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MIKE MITCHELL
Rendező

Apokalipszburg durva, kemény, kegyetlen hely. Arra tervezték, hogy A LEGO® KALAND
filmből ismert napfényes és vidám Bricksburg ellentéte legyen. A mi poros
Apokalipszburgunk jól bemutatja, hogyan küzdöttek szereplőink a DUPLO® inváziót
követő években. Azt is bemutatja hogyan nő fel Finn, az idősebbik testvér, aki az
első film története mögött meghúzódó szereplő, és hogyan változik a játékérzéke.

TRISHA GUM
Társrendező

Azt akartuk, hogy a Szabadság-szobor legyen a fellegvár középpontja. Nagyon sok
katasztrófafilm használta fel ennek az ikonikus szobornak a lerombolt változatát,
hogy hangsúlyozza a világot ért rombolás erejét... erre a költői képre akartunk
rájátszani és kifigurázni a filmünkben.

M AT T H E W A S H T O N

Főgyártásvezető / Desig alelnök a LEGO Csoportnál
Apokalipszburg rendezetlen építményeit úgy tervezték, hogy azt sugallják, hogy a
szereplők átalakították lerombolt városuk, Bricksburg maradványait és törmelékeit.
A poros földszínek és tompa árnyalatok arra szolgálnak, hogy ellentétet képezzenek
a fellegvárban maradt egyetlen pozitív erővel, Emmettel, egy narancssárga
reménysugárral, aki továbbra is hiszi, hogy „minden SZUPI SZUPER!” , annak
ellenére, hogy élete egy „pöcegödörben” zajlik.

Hogyan kapcsolódik A LEGO® KALAND 2 A LEGO® KALAND filmhez?
A LEGO® KALAND 2 pontosan onnan folytatódik, ahol az első film véget ér, a „DUPLO® invázióval”, amikor a
kishúg lejön az alagsorba, hogy a bátyjával Finnel játsszanak apjuk óriási LEGO képernyőjével. Majd a film
átugrik néhány évet, mi pedig a DUPLO támadás következményeit tapasztalhatjuk meg „Apokalipszburg”
rögtönzött fellegvárában, amit Bricksburg törmelékeiből építettek fel. Miután éveken át csatáztak, hogy
megvédjék új birodalmukat, kedvenc hőseink elszántabbak, keményebbek és türelmetlenebbek lettek,
természetesen Emmet kivételével, aki nem hajlandó csak derűlátóan tekinteni a jövőbe. Egészen addig, amíg
meg nem jelenik egy titokzatos űrhajó, amelyet Káosz tábornok irányít! Emmet minden barátját elrabolja,
és elviszi őket egy „Systar System” nevű távoli galaxisba, így Emmettnek nem marad más választása, mint
megmenteni a csapatot. „De vajon Emmet meg tud keményedni és tud olyan „férfiként” viselkedni, ahogy
szerinte Lucy elvárja tőle?” Ez olyan kérdés, amire csak A LEGO KALAND 2 film adhatja meg a választ.
Mit gondolsz, mennyire tudja a modell megragadni A LEGO KALAND 2 film hangulatát?
Tökéletesen adja vissza az első jelenet hangulatát. A modell középpontjába a romokban heverő Szabadságszobrot helyeztük, kiválasztottuk a legjellegzetesebb jeleneteket az Apokalipszburg bemutatásából, és
a szerkezet köré építettük azokat. Justin Ramsden (a modelltervező) csodálatos munkát végzett azzal,
hogy kiegészítette a filmen látottakat az egyes szereplők egyéni lakhelyeivel, mialatt további olyan, mókás
részletekkel és kiegészítőkkel gazdagította őket, amelyek illenek a személyiségükhöz.
Melyik a kedvenc funkciód a modellben?
A maga összességében szeretem a modell drámai sziluettjét. Ez igazán látványos, és nagyszerűen fog
mutatni, amikor kiállítják. A szobor értelmezése tökéletes, és szerintem a rajongók igazán értékelni fogják
majd a szerkezet ötletes „modularitását”, és azt, ahogyan az egyes részek eltávolíthatók, hogy egyenesen
benézhessünk a belsejébe és láthassuk a hihetetlen részleteket. Annak is igazán örülök, hogy sikerült néhány
válogatott DC Comics szereplőt is elhelyeznünk ebben a készletben, LEGO Batman™, Zöld Lámpás és
Harley Quinn™ teljesen felszerelt, poszt apokaliptikus változatát.

