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No Mančestras Anglijā nākušais dizaineris Endrjū, kurš pašlaik 
dzīvo ASV, veido spēļu grafiku. Brīvajā laikā viņš rada mākslu, kā 
arī fotogrāfē. Tomēr viņa lielā aizraušanās ir LEGO® komplektu 
veidošana — gan oficiālo, gan paša veidotu.

Kā un kad sākāt nodarboties ar LEGO® klucīšu būvēšanu?
Atceros, ka biju sajūsmā par visām detaļām un funkcijām mana 
brāļa 8860 Technic automašīnu komplektā aptuveni 1985. gadā. 
Man patika veidot automašīnas, robotus un kosmosa kuģus. Kā 
jau lielākajai daļai LEGO cienītāju, bija laiks, kad citas lietas kļuva 
svarīgākas, bet ap 2013. gadu es to atsāku un atklāju LEGO CUU-
SOO, kas tagad ir pazīstams kā LEGO Ideas.

Kas jūs iedvesmoja radīt šo Flintstones modeli?
Man ir patīkamas atmiņas par The Flintstones skatīšanos, kad 
augu, un pat tagad kā pieaugušajam man tas patīk. Vēlējos šīs 
atmiņas materializēt LEGO veidojumā, kas sagādātu jautrību bēr-
niem, nostalģiju pieaugušajiem, kā arī labi iederētos LEGO kom-
plektā.
Man ļoti patīk, ka The Flintstones varoņiem ir lielākā daļa  
mums pieejamo tehnoloģiju, piemēram, mūzikas atskaņotājs,  
bet tās ir primitīvas, piemēram, mūzikas plates atskaņošanai tiek 
izmantots putna knābis, kā arī zāle tiek apēsta, nevis nopļauta.

Kāds bija lielākais dizaina izaicinājums darbā ar šo modeli?
Dizaina izaicinājums darbā ar šo komplektu bija iekļaut animā- 
cijas seriāla jautrību un visas detaļas. Tas kopā ilga aptuveni  
88 stundas, kā arī kopā izmantoju aptuveni 770 LEGO klucīšus, 
tostarp minifigūras.

Kāda bija sajūta, iegūstot 10 000 balsis un pēc tam iegūstot ies-
pēju veidot nākamo LEGO Ideas komplektu?
Pagāja aptuveni 14 mēneši, līdz sasniedzu 10 000, kā arī atbalsts 
pieauga un samazinājās atkarībā no tā, cik laika veltīju rekla- 
mēšanai. Kad bija saņemtas 9996 balsis, man bija jādodas uz 
tikšanos, bet prātā bļāvu “Yabba Dabba Doo!”

LEGO dizaineri,  
kas mani iedvesmo:
LEGO bijušais dizainers  
Adrians Florea: 
Viņš ir ļoti radoši izmantojis daļas 
savā Flickr kontā.

Mike Psiaki: 
Viņš bija viens no oficiālajiem  
Saturn V dizaineriem, kā arī ir 
labs tehniskais veidotājs.

Sems Džonsons: 
Viņš paveica lielisku darbu, pa-
darot manu Doctor Who projektu 
par oficiālo komplektu.

Dizaineri — entuziasti,  
kas mani iedvesmo:
Tailers Klaits, pazīstams  
arī kā Legoholiķis: 
Daudz jauku un jautru modeļu 
viņa Flickr kontā, kā arī viņa Stitch 
modelis izskatās lieliski.

Alekss Džonss,  
pazīstams arī kā Orion Pax: 
 Viņam ir pārsteidzoši daudz jauku 
modeļu viņa Flickr kontā. 

Džeisons Allemans,  
pazīstams arī kā JK Brickworks: 
Viņš padara LEGO dzīvu, izman-
tojot kustību.

Tīmekļa vietnes,  
ko apmeklēju:
New Elementary: 
In-depth blogs on new elements 
and creative ways to use them.

Brickset: 
Lots of LEGO news updated daily.

Brothers Brick: 
Cool and impressive builds.

Dizainers – entuziasts: 

“The Flintstones varoņi ir 
mūžīgi, pamatīgi, jautri un 
krāsaini tāpat kā LEGO!”

Iemīļotākie LEGO®  
elementi:

. SNOT klucīši  . Kronšteini. Mikrolodīšu savienojumi. Izliektas trases

Iepazīstieties ar dizaineru–entuziastu Citi fakti:

Endrjū Klārks

Fakti:



Ricardo Silva
Yabadaba… DUH! Tāda bija mana reakcija, kad tiku uzaicināts strā-
dāt pie šī projekta. Protams, es gribēju. Biju sakrustojis pirkstus, lai 
tas izdotos, kad ieraudzīju šo modeli pakalpojumā LEGO® Ideas. The 
Flintstones bija nozīmīga mana bērnības daļa, un man patika skatīties 
multiplikācijas filmas televizorā.

Mans darbs ir nodrošināt, ka modelis rada labu veidošanas pieredzi, 
spēlēšanas laikā ir stabils un izskatās ikoniski, kā arī nodrošināt, ka 
ievērojam entuziasta sākotnējo vīziju modelī.
 
Viss modelis bija iespaidīgs pats par sevi, bet man patika visas 
detaļas, ko dizainers — entuziasts Endrjū bija iekļāvis, tostarp auto-
mašīna, pastkaste un dīvāns, televizors, lampa un tālrunis. Centos 
lielu daļu no tām saglabāt, kā arī man pat izdevās pievienot dažas 
papildu detaļas.

Viena no sarežģītākajām daļām, ko uzlabot, bija mājas jumts. Tas 
ir ļoti liels pelēku ķieģeļu gabals, kā arī tas ir slīps, tāpēc tam bija 
jāpievērš īpaša uzmanība.

