
www.mufafilm.pl

MUFAFILM i Marek Kraszewski zapraszają do współpracy 
PRZY NOWEJ PRODUKCJI FABULARNEJ !



Marek Kraszewski

Producent i reżyser kilkuset filmów dokumentalnych, instruktażowych i reklamowych. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

W ciągu swojej kariery zawodowej jako kierownik planu, współpracował przy wielu polskich produkcjach fabularnych z takimi osobowościami jak

m.in.: Stanisław Bareja, Jerzy Domaradzki, Feliks Falk, Robert Gliński, Stanisław Jędryka, Tadeusz Konwicki, Andrzej Kotkowski, Witold

Leszczyński, Marek Nowicki, Piotr Szulkin czy Andrzej Wajda.

Od 1986 do 1988 roku, szef produkcji w Studiu Irzykowskiego. Od 1988 prezes studia filmowego Mufa. W 2001 roku zostaje wyodrębniona nowa

jednostka pod nazwąMUFAFILM.

MUFAFILM posiada duże doświadczenie w realizacji filmów krajoznawczych, turystycznych, dokumentalnych, promocyjnych, seriali oraz cykli

filmowych. Zespół dysponuje nowoczesnym i profesjonalnym sprzętem filmowym, a przy post produkcji, pracują osoby o wysokich kwalifikacjach i

doświadczeniu.
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Przykłady kilku, losowo wybranych  scen,  polskich produkcji fabularnych, realizowanych przy współpracy z Markiem Kraszewskim. 
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Zapraszamy do współpracy przy realizacji nowej produkcji fabularnej !

„ADVENTURE 2”

Komedia sensacyjno-romantyczna 
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Film „Adventure 2” realizowany jest na

podstawie scenariusza napisanego przez

Marka Kraszewskiego na kanwie noweli z

1997 roku pt. „Volvo”. Opisuje

autentyczne wydarzenia, które rozegrały

się gdzieś - w jakimś miejscu - w nocy.

Fabuła filmu jest uniwersalna. Opisana

przygoda może wydarzyć się każdemu

pod każdą szerokością geograficzną i

może zmienić jego życie, tak jak zmieniła

życie Anny i Andrzeja, bohaterów tej

historii.
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Ona zajmuje wysokie stanowisko w świecie

biznesowym, w pogoni za zdobywaniem coraz to nowych

szczebli kariery, pieniędzy, luksusowych zabawek, nie

zauważa, że jest w życiu sama, udaje że nie potrzebuje

nikogo.

Ona i On

On prowadzący mały, ale dobrze prosperujący biznes, również lubiący gadżety,

zniechęcony do poznawania ciągle nowych ludzi, jest spokojnym, wyważonym w

opiniach, w miarę tolerancyjnym, ceniącym samotność mężczyzną.Oboje samotni
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Przez krętactwa podwładnych zostają

podstępnie połączeni i w wyniku

niespodziewanych wypadków i okoliczności

zmuszeni do spędzenia ze sobą, na

zupełnym pustkowiu wspólnej nocy w

jednym domku, a nawet w tym samym

łóżku.
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W tle historii Anny i Andrzeja rozgrywa

się w tym samym miejscu i czasie

przygoda kilkunastu dziewcząt, które

wybrały się na wieczór panieński

koleżanki.

W czasie burzy gubią drogę w lesie,

błądzą, zostają napadnięte przez

miejscowych bandytów, ale splotem

niesamowitych okoliczności wychodzą z tej

historii zwycięsko.
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MUFAFILM i Marek Kraszewski zapraszają do współpracy przy 

realizacji nowej produkcji fabularnej, 

komedii sensacyjno – romantycznej, zatytułowanej:

„ADVENTURE 2” 
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