
ARKADIUSZ  AMON WIATROWSKI

ILUZJONISTA 



DLACZEGO  TEN  DZIEŃ  BĘDZIE  DLA  WAS 
WYJĄTKOWY?

Występ iluzjonisty to wyszukana atrakcja, która jest w stanie
wyróżnić i uświetnić ważne momenty na wielu płaszczyznach.

Pragnę Państwa zaprosić na magiczne przedstawienie,
które wprowadza nie tylko w zdumienie, ale jest przede wszystkim
interaktywną zabawą, w której bezpośrednio uczestniczą
widzowie.

Świetna zabawa gwarantowana!



30-40 minutowe show 
skomponowane z 
wyselekcjonowanych efektów, 
które budzą całe spektrum silnych 
emocji. Podczas przedstawienia 
wykorzystuję wytwornicę dymu, 
sztucznego śniegu, baniek 
mydlanych oraz profesjonalny 
sprzęt nagłaśniający i 
oświetleniowy. Pokaz zawiera w 
sobie momenty kabaretowe, efekty 
prestidigitatorskie oraz 
prezentacje iluzji mentalnej 
(czytanie w umysłach widzów).



W  CZASIE  WYSTĘPU   
ZOBACZĄ PAŃSTWO  

M.IN.:



„                                 „CUBE”

Asystent wchodzi do sześcianu, 

następnie zostaje przebity dwoma tubusami.



- Cube



„LEWITUJĄCY STOLIK”

Iluzjonista chwyta brzeg chusty 
okrywającej stolik, zaprasza na scenę 

jednego z widzów i prosi go aby 
zrobił to samo.                                                    

W tym momencie stolik zaczyna 
unosić się w powietrzu.



SAWING A WOMAN IN HALF 

• Przepiłowanie asystenta na pół – klasyka, która szokuje



„ŚNIEG”

Iluzjonista z dłoni "czaruje" śnieg, który wiruje po całej scenie.



W trakcie show prezentuję również pokazy close-up, 
polegające na prezentowaniu efektów nie na scenie                                
lecz w bezpośrednim kontakcie z widzem.                           
Jest to potężny rodzaj iluzji, która dzieje się                     
kilka centymetrów od ludzi,                                                  
często w ich własnych dłoniach.             

To kwintesencja      
sztuki złudzeń.



Dokładam wszelkich starań,                              
aby po pokazie uczestnik zadał sobie 

pytanie, czy te rzeczy dzieją się 
naprawdę, czy są jedynie perfekcyjnie 
przygotowanym przedstawieniem…



ZAUFALI MI:

• Energylandia

• Filharmonia Bydgoszcz

• EMPIK

• Briju

• Castorama

• Galeria VIVO! Piła

• VIESSMANN 

• TOI TOI ŁÓDŹ

• MAN Samochody Ciężarowe

• KREDYT BANK

• Hotel Magellan SPA Bronisławów

• Hotel Narvil Warszawa

• ENERGY 2000 

• Hotel MORAN Powidz

• KREDYT BANK

• Hotel ATUT Licheń

• Hotel BIAŁY Skorzęcin

• Hotel HOLIDAY INN Bydgoszcz

• Hotel BRDA Bydgoszcz

• MOK Gniezno

• MDK Wągrowiec

• Urząd Miasta Gniezna

• Urząd Gminy Gąsawa

• Urząd Gminy Rogowo

• szpitale, szkoły, przedszkola, domy 
dziecka itd.





Zapraszam do współpracy 

https://www.facebook.com/iluzjonistaAmon

www.iluzjonistaamon.com

Iluzjonista 
Arkadiusz AMON 

Wiatrowski
arek.wiatrowski@vp.pl

tel. 509 310 464

https://www.facebook.com/iluzjonistaAmon
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