
POKAZY  ILUZJI:  
  

SZTUKA MALOWANIA PIASKIEM 
Unikalna  sztuka,  która  w  Polsce  zdobyła  swoją  popularność  po  wygranej  Pani  Tetiany  w  programie  „Mam  
Talent”.    
  
Jak  to  się̨  odbywa?  
    
W  trakcie  pokazu  artysta  tworzy  historię,  opowiedzianą  przy  pomocy  piaskowych  obrazów.  Obraz  ze  stołu  
piaskowego  jest  transmitowany  na  ekran,  z  którego  publiczność  ogląda  show.  Istnieją  dwie  opcje  
piaskowego  pokazu  do  wyboru:    
  
  
 
 
 
Malowana klasycznym piaskiem 
  
  
  
  

  
  
  

Malowana kolorowym piaskiem  
  
  
  
  
  

  
JĘDRZEJ BUKOWSKI – iluzjonista 

Iluzjonista Jędrzej Bukowski - gość wielu programów telewizyjnych, zdobywca Grand Prix, 
jedyny iluzjonista w Polsce z tytułem Doktora, do niedawna 

wykładowca na Politechnice Wrocławskiej, który zachwycił 
menadżera samego Davida Copperfielda. Od 15 lat 

iluzjonista uświetnia największe wydarzenia w Polsce, 
zaś wśród widzów znalazły się osoby ze wszystkich 
kontynentów. Jego pokazy iluzji zainspirowały 
twórców serialu "Ojciec Mateusz" do stworzenia 
całego odcinka na bazie iluzji Jędrzeja Bukowskiego. 
Iluzjonista jest też twórcą iluzji stworzonych na 
potrzeby "Mistrza i Małgorzaty" - sztuki otwierającej 

największy na Dolnym Śląsku Teatr Muzyczny 
"Capitol". Iluzjonista jest autorem pierwszej w Europie 

zaawansowanej technicznie wystawy "Sekrety iluzjonistów" 
prezentowanej w 7 krajach. Oprócz wiedzy nabytej pod okiem 

Mistrza z Hamburga, Iluzjonista dysponuje aż 15 tonami magicznych scenografii. To 
starannie wyreżyserowany, emocjonujący pokaz iluzji, jaki oferują tylko najsłynniejsi 
iluzjoniści.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-ML4MRnJWF8#t=59 
 
 



MALOWANIE ŚWIATŁEM 
 
Malowanie światłem to pokaz wymagający 
ciemności. W tej technice można 
opowiedzieć dowolną historię. 
Pokaz trwa około 10-15 minut. Światło 
szybko ginie, więc pokazy są bardzo 
dynamiczne. Można pokazać duże obiekty i 
duże plany.  
 
Ekran pokazowy ma około 3x2 m. 
 
 
Po stronie zamawiającego:    
- garderoba 
- całkowite zaciemnienie 
- posiłek obiadowy dla 3 os. 
- nocleg ( pokój 1-osobowy, pokój 2-osobowy) 
 
 

 
ILUZJONISTA - pokaz magii przy stolikach 

 
 
 



TEATR OGNIA 

 
Każdy pokaz ma swój unikalny charakter, 
motyw przewodni, nawiązanie historyczne 
lub zadany temat artystyczny. 
Wyjątkowa gra aktorska, duża ilość� 
pirotechniki scenicznej, wyjątkowe 
płonące rekwizyty dedykowane sztuce 
reshow, płonąca scenografia, efekty 
świetlne, unikatowe efekty specjalne, 
płonące elementy strojów, duża dynamika 
pokazu. 
 
 
 
Istnieje możliwość przedłużenia i urozmaicenia pokazu: propozycja: 

 
POKAZ ILUZJI SCENICZNEJ 
 
Zapraszamy w Magiczną podróż̇ do świata pełnego Magii i Iluzji - w którym rzeczy 
niewytłumaczalne stają się̨ rzeczywistością̨. W podróż̇ zaprasza jeden z najlepszych 
polskich iluzjonistów. Od ponad 10 lat zapewnia rozrywkę̨ na najwyższym poziomie. Pokazy 
i widowiska w jego wykonaniu to połączenie znakomitych iluzji zręcznościowych, dużych 
efektów scenicznych, magicznych sztuk z udziałem publiczności oraz dużej dawki 
pozytywnego humoru. Repertuar pokazów dobierany jest tak, aby zapewnić ́rozrywkę̨ na jak 
najwyższym poziomie.  

v   Pokaz Iluzji Sceniczny - „Standardowy”  

Iluzjonista stojąc na scenie lub w dobrze widocznym miejscu 
przenosi wszystkich w magiczny świat iluzji. Artysta prezentuje 
efekty iluzjonistyczne w akompaniamencie odpowiednio 
dobranej muzyki, pomiędzy którymi nawiązuje bezpośredni 
kontakt z publicznością̨. Poszczególne osoby z widowni 
zapraszane są̨ na scenę̨ do pomocy przy wykonywaniu 
magicznych sztuk.  
 
-  „Magiczne” pojawienie parasoli, stalowe obręcze, autorski numer ze sznurem, efekty 
manipulacyjne    

-  Deszcz monet - wyczarowanie monet z najdziwniejszych miejsc 
garderoby widza.   

-  Przebieraniec - osoba z publiczności staje się̨ 
„Profesjonalnym Iluzjonistą”   
-  Przepowiadanie myśli widzów   
-  Uwolnienie się̨ z solidnych kajdan - legendarnego 
iluzjonisty Houdiniego  
 

v   Pokaz Sceniczny - „Magiczny Event” z asystentką  
 

- Lewitacje, szybkie metamorfozy asystentki i iluzjonisty, 
spektakularne zniknięcia 
- Niesamowity efekt przecięcia kobiety na pół,  
- Będziesz świadkiem jak asystentka Tomka unosi się̨ w powietrzu lub znika w skrzyni.  



 
Pokaz ten obfituje w magiczne efekty prezentowane przez znanych 
iluzjonistów takich jak: David Copperfield, Harry Houdini, Hans Klok - 
opracowane w nowoczesnej i nowatorskiej aranżacji oraz 
choreografii.  
Iluzjonista wraz z piękną̨ asystentką przenoszą̨ widzów w świat 
prawdziwej magii, prezentując efekty iluzjonistyczne na światowym 
poziomie z wykorzystaniem wielkich rekwizytów scenicznych z 
udziałem publiczności na scenie. Cały pokaz oprawiony jest muzyką, 
efektami specjalnymi, pirotechniką sceniczną oraz pozytywną dawką 
dobrego humoru.  
 

v   Pokaz Iluzji Sceniczny - „Standardowy” + Pokaz Mikroiluzji - pokaz iluzji z bliska  
   
Iluzjonista bardzo łatwo nawiązuje kontakt z publicznością̨, co jest bardzo ważne przy tego 
typu pokazach. Iluzjonista podchodząc do poszczególnych stolików lub do grupy osób 
prezentuje im magiczne sztuki z dziedziny Mikroiluzji. Sprawia, że pożyczone rzeczy widzów 
takie jak: pierścionki, monety, banknoty, karty itp. znikają̨ i pojawiają̨ się̨, rozdwajają̨ czy 
unoszą̨ się̨ w powietrzu.  
 

ü   Ekskluzywne show sceniczne na najwyższym poziomie...  

 
 
 


