ANTONI WOJNAR

“Paul, Apostle of Christ", reż. A. Hyatt

"Dolina Bogów", reż. L. Majewski

"I'll Find You", reż. M. Coolidge

"Rapsodia Śląska"

"Cena władzy” reż. A. Biedrzycki

"Idzie Zima" - Kwiat Jabłoni

“Bitwa Warszawska”

"Powrót Pisarzy, reż. A. Biedrzycki

"The Nochats' Dance" Antoni Wojnar

"PZU - Sleepers",
reż. P. Polkowska

"Świat według Jana Pawła II, reż.
P. Kornobis

Jestem absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina
Warszawie oraz Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
(wydział jazzu).

w

Od grudnia 2017r. współpracuję, jako orkiestrator i aranżer,
z kompozytorem muzyki ﬁlmowej, laureatem Oscara, panem Janem
A.P. Kaczmarkiem. Dotychczas współpracowałem z p. Kaczmarkiem
przy pięciu ﬁlmach: „Valley of the Gods” (reż. L. Majewski), „Paul, Apostle
of Christ” (reż. A. Hyatt), „I’ll Find You” (reż. M. Coolidge), „The Happy
Worker” (reż. D. Dunham), „Śmierć Zygielbojma (reż. R. Brylski) oraz przy
„Rapsodii Śląskiej”, skomponowanej z okazji 100-lecia Powstania
Śląskiego.
Skomponowałem muzykę do czterech odcinków dokumentalnych z
serii pt. “Powrót Pisarzy” (nazwa robocza) w reż. Arka Biedrzyckiego
(premiera w 2021r.). Skomponowałem również muzykę do spektaklu
Teatru Telewizji pt. “Cena Władzy” (reż. A. Biedrzycki), a także do trzech
ﬁlmów pełnometrażowych dokumentalnych (dwa z nich miały
premierę w Telewizji Polskiej). Skomponowałem również muzykę do
kilku spotów reklamowych dla IPN-u z okazji 100-lecia Bitwy
Warszawskiej (emitowanych w Telewizji Polskiej) oraz do
fabularyzowanego, pełnometrażowego ﬁlmu dokumentalnego
koprodukcji Chimney Poland oraz IPN (premiera w 2021r.)
Jako autor piosenek współpracuję z popularnym zespołem Kwiat
Jabłoni. Na debiutancką płytę tego zespołu (wydaną przez Agorę)
skomponowałem piosenkę “Za siódmą chmurą”. Na drugą płytę
skomponowałem dwie piosenki - jedna z nich pt. “Idzie Zima” miała
premierę w grudniu 2019r. (współautorem muzyki jest również Kasia
Sienkiewicz, wokalistka zespołu) i przez cztery tygodnie była na Liście
Przebojów Programu 3.
W grudniu 2018 r. nakładem prestiżowego wydawnictwa DUX ukazała
się moja debiutancka płyta, która zebrała pozytywne recenzje w kraju
i za granicą. Komponuję także utwory autonomiczne oraz piosenki. Do
tej pory odbyły się dwie premiery moich kompozycji - Suity
skomponowanej na zamówienie Międzynarodowego Festiwalu
Akordeonowego w Sulęczynie w 2018 r. oraz Utworu napisanego na
zamówienie wydawnictwa DUX. W lutym 2020 r. odbyła kolejna
prapremiera mojej kompozycji zamówionej przez wybitnego polskiego
akordeonistę, Pawła A. Nowaka.
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