
Informacja prasowa  

  

Warszawa, 17 sierpnia 2016r. 

 

 

Polska produkcja nominowana do głównej nagrody na 

World Film Festival w Montrealu. 

 

 

„Tytanowa Biel” (ang. Titanium White), debiut reżyserski Piotra Śmigasiewicza, 

powalczy o nagrodę główną na 40. Edycji Montreal World Film Festival.  Film jest polską 

produkcją z międzynarodową obsadą. W rolach głównych występują: Piotr Adamczyk, 

Luca Calvani, Alessandra Mastronardi i Torsten Voges.   

 

Dominik (Piotr Adamczyk), doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujący się historią 

sztuki, na zlecenie profesora (Torsten Voges), wyrusza do Porto Ercole, by zebrać materiał  

o najbardziej tajemniczym okresie życia Caravaggia. Gdy poznaje Silvię (Alessandra 

Mastronardi) i miejscowego księdza Paolo (Luca Calvani), niespodziewanie staje się częścią 

kryminalnej intrygi, krok po kroku odkrywając skrzętnie skrywaną tajemnicę niepozornego 

miasteczka. Okazuje się, że świat sztuki, który Dominik znał do tej pory, nie jest tym, czym 

mógł się wydawać... 

Pozory mylą 

 

To wrażenie, które nasuwa się już w pierwszych minutach filmu i nasila z każdą kolejną sceną, 

która raz przybliża nas, raz oddala od prawdy, tropionej okiem głównego bohatera. Tu nic nie 

jest oczywiste. Od tytułu, przez postaci na obrazach Caravaggia, po bohaterów, którzy 

zmieniają oblicze w zależności od punktu spojrzenia i wrażliwości odbiorcy. 

 

Gdyby wielcy malarze robili filmy, tworzyliby takie obrazy 

 

W „Tytanowej Bieli” akcja maluje się powoli, a intryga nęci zmysły przejmującą muzyką Pawła 

Mykietyna i plastycznymi ujęciami, inspirowanymi stylem malarskim Caravaggia. 

-„Wiele kryminalnych produkcji koncentrując się na tematyce fałszowania dzieł sztuki, 

opowiada historię opierającą się głównie na sensacji wokół kradzieży. Niewielu twórców 

skupia się przy tym na malarskości samego opowiadania o sztuce, zamykając niejako akcję 

filmu w klimacie poruszanych dzieł. „Tytanowa Biel”, to malarski dreszczowiec w klimacie 

slow cinema. Tajemnicza opowieść o poszukiwaniu prawdy w duchu obrazów Caravaggia”. – 

Piotr Śmigasiewicz (reżyser).   

Obraz jest polską produkcją z międzynarodową obsadą. W głównej roli zobaczymy Piotra 

Adamczyka. W pozostałych rolach występują: Luca Calvani ("The International” 2009 r.  

reż. Tom Tykwer, "Kryptonim U.N.C.L.E.” 2015 r. reż. Guy Ritchie), Alessandra Mastronardi 

("Zakochani w Rzymie" 2012 r. reż Woody Allen), Torsten Voges („Big Lebowski” 1998 r.). 

reż. Ethan i Joel Coen), Gedeon Burkhard („Bękarty Wojny” 2009 r. reż. Quentin Tarantino) 
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oraz Daniel Olbrychski i Paulina Holtz. W filmie, oprócz oryginalnej muzyki skomponowanej 

przez Pawła Mykietyna, usłyszymy utwory włoskiego kompozytora Carlo Gesualdo da Venosa, 

rówieśnika Caravaggia (XVI w.). Mocnym atutem filmu są też wyjątkowe zdjęcia, za które 

odpowiada Arkadiusz Tomiak. 

Pokaz na kanadyjskim festiwalu będzie światową premierą “Tytanowej Bieli”. W Polsce film 

wejdzie na ekrany kin 25 listopada br. Dystrybutorem jest Kino Świat. Poza Polską film ma 

zaplanowaną dystrybucję w kilkunastu krajach: Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 

Brytanii, Irlandii, Francji, Australii, Słowacji, Estonii, Danii, Szwecji, Nigerii oraz  

na Węgrzech, Litwie i Łotwie. 

Tytuł: Tytanowa Biel/ Titanium White 

Gatunek: Thriller / Kryminał/ Slow cinema 

Scenariusz i reżyseria: Piotr Śmigasiewicz 

Zdjęcia: Arek Tomiak 

Producent: Jakub Rudnik 

Produkcja: Little Tree Entertainment 

Montaż: Jarosław Kamiński 

Scenografia Guliano Panutti 

Muzyka: Paweł Mykietyn  

Język: angielski 

Występują: Piotr Adamczyk, Luca Calvani, Torsten Voges, Alessandra Mastronardi,  

Daniel Olbrychski, Fabio Troiano, Gedeon Burkhard 

Premiera: 25 listopada 2016 r. 

