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Ojciec i syn... przez wiele ostatnich lat również najbliżsi współ-
pracownicy w dziedzinie filmu animowanego. Spektrum ich 
zainteresowań artystycznych jest jednak o wiele większe.

Ivan Popovič

Nieśmiała piękność

Woda, która 
utrzymuje 
mnie nad 

wodą
Pełnia
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Ivan zaczynał jako karykaturzysta. Gazety zaczęły publikować 
jego zabawne rysunki, gdy miał zaledwie trzynaście lat. W póź-
niejszym okresie zajął się również ilustracją, tworzeniem plaka-
tów, malarstwem, pracami w architekturze, tworzeniem logoty-
pów oraz założeniem galerii wystawowych. Jest autorem oraz 
ilustratorem wielu książek dla dzieci i dorosłych. Został uznany 
za jednego z założycieli słowackiego filmu animowanego.
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Sledujte nás
na našich sociálnych
sieťach:

Slovenský inštitút
vo Varšave
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a webovej stránke:
www.mzv.sk/sivarsava
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Obserwujcie nas
na naszych serwisach
społecznościowych:

Instytut Słowacki
w Warszawie

i na stronie internetowej:
www.mzv.sk/sivarsava

numer 2020, rok 1 03.06.202013

„Wszystko, co chciałem wyrazić, jest na moich obrazach“ –
mawiał Andy Warhol. Daniel Brogyányi, duchowy krewniak
Warhola ze Słowacji, kroczy tą samą ścieżką. Nic, co
wcześniej nie mignęło w jego oczach ani myśli, nie znajduje
się też na jego fotografiach. Odnajdziecie tam odpowiedzi
na wszystko, o co chcieliście zapytać autora, ale nie
wiedzieliście, jak. Dano Brogyányi niczego nie ukrywa.
Obnaża swoją duszę i oferuje ją każdemu, kto chce wstąpić
do jego świata.

P O R T R E T A R T Y S T Y :

Daniel BROGYÁNYI

To świat barw i humoru. Barw, które nie znają czerni,
humoru, który nie zna tabu. Barw, które z nieskrępowaną
dzikością ganiają się po obrazie, humoru, który podrażni,
ale nie zrani. Porzuca on czarno-białe postrzeganie
świata i oczy służą nam wyłącznie do śledzenia
kolorowych erupcji w ich wulkanicznym świecie.



Przygoda Dávida z fotografią rozpoczęła się 
od kobiecych aktów, ale później fotografował 
również inscenizacje operowe, musicale, balety. 
Jego podróże po świecie przedstawiają nam 
jego spojrzenie na Indie, Birmę, Tajlandię, Wiet-
nam, Kambodżę, Chiny... Pracuje jako grafik 
(książki, czasopisma, kampanie PR), jak również 
jako animator, scenarzysta i reżyser (spoty re-
klamowe i edukacyjne w TV i internecie). 

Dávid Popovič Lustro

Duchowość

Źródło

Barwy plaży

Niebiański chodnik

Radość
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Możliwe, że pamiętacie jeszcze ten duet. W 2005 roku razem 
prezentowali swoje dzieła również u nas – w Warszawie i w Kra-
kowie. Efektem ich współpracy jest także jeden z największych 
projektów w historii słowackiego filmu animowanego: „Mieć 
tak o jedno kółko więcej!“ Jest to rodzinny, 52-odcinkowy 
serial o wynalazkach, który skradł serca i wzbudził zaintere-
sowanie nie tylko rodzimych odbiorców, ale uzyskał również 
wiele prestiżowych nagród na festiwalach międzynarodowych 
(Monachium, Seul, Kremnica). We wspólnej autorskiej pra-
cowni kończą się własnie prace nad projektem animowanym 
„Miro Jilo/Moje serce“. Tematyka oraz sam proces produkcji 
będzie dla widzów zapewne kolejnym zaskoczeniem!

www.mystudio.sk

Dávid & Ivan Popovič

Dizajn książki i książkowy trailer wideo

Rozłożone nożyczki - teledysk

Mieć tak o jedno kółko więcej! - Robot

Miro jilo/Moje serce
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