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Originários de Devon, Inglaterra, os irmãos Drew e Tom são os talentosos fãs 
designers por trás do set LEGO® Ideas TRON: O Legado.

«Como fãs do filme da Disney TRON: O Legado e fãs ávidos de ficção científica, foi 
toda a essência do mundo digital no filme que realmente quisemos representar. 
Isto deu-nos inspiração para fazer a icónica mota de luz, um elemento fundamental 
do universo TRON».

A pequena coleção de peças LEGO que Tom e Drew guardavam desde a sua 
infância inspirou-os a criar os seus próprios cenários e modelos. O que eles contam 
sobre o desenvolvimento do seu projeto LEGO Ideas: «construímos diversos 
modelos até chegarmos a um acordo sobre o modelo de que ambos gostávamos. 
Queríamos que a mota de luz tivesse a escala da minifigura LEGO e o jogo de cores 
refletisse o estilo de TRON».

«Ficámos muito contentes por atingir os 10.000 votos, e sendo este o nosso 
primeiro projeto LEGO Ideas vem aumentar a nossa alegria. Foi uma fantástica 
experiência recolher apoio e receber comentários entusiasmantes ao longo de todo 
o processo. Criar um projeto bem-sucedido pode ser difícil e levar o seu tempo, 
por isso recomendamos não apressar as coisas ao criar um modelo, pois é sempre 
possível retomá-lo mais tarde com novas ideias e criatividade.»  

IRMÃOS 
DREW e TOM



Os designers sénior da LEGO®, Junya Suzuki e Samuel Johnson, uniram-se para 
transformar a ideia de Drew e Tom num modelo oficial LEGO.

«Somos ambos grandes fãs dos filmes TRON, desde o primeiro filme que vimos em 
crianças; era sensacional!», diz Junya. «Um dos maiores desafios que enfrentámos 
durante o desenvolvimento do modelo foi o facto do modelo original submetido 
a LEGO Ideas ser fantástico, mas ter sido projetado para ser exposto. Decidimos 
alterar levemente o design para que pudesse rodar suavemente, como no filme. 
O modelo final traz requintados pormenores, linhas e curvas suaves, e ainda 
espantosos motivos. Recria assim a esta escala o modelo perfeito da mota de luz.»  

Mark Tranter, o designer gráfico LEGO, foi responsável pela decoração no modelo 
acabado e personagens. «Eu sempre gostei do aspeto dos trajes originais  
de TRON, eram muito emblemáticos e rétro. O que adoro no novo estilo em  
TRON: o Legado é que mantém uma sensação rétro semelhante, como se fosse 
uma visão do futuro ao estilo dos anos 80. Os trajes atualizados mantêm as linhas 
de TRON numa armadura de corpo de aspeto mais moderno. Foi bastante divertido 
explorar isso.» 

MARK TANTER, JUNYA SUZUKI  
E SAMUEL JOHNSON 
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Disney TRON: O Legado é a sequela do filme clássico de ficção científica e filme 
de culto de 1982, TRON. Conta as aventuras de Sam Flynn, um jovem corajoso, 
mas imprudente que se vê digitalizado num ciberuniverso de programas vivos  
e veículos futuristas. Equipado com um disco de identidade e forçado a competir 
em jogos perigosos, ele tem de combater e correr para conseguir sobreviver.

Mas Sam não está sozinho. Quorra, uma mulher misteriosa que trabalha com 
o pai que Sam perdeu há muito tempo, Kevin Flynn, salva-o. Anos antes, Kevin 
tentou criar o sistema informático perfeito, mas acabou traído por um programa 
chamado Clu. Agora Sam e Quorra têm de impedir que Clu e o seu programa 
guerreiro Rinzler consigam realizar o seu plano de escapar e conquistar o 
mundo real.

Lançado em 2010, TRON: O Legado, da Walt Disney Pictures foi realizado  
por Joseph Kosinski. Nos papéis principais encontramos Garrett Hedlund  
(Sam Flynn), Olivia Wilde (Quorra) e Jeff Bridges (Kevin Flynn e Clu).



Sam é o filho de Kevin Flynn, o herói humano do filme original 
TRON. Ele é inteligente, confiante, aventureiro e está sempre 
disposto a correr riscos. A sua procura pelo pai desaparecido  
leva Sam para a realidade digital da Grelha, onde é posto à  
prova numa série de jogos de gladiadores antes de confrontar  
o programa corrupto que governa o sistema.  

O silencioso, mascarado Rinzler é o fiel homem da confiança 
de Clu, o governante corrupto da Grelha. Ele espera ao lado 
do seu amo pelas suas ordens, e cumpre-as sem hesitação 
ou dúvida. É o lutador mais experiente do sistema e também 
o único programa que faz uso de 2 discos de identidade. 
Inicialmente conhecido como TRON, a identidade de Rinzler 
surgiu quando TRON foi «reprogramado» por Clu.  

Quorra é uma jovem forte e uma das 
melhores condutoras da Grelha. Uma 
forma de vida digital que ganhou 
vida dentro do próprio sistema 
informático, ela foi resgatada em 
terras longínquas por Kevin Flynn 
e agora é a sua fiel aprendiz. As 
histórias do seu mentor sobre o 
mundo real para lá da realidade 
virtual fizeram despertar em Quorra  
o desejo de o experimentar. 
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PARTILHA A TUA IDEIA

OBTÉM APOIO

AVALIAÇÃO LEGO® NOVO PRODUTO LEGO

LEGO.com/ideas
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Gosta deste set LEGO® Ideas?
O LEGO Group gostaria de saber a sua opinião sobre o produto 
novo que acabou de comprar. A sua opinião vai ajudar a moldar 
o desenvolvimento futuro deste produto. Visite:

LEGO.com/productfeedback

Ao completar o nosso pequeno inquérito, habilita-se 
automaticamente a um sorteio para ganhar um prémio LEGO®.

Aplicam-se termos e condições.


