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Forrás: ‘The Building of the BatmobilesTM’ – a DVD-ről 
a Warner Brothers és a 20th Century Fox kiadásainak alapján

Forrás: A BatmobileTM teljes története Írta: Mark Cotta VAZ
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Ötletek
Tim Burton rendező több évtizeden át bizonyította 
kivételes tehetségét a lebilincselő, sötét, 
szimpatikus és kedvelt történetek és szereplők 
megteremtése iránt, mint nagyon kevesen. 

A 2019-es év jelenti az 1989-es, úttörő Batman™ 
film megjelenésének 30. évfordulóját. Ennek 
szereplői, díszletei és kellékei Gotham City™ 
zavaros és titokzatos, új változatának mélységei 
felé vezető úton indította el bennünket. Azonnal 
nemzetközi jelenséggé vált, elindította a szuperhős 
filmek új korszakát, és magasra emelte a mércét a 
felülmúlhatatlan szuperhős autó – a Batmobile™
– jövendő generációinak. 

Anton Furst díszlettervezővel és egy csapat kreatív 
tervezővel együttműködve, néhány furnérlemez, 
üvegszálas öntvény és néhány eredeti 
autóalkatrész nem csak korának legmenőbb 
szuperhős járművévé alakult át, hanem önmaga 
is ikonikus szereplő lett. Olyan erő, védelem, 
sötétség és rombolás áramlik ki belőle, amely a 
mai napig jellemzi Batmant. Ünneplésre érdemes 
örökség ez. 

Honnan szerzi ezeket a lenyűgöző játékokat?“   
– The JOKERTM (BatmanTM, 1989)
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A tervezési folyamat
„Igazán élveztük a DC Comics és a Warner Bros™ 
részvételéve végzett közös munkát, hogy életre 
keltsük ezt a modellt. 
A LEGO® tervezői csapatunk a lehető legtöbbet 
akarta kihozni a LEGO által valaha kibocsátott, 
építőkockákból épített legnagyobb autóból; 
feszegetve a LEGO építőrendszernek és saját 
képességeinek határait. 
Miután felkutattak minden videót, tervrajzot, 
képernyőképet és színfalak mögött készült képet, 
nekigyürkőzhettek a feladatnak. John Cuppage, 
Adam Grabowski, és Christopher Perron az autó 
különböző részein dolgozott, azon igyekezve, 
hogy minél jobban hasonlítson a filmen látott 
modellhez.” 

– Jesper C. Nielsen, vezető tervező

Az autó koncepciójának kidolgozása
„Én főleg az első koncepció modelleken, néhány 
funkción és új elemen dolgoztam. 
Különböző méretű vázlatos modelleket építettem 
a meglévő LEGO® kerekek alapján, végül hátsó 
abroncsokként a 76023 A Tumbler kerekeit 
használtuk fel (a Batman™ A Sötét Lovag 
trilógiából vett jármű alapján). 

Kedvenc jellemzőim a védőtető, a lejtős oldalak 
és a pilótafülke lépcsői. Ezek adnak tartást és 
rámenős egyéniséget az autónak. 

Az 1989-es film az egyik legkorábbi emlékeim 
Batmanről. Imádom a filmet, és elég ijesztő érzés 
volt, hogy képeket kellett küldenünk a munkánkról 
Tim Burtonnek, még a modell elkészülte előtt! 

Remélem, mind ő, mind a rajongók annyira élvezik 
a végeredményt, mint mi!“

– John Cuppage, vezető modelltervező
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Ívek és szögek s Tisztelgés

„Egyszerre foglalkoztunk különféle részegységekkel, ezért 
nagyon pontosnak kellett lennünk, hogy mihez mennyi 
helyre van szükségünk, és segítenünk kellett egymást, hogy 
minden illeszkedjen. Hogy megkönnyítsük ezt a folyamatot, 
néha együtt, egy asztalnál dolgoztunk (miközben a 
háttérben ment a film). 