Üdvözlünk
Apokalipszburgban!
Amikor elbúcsúztunk Emmettől és legjobb barátaitól A LEGO® KALAND film végén, ő volt a legédesebb,
legoptimistább fickó, akivel valaha találkoztunk. A LEGO KALAND 2 folytatásban azonban Emmet örök
optimizmusának és építőmesteri képességeinek a legnehezebb próbát kell kiállniuk – Bricksburg romokban,
és mindenki csak a saját túlélésével törődik az ebből fakadó káoszban. Maga a játék jövője forog kockán.
Apokalipszburg Emmet új, rendezetlen látványt nyújtó szülővárosa. A mára már használhatatlan Bricksburg
részeinek felhasználásával felépített modell 3178 kockát és 12 minifigurát tartalmaz. Ebben megtalálható
mindaz a posztapokaliptikus kavarodás, akció és humor, hogy újraalkothasd kedvenc jeleneteidet a filmből,
de találsz itt néhány extra helyszínt is. És természetesen, ez nem lenne teljes a fantáziadús építési technikák
nélkül, amelyek a LEGO kockát lehetőségeinek határait feszegetik. Fedezz fel rejtett utalásokat és mókás
meglepetéseket, funkciókat és részleteket, miközben építesz és játszol, de a készletet még saját kreatív
ötleteiddel és konstrukcióiddal is bővítheted. Apokalipszburg sorsa a te kezedben van!
Ismert meg a modell mögött álló csapatot! Hogyan alakult át a harmonikus Bricksburg egy gyászos,
kietlen vidékké, amelynek neve Apokalipszburg. Hogyan alkalmazkodott Lucy, Batman™ és a többi kedvenc
szereplőd az életkörülmények drámai rosszabbodására? És vajon hol ihatnak egy csésze kávét manapság?
Mindezt megtudhatod a filmrendezőkkel és a LEGO tervezőkkel készült interjúkból.

Egy hely
a Coffee
Shop
közelében
Hány vázlatot készítettél erről a modellről, mire eljutottál a végleges
változatig?
Csapatként többféle változatot vázoltunk fel és álmodtunk meg, ami
egész sokat fejlődött a kezdetektől a véglegesig. Voltak olyan változatok,
amelyekben nem volt Szabadság-szobor, de megjelentek benne
Apokalipszburg más részei, és voltak, amelyeket művészi munkaként
használtunk, hogy segítsenek létrehozni a film jeleneteit. Mókás dolog
visszanézni és összehasonlítani a végleges koncepciómodellt és a kész
szettet.

Melyek voltak a legnehezebb és legfontosabb jellemzők?
Fontos volt, hogy megtartsuk a drámai arányokat és szögeket, ami
azt jelentette, hogy a megfelelő méretarány kulcsfontosságú volt.
A megfelelő egyensúly megkeresése szórakoztató kihívás volt. Azt
akartam, hogy hihető legyen, hogy a szereplők odatartoznak, ugyanakkor
meg akartam őrizni a fölöttük fenyegetően tornyosuló masszív szobor
érzést is. A legnehezebb rész a ferde szögek és a „tüskés” érzés és
látvány kialakítása volt, ugyanakkor gondoskodni kellett arról is, hogy
stabilan lehessen megépíteni. Nem keveset kellett matekozni, tesztelni
és vitatkozni, hogy kitaláljuk, hogyan tartsuk meg a szobor ferdén álló
fáklyáját és fejét függőleges támaszték nélkül. Pitagorasz számhármasai
ismét megmentettek bennünket! Mindig élvezetes a LEGO rendszer
határait feszegetni. Szerencsére Justin kitalálta, hogyan lehet a
ferdeséget kialakítani és hogyan formáljuk meg azt egy megfelelő LEGO
szettben. Nagyon eltalálta.
Melyik a kedvenc részleted a modellen?
Ooh... A csatornabébik titkos otthona egyszerűen zseniális. És még
különféle húsvéti tojásokat is mellékeltünk. Kereshetsz arra utaló apró
nyomokat a menekülő csapatnál, hogy Batman™ még nincs teljesen
túl a Lucyval való kapcsolatán. Megpróbáltunk sok lakóteret kialakítani
a minifigurák számára a készletben, például felül egy helyet Lucy
számára a tűnődéshez. Egy kávézó ötlete ebben a környezetben annyira
nevetséges számomra, mert tényleg, mit KERES egy kávézó egy poszt
apokaliptikus környezetben egyáltalán?

