczyków niczym z „Rejsu”

• Pastisz na środowisko szołbiznesowe, bezcenna wiedzę na temat artystyczno-medialnego światka, gdzie panuje
szowinizm, upodmiotowienie, despotyzm reżyserów i wulgaryzmy.
• Typowo polska ściema. Ściema jest nieformalnym ustrojem i podstawową filozofią życia. Każdy ściemnia każdemu a gdy
nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
• Grzegorz Halama gra najpoważniejszą rolę życia, co jest tym bardziej śmieszne!
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Chcesz wczuć się w humor naszego projektu?
Obejrzyj poniższe trailery:
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„Nie ściemniaj”

Szeroko zakrojona kampania w mediach w tym społecznościowych dotrze do milionów.
Partnerzy:

Promocja także za granicą!

Potencjał filmu jest ogromny. Z promocja dotrzemy do
milionów ale naszym targetem są:
TARGET:

• Osoby młode wiekiem i duchem 16+.
• Fani komedii oraz filmów dla beki.
• Wielbiciele portali społecznościowych i plotkarskich.
• Followersi i subskrybenci „gwiazdek” grających w
filmie.

• Miłośnicy programów telewizyjnych typu reality show
m.in.: „Big Brother”, „Rolnik szuka żony”, „Goggle Box”.

• Fani filmów Vegi.

Dystrybucja w Polsce:
Brauron i Sonovision

Dystrybucja za granicą:
Brauron, Magnetes Pictures, Sonovision
Produkcja:
Kurka Wodna Productions.

Promocja i PR:
anita@adagio.com.pl tel. 601 753 463

Kontakt dla kin:
kino@sonovision.pl tel. 662 028 107