Sadarbība bija lieliska, un esmu ļoti apmierināts ar to, kāds modelis 
sanāca.

Kristāla “Bam” Fontāna

Biju sajūsmā par iespēju strādāt ar The Flintstones LEGO Ideas 
komplektu.
Es izaugu kopā ar seriālu Flintstones, tāpēc bija ļoti aizraujoši uz-
zināt, kā varu šos varoņus materializēt minifigūru formātā. Bedroka 
jau pati par sevi ir krāsaina, tāpēc zināju, ka ir jaukas iespējas di-
zainā iekļaut krāsas.

Izaicinājums bija saprast, kā sapludināt Flintstones animēto stilu ar 
LEGO stilu. Dizainers — entuziasts Endrjū ir ļoti kaislīgs LEGO entuziasts,  

tāpēc bija ļoti svarīgi piepildīt viņa sapni. Viņam bija lieliski  
ieteikumi, kā arī viņš ļoti daudz palīdzēja.

Radīt The Flintstones varoņu minifigūras noteikti bija izaicinoši. 
Proti… kā tās izveidot bez to ikoniskajiem deguniem? Manuprāt, 
mēs panācām lielisku risinājumu, kā arī biju pagodināta šos 
varoņus materializēt kā LEGO minifigūras.
 
Mana iecienītākā modeļa daļa ir Tiger Print aizkaru dekorācija. 
Pelēkās mājas, zilo durvju un oranžo aizkaru krāsu kombinācija 
patiešām ir varena. ;)

Iepazīstieties ar LEGO® dizaineriem:

Rikardo Silva un  
Kristāla “Bam” Fontāna LEGO dizaineri



Par The Flintstones: 
1960. gada 30. septembrī Freds un Vilma Flintstoni nonāca Amerikas televizoru ekrānos va-
kara stundās, attēlojot izdomātu Akmens laikmeta pāri, kas saskaras ar modernā laikmeta 
dilemmām un problēmām. Lai gan sākotnēji TV kritiķi seriālu pamatīgi kritizēja, tas ātri kļuva 
ārkārtīgi populārs; jautra, laimīga multiplikācijas filma, kas bija saistoša dažādām paaudzēm, 
līdz ar to gan pieaugušie, gan bērni to varēja skatīties kopā.
Humora pamatā lielākoties bija ikdienas dilemmu pretstatījums šajā Akmens laikmeta vidē, 
kur gadsimta vidus priekšpilsētas amerikāņu dzīvesveids tika radoši sasaistīts ar tā laika “teh-
noloģijām”; automašīnas darbināja skrienoši cilvēki, bet tā laika sadzīves tehnika (piemēram, 
veļas mašīnas, putekļu sūcēji un atkritumu pārstrādātāji) darbojās, izmantojot dzīvniekus. 
Pilsētā ar nosaukumu Bedroka tādi priekšmeti kā radio vai pat televizors bija veidoti no... 
akmens. Abas seriāla ģimenes — Flintstoni un Rabli — darīja visu, ko dara parasta ģimene, — 
spēlēja golfu, ķegļus, ķīniešu biljardu, izmantoja tālruņus un klausījās ierakstus, bet viņu māj-
dzīvnieki bija dinozauri…

Šis LEGO® Flintstones komplekts ir radīts, apliecinot cieņu televīzijas klasikai un pievēršot uz-
manību seriāla radošumam, jautrībai un humoram. Ceram, ka jums tas patiks tikpat ļoti, cik mums.



Vai jūs zinājāt, ka... Biogrāfiski fakti:
Flintstones sākotnējais nosaukums bija Flags-
tones un pēc tam — Gladstones. Bedroka 
pirmajās sērijās tika dēvēta par Rokvilu.

The Flintstones bija finansiāli visveiksmīgākais 
animācijas seriāls līdz The Simpsons.

Vilmas Flintstones pirmslaulības vārds bija 
Vilma Slaghūpala, bet Betija Rabla bija Betija 
Džīna Makbrikere.

The Flintstones sērijās tika atspoguļotas tā 
laikā ikdienas problēmas, dažas nopietnāk 
nekā citas. Viena stāsta pamatā bija Rablu 
grūtības tikt pie bērna, bet tas beidzās laimīgi 
ar Bam-Bama adoptēšanu.

Freds sapņo par dienu, kad varēs beigt savu 
dinozaura operatora darbu karjerā un dzīvot 
grezni.

Vilma un viņas labākā draudzene Betija Rabla 
dažkārt piedalās pārgalvīgos pasākumos. Par 
laimi, Vilmas praktiskums parasti gūst virsro-
ku un neļauj abām sievietēm nonākt īstās 
nepatikšanās.

Bārnijs ir uzticīgs vīrs Betijai un tēvs Bam-Ba-
mam, kā arī, neskatoties uz visām viņa ķil-
dām ar Fredu, uzticams draugs.

Lai gan Betija Rabla ir klusāka nekā Vilma, 
viņā mīt nepatikšanu dzirkstele, kā arī viņai 
ļoti patīk viņas labākās draudzenes piedzīvo-
jumu kāre.



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2019 The LEGO Group.

THE FLINTSTONES and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s19)
WB SHIELD: TM & © WBEI. (s19)

6277289

Vai jums patīk šis LEGO® Ideas komplekts?
LEGO Group vēlas uzzināt jūsu viedokli par jauno produktu,  
ko tikko iegādājāties. Jūsu atsauksmes palīdzēs virzīt šīs produktu  
sērijas turpmāko attīstību. 

Lūdzu, apmeklējiet vietni

LEGO.com/productfeedback
Aizpildot mūsu īso aptaujas anketu, jūs automātiski piedalīsities  
LEGO® balvas izlozē.

Ir spēkā noteikumi un nosacījumi.