J O E L D AV I D B A K E R
Koncepciótervező a LEGO csoportban
Kérdezz-felelek Joellel

Melyik volt a legvidámabb rész ennek az új modellnek a tervezésekor?
A posztapokaliptikus pusztaság hangulatának és kialakítása hihetetlenül
mókás volt. Érdekes volt megpróbálni megragadni a „durván
összedobált” megjelenést, de ugyanakkor egy strapabíró LEGO® modellt
építeni. Kedvenc részem a Szabadság-szobor fejének megtervezése volt,
a korona részleteivel és sztoikus arckifejezésével.
Mi olyat csinál egy koncepciótervező a LEGO Csoportban, ami eltér a
többi tervező munkájától?
Az új ötletek kifejlesztésére és ezek kommunikációjára koncentrálunk.
Néha lerajzoljuk vagy digitálisan megépítjük az ötletet, máskor pedig
gyorsan lefirkantjuk néhány szóval egy cetlire. Ez lehet egy új téma, egy
új szett, vagy akár egy új elem is. Megvitatjuk a különböző ötleteket,
kiválasztjuk, hogy melyik alapján építsünk koncepciómodelleket, majd
kiválasztjuk a legjobban tetszőket, hogy LEGO készletté finomítsuk őket.
Ez igazi csapatmunka. Az ilyen tervezést a nulláról kell kezdeni, óriási
szenvedéllyel, némi kutatással és rengeteg inspirációval.
Milyen inspirációs forrásaid voltak?
Rengeteg ihlet származott abból, hogy együtt dolgoztam Patrick
Hanenbergerrel (látványtervező), az Animal Logic koncepció-művészeivel
és animátoraival, remek rendezőinkkel, Mike Mitchellel és Trisha Gummal,
valamint zseniális íróinkkal és producereinkkel Phil Lorddal és Chris
Millerrel. Mindannyian nagyon nyitottak voltak és annyi ötletet, tréfát és
referenciákat adtak, hogy alig tudtuk mindet begyömöszölni a szettbe.

Balról jobbra/felülről lefelé Joseph Richard Coleman - vezető tervező l Karina Schanz - vezető adatszakértő l Stine Mosgaard - társ
marketingmenedzser l Joel David Baker - koncepciótervező l Martin Højen Holm Buk - építési útmutató szakértő l Michael Patton - grafikus
tervező l Justin Ramsden - vezető tervező l Pat M. Madsen - projektigazgató l Henk van der Does - vezető termékellenőr l Paul Constantin
Turcanu - rangidős grafikus tervező l Maria Bloksgaard Markussen - marketingmenedzser l Mette Vraa - marketingigazgató l Mauricio Bedolla
- rangidős vezető grafikus

JUSTIN RAMSDEN
Vezető modelltervező
a LEGO csoportban
Kérdezz-felelek Justinnal

amikor egészen mással foglalkozol, például otthon, főzés közben.
“Hogyan lehet megépíteni a szemöldökét?” Talán ezért kezdtem hajlani a
hot dog elemek használatára.
Vannak-e olyan új elemek a készletben, amire a rajongóknak érdemes
felfigyelni?
Készítettünk néhány csodálatos elemet A LEGO KALAND 2 filmhez,
vannak köztük például páncél elemek és egy szárny. Batman™ igazán
kihasználta az apokalipszburgi életstílus előnyeit, és klassz új páncélt
készített régi gumiabroncsokból. Ezen kívül, a LEGO rajongók bizonyára
élvezik majd a készlet homok és olívazöld színű kockáit. Sikerült
visszahozni a szögesdrót elemet is a készletbe, aminek tudom, hogy sok
rajongó örülni fog.
Melyik a kedvenc funkciód a modellben?
Kedvencem a székrugó funkció - ez A LEGO KALAND filmnek arra a
jelenére utal, amikor a Rossz Zsaru elveszti a türelmét és átrúg egy
széket a szobán. Ez stresszoldó funkciót is szolgál, hogy levezessük a
frusztrációnkat...
Ha Apokalipszburgban élnél, hol laknál? Milyen lenne a házad?
Apokalipszburg pusztaságain kóborolva találkoznál velem, amint
lerombolt épületek és járművek maradványai között LEGO elemeket
keresek, hogy új és érdekes alkotásokat hozzak létre...!

