Do kín prichádza “Dumbo“, veľkolepý hraný film z dielne Disneyho
vizionárskeho režiséra Tima Burtona. Film stavia na klasickom milovanom príbehu, v
ktorom sa oslavujú rozdiely, rodina sa ctí a sny sa plnia. „Nápad utiecť a pridať sa k
cirkusu je niečo, čo sa ma nikdy nepustilo,“ hovorí Burton. „Nikdy sa mi veľmi nepáčil
cirkus so zvieratami v zajatí, klaunmi, nepríjemnými predstaveniami, v ktorých ľudia
čelia smrti a – spomenul som klaunov? Ale rozumel som podstate. Rozumel som, čo
znamená pridať sa k zvláštnej rodine vyvrheľov, ktorí nezapadajú do normálnej
spoločnosti. K ľuďom, ku ktorým sa ostatní chovajú inak. O tom je Dumbo.“
Príbeh sa objavil pred viac ako sedemdesiatimi rokmi a upútal pozornosť Walta
Disneyho, ktorý ho nakoniec premenil na štvrtý celovečerný film z produkcie Walt
Disney Studios. Pôvodná animovaná verzia Dumba priletela do kín 23. októbra 1941.
Bol to jeden z prvých dokončených filmov po otvorení Disneyho nových štúdií
v Burbanku. Film zožal veľký úspech u divákov aj kritikov, pričom vyhral Oscara za
najlepšiu hudbu, ktorého si odniesli Frank Churchill a Olver Wallace. Úprimná a
nezabudnuteľná pieseň "Baby Mine" bola taktiež nominovaná na Oscara. Krásny
vzťah medzi matkou a synom, ktorý tak nádherne "Baby Mine" zobrazuje, je jeden z
mnohých aspektov, ktorý už celé generácie priťahuje publikum k príbehu. „Dumbo je
ikonický na celom svete," hovorí producent Derek Frey. „Ľudia okamžite spoznajú
sloníča s veľkými ušami. Možno si nepamätajú každú časť príbehu, ale pamätajú si na
nežné chvíle, ako aj na určité skutočnosti sveta, ktoré v animovanom filme
neočakávali. Je to typ príbehu, ktorý sa stal súčasťou vašej detskej duše."
Frey, ktorý je od roku 2001 na čele Tim Burton Productions, najskôr zvažoval
zmeniť Dumba na hraný film takmer pred piatimi, keď mu na stole pristál scenár od
Ehrena Krugera. „Keď som si ho prečítal, v hrudi mi okamžite vzbĺkol plamienok. Myslel
som si, že je to niečo svieže a nové, ale pritom sa scenár stále držal toho, čo máme

radi na origináli." Kruger, ktorý je tiež jedným z producentov, hovorí, že „Dumbo s nami
rezonuje, pretože všetci sme nejakým spôsobom nedokonalí. Dumbo nám ale ukazuje,
že niekedy nás práve naše nedostatky robia jedinečnými."
Kruger bol odhodlaný zachovať srdce pôvodného filmu, ale vedel, že na to, aby
sa z filmu stal hraný, bude musieť príbeh rozšíriť. „Ak by bol Dumbo skutočný lietajúci
slon v skutočnom cirkuse v zlatom veku cirkusov, ako by ovplyvnil ľudí na tomto
svete?" hovorí Kruger. „Chcel som zistiť, ako by sa ľudia cirkusového sveta stavali k
Dumbovej ceste." Producent Justin Springer dodáva: „Mali sme v úmysle preskúmať
ľudskú stránku jeho príbehu a dať mu historický kontext. V animovanom filme Dumbo
letí do sveta na konci filmu. Chceli sme vedieť, ako by svet zareagoval, keby sa
dozvedel, že slon vie lietať."
Max Medici, majiteľ cirkusu, zamestná niekdajšiu cirkusovú hviezdu Holta
Farriera a jeho deti Milly a Joe, aby sa starali o novonarodeného slona, ktorého
obrovské uši sú terčom posmechu v nedobre zarábajúcom cirkuse. Ale keď sa zistí,
že Dumbo vie lietať, cirkus vystrelí do výšin a pritiahne pozornosť presvedčivého
podnikateľa V.A. Vandevera. Ten obsadí nezvyčajného hrubokožca do svojho
najnovšieho veľkolepého predstavenia, Dreamland. Dumbo stúpa do výšin spolu s
očarujúcou a pôsobivou vzdušnou akrobatkou Colette Marchantovou, až kým sa Holt
nedozvie, že pod svojim svojím pozlátkom je Dreamland plný temných tajomstiev.
V hlavných úlohách sa predstavia držiteľ Zlatého glóbusu Colin Farrell ("V
Bruggách", "Homár") ako veterán premenný na chovateľa slona Holta Farriera, držiteľ
Zlatého glóbusu Michael Keaton ("Birdman", "Beetlejuice") ako oportunistický
podnikateľ V.A. Vandevere, držiteľ Emmy a Zlatého glóbusu Danny DeVito ("Batman
sa vracia", "Veľká ryba") ako majiteľ cirkusu Max Medici a víťazka ocenenia BAFTA
a nominantka na Zlatý glóbus Eva Greenová ("Domov pre neobyčajné deti slečny
Peregrinovej") ako ohromná vzdušná akrobatka Colette Marchantová. V úlohách Milly
a Joea sa vo svojej celovečernej premiére predstavia Nico Parkerová a Finley
Hobbins. Obsadenie zahŕňa aj Alana Arkina ako mocného bankára J. Griffina
Remingtona, Roshan Setha ako zaklínača hadov Pramesha Singha, DeObia Opareiho
ako siláka Ronga Stronga, Josepha Gata ako lovca menom Neils Skellig a Sharon
Rooneyovú ako cirkusovú morskú pannu Atlantis.
Kreatívny tím tvorí Ben Davis, kameraman nominovaný na BAFTA, ("Doctor
Strange", "Strážci galaxie"), oscarový scénograf Rick Heinrichs ("Star Wars: Poslední
Jediovia", "Temné tiene“), štvornásobná držiteľka Oscara za kostýmy Colleen

Atwoodová ("Alica v krajine zázrakov", "Fantastické zvery a ich výskyt“), editor Chris
Lebenzon ("Alica v krajine zázrakov", “Vládkyňa zla“) a umelecký maskér Paul Gooch
("Alice in Wonderland", "Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej"), ktorý je
držiteľom ocenenia BAFTA.
Film “Dumbo“ v réžii Tima Burtona ("Alica v krajine zázrakov", "Charlie a továreň
na čokoládu"), z pera Krugera ("Kruh", "Duch v stroji") a v produkcii Springera ("TRON:
Dedičsttvo"), Katterli Frauenfelderovej ("Domov pre neobyčajné deti slečny
Peregrinovej", "Veľké oči") a Dereka Freya ("Domov pre neobyčajné deti slečny
Peregrinovej", "Frankenweenie") priplachtí do kín 29. marca 2019.
V SLOVENSKOM ZNENÍ:
Holt Farrier - Ján Koleník, V.A. Vandevere - Alfréd Swan, Max Medici - Karol Čálik,
Colette Marchant - Henrieta Mičkovicová, J. Griffin Remington - František Kovár, Milly
Farrier - Ella Maturkaničová, Joe Farrier - Andy Kummer, Niels Skellig - Roman
Matisko, Sotheby - Juraj Predmerský, Rufus Sorghum - Marián Miezga, Baritone Bates
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