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Zaproszenie 
do udziału w produkcji 

 

Serial sensacyjno-kryminalny 

z elementami science-fiction przeznaczony dla 16+. 
 

Sezon 1 – 10 odcinków, czas emisji 30-35 minut. 
 

W jednym zdaniu: 

Legendarny haker podziemia e-biznesu i zarazem 

champion krwawej gry chce zdobyć intrygującą go 

kobietę, nie tracąc wspólników oraz wygranych 

tokenów w grze, podczas podjętej ryzykownej walki 

z bezwzględnymi korporacjami show biznesu, 

w której najwyższą stawką jest blockchain 

kontrolujący wirtualne areny, na których czeka 

realna śmierć. 
 

Tło i koncepcja fabuły serialu zawarta jest 

dokumencie Tło i koncepcja serialu oraz w Pressbooku. 
 

Producent FINN Sp. z o.o. w koprodukcji 

z Łukaszem Konopką oraz CinemaVision, 

Fundacją Isyrius, Fundacją Informatyki 

i Zarządzania realizuje od 2018 roku z własnych 

środków finansowych produkcję serialu. 

Zaawansowanie działań okresu preprodukcji 

potwierdza opracowana dokumentacja: literacka, 

scenograficzna, organizacyjna oraz finansowa.  
 

Okres zdjęciowy odcinka pilotażowego jest 

zaplanowany w 2019 roku.  

Posiadamy sprzęt filmowy (m. in. kamery, 

obiektywy,) oraz studio postprodukcyjne (VFX, 

montaż, koloryzacja). Zdjęcia zostaną zrealizowane 

w rozdzielczości 4K / 5K, a wiele scen efektowych 

slow motion w wysokim klatkażu do 1000 fps. Kopie 

dystrybucyjne będą wykonane w rozdzielczości 

FullHD / UltraHD.  
 

Nie ma technicznych ograniczeń realizacyjnych. 

Dzięki dotychczas wykonanej pracy i poniesionym 

nakładom finansowym, pełna gotowość do zdjęć 

całego serialu będzie osiągnięta w krótkim czasie. 
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Produkcja 

(www.cinemavision.com) 
 

 

4K   |   komedia kryminalna 

 
3D 4K | serial edukacyjny 

 

3D 4K | serial edukacyjny 

 

W oparciu o scenariusze odcinków pierwszego sezonu serialu 

powstała dokumentacja 

 

 Sporządzono opcjonalne harmonogramy oraz kalendarzowe 

plany zdjęć. Przeprowadzono optymalizację wykonalności 

filmu i opracowano zdywersyfikowany budżet produkcji filmu. 

 Fabułę syntetyzuje dokument Koncepcja serialu, streszczenie 

fabuły, oraz: 

o dokument oraz 16-minutowy film przedstawiający 

streszczenie fabuły oraz bohaterów,  

o dokument oraz 15-minutowy film przedstawiający 

opracowane interfejsy i zasady gry oraz wyjaśniający 

ich wersje i okoliczności powstania. 

Filmy prezentują wykonaną już scenografię materialną 

i cyfrową oraz kostiumy bohaterów. 

 Przygotowano projekty graficzne i modele 3D scenografii 

obiektów. Opracowano cyfrowe, unikalne, wierne 

rekonstrukcje obiektów Rzymu i barbarzyńskich osad. 

 Opracowano projekty wszystkich postaci. Wykonane kostiumy, 

militaria i rekwizyty zmagazynowano. 

 Na bazie scenopisu oraz dokumentacji lokalizacji 

opracowywane są storyboardy kolejnych scen. Sekwencje walk 

generowane są w technice animatic. 

 dokumentacja jest dostępna przez Internet. 

Sprawną wykonalność projektu 

gwarantuje ekipa mająca doświadczenie w produkcji filmów 

historyczno-kostiumowych oraz sam Producent, organizator 

festiwali rekonstrukcji i walk historycznych.  

 
 

Koprodukcja 

               
                          3D 4K | dramat                                         4K | komedia rodzinna 
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