Mi volt a legkedvesebb élményed az új modell tervezése során?
Rengeteg, a filmstúdióban használt, lenyűgöző eszközzel kellett
dolgoznunk (például koncepció műalkotás, Apokalipszburg digitális
felépítése és a filmes animációk), ugyanakkor megmaradt a kreatív
szabadságunk is, hogy kibővítsük a mesefilmet. Azonban nekem személy
szerint a legkellemesebb feladat a modell Szobor körüli építmények
tervezése volt. Ezek a kis építmények sok különféle változáson és
tesztelésen mentek át, hogy kiderüljön, mi működik és mi nem. Fogtam
a meglévő elemeket és megpróbáltam elképzelni, hogyan lehetne
felhasználni őket ebben a posztapokaliptikus világban. Például egy
régi teherautóból alakítottam ki egy fürdőkádat, egy vasúti kocsi lett a
tornaterem (a „tréninghez”...) egy áruszállító konténerben pedig fodrászat
működik – mindezek a helyek nem láthatók a filmben, de úgy érzem,
létezhetnek ebben a világban.

Hogyan finomítottad tovább Joel koncepciómodelljét?
Joel koncepciómodellje nagyszerű kiindulási pontot jelentett. Vettem az
első vázlatát, kiöntöttem egy nagy vödör LEGO® kockát, négykézlábra
ereszkedtem és elkezdtem építeni. A fő cél az volt, hogy kiderítsem,
mennyire tudnám tovább fokozni a koncepciómodellt, és megalkotni
egy teljes 360 fokos játékélményt, ami a mozivásznon látott ikonok
lényegét is képes visszaadni. Azt akartuk, hogy mindenki szeressen bele
Apokalipszburgba, és minél több részletet is meg akartunk mutatni, hogy
nagyobb mélységet adjunk a szereplőknek és a jeleneteknek, amelyben
a rajongók játszhatnak. Fizikai modellekkel és digitális építéssel is
dolgoztam, és végül mintegy harminc különböző változatot dolgoztam
ki, majd lépésről lépésre finomítva jutottam el a végleges termékhez.
A Szabadság-szobor arcának kialakítása volt különösen trükkös, főleg
azért, mert elsősorban négyszögletes elemeket használunk emberi
formák kialakítására. Gyakran éppen akkor jut eszedbe egy megoldás,

M I C H A E L PAT T O N É S PA U L C O N S TA N T I N T U R C A N U
Michael Patton /a LEGO csoport grafikus tervezője
Paul Constantin Turcanu /a LEGO csoport vezető grafikus tervezője
Kérdezz-felelek Mike-kal és Paullal

