
IVAN & DÁVID POPOVIČ
O T E C  A  S Y N

Otec a syn... ale už dlhé roky aj najbližší spolupracovníci naj-
mä v oblasti animovaného filmu. Škála ich umeleckých záuj-
mov je však oveľa širšia.

Ivan začínal ako karikaturista. Jeho kreslené vtipy začali novi-
ny uverejňovať v čase, keď mal autor len trinásť rokov. Neskôr 
k tomu pribudla ilustrácia, plagátova tvorba, maľba, diela v ar-
chitektúre, tvorba logotypov, založenie výstavných galérií. Na-
písal aj ilustroval viacero kníh pre deti i dospelých. Patrí medzi 
zakladateľov slovenského animovaného filmu.  Ivan Popovič

Hanblivá kráska

Voda, čo ma 
drží nad vodou

Spln
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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.



Dávid začínal ako fotograf so ženským 
aktom, ale neskôr fotografoval aj oper-
né inscenácie, muzikály, balet. Z ciest po 
svete prináša svoj pohľad na Indiu, Myan-
mar, Thajsko, Vietnam, Kambodžu, Čínu... 
Pracuje ako grafický dizajnér (knihy, časo-
pisy, PR kampane), ale aj ako animátor, 
scénarista a  režisér (reklamné a  vzdelá-
vacie TV a internetové spoty).

Dávid Popovič Zrkadlo

Duchovno

Pramene

Farby pláže

Nebeský chodník

Radosť
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Možno si na tých dvoch ešte pamätáte. V roku 2005 vysta-
vovali spolu aj u nás – vo Varšave i v Krakove. Výsledkom ich 
spolupráce je aj jeden z najväčších projektov v dejinách slo-
venského animovaného filmu: „Mať tak o koliesko viac!“ Je 
to rodinný 52-dielny seriál o vynálezoch, ktorý si získal nielen 
srdcia a záujem domácich divákov, ale dostal aj viacero pre-
stížnych ocenení na medzinárodných festivaloch (Mníchov, 
Seoul, Kremnica). V spoločnej autorskej dielni momentálne 
finišujú animovaný projekt „Miro Jilo/Moje srdce“. Téma i jej 
spracovanie by malo byť pre divákov ďalším prekvapením!

www.mystudio.sk

Dávid & Ivan Popovič

Design knihy a knižný videotrailer

Roztiahnuté nožnice – hudobný videoklip

Mať tak o koliesko viac! – Robot

Miro jilo/Moje srdce
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