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O Nas
Studio Illusion Ray powstało w roku 2009 z inicjatywy Łukasza Smagi, który wcześniej pracował między
innymi dla Platige Image. Pracownicy studia mają wieloletnie doświadczenie zarówno w grafice 3D, jak i
realizacji projektów filmowych oraz gier. Filmy Illusion Ray można oglądać na dużym ekranie w kinach “7D
Max” w Polsce (Augustów, Gdańsk, Kraków, Łeba, Międzyzdroje, Niechorze, Ustka, Ustronie Morskie,
Zakopane), a także za granicą (Brazylia, Malezja, Izrael).
Naszym głównym celem jest tworzenie zachwycających filmów krótkometrażowych z zachowaniem
standardów współczesnej kinematografii. Skupiamy się na tworzeniu interaktywnych filmów oraz gier
przeznaczonych na najnowocześniejszy sprzęt do wirtualnej rzeczywistości np. Oculus Rift.
Poza filmami VR tworzymy tradycyjne filmy w technice 3D do kin wykorzystujących multisensoryczne
efekty jak np. pryskanie wodą, wiatr, trzęsienie fotelami.

Logo
Wszystkie formaty dostępne pod linkiem:
IR_Logo

Najnowsze informacje o firmie:
“The Beast Inside”
Aktualnie trwają prace nad pierwszą grą studia Illusion Ray zatytułowaną “The Beast Inside”.
Będzie to mroczny thriller opowiadający historię Adama który odkrywa poprzez retrospekcje
traumatyczne zdarzenia z przeszłości innej osoby. Gra dostępna będzie na okulary Wirtualnej
Rzeczywistości, ale również na PC oraz konsole. Premiera dema gry planowana jest na
początek 2017 roku.

Filmy:
"Solar System"
"Solar System 3D" to zdecydowanie najpiękniejszy film edukacyjny, jaki powstał do tej pory na
okulary Wirtualnej Rzeczywistości. Jest to popularnonaukowy film przeznaczony na VR pokazujący
piękno naszego Układu Słonecznego. W podróży po kosmosie zwiedzimy planety, księżyce oraz Słońce.
Film jest wyświetlany w kinach “7D Max” w Polsce z lektorem (w tej roli pani Krystyna Czubówna) i za
granicą.
Trailer: SolarSystem - Youtube
Plakat i screeny: SolarSystem

“Colossus”
Ten krótki film został zrealizowany specjalnie dla parku rozrywki w Rio de Janeiro, na dodatek w bardzo
nietypowy sposób - najpierw zaprojektowany został prawdziwy, czteroosobowy “wózek” z pełną
hydrauliką, a dopiero później powstała wirtualna trasa typu rollercoaster.
Plakat i screeny: TheColossus

"Motoride"
Film akcji typu rollercoaster. Premiera filmu miała miejsce we wrześniu 2015 roku. To produkcja pełna
przygód, pięknych krajobrazów oraz niebezpieczeństw. Film można obejrzeć na VR (pełna integracja z
najnowszym Oculus Rift) oraz w kinach “7D Max” w Polsce (kina z dodatkowymi wrażeniami takimi jak
poruszające sie fotele, powiew wiatru i inne) oraz za granicą.
Trailer: Motoride - Youtube
Plakat i screeny:Motoride

"Afterlife"
Pierwszy horror naszej produkcji. Film ukazał się w październiku 2015 roku i przeznaczony jest na VR
wykorzystujący najnowszego Oculus Rift oraz do kin 3D z dodatkowymi efektami. "Afterlife" mrozi krew w
żyłach przerażającym klimatem szpitala psychiatrycznego, mocną nastrojową muzyką oraz krwawymi
scenami - raczej nie dla ludzi o słabych nerwach. Film wyświetlany jest w kinach “7D Max” w Polsce oraz
za granicą.
Trailer: Afterlife - Youtube
Plakat i screny: Afterlife

"Piraci 3D"
Film z kategorii przygoda/akcja. Przygotowany do wyświetlania w kinach 3D (mnóstwo dodatkowych
efektów takich jak poruszające się fotele, wiatr, woda i inne). Miłośnicy przygód znajdą tu sporo,
fotorealistycznych lokacji - od zielonej dżungli, poprzez ruiny starożytnego miasta aż po zatopiony statek
piratów. Film można zobaczyć w kinach “7Dmax” w Polsce oraz za granicą.
Trailer: Pirates - Youtube
Plakat i screeny: Pirates 3D

"Dino Safari"
Produkcja, z której jesteśmy szczególnie dumni. To nasz pierwszy film przygotowany specjalnie na VR
(pełna integracja z najnowszym Oculus Rift) wydany w 2014 roku, który został pokazany w kinach
zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ta krótkometrażowa produkcja to spotkanie oko w oko z dinozaurami pełna niebezpieczeństw przygoda dla każdego widza, nawet młodszego.
Trailer: DinoSafari - Youtube
Plakat i screeny: DinoSafari

Ciekawostki
1. Kino w Gdańsku, w którym wyświetlane są nasze filmy, było pierwszym miejscem w Europie
wykorzystującym technologię wirtualnej rzeczywistości.
2. Firma Illusion Ray mimo swojej stosunkowo krótkiej działalności została już zauważona przez twórców
największego branżowego portalu gadzetomania.pl .
3. W kinie w Malezji, gdzie wyświetlane jest "Dino Safari", powstał specjalny, dedykowany filmowi
mini-park rozrywki dla dzieci.
DinoSafari Mini-Park
4. Illusion Ray była jedną z pierwszych w Polsce firm zajmujących się produkcją filmów dedykowanych
specjalnie na okulary VR.
5. Filmy powstałe w naszym studiu zostały docenione przez Epic Games - światowej klasy producenta
gier oraz oprogramowania do grafiki 3D.
EpicGames - Twitch

6. Film “Colossus” został zrealizowany w bardzo nietypowy sposób - najpierw zbudowano prawdziwy,
czteroosobowy “wózek” z pełną hydrauliką, a dopiero później powstała do niego wirtualna trasa typu
rollercoaster. Film można oglądać w parku rozrywki w Rio de Janeiro.
https://www.facebook.com/odysseynovaamerica/

Kontakt i Social Media
Przemysław Turski - CEO - Director of Sales
mob.: 796-985-700
e-mail: przemek@illusionray.com
Łukasz Smaga - CEO - Studio Manager
mob.: 697-821-880
e-mail: smaga@illusionray.com
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www.facebook.com/illusionraystudio
Youtube:
Illusion Ray - Youtube