A design annyira jellegzetes, és mindenhol nagyon szeretik 
a rajongók – magunkat is beleértve. Ezt senki sem akarta 
elrontani. Kitaláltunk néhány új építési technikát, hogy 
az ívek és szögek jól egymásba illeszkedjenek. „Hogyan 
tudnák csuklósan rögzíteni ezt vagy felerősíteni azt, hogy 
megfeleljen az eredeti BatmobileTM-nak?“ Csak szemügyre 
veszünk egy kis formát és egy egész hetet eltöltünk azzal, 
hogy végül jól mutasson!“  

– Chris Perron, modelltervező 

„Ez volt az egyik kedvenc projektem a LEGO® 
tervezőként töltött 12 évem alatt. 

Én elsősorban az alvázon, a hátsó szárnyon, a 
kormányművön és az autó elején dolgoztam. 
Ugyan olyan léptékű, mint a Tumbler, ezért illenek 
egymáshoz. Olyan modellt próbáltunk létrehozni, 
amely ugyanazt az érzést váltja ki, mint a filmbeli 
modell, ugyanakkor stabil is, és nem utolsó sorban 
nagyszerű építési élmény a BatmanTM és a LEGO 
rajongóknak egyaránt. 

Tim Burton, Anton Furst és csapatuk keltette életre. 
Ez csak egy szerény tisztelgés a magunk módján, az 
ő látomásuk és örökségük előtt.”

–  Adam Grabowski, vezető modelltervező

Honda TM Civic fényszórók felfordítva , sárgára festve Ívelt fényszóró reprodukálva a LEGO ® modellen

Ívelt szárny részletek a filmbeli modellen modelHasonló szögeket alakítottunk ki a LEGO ® modellen
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Minden a részletekben rejlik

„Ioana Popescu grafikus tervező, Adam Corbally tervezőmester és én dolgoztunk együtt a modell- és 
az elemtervezőkkel, hogy létrehozzuk a BatmobileTM grafikus részleteit – az építőkockával kialakított 

részleteket (nyomtatott elemek) és a matricákat is. 

Felkutattunk referencia képeket az eredeti Batmobile-ról, különösen a vezetőfülkéről, hogy minden részlet 
annyira hiteles legyen, amennyire csak lehetséges. 

Az új, dinamikus köpeny elemmel ellátott Batman™ minifigurát kiegészítettük egy csatlakozási ponttal és 
a Batman logót a csukja elemre nyomtattuk. Ezáltal úgy tűnik, mintha a csukja a törzshöz csatlakozna, 

hasonlóan a filmben látható jelmezhez.“

– Mark Tranter, grafikus tervező
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A maga nemében egyedülálló elemek
„Az új Batman™ köpennyel és csuklyával szerettük volna a filmbeli jelmez lágy, gumiszerű anyagait és 
textúráit utánozni. A film idején ez egyáltalán nem hasonlított Batman egyik korábbi viseletéhez sem. 

Szerettük volna megtalálni a tökéletes egyensúlyt az autentikus megjelenés és LEGO® génjeink között. Az 
egyik mókás jellemző az, hogy a Batman minifigura nehezen fordítja el a fejét. Úgy gondoljuk, ez teljesen 

jogos, mivel úgy tűnik, a színésznek hasonló gondja lehetett az igazi jelmezben!“

– Niels Milan Pedersen, elemtervező 

„Számomra a legnagyobb kihívást a szélvédő íveinek megfelelő kialakítása jelentette. Meg kellett felelnie 
a Batman™ esztétikai követelményeknek, és elég erősnek kellett lennie a tető nyitásához és zárásához. 
Nem kevés próbálkozás után most már természetesen illeszkedik a BatmobileTM-hoz. És természetesen 

bármely másik LEGO® darabbal együtt is használható.“

– Jaime Sanchez Potter, elemtervező
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Ragadozó és    
 Védelmező...    



9

A köpenyes keresztes lovagTM öröksége cáfolhatatlan. A 2019-
es év jelzi az 1939-ben a Detective Comics #27. számában 
történt első megjelenésének 80. évfordulóját.  
 
Hogyan tud egy hős hű maradni a jelleméhez, ugyanakkor 
elég alkalmazkodóképesnek maradni is, hogy időszerű 
maradjon a különféle átváltozások és interpretációk során, a 
történelem egyik leggyorsabban változó századán át. 
 
Gotham City™ és szereplői tovább formálódtak, hogy 
tükrözzék minden egyes új mesemondó és filmkészítő 
generáció kultúráját és társadalmát.  
 