Minden részletet megragadva
Grafikus tervezőkként, milyen feladataitok voltak ezen a készleten?
Mike: Azon dolgoztunk Justin Ramsden (modelltervező) és én, hogy segítsünk
megtervezi a dekorációs matricákat a modellhez - összesen 51-et - valamint
a minifigura szereplőkhöz. Paul: A főszereplőknek és a mellékszereplőknek is
durvább a megjelenése ahhoz képest, amit az első filmben láthattál. Először
a fő karaktereket terveztük meg, és utána hoztunk létre különféle sablonokat
torzókhoz és lábakhoz, hogy ezeket a Warner Bros. Studio csapata keverhesse és
párosíthassa az extrák kialakításához.
Milyen volt számotokra a tervezési folyamat, ennél a szettnél?
Paul: Már a folyamat korai szakaszában elmentünk Los Angelesbe, hogy a
filmstúdiók animátoraival és tervezőivel találkozzunk, ők pedig elláttak bennünket
referenciákkal, filmklipekkel, animációkkal, stb. Együtt összeállítottunk egy egész
listát a részletekre vonatkozó ötletekből, amelyek segíthetnek meghatározni ezt
a világot és benne a szereplőket. Egymás után dobtuk be a különféle ötleteket,
és hetente egyeztettünk a stúdiókkal és együtt finomítottuk a konstrukciókat.
Mike: Mi már közel két éve dolgoztunk a filmen, mielőtt nekiláttunk a dekorációk
megtervezésének ehhez a szetthez, szóval elég jó elképzeléseink voltak arról,
hogy mit akarunk elérni. Justinnal közösen igyekeztünk kiemelni azokat a
területeket, amelyeknél szükség van dekorációra. Utána pedig felhasználva a
stílus irányelveket és az összes referenciaanyagot és eszközt, igyekeztünk olyan
pontosan megalkotni Apokalipszburgot, amennyire csak lehet.
Milyen inspirációs forrásaid voltak?
Paul: Fő célunk az volt, hogy megmutassuk minden egyes szereplő
személyiségét, és a történetben játszott szerepét. Ezt szem előtt tartva
választottunk ki minden apró részletet a ruházaton és magán a modellen..
Kiindulópontként az első filmet használtuk, de a folytatás hangulata egy kicsit
idősebb, így a megjelenésnek és a benyomásnak tükröznie kell azt az újonnan
szerzett komolyságot és sötétséget. Disztópia – de az ismerős LEGO® humorral,
természetesen. Mike: A Warner Bros. Studios csapata arra ösztönzött bennünket,
hogy legyünk kreatívak, és dolgozzunk ki a saját formatervezési mintákat
is. Így rengeteg rejtett titok vár felfedezésre ebben a készletben! Sikerült
becsúsztatnunk néhány utalást a popkultúrára és más LEGO filmekre, például
A LEGO® BATMAN™ FILMRE és A LEGO NINJAGO® FILMRE.
Melyik a kedvenc funkciód a modellben?
Mike: Egy olyan modellnél, ahol a méret szinte már félelmetes, egészen
meglepően könnyű a szétszedés és a bejutás a belső részbe. Külön szakaszokra
bonthatod, és külön-külön játszhatsz velük. Paul: Igazán nehéz egy kedvencet
megnevezni! Egy elpusztult Szabadság-szobor általános megjelenése és
koncepciója minifigurák ideiglenes otthonaként annyira vicces. És imádom benne
a rejtett húsvéti tojásokat és meglepetéseket.

Így emeld fel a modellt!

EMMET

Még mindig ugyanolyan pozitív és
élénk, mint valaha, Emmet továbbra
is úgy gondolja, hogy „Minden szupi
szuper!” annak ellenére, hogy az
elképzelhető „legkegyetlenebb” helyen
lakik: Apokalipszburg Megfeledkezve
arról, hogy milyen nehéz az élet ebben
a porladó, disztópikus pusztaságban,
Emmet szereti azzal kezdeni a napot,
hogy végigmegy a városon a megrendelt
kávékért (fekete, némi krémmel és 25
cukorral) Lucy és a maga számára. Emmet,
aki egyetlen nyomasztó gondolatot sem
képes összeszedni, a „Jövő újjáépítéséről”
álmodik, és titokban felépítette a tökéletes
otthont az ő „különleges” legjobb
barátjának!

LUCY

Felkelőként egykor egy nemes cél
érdekében küzdött, ám Lucy most az
életben maradásért harcol! A DUPLO®
űrlényektől elszenvedett számtalan
támadás után, Lucy már kemény és
harcra kész. Miközben az omladozó
Szabadság-szobor fáklyáján kialakított
megfigyelőtoronyban őrködik, Lucy
azzal üti el az időt, hogy borús
gondolatait ecseteli, miközben azoknak a
fáradhatatlanul mohó DUPLO űrlényeknek
a következő rohamára vár. Sötét és komor
modora ellenére, még mindig nagyon
fontos számára Emmet, de már elkezdett
kételkedni abba, hogy a fiú elég kemény-e
ahhoz, hogy túlélje ezeket a kemény
időket.

