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STRESZCZENIE
Maciek (ok. 38 lat) jest położnikiem

z Jasiem, który zostaje porwany przez tajem-

w małomiasteczkowym szpitalu. W trakcie

niczą kobietę. Rozpoczynają się poszukiwa-

porodu jego żona Sylwia (ok. 28 lat) traci

nia, które prowadzi Inspektor Zych (ok. 50

przytomność, a jego synek Jasio niestety ży-

lat). Pierwszym podejrzanym jest oczywiście

cie... W tym samym czasie narkomanka Iwo-

Filip. Pomoc w poszukiwaniach oferuje ta-

na (ok. 30 lat) rodzi zdrowe dziecko...

jemnicza fundacja pomagająca kobietom po

Dwa lata później widzimy jednak Jasia

przejściach. Szybko okazuje się, że intencje

z rodzicami. Urodziny przerywa przybycie Fi-

jej członków – prezesa Brauna (ok. 65 lat),

lipa (ok. 35 lat) – brata kryminalisty. To Syl-

a szczególnie terapeuty Wiktora (ok. 55 lat)

wia zaprosiła Filipa do ich domu, mieli kiedyś

nie są czyste. Wiktor miał romans z Iwoną, któ-

przelotny romans. Wydaje się, że bracia mogą

ra okazuje się w trakcie trwania naszej filmo-

się pogodzić, kiedy nagle Filip pyta czy Jasio

wej opowieści porywaczką Jasia. Zapowiada

to jego syn. Dochodzi do brutalnej kłótni, po

się emocjonująca i dramatyczna rozgrywka...

której Maciek wyrzuca brata z domu.
Dzień później na rynku miasta zmęczony i poturbowany Maciek traci z oczu wózek
Prisoners (2013)

Czas ucieka, każdy dzień może być ostatnim w życiu Jasia. Porywacze się nie odzywają, Sylwia zaczyna wariować, chwyta się
każdej szansy, każdej nadziei. Antagonista
działa w ukryciu. Maciek w tej całej sytuacji
ma swoją własna agendę, stara się bowiem
ukryć przed światem fakt, że porwane dziecko nie jest biologicznym synem jego i Sylwii.
Zamienił noworodki tamtego feralnego dnia
w szpitalu. Próbuje więc tak poprowadzić inspektora Zycha żeby odnalazł Jasia, ale nigdy nie odkrył prawdy. Nie do końca mu się
to jednak udaje. Do tego pod wpływem emocji odżywa uczucie Sylwii do Filipa...
Film ma otwarte zakończenie, nie wiemy
czy Inspektor wyjawi tajemnicę Maćka. Nie
wiemy też czy Maciek i Sylwia na nowo stworzą szczęśliwą rodzinę – nie ma tu więc klasycznego happy endu…

Gone Girl (2014)

PROPOZYCJE OBSADY DO ROLI SYLWII
Sylwia, lat ok. 30, żona Maćka, dziewczyna z przeszłością
Silna, emocjonalna, spontaniczna

Kamila Kamińska
Najlepszy
Listy do M3
Sztuka Kochania

Sandra Staniszewska
Kamienie na Szaniec
Ach Śpij Kochanie
Julia
Chemia

Laura Breszka

Bejbi Blues
Cisza nad rozlewiskiem
Singielka
SNL Polska

PROPOZYCJE OBSADY DO ROLI MACIEJA
Maciek, lat ok. 37 Lekarz Położnik kochający rodzinę
Pracowity, uparty często zbyt egoistyczny

Marcin Bosak

80 milionów
Kruk. Szepty słychać po
zmroku

Lesław Żurek
Londyńczycy
Mała Moskwa

Kacper Kuszewski
Wkręceni

PROPOZYCJE POZOSTAŁYCH RÓL

Cezary Pazura

Wojciech Solarz
Bogowie
80 milionów

Dziewczyna z szafy
Człowiek z magicznym pudełkiem

Wiktor, lat ok. 45 - 55
terapeuta bez dyplomu,
manipulator, wykorzystuje
pacjentki, psychopata

