reżyseria

MARTHA COOLIDGE

ADELAIDE CLEMENS LEO SUTER URSULA PARKER SEBASTIAN CROFT
STEPHEN DORFF z CONNIE NIELSEN i STELLAN SKARSGÅRD

DAVID S. WARD i BOZENNA INTRATOR producenci FRED ROOS ZBIGNIEW RACZYNSKI & LUKAS RACZYNSKI BOZENNA INTRATOR
executive producer ALEXANDER ROOS producent liniowy RICHARD SCHLESINGER zdjęcia ALEXANDER GRUSZYNSKI ASC
scenograﬁa MAREK DOBROWOLSKI kostiumy ELZBIETA RADKE montaż ERIC SEARS ACE RICHARD CHEW ACE PAUL SEYDOR ACE
muzyka JAN A. P. KACZMAREK

scenariusz

ZNAJDĘ CIĘ w reżyserii ikony amerykańskiej kinematograﬁi Marthy Coolidge to hollywoodzki ﬁlm,
inspirowany losami Polskich muzyków z lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku. Martha Coolidge jest
autorką takich kultowych ﬁlmów jak: „Historia Rose” z Laurą Dern, „Dziewczyna z doliny” z Nicolasem
Cagem, „Angie” z Giną Davis, „Wschodząca gwiazda” z Halle Berry i Klausem Marią Brandauerem, „Książę
i ja” oraz kultowych seriali – „Strefa mroku” czy „Seks w wielkim mieście”. Autorami scenariusza są
David S. Ward (zdobywca Oscara za „Żądło”) i Bożenna Intrator. Niezwykłą muzykę do ﬁlmu napisał
Jan A.P. Kaczmarek.
Robert Pułaski i Rachel Rubin mają zaledwie po 10 lat, kiedy spotykają się w szkole muzycznej.
W wielokulturowej Łodzi, mieście tętniącym życiem i przeżywającym w okresie międzywojennym wielki
rozkwit, czas płynie pozornie beztrosko w kręgach ziemiańsko-burżuazyjnych, do których należą Robert
i Rachel. Obydwoje żyją muzyką i marzą o tym, że wystąpią kiedyś razem na scenie prestiżowego Carnegie
Hall w Nowym Jorku. Nie spodziewają się, że wybuchnie wojna, która ich bardzo doświadczy…
Dużą część ZNAJDĘ CIĘ nakręcono w Łodzi i w Krakowie. Film posiada znakomitą międzynarodową obsadę.
Głównych bohaterów zagrali przystojny i obdarzony pięknym głosem Leo Suter - wschodząca gwiazda
z Wielkiej Brytanii oraz młoda i utalentowana Adelaide Clemens – Australijka mająca już za sobą kilka
wyjątkowych ról w ﬁlmach takich jak: „Wielki Gatsby” czy „Generacja Hmm”. W role Roberta i Rachel jako
dzieci wcielili się Ursula Parker z Nowego Jorku oraz Sebastian Croft z Londynu.
W kluczowych rolach drugoplanowych wystąpili: Stellan Skarsgård, ulubiony aktor Larsa von Triera, znany
szerszej publiczności między innymi z „Piratów z Karaibów“ i „Mamma Mia“, Connie Nielsen, odtwórczyni
głównej roli w „Gladiatorze” i Królowa Hippolita w „Wonder Woman” oraz Stephen Dorﬀ, bohater takich
ﬁlmów jak „Wieczny łowca”, „Między miejscami”.
Na ekranie ujrzymy także plejadę polskich aktorów: Małgorzatę Kożuchowską, Weronikę Rosati, Macieja
Zakościelnego, Jacka Braciaka, Karolinę Porcari, Marcina Czarnika, Lecha Mackiewicza, Mirosława
Zbrojewicza, Ewę Błaszczyk, Monikę Dryl, Katarzynę Michalską, Janusza Germana, Kamila Kulę, Redbada
Klynstrę, Agnieszkę Wagner i innych. Zobaczymy też ponad 4000 statystów.
W amerykańską produkcję ﬁlmową zaangażowane są również inne polskie nazwiska: Marek Dobrowolski Amerykanin z polskimi korzeniami odpowiedzialny za całość production design, a wspierali go tak wybitni
polscy scenografowie jak Magdalena Dipont oraz Robert Czesak. Na czele działu operatorskiego stoi
amerykański artysta polskiego pochodzenia, Alexander Gruszyński. Głównymi producentami są Zbigniew
John Raczyński, polsko-kanadyjski biznesmen i producent ﬁlmowy, zainspirowany życiem swojej rodziny
w przedwojennej Łodzi, gdzie „polskość” oznaczała symbiozę czterech kultur oraz Bożenna Intrator,
polsko-amerykańska scenarzystka, pisarka i tłumaczka.
Pierwszy zarys historii ﬁlmu „Znajdę Cię” został nakreślony po polsku przez producenta Zbigniewa
Raczyńskiego, później rozwinięty i napisany po angielsku w formie scenariusza przez Bożennę Intrator.

Oscarowi twórcy, którzy wzięli udział w realizacji ﬁlmu:

MARTHA COOLIDGE

- wyreżyserowała ﬁlmy, które zdobyły nominacje do Oscara - Laura Dern otrzymała swoją pierwszą
nominację do Oscara za rolę w Historia Rose, podobnie Diane Ladd.

DAVID S. WARD

– amerykański reżyser i scenarzysta. Jego scenariusz do Żądła zdobył Oscara za najlepszy oryginalny
scenariusz, a scenariusz Bezsenność w Seatle miał nominację do Oscara.

FRED ROOS

– amerykański producent ﬁlmowy i legenda castingu. Zdobył Oscara za wyprodukowanie
Ojca Chrzestnego II; nominowany był do Oscara za Czas Apokalipsy. Filmy, których był producentem
lub reżyserem castingu, miały ponad 100 nominacji do Oscara.

JAN A. P. KACZMAREK

– polski kompozytor, autor muzyki do ponad 60 ﬁlmów. Laureat Oscara za muzykę do ﬁlmu Marzyciel.

MICHAEL MINKLER

– amerykański inżynier dźwięku. Otrzymał 3 Oscary za dźwięk do ﬁlmów Dreamgirls, Chicago,
Helikopter w ogniu.

RICHARD CHEW

– amerykański montażysta, producent, operator ﬁlmowy, najbardziej znany z montażu nagrodzonych
Oscarem Gwiezdnych wojen; nominowany do Oscara za Lot nad kukułczym gniazdem.
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