BATMAN™

Apokalipszburg önjelölt vezetője, Batman™
könnyen be tud illeszkedni ebbe a sötét,
kemény világba, amely most körülveszi
őt. Felszerelkezve egyedileg kovácsolt
harci páncéljával, gőgösen kijelenti, hogy
„Ez az apokalipszis tetszik nekem!”. Erre
a célra épített denevérbunkere fölött
üldögélve, Batman irányítja a „harci kocsik”
támadását. Ha ismét vesztesen gurulnának
vissza, akkor végső esetben ő is lecsap és
megnyeri az ütközetet! „Szívesen!”

HARLEY QUINN™

ZÖLD LÁMPÁS

KÖRMÖLŐ ZSARU

LÁNCFŰRÉSZES
DAVE

KÁVÉS LARRY

„HOL A GATYÁM”
PASAS

MO-HAWK

FUSE

Ez az agyafúrt bajkeverő meglépett a
kemény Gotham „zsiványaitól” és most
csatlakozott Apokalipszburg szedettvedett banditáihoz. Harley illik közéjük
– jól kezeli a baseballütőt, így jól sakkban
tudja tartani azokat a kockákon-kérődző
rosszfiúkat. Harley elismeri, hogy elkövetett
néhány merész csínyt fénykorában... de
Emmet mentőakciója tökéletes „öngyilkos
küldetésnek” tűnik!

Nem olyan laza már, mint régen, „Szörfös
Dave” most „Láncfűrészes Dave” néven
szerepel! Azok a felületes DUPLO®
űrlények felszámoltak minden lehetőséget
a szörfözésre, ezért a szárazra vetett Dave,
ahelyett, hogy a hullámokon hasítana,
elkezdett láncfűrésszel vagdalkozni, hogy
csalódottságát levezesse!

Épp olyan ingerlékeny, mint amilyennek
kinéz, ez a tüskés civil bizonyítani akar
valamit, és addig nem nyugszik, amíg
vissza nem bökdösi azokat a bosszantó
idegeneket oda, ahonnan jöttek!

Bár nem ő a legélesebb elme az Igazság
Ligájának csapatában, de Zöld Lámpás
szándékai mindig a lehető legjobbak –
de mivel a posztapokaliptikus káoszban
elvesztette rendkívüli erejű gyűrűjét, az
a kéz már nem különösebben hasznos!
Nem hagyja, hogy egy ilyen kis probléma
eltántorítsa, Zöld Lámpás lerázhatatlanul
ragaszkodik „a Liga” társaságához, hogy
együtt lóghasson Szuper-barátaival, amikor
erre csak alkalom adódik (akár szívesen
látják őt, akár nem)!

Rég elmúltak már azok az idők, amikor
Larry 37 dollárt kérhetett egy „túlárazott”
kávéért. Larry most a többségi tulajdonosa
és fő baristája a „Kötetlen kávé” nevű
helynek, ahol egyetlen feladata kiszolgálni
Apokalipszburg civiljeit a „keserű nedűvel,
amely egyedüliként emlékeztet némi
örömre ezekben a sötét időkben!”

Ennek a maszkos harcosnak van a
legrövidebb gyújtózsinórja a bandában.
Vele nem lehet packázni – elég egy rossz
mozdulat és felrobban!

Lehet, hogy Biznisz elnök letörölte a
mosolyt Jó Zsaru arcáról A LEGO® KALAND
filmben, de itt Apokalipszburgban
egyébként sem látná sok hasznát annak
a mosolynak... Semmi nyoma sincs már
a Jó Zsarunak, így Körmölő Zsaru feje
most átfordul „rossz”-ról „körmölt”-re.
Visszatért régi, rossz szokásához is, a
bútordobáláshoz és a székrugdosásához.
Grrrrrr!!!!!

A nadrág nélkül marad „Hol a gatyám?”
pasas még most sem találja eltűnt
nadrágját – és ahogy a világ kezd
káoszba merülni, ez a keresés csak még
nehezebb lesz. Két DUPLO® invázió között,
„Hol a gatyám?” pasas romhalmazok
átvizsgálásával foglakozik, elveszett
gatyáját keresve!

ROXXI

Ez a verekedős vagány állja a sarat és
nem ijed meg egy kis keménykedéstől, ha
valaki meg merészelni támadni a városát!