Piotr Śmigasiewicz - scenarzysta i reżyser polskiego pochodzenia. Absolwent wydziału 

Reżyserii i Produkcji Filmowej na Huston Film School oraz Biznesu Międzynarodowego  

na University of Wales. W ostatnich latach, specjalizował się w reżyserii dokumentów  

i krótkich form w różnych zakątkach Europy. Wśród tytułów autorstwa reżysera, wymienić 

należy: The Player (2008, praca dyplomowa), Say Hello (2003), Somewhere Over the Rainbow 

(fabuła, 2011) oraz krótki film dokumentalny The Journey (24 min., 2007). 

Holograph Pictures  – (wcześniej Little Tree Productions) założone w 2013 r. przez 

producenta Jakuba Rudnika i reżysera Piotra Śmigasiewicza. „Tytanowa Biel” ( ang. Titanium 

White) jest ich debiutem fabularnym. Obecnie studio pracuje nad dwoma pełnometrażowy 

fabułami: musicalem “Train Story” (na etapie developmentu), którego akcja toczy się w okresie 

Świąt Bożego Narodzenia między Nowym Jorkiem i Montrealem i “The 122nd Floor” (prace 

scenariuszowe) - mrocznym thrillerem rozgrywającym się w Hongkongu. 

40. Montreal World Film Festiwal - jubileuszowa edycja międzynarodowego festiwalu 

filmowego odbywającego się w Montrealu (Kanada). Festiwal akredytowany jest przez 

Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Producentów Filmowych (FIAPF) i jest jedynym  

w Ameryce Północnej festiwalem filmowym klasy „A”. Festiwal promuje nowatorskość 

i wielokulturowość.  

www.facebook.com/tytanowabiel 

Kontakt: Monika Chróścicka-Wnętrzak mcw@kulturapr.com.pl tel. 501570704 

http://www.facebook.com/tytanowabiel
mailto:mcw@kulturapr.com.pl
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Warszawa, 30 sierpnia 2016r. 

 

Andrzej Pągowski autorem plakatu filmu „Tytanowa biel”. 

 

Andrzej Pągowski, wybitny artysta grafik, zaprojektował plakat do filmu Piotra 

Śmigasiewicza „Tytanowa Biel”. Obraz trafi do polskich kin 25 listopada, a obecnie 

walczy o nagrodę główną na 40. Edycji Montreal World Film Festival.   

Andrzej Pągowski jest autorem ponad 1000 plakatów i laureatem prestiżowych nagród, między 

innymi na Międzynarodowym Konkursie na Najlepszy Plakat Filmowy i Telewizyjny w Los 

Angeles oraz Międzynarodowym Konkursie na Plakat Filmowy w Chicago. W jego portfolio 

znajdziemy plakaty do filmów najwybitniejszych polskich reżyserów jak „Amator” Krzysztofa 

Kieślowskiego, „Miś” Stanisława Barei, „Człowiek z żelaza” Andrzeja Wajdy, „Ręce do góry” 

Jerzego Skolimowskiego czy „Dziecko Rosemary” Romana Polańskiego. 

-„Zawsze staram się traktować widza jak osobę inteligentną, bo taki jest. Dlatego szukam  

w plakacie anegdoty, jakiejś tajemnicy. Chcę podziałać na widza, przyciągnąć, zaintrygować 

go sztuką nawet w plakacie komercyjnym – powiedział Andrzej Pągowski. -Kieruję się słowami 

Franciszka Starowieyskiego, który uważał, że plakat powinien działać tak, że jak ktoś go widzi 

na ulicy to mówi „O!” - bo go zaciekawił, a jak wychodzi z kina czy teatru mówi „Acha" - bo 

zrozumiał. I mam nadzieję, że plakat do filmu Tytanowa biel” właśnie taki jest” – dodaje.  

W nawiązaniu do hasła, które towarzyszy filmowi „Tytanowa biel – pozory mylą”, artysta 

przygotował kilka zaskakujących odsłon plakatu. Niebawem zobaczymy kolejne.  

