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PRESSKIT
“What would you wish for?”



Strhujúca a akčná hraná adaptácia animovanej klasiky od Disney je vzrušujú-
cim príbehom o pôvabnom pouličnom zlodejovi Aladinovi, odvážnej a cieľa-
vedomej princeznej Jasmíne a Džinovi, ktorý môže byť kľúčom k ich 
budúcnosti.

Aladin je ďalšou hranou adaptáciou od Disney, pričom sa tentokrát odrazili 
od klasickej animovanej rozprávky z roku 1992. Réžiu má starosti Guy Ritchie 
(Sherlock Holmes, Kráľ Artuš: Legenda o meči), ktorý má tento typ filmov 
najradšej. Na plátna kín často prináša príbehy o pouličných zlodejíčkoch, či 
už zo „špinavej“ Británie alebo dokonca zo stredoveku. Tentokrát nám jeho 
očami zobrazí prístavné mestečko Agrabah v Arábii, na ktorom zanechal svoj 
jasný režisérsky rukopis.
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„Mám päť detí. Viem toho viac o detských filmoch, než o ktorýchkoľvek 
iných. Zároveň viem viac o Disney filmoch, než o akýchkoľvek filmoch iných 
značiek.“ povedal samotný režisér, Guy Ritchie.

„„Podľa mňa je najvzrušujúcejší práve muzikál a ľudia z Disney sú tí najlepší, s 
ktorými sa dá pracovať. Ísť tam je niečím, ako som si predstavoval napríklad 
Google pred piatimi rokmi. Ide o zhluk veľmi zaujímavých ľudí, ktorí sú 
naozaj entuziastickí. Pre mňa osobne je primárny produkt, pokiaľ sa rozprá-
vame o vyjadrení kreativity. Oni sú kreatívni. Fakt, že sú úspešní, je až dru-
horadý.“

PREČO SI GUY RITCHIE VYBRAL PRÁVE TENTO FILM?
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Príbeh filmu Aladin je síce zasadený tisícky rokov do minulosti, no od vyda-
nia animovanej klasiky pred 26 rokmi sa toho stihlo veľa zmeniť. Fanúšikovia 
stále milujú originálny soundtrack a režisér sľubuje, že z neho stále ostane 
„kúsok DNA.“

Hudba sa od toho originálneho až tak moc nevzdiali, čo dáva zmysel, pretože 
piesne ako „Friend Like Me“ alebo „A Whole New World“ sú nezlomnými 
klasikami. Avšak, podobne ako príbeh, tak aj piesne budú trochu upravené 
pre modernú dobu. Do filmu teda pridali hneď niekoľko piesní, ktoré dopo-
môžu prerozprávať novú časť príbehu.

„Je o 26 rokov neskôr a svet sa posunul, takže tu bude zmena, ktorá je neod-
vratným aspektