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T vaikonis Vill i js
Multfilma Steamboat Will ie (T vaikonis  
Villijs), ko Volts Disnejs radīja 1928. gadā,  
iezīmē vairākus kultūr vēsturiski nozīmī-
gus jaunievedumus: tā ir  pirmā animācijas 
f i lma ar pilnībā sinhronizētu skaņu, f i l -
mas skaņu celiņš ir  pirmais,  kuram pilnī -
bā veikta pēcapstrāde,  tā ir  viena no pir-
majām filmām, kurai izmantota montāžas 
skala un kura tikusi izplatīta , un tā ir 
pirmā reize, kad publikai tika parādīts 
šķelmīgais pelēns, kurš ir kļuvis par vienu 
no pasaulē iemīļotākajiem tēliem.

Kopumā Tvaikonis Villi js  bi ja revolu-
cionārs sasniegums animācijas filmu pasaulē.

Turklāt šī  īsā melnbaltā animācijas f i l -
ma parāda Volta Disneja radošumu un 
apņēmību — īpašības,  kuras raksturo arī 
ar LEGO ® Ideas saistītos cilvēkus.



Disnejs bija pārliecināts,  ka skaņa spēj  ienest multfi lmās 
īstu bur vību un humoru, un tas viņam patiešām izdevās. 
Voltu Disneju virzīja viņa stāstnieka spējas un interese 
par tehniskiem jaunievedumiem, kas padarīja visā pa- 
saulē slavenu gan viņu pašu, gan Mikipeli .  Ir  pagājuši  
90 gadi,  un uzņēmums “The Walt Disney Company” jop-
rojām animācijas pasaulē piedāvā vislabākos stāstus un 
jaunievedumus.

Mēs lepojamies ar šo modeli  un ceram, ka tas ļaus izjust 
bur vības sajūtu,  kādu radīja pirmā T vaikoņa Vill i ja ekra-
nizācija .



Meet  the  Designers
Matē Sabo (Máté Szabó), dizainers–entuziasts, Budapešta, Ungārija

Matē ir profesionāls multiplikācijas f i lmu veidotājs,  kuram patīk foto-
grafēt un uzņemt video,  un,  protams, viņam patīk ar ī  LEGO ® būvēša-
na.  Skatiet viņa Instagram plūsmu: @szabolego.

“Bērnībā man patika rotaļāties ar LEGO klucīšiem, un mani jopro-
jām sajūsmina tas,  kā šī  sistēma darbojas.  Tā tik daudz iemāca par 
domāšanu plašākā kontekstā .

Mani iedvesmo Disneja tēli ,  multfi lmas un fi lmas,  un es vēlējos go-
dināt l ieliskos māksliniekus,  kuri  veido šos meistardarbus.  Kad ierau-
dzīju klasisko Mikipeli  no Disneja minifigūru sērijas,  es sāku domāt 
par Tvaikoni Villi ju .

Veidojot modeli ,  es šo īsfi lmu noskatījos neskaitāmas reizes un pre-
cizitātei  ar ī  meklēju izkārtojuma zīmējumus. Tomēr man nācās ar ī 
samazināt elementu skaitu modelī  un padarīt  to vienkāršāku. Vis-
sarežģītākā daļa bija kuģa korpuss,  es centos to padarīt  pēc iespējas 
apaļīgāku. Modeli  es pabeidzu apmēram 3 mēnešu laikā ,  katru dienu 
strādājot pie tā pāris stundas.

Iegūt maģiskās 10 000 balsis bija l iels pagodinājums. Visgrūtākais 
posms bija pēc 5000 balsu sliekšņa pārkāpšanas. 
Spriedze bija pamatīga ,  jo l īdz termiņa 
beigām bija atlikušas tikai 44 dienas. 
Es tiešām vēlos pateikt paldies visiem 
iesaistītajiem cilvēkiem.

Tiem, kas vēlas piedalīties LEGO 
Ideas,  mans padoms ir — esiet uzticī -
gi  sev un veidojiet kaut ko, 
kas jūs patiešām interesē 
un aizrauj.  Tas ar ī  viss.”

Matē iemīļo-
tākais…

…LEGO ® komplekts: 

Galvenā iela (6765); 
ar to var daudzveidī -
gi  rotaļāties,  un tajā 
ir  daudz paslēptu 
pārsteigumu.

…elements: 

85861 apaļā 1x1 
LEGO plāksnīte ar 
atveri  izcilnī;  tā ir 
ļoti  noderīga ,  jo ar 
to var savienot asis, 
plāksnītes un citu 
veidu klucīšus.

…LEGO dizainers: 

Metāla Bārdas Jūras 
govs dizaineri Maikls 
Fullers (Michael 
Fuller),  Džordans 
Deivids Skots (Jor-
dan David Scott) un 
Kriss Stemps (Chris 
Stamp).

…dizainers– 
entuziasts: 

Kevins Seto (Kevin 
Szeto),  kurš izvei -
doja LEGO Ideas The 
Beatles dzelteno 
zemūdeni,  un citi .



Džons Ho (John Ho), LEGO® dizainers

“Tvaikoni Villiju  es noskatījos, studējot universitātē, un 
mani pārsteidza fakts, ka tā ir pirmā Disneja multfilma ar 

sinhronizētu skaņu un Mikipeles pirmā parādīšanās uz 
ekrāniem. Es ceru, ka šo pārsteiguma un izbrīna mirkli 
sajutīs ikviens, kurš būvēs šo modeli.

Mans uzdevums ir lielisko LEGO Ideas fana iesniegto modeli 
pārvērst par lielisku LEGO® produktu, kura būvēšana sagādā 
prieku, kurā ir unikālas detaļas un ar kuru var jautri ro-
taļāties. Šajā modelī ir radoši atveidotas daudzas oriģināla 

detaļas. Grūtākais uzdevums bija saglabāt visas šīs lieliskās detaļas un 
vienlaikus papildināt to funkcionalitāti.  Ir tik jautri stumt šo modeli un skatīties, 

kā kustas lāpstiņas un dūmeņi!

Tvaikonis Villijs  ir ļoti nozīmīgs pagrieziena punkts Disneja animācijas vēsturē, tāpēc jutos 
pagodināts, veidojot to no LEGO klucīšiem; katra darba diena šajā procesā bija unikāla un 
īpaša.”

Kristāla Bema Fontena (Crystal Bam Fontan), LEGO grafiskā dizainere

“Tvaikonis Villijs  ir leģendāra klasika un Mikipelei ir neskaitāmi daudz fanu, tāpēc man 
bija liels gods piedalīties šī komplektā veidošanā! 

Esmu LEGO grafiskā dizainere, tāpēc mans uzdevums ir ar grafikas palīdzību pēc 
iespējas īstenot dizainera–entuziasta sapņus. Matē Sabo patiešām izdevās savā 
modelī atveidot daudz detaļu.

Šajā komplektā mēs pievienojām Minniju un vairākus izrotātus 
elementus. Visgrūtākais bija panākt, lai Mikipele un Minnija 
patiešām izceltos, jo viņi tomēr ir galvenie varoņi. Es nolēmu 
piešķirt papildu dzīvīgumu ar sudraba detaļām viņu piederu-

mos un uz Tvaikoņa Villija , lai viņi izskatītos patiešām 
īpaši! Lai sagādātu nelielu pārsteigumu, multfilmā 
redzamo kazu mēs atveidojām izrotātajā nošu lapas 

elementā.



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.
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