Bruce WayneTM mindig is összetett jellem volt. Bár igaz, hogy 
ezüstkanállal a szájában született, egy nagyon gazdag 
családba, de ezt a gyermekkori trauma, hogy egy látszólag 
véletlenül bekövetkezett, elvetemült bűntett során elveszítette 
a szüleit, azt jelentette, hogy semmit sem ad meg neki 
könnyen az élet. 

Wayne alteregója, Batman™ nem törekszik hírnévre vagy 
dicsőségre hősi tetteiért – ez pedig közös jellemvonása 
azoknak a nagyszerű hősöknek, akik kiállták az idő próbáját. 

Batman megteszi azt, amit úgy érez, meg kell tennie, hogy 
kordában tartsa a sötétséget a bajba jutottak érdekében, 
csak azért, hogy utána ismét eltűnjön saját árnyékai között a 
Denevérbarlang™, a Batjelmez™ és a Batmobile™ rejtekébe, 
amelyek felülmúlhatatlan pajzsok a világgal szemben. 
 
Egy hős a sötétben ragyog a legfényesebben, Tim Burton 
pedig a mestere a gazdag, összetett és gyönyörű sötétség 
létrehozásának. Burton Batman filmjében, szándékos 
keverednek a rosszul párosított, klasszikus és futurisztikus 
formatervezési minták, architektúrák és stílusok keltik életre a 
város kínjait, szertelenségét és anarchiáját, mintha az egész 
egy szürreális, időtlen univerzum része lenne. Ezeken a sötét, 
szánalmas városi utcákon maradt árván a fiatal Bruce, és 
ezek döntötték el a sorsát, és tették meggyötört, a világtól 
visszavonult igazságosztóvá.

Egy sötét, tűnődő igazságosztó egy időtlen univerzumban 

Nem egészen normális világ, ugye?” 
– BATMANTM
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Hűnek maradni egy látomáshoz 
A BatmanTM univerzum rajongói és a filmkritikusok 
aggodalommal figyelték Tim Burton vízióját a Sötét 
Lovagról. Sokan attól tartottak, hogy a film követni 
fogja a korábbi TV show-k derűs nyomdokait. De Tim 
Burton, Anton Furst valamint díszlet- és kelléktervezők 
elkötelezett csapata mindig is arra volt hangolva, hogy 
visszahozza a képregény univerzum brutalitását és 
bonyolultságát. Az eredeti hősről rajzolt kreatív, de mégis 
hiteles portréja végül minden félelmet eloszlatott.  
 
A Batmobile™-t úgy tervezték és építették meg, hogy 
a bűnözéssel sújtott Gotham City™ utcáin kószáljon, 
és uralkodjon. Az egész káoszban a rend és az 
igazságosság szimbólumaként, bele tud olvadni az 
árnyékokba, és egyetlen szóra akcióba tud lendülni, ha a 
város lakói veszélybe kerülnek.  
 
A karcsú, agresszív külsőt a modern és a klasszikus 
autókból valamint sugárhajtású vadászgépekből vett 
alkatrészekkel és inspirációkkal értük el. Az eredmény: 
a torpedószerű jármű, amely elég izmos ahhoz, 
hogy megvédje a hősét, kivéve az alkalmi kislányos 
szorongást, és természetesen képes útját állni a 
gonosztevőknek.

Ez a tökéletes reprezentációja egy olyan világnak, amely 
máig arra inspirál, hogy ismerjük fel saját magunkban 
lakozó sötétséget, keltsük fel az érdeklődésünket, hogy 
felfedezzük hősi hajlamainkat.
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. . .  de most már mennem kell dolgozni.“
– BRUCE WAYNETM

A 3,5 kg építőelemet tartalmazó 24 zacskóból – a majdnem 3300 elemből 
– ideje megépítened saját Batman™ univerzumod, és az őt megillető
helyre tenni emléktárgyak gyűjteményedben, nappalidban, irodádban 

vagy Denevérbarlangodban™. 
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Látogass el ide: LEGO.com/dc-superheroes 
Keresd meg a kapcsolódó termékeket, videókat, 

és a végtelen, tűnődő sötétséget!