Filip, lat ok 35, brat Maćka,
były kryminalista

Sławek, lekko upośledzony,
tajmeniczy perukarz

Chłopaki nie płaczą
Kiler

Sebastian Stankiewicz

EKSPLIKACJA REŻYSERSKA

Krzysztof Jankowski
reżyser
współscenarzysta
koproducent (EGO MOVIES)

Mróz to kryminał śledczy z elementami
thrillera. Oprócz wartkiej akcji na głębszym poziomie filmu scenariusz jest moralną przypowieścią o tym, czy w jakichkolwiek okolicznościach dozwolone może być
postępowanie, którego dopuścił się Maciek
- czy można odebrać dziecko biologicznej
matce? Nawet jeśli nie nadaje się ona na
opiekuna. Mimo, iż czasami tak właśnie się
dzieje na drodze administracyjnej i sądowej, to czy można jednak iść tak na skróty jak nasz bohater? Któż bowiem może
zagwarantować, że rodzice z tak zwanego „dobrego domu” podobny stworzą nie
swojemu dziecku. Takie i podobne pytania
powinny głęboko zapaść w pamięci widza
i każdy powinien rozstrzygnąć je we własnym sumieniu.
Zależy mi na tym, aby w przyszłym filmie
zaprezentować historię wzbudzającą sil-

ne emocje u widza. Największym walorem
scenariusza jest złożony, niejednoznaczny
i pełen sprzeczności główny bohater, przez
co powinien wzbudzić sympatię u widza.
Równie wyraziste są pozostałe postacie,
których dramatyczne losy powinny dodatkowo związać widza z historią. Osią napędową scenariusza jest bowiem konflikt bohatera z bratem Filipem i udział jego żony
Sylwii we wspólnych poszukiwaniach.

Prisoners (2013)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA REŻYSERA
• Festiwal Filmów w Los Angeles
• Grand Prix 9 i 12 Festiwalu Filmów Optymistycznych Multimedia ,,Happy - End”
• 1 nagroda , nagroda specjalna publiczności oraz Grand Prix Przeglądu Kina
Niezależnego SPAM
• Nagroda Publiczności na Festiwalu Kameralne Lato
• Wyróżnienie dla filmu niezależnego na Festiwalu CKOFF
• Grand Prix 10 Międzynarodowego Forum Niezależnych Filmów Fabularnych
im. Jana Machulskiego w Warszawie
• 1 miejsce na 8 Gliwickim Offowym Festiwalu Filmowym

PROPONOWANY AUTOR ZDJĘĆ
Tomasz Nowak opertor filmowy, absolwent
PWSFTviT w Łodzi.
Operator kamery i autor zdjęć w wielu filmach. W tym w oskarowym filmie „Ida”
Kamera w filmie Mróz będzie podążała
za bohaterami. Śledząc ich poczynania,
będzie niemal jednym z uczestników tej historii. Zaawansowana technika stabilizacji
pozwoli na płynne odwzorowanie ruchów.

Tomasz Nowak
operator

Okna, okna (rok prod. 2018)
reż. Wojciech Solarz
Ida, (rok prod. 2013)
operator kamery
reż. Paweł Pawlikowski
Ozark (2017)

Chcemy iść przed naszymi bohaterami,
biec jeśli biegną - być blisko. A co zatym
idzie blisko ich emocji.
Paletta barw
Chcemy podzielić film na rozdziały: chłodny - mroźny oraz ciepły dla kilku scen.

POZYCJONOWANIE FILMU
Kryminał śledczy 88”
Target: 18-36 Media: internet, kino
Premiera: IV kw. 2019

Prisoners

film fab. (2013)
reż. Denis Villeneuve
BoxOffice: 250 348 widzów

Jestem mordercą

film fab. (2016)
reż. Maciej Pieprzyca
BoxOffice.pl: 188.499 widzow

Gone Girl

film fab. (2014)
reż. David Fincher
BoxOffice: 634 375 widzów

KONTAKT

MARIA NOSAL
Producent wykonawczy
Tel. 692 827 401
Maria.nosal93@gmail.com

