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OFERTA MECENATU NAD FILMEM
Stare fotografie mają niezwykłą moc, gdyż pokazują nam naszą przeszłość. Dają nam powód
do rozmyślań o własnych korzeniach i naszym miejscu w świecie. Dlatego, jako Fundacja Rzeszowska
podjęliśmy się produkcji filmu „Rzeszowskie janusze. Rodzina.”. Proponujemy Państwu objęcie
mecenatu nad filmem.
O FILMIE
„Rzeszowskie janusze. Rodzina.” to opowieść dokumentalna oparta na losach rodziny Januszów, a w
szczególności Leopoldyny Janusz, która była jedną z pierwszych kobiet fotografek w Galicji i prowadziła wspólnie
z mężem Edwardem zakład fotograficzny w Rzeszowie.
Januszowie pozostawili po sobie skarb w postaci olbrzymiego dorobku fotograficznego - blisko 30 tys.
artefaktów w postaci szklanych klisz, błon fotograficznych i odbitek zdjęć, które obrazują mieszkańców Rzeszowa
i okolic. Spuścizna ta jest jednym z największych i najlepiej zachowanych zbiorów historycznych zdjęć w Polsce.
Zdjęcia z tego zbioru są potocznie określane „januszami”.
Film prezentuje niepublikowane dotąd „janusze”, które przybliżają fragment historii Rzeszowa okresu
I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego. Jest ważny w kontekście przyszłorocznych obchodów
100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zanurza widza w świat, którego już nie ma oraz
spogląda wielowątkowo na unikalne dziedzictwo miejskiej fotografii. Akcentuje temat kobiety w historii fotografii
i kulturze miejskiej. Przybliża widzom historię dotykającą ich bliskich przodków i regionu oraz odnosi ją do
dziejów ogólnopolskich, a nawet światowych.
Atutem filmu jest jego bogata forma wyrazu, która bazuje na przenikaniu się reportażu dokumentalnego
z obrazem fabularnym, animacją i grafiką komputerową. Niezwykle istotnym elementem filmu jest zapis
rozmowy o rodzinie z Elżbietą Kaliszewską – współcześnie żyjącą potomkinią Edwarda i Leopoldyny Janusz.
Wykorzystanie techniki animacji 2.5D nada zdigitalizowanym zdjęciom, głębię pozwalającą niejako zanurzyć się
w scenie, tak jakby czas się zatrzymał. Niektóre z fotografii pejzażu miejskiego będą przenikać się ze
współczesnymi kadrami ukazując widzom Rzeszów równocześnie w przeszłości i teraźniejszości.
Scenariusz przewiduje rozbudowane sceny fabularne z udziałem aktorów Teatru im. Wandy
Siemaszkowej w Rzeszowie, w tym Anny Demczuk, Małgorzaty Próchnik-Chołka, Dagny Cipory i Michała Chołka.
Lokacja planu zdjęciowego obejmuje autentyczne i unikalne w skali kraju atelier w "Jadernówce" - Oddziale
Fotograficznym Muzeum Regionalnego Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. Wśród kolejnych lokacji
znajduje się ciemnia Fundacji Aparat Caffe w Rzeszowie, siedziba Estrady Rzeszowskiej umiejscowiona w willi
wybudowanej przez Leopoldynę dla Fryderyka Janusza oraz rzeszowskie ulice.
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Film jest kontynuacją produkcji „Rzeszowskie janusze” z 2016 r., którą można obejrzeć na stronie
Fundacji Rzeszowskiej www.rzeszowska.org.pl. Produkcja zakończy się z dniem 30 listopada 2017 r.

PROMOCJA FILMU
Premiera filmu „Rzeszowskie janusze. Rodzina” odbędzie się w styczniu 2018 r. w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie. Po premierze rozpocznie się promocja obrazu w mediach oraz poprzez organizację w 2018
r. pokazów specjalnych dla łącznie co najmniej 1000 widzów podczas Święta Paniagi 2018, festiwalu Wschód
Kultury – Europejski Stadion Kultury 2018, w Rzeszowskim Inkubatorze Kultury, w Domach Kultury i Muzeach w
Rzeszowie, Mielcu i okolicy, w szkołach ponadpodstawowych jako pomoc dydaktyczna podczas lekcji historii.
Ponadto, przewidujemy emisję filmu w telewizji w 2018r. Planowana jest też nieodpłatna dystrybucja
filmu na co najmniej 300 płytach DVD. Promocja filmu będzie odbywać się poprzez publikację zwiastuna filmu w
serwisie Youtube.com oraz dystrybucję informacji o filmie do mediów. W drugiej połowie roku film zostanie
udostępniony w całości w serwisie Youtube.com.

MECENAT NAD FILMEM
Proponujemy Państwu objęcie mecenatu nad filmem poprzez finansowe wsparcie produkcji filmowej.
Do zamknięcia produkcji filmowej potrzebujemy 5 000 zł na pokrycie kosztów praw autorskich, wizerunkowych i
licencji planowanych do wykorzystania w filmie fotografii, utworów literackich i utworów audio-video. Każde
wsparcie jest dla nas ważne, aby móc zebrać brakujące środki.
W zamian proponujemy promocję Mecenasa (zamieszczenie logo lub informacji o nazwie firmy) w
napisach końcowych filmu, materiałach i drukach promocyjnych, a w szczególności tych kierowanych do mediów
lokalnych oraz ogólnopolskich, przekazanie określonej ilości zaproszeń na premierę i płyt DVD z filmem,
możliwość ekspozycji stoiska reklamowego/promocyjnego Mecenasa podczas premiery.
Mamy nadzieję, że „Rzeszowskie janusze. Rodzina” dostarczą widzom chwil wzruszenia i zadumy nad
przemijającym obrazem Rzeszowa oraz zainspirują współczesne pokolenia do odkrywania własnych korzeni.
Wierzymy, że wspólnie z nami zechcą Państwo wpłynąć na wzrost poczucia rzeszowskiej tożsamości kulturowej
i dumy mieszkańców z miejsca pochodzenia. Istotne jest to, aby pokazywać to co łączy mieszkańców regionu.
Jesteśmy również otwarci na propozycje z Państwa strony.
Oferta jest aktualna do 31 października 2017r. Zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem,

Ilona Dusza Kowalska
tel. 737 900 850
e-mail: fundacja@rzeszowska.org.pl
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