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MUFAFILM i Marek Kraszewski zapraszają do współpracy !
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MUFAFILM i Marek Kraszewski zapraszają do 

współpracy przy realizacji nowej produkcji 

fabularnej !

„Tiffany”
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Film „TIFFANY” to bardzo kameralna,

romantyczna, dramatyczna a na końcu

tragiczna opowieść o WIELKIEJ

ŚPIEWACZCE i AKTORCE, która gdy

wyjeżdża z POLSKI w latach

osiemdziesiątych ma sławę, popularność,

pieniądze i mnóstwo adoratorów ….
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Gdy po latach wraca do kraju, nie ma już nic i nikogo,

w kim mogłaby znaleźć wsparcie.

Załamanie psychiczne, jakie przeżywa i ciągła walka o

przetrwanie wpycha TIFFANY w problemy

egzystencjalne.

Pozbawiona mieszkania oraz środków do życia

skazana jest do życia w podłych warunkach, alkohol

robi spustoszenie w jej organizmie.
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Los daje jej kolejną szansę, zsyła na jej drogę życiową młodego człowieka – PIOTRA
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PIOTR - syn polskiego emigranta urodzony we FRANCJI,

wychowany w USA.

Matematyk, fizyk, przyjeżdża ze STANÓW ZJEDNOCZONYCH do

KRAKOWA zatrudniony jest w filii dużego zagranicznego koncernu.

Za namową OJCA podejmuje dodatkową pracę w charakterze wykładowcy

na jednej z krakowskich uczelni .

Piotr jest wolny, nie jest uwikłany w żaden związek. Wychowywany tylko

przez ojca, ma z nim bardzo dobre relacje i jest mu niezwykle oddany.
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Piotr wie od OJCA, że KOBIETA była jego dobrą znajomą z lat,

kiedy występowała w kraju. Wie że miała wówczas oddanych

fanów, a jej koncerty gromadziły olbrzymią widownię.

Piotr wie także, że OJCIEC uczestniczył prawie w każdym JEJ

koncercie. Postanawia zrobić Ojcu niespodziankę. Nie informując

OJCA, chce pomóc TIFFANY wyjść z kryzysu i uzależnienia

oraz pomóc jej powrócić na scenę. Tylko jak to zrobić ?
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Z początku Piotr, traktuje całe wydarzenie,

jak coś, co jest dla niego czymś łatwym, tak,

jak łatwo przychodziło mu zdobywanie

poszczególnych szczebli wiedzy a potem

kariery w biznesie.

Prawda, okazuje się jednak o wiele

trudniejsza niż myślał. Przygarnięcie Tiffany

pod swój dach i walka z jej uzależnieniem są

bardzo trudne dla młodego mężczyzny który

jest z natury pedantem i zawsze cenił sobie

dobrą organizację, porządek oraz

zdecydowanie.

PIOTR poznaje miasto oraz ludzi, choć ma

polską krew, nigdy wcześniej nie interesował

się ani tym KRAJEM ani jego problemami.

Nie chcąc robić przykrości ojcu nauczył się

języka polskiego, a teraz, za jego sugestią

przyjeżdża tu do pracy.
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TIFFANY chodzi po pokoju, ćwiczy śpiew, przechodząc potrąca

leżące na stoliku książki, które spadają na podłogę, z jednej

wypada zdjęcie mężczyzny, OJCA PIOTRA, bierze je do ręki,

długo wpatruje się, a następnie przytula do ust. Siada w fotelu, w

oczach pojawiają się łzy, potem płacz zamienia się w szloch …

TIFFANY odkłada zdjęcie do książki, pisze na karteczce

wiadomość do Piotra, że robi niespodziankę i spotkają się w

teatrze. Przedstawienie się skończyło. TIFFANY stoi przed

publicznością, która obdarzyła ją olbrzymimi brawami na stojąco.

W oczach KOBIETY pojawiają się łzy. Zaczyna się jej kręcić w

głowie, obrazy widowni gdzieś uciekają, czuje duszność … w

oczach zrobiło się ciemno i cisza, długa cisza …
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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.
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Od 1986 do 1988 roku, szef produkcji w Studiu Irzykowskiego. Od 1988 prezes studia filmowego Mufa. W 2001 roku

zostaje wyodrębniona nowa jednostka pod nazwą MUFAFILM.

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 losowo wybranych  scen,  polskich produkcji fabularnych, realizowanych przy współpracy z Markiem Kraszewskim. 
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MUFAFILM i Marek Kraszewski zapraszają do współpracy 

przy realizacji nowej produkcji fabularnej, zatytułowanej:

„Tiffany” 
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