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Willie gőzhajó
Kétségtelen,  hogy a Disney 1928-as 
rajzfi lmje,  a Willie gőzhajó  a  kultúra és 
történelem kulcsfontosságú elsőinek tag-
ja:  az első teljes hangalájátszással készült 
rajzfi lmet,  az első utómunkálattal  készült 
hanganyagot ,  a valaha volt  első forgató-
könyves fi lmek egyikét és annak forgalma-
zását ,  valamint a pimasz kisegér első nyil -
vános megjelenését ,  aki az idő múltával a 
világ egyik legkedveltebb figurájává vált .

Mindent egybevetve a Willie gőzhajó  áttörő 
sikereket ért el a mozgóképek világában.

De ami még fontosabb,  hogy ez a rövid,  fe-
kete-fehér rajzfi lm bemutatja Walt Disney 
kreativitását és elszántságát;  azt a két 
sajátosságot ,  melyek a LEGO ® Ideas szelle-
miségét is  kiválóan jelképezik.



Disney meg volt  győződve arról,  hogy a hang igazán va-
rázslatossá és humorossá tenné a rajzfi lmeket. . .  és igaza 
is lett .  Mesemondó érzéke és a technikai újítások iránti 
elkötelezettsége diadalmaskodott ,  ez pedig nemzetkö-
zi  sikert jelentett Walt Disney és Mickey egér számára 
egyaránt.  A The Walt Disney Company még 90 év után is 
a világ legjobb történetmesélőjét és újítóját testesíti  meg 
az animáció világában.

Büszkék vagyunk erre a modellre,  és reméljük,  hogy 
ugyanazt a varázslatos érzést fogja kiváltani az emberek-
ből,  mint a Willie gőzhajó  első vetítése.



Meet  the  Designers
Szabó Máté,  rajongó ter vező,  Magyarország,  Budapest

Máté hivatásos rajzfi lmkészítő,  aki imád videókat és természetesen 
LEGO® alkotásokat készíteni. Nézd meg az Instagram profilját: @szabolego.

„Gyerekkoromban imádtam LEGO kockákkal játszani,  és még mindig 
lenyűgöz a rendszer működése.  Rengeteget tanít  arról,  hogyan gondol-
kodjak nagyban.

A Disney szereplők,  mesék és f i lmek inspiráltak,  emellett  szerettem 
volna kifejezni a tiszteletemet az ezeket a mesterműveket megalkotó, 
kiváló művészek előtt .  Amikor először láttam a Disney Minifigura so-
rozat klasszikus Mickey egerét, akkor jutott eszembe a Willie gőzhajó .

A modell  készítése közben annyiszor újranéztem a rövidfilmet,  ahány-
szor csak tudtam, hogy vázlatrajzok után kutatva minél pontosabb 
legyen a végeredmény. Ezzel párhuzamosan pedig le kellett  csökken-
tenem a modell  elemeinek számát,  hogy letisztultabb legyen. A leg-
bonyolultabb rész a hajótest volt ,  melyet olyan gömbölyűre akartam 
elkészíteni,  amennyire csak lehetett .  Napi néhány óra munkával 3 
hónap alatt készült el  a modell.

Elképesztően megtisztelő érzés volt  elérni a mágikus 10.000 szavaza-
tot.  A legnehezebb rész az 5000 szavazatos mér-
földkő után következett.  Nagyon nagy 
volt  a nyomás, hiszen már csak 44 nap 
volt  a határidőig.  Szeretnék minden-
kinek köszönetet mondani,  aki részt 
vett ebben az egészben.

A LEGO Ideas közösség tagjainak azt 
tanácsolnám, hogy legyenek 
önmaguk és alkossanak va-
lami olyat ,  ami érdekli  őket 
és amit imádnak. Ennyi.“

Máté kedvenc.. .

. . .  LEGO ® készlete:
 
A Főutca (6765), 
játékossága és ren-
geteg rejtett  megle-
petése miatt.

…eleme:
 
A 85861 1×1 mére-
tű LEGO kerek lap 
nyitott bütykökkel 
nagyon hasznos, 
hiszen tengelyeket , 
alaplapokat és más-
féle kockákat is  ösz-
sze lehet kötni vele.

…LEGO ter vezője:
 
A Fémszakáll  ten-
geri  tehene szett 
ter vezői,  Michael 
Fuller,  David Scott 
és Chris Stamp.

…rajongó/közösségi 
ter vezője:
 
Többek között Kevin 
Szeto,  a LEGO Ideas 
Beatles Sárga tenge-
ralattjáró alkotója .



John Ho, LEGO® Tervező

„Az egyetemen láttam a Willie gőzhajót ,  és lenyűgözött, hogy ez 
volt az első hangalámondással készült Disney rajzfilm, vala-

mint Mickey egér első megjelenése a képernyőn. Remélem, 
hogy ugyanezt a lenyűgöző és csodálatos érzést tudjuk 
kelteni mindenkiben, aki megépíti ezt a modellt.

Az én feladatom, hogy a nagyszerű LEGO Ideas rajongók be-
nyújtott munkáját egy klassz LEGO® termékké alakítsam, mely 
élvezhető építési folyamatot, egyedi részleteket és szórakozta-
tó játékélményt nyújt.  Ebben a modellben rengeteg kreatívan 

kidolgozott részletet lehet felfedezni. A kihívás az volt ,  hogy megtartsam 
ezeket a klassz részleteket, miközben funkciókkal is kiegészítem őket. Nagyon szó-

rakoztató látni, ahogy a modell tologatásával az evezők és a kémények is mozognak!

A Willie gőzhajó  rendkívül fontos jellegzetessége a Disney animációk történetének, ezért 
igazán megtisztelő volt LEGO kockákból elkészíteni, mely minden munkanapot egyedivé és 
különlegesség varázsolt.“

Crystal Marie Fontan, LEGO Grafikus tervező

„A Willie gőzhajó  egy időtlen klasszikus, Mickey pedig mindig a rajongók kedvence lesz, 
ezért hatalmas megtiszteltetés volt részese lenni a készlet elkészítésének! 

LEGO Grafikus tervezőként az a feladatom, hogy megpróbáljam valóra váltani a Ra-
jongó tervező álmát, amennyire az a grafikákon keresztül lehetséges. Szabó Máté 
rengeteg részlettel ellátta a benyújtott munkáját.

A szettet Minnie-vel és több díszítőelemmel is kiegészítettük. A 
legnagyobb kihívást az jelentette, hogy Mickey és Minnie minifi -
gurái igazán kitűnjenek, hiszen ők a főszereplők. Úgy döntöttem, 
hogy a kiegészítőket és a Willie gőzhajót  ezüst színű részletek-

kel egészítem ki, hogy még élénkebb legyen, és igazán 
kitűnjön a tömegből! Egy mókás kiegészítőként a 
rövidfilmben feltűnt kecskét belecsempésztük a díszí-

tett kotta elembe.“



Tetszik a LEGO® Ideas szett?
A LEGO Csoport szeretné megismerni a véleményed az új 
termékről, amelyet az imént vásároltál meg. Visszajelzéseddel 
segíted ennek a termékek a jövőbeni fejlesztését. 

Látogass el ide:

LEGO.com/productfeedback
Azzal, hogy kitöltesz egy rövid felmérést, automatikusan részt  
veszel egysorsolásban, ahol akár egy LEGO® díjat is nyerhetsz.

Felhasználási feltételek érvényesek.
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