 

Obraz jest polską produkcją z międzynarodową obsadą. W głównej roli zobaczymy Piotra 

Adamczyka. W pozostałych rolach występują: Luca Calvani ("The International” 2009 r.  

reż. Tom Tykwer, "Kryptonim U.N.C.L.E.” 2015 r. reż. Guy Ritchie), Alessandra Mastronardi 

("Zakochani w Rzymie" 2012 r. reż Woody Allen), Torsten Voges („Big Lebowski” 1998 r.). 

reż. Ethan i Joel Coen), Gedeon Burkhard („Bękarty Wojny” 2009 r. reż. Quentin Tarantino) 

oraz Daniel Olbrychski i Paulina Holtz. W filmie, oprócz oryginalnej muzyki skomponowanej 

przez Pawła Mykietyna, usłyszymy utwory włoskiego kompozytora Carlo Gesualdo da Venosa, 

rówieśnika Caravaggia (XVI w.). Mocnym atutem filmu są też wyjątkowe zdjęcia, za które 

odpowiada Arkadiusz Tomiak. 

Główny bohater „Tytanowej bieli” Dominik (Piotr Adamczyk), doktorant Uniwersytetu 

Wrocławskiego, zajmujący się historią sztuki, na zlecenie profesora (Torsten Voges), wyrusza 

do Porto Ercole, by zebrać materiał o najbardziej tajemniczym okresie życia Caravaggia. Gdy 

poznaje Silvię (Alessandra Mastronardi) i miejscowego księdza Paolo (Luca Calvani), 

niespodziewanie staje się częścią kryminalnej intrygi, krok po kroku odkrywając skrzętnie 

skrywaną tajemnicę niepozornego miasteczka. Okazuje się, że świat sztuki, który Dominik znał 

do tej pory, nie jest tym, czym mógł się wydawać... 
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„Tytanowa biel” właśnie walczy o nagrodę główną na 40. Edycji Montreal World Film Festival.   

Twórcy najlepszego filmu w konkursie międzynarodowym, w którym startuje „Tytanowa biel”, 

mają szansę na nagrodę w wysokości 250 tys. dolarów. Wyniki poznamy 5 września. W Polsce 

„Tytanowa biel” wejdzie na ekrany kin 25 listopada. Dystrybutorem jest Kino Świat. Poza 

Polską film ma zaplanowaną dystrybucję w kilkunastu krajach: Kanadzie, Stanach 

Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Australii, Słowacji, Estonii, Danii, 

Szwecji, Nigerii oraz na Węgrzech, Litwie i Łotwie.  

Tytuł: Tytanowa Biel/ Titanium White 

Gatunek: Thriller / Kryminał/ Slow cinema 

Scenariusz i reżyseria: Piotr Śmigasiewicz 

Zdjęcia: Arek Tomiak 

Producent: Jakub Rudnik 

Produkcja: Little Tree Entertainment 

Montaż: Jarosław Kamiński 

Scenografia Guliano Panutti 

Muzyka: Paweł Mykietyn  

Język: angielski 

Występują: Piotr Adamczyk, Luca Calvani, Torsten Voges, Alessandra Mastronardi,  

Daniel Olbrychski, Fabio Troiano, Gedeon Burkhard 

Premiera polska: 25 listopada 2016 r. 

Piotr Śmigasiewicz - scenarzysta i reżyser polskiego pochodzenia. Absolwent wydziału 

Reżyserii i Produkcji Filmowej na Huston Film School oraz Biznesu Międzynarodowego  

na University of Wales. W ostatnich latach, specjalizował się w reżyserii dokumentów  

i krótkich form w różnych zakątkach Europy. Wśród tytułów autorstwa reżysera, wymienić 

należy: The Player (2008, praca dyplomowa), Say Hello (2003), Somewhere Over the Rainbow 

(fabuła, 2011) oraz krótki film dokumentalny The Journey (24 min., 2007). 

Holograph Pictures  – (wcześniej Little Tree Productions) założone w 2013 r. przez 

producenta Jakuba Rudnika i reżysera Piotra Śmigasiewicza. „Tytanowa Biel” ( ang. Titanium 

White) jest ich debiutem fabularnym. Obecnie studio pracuje nad dwoma pełnometrażowy 

fabułami: musicalem “Train Story” (na etapie developmentu), którego akcja toczy się w okresie 

Świąt Bożego Narodzenia między Nowym Jorkiem i Montrealem i “The 122nd Floor” (prace 

scenariuszowe) - mrocznym thrillerem rozgrywającym się w Hongkongu. 

40. Montreal World Film Festiwal - jubileuszowa edycja międzynarodowego festiwalu 

filmowego odbywającego się w Montrealu (Kanada). Festiwal akredytowany jest przez 

Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Producentów Filmowych (FIAPF) i jest jedynym  

w Ameryce Północnej festiwalem filmowym klasy „A”. Festiwal promuje nowatorskość 

i wielokulturowość.  

www.facebook.com/tytanowabiel 

Kontakt: Monika Chróścicka-Wnętrzak mcw@kulturapr.com.pl tel. 501570704 

http://www.facebook.com/tytanowabiel
mailto:mcw@kulturapr.com.pl

