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„Ukryta gra” – polska produkcja z gwiazdorską obsadą w kinach od 8 listopada 
 
Szpiedzy, zimna wojna i wyścig mocarstw – „Ukryta gra” Łukasza Kośmickiego, najnowsza 
produkcja Watchout Studio, to trzymający w napięciu thriller szpiegowski. Jego akcja rozgrywa się 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na początku lat 60. W filmie wystąpiła gwiazdorska obsada – 
Bill Pullman, Robert Więckiewicz, Lotte Verbeek i Aleksiej Sieriebriakow. „Ukryta gra” trafi na 
ekrany polskich kin 8 listopada, a już dziś można zobaczyć oficjalny plakat zapowiadający premierę 
filmu. 
 
Jeden ruch może zmienić historię 
Akcja filmu toczy się w latach 60., w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Bill Pullman wciela się 
w rolę Joshuy Mansky’ego, genialnego matematyka, który u szczytu kryzysu kubańskiego zostaje 
porwany przez amerykańskie tajne służby. Nadużywający alkoholu zapomniany geniusz ma wystąpić 
w szachowym pojedynku przeciwko sowieckiemu mistrzowi Gawryłowowi na międzynarodowym 
turnieju. Rywalizacja jest jednak tylko przykrywką dla szpiegowskiej rozgrywki. Kiedy sojusznicy 
okazują się wrogami i nie wiadomo, komu naprawdę ufać, Mansky musi wykonać decydujący ruch 
mający powstrzymać konflikt nuklearny.   
 
– Bardzo cieszę się, że miałem okazję przyjechać i poznać Warszawę. Kiedy kręci się film  
w danym mieście, poznaje się je od zupełnie innej strony. Odwiedza się najbardziej wyjątkowe 
plenery, kręci się w miejscach, których nie widzieli nawet mieszkający tutaj całe życie warszawiacy. 
Byliśmy w niedostępnych na co dzień pomieszczeniach Pałacu Kultury i Nauki, widzieliśmy go w innym 
oświetleniu. Miałem naprawdę wiele szczęścia – podkreślał Bill Pullman. 
 
Kto jest kim w grze o wszystko?  
„Ukryta gra” to pełen napięcia thriller szpiegowski z międzynarodową gwiazdorską obsadą. Oprócz 
Billa Pullmana („Dzień niepodległości”, „Zagubiona autostrada”), w filmie występuje Robert 
Więckiewicz („Pod mocnym aniołem”, „W ciemności”) w roli dyrektora Pałacu Kultury i Nauki. 
Ponadto w obsadzie znajdują się Lotte Verbeek („Nic osobistego”, „Outlander”, „Rodzina Borgiów”), 
James Bloor („Dunkierka”), Aleksiej Sieriebriakow („Lewiatan”, „Ładunek 200”) i Corey Johnson 
(„Kapitan Phillips”, „Ultimatum Bourne’a”). 
 
– Ten film jest wypadkową kilku elementów, które fascynowały nas z Marcelem Sawickim, 
współautorem scenariusza. Czyli postać głównego bohatera, która przechodzi radykalną przemianę 
pod silną presją okoliczności, w niesamowitym miejscu i fascynujących czasach – w Pałacu Kultury 
i Nauki na początku lat 60. – mówi Łukasz Kośmicki, reżyser i scenarzysta filmu „Ukryta gra”. 
 
Polska produkcja powstała z udziałem nagradzanych twórców. Atmosferę lat 60., zimnej wojny 
i kryzysu kubańskiego buduje scenografia przygotowana przez Allana Starskiego. Klimat 
szpiegowskiej gry oddają zdjęcia Pawła Edelmana. Jedną z głównych ról w filmie odgrywa Pałac 
Kultury i Nauki. W scenografii Allana Starskiego oraz w obiektywie Pawła Edelmana budynek ten staje 
się jednocześnie symbolem epoki oraz niemym świadkiem wydarzeń filmowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bill Pullman oraz Pałac Kultury i Nauki na plakacie „Ukrytej gry”  
 

 
 
 
Plakat został zaprojektowany przez studio Type2, które odpowiada również za identyfikację 
wizualną produkcji.  
 
„Ukryta gra” będzie walczyć o Złote Lwy w Konkursie Głównym na 44. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni.  
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partnerem filmu jest miasto stołeczne Warszawa oraz Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. Film jest współ-
finansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Międzynarodowym agentem sprzedaży jest Hyde Park 
International, dystrybucję światową koordynuje K5 Film, a za krajową odpowiada NEXT FILM. 
 
Watchout Studio to dom produkcyjny założony w 2007 roku, prowadzony przez Piotra Woźniaka-Staraka 
i Krzysztofa Tereja. Na swoim koncie ma sześć filmów fabularnych, serial w produkcji i ponad 100 reklam. 
Najważniejsze tytuły: „Bogowie” (2,2 miliona widzów) i „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” (1,8 
miliona widzów) – wielokrotnie nagradzane na festiwalach w Gdyni, Camerimage oraz przez kapitułę 
Polskich Nagród Filmowych Orły. 
 
--- 
UKRYTA GRA 
 
W rolach głównych: Bill Pullman, Robert Więckiewicz, Lotte Verbeek, James Bloor, Aleksiej Sieriebriakow, Corey 
Johnson, Nicholas Farrell, Jewgienij Sidichin. 
 
Reżyseria: Łukasz Kośmicki  
Scenariusz: Łukasz Kośmicki, Marcel Sawicki 
Zdjęcia: Paweł Edelman PSC 
Scenografia: Allan Starski 
Muzyka: Łukasz Targosz 
Kostiumy: Ewa Gronowska 
Charakteryzacja: Ewa Drobiec, Agnieszka Hodowana 
Montaż: Robert Gryka, Wolfgang Weigl, Krzysztof Arszennik 
Dźwięk: Jarosław Bajdowski, Michał Fojcik, Bartłomiej Bogacki 
Casting: Jeremy Zimmermann, Nadia Lebik 
Kierownik produkcji: Magdalena Malisz 
Producenci wykonawczy:  Justyna Pawlak, Oliver Simon 
Producent: Piotr Woźniak-Starak, Krzysztof Terej, Daniel Baur 
Produkcja: Watchout Studio we współpracy z K5 Film 
Dystrybucja w Polsce: NEXT FILM 
Agent sprzedaży międzynarodowej: Hyde Park International 
Koprodukcja: TVN S.A., NEXT FILM, Canal+, Big City Outdoor, The Story Lab, Poręczenia Kredytowe, Kosafilm, 
Galeria Olśnienia – GO Justyna Chodkowska 

  
Oficjalny profil filmu na Facebooku: https://www.facebook.com/ukrytagra/ 
Oficjalny profil filmu na Instagramie: https://www.instagram.com/ukrytagra/   

 
KONTAKT DLA MEDIÓW: 
Joanna Jakubik 
NEXT FILM  
joanna.jakubik@next-film.pl 
514 793 494 
 
Gabriela Jaguszewska 
albo albo 
g.jaguszewska@alboalbo.com 
668 887 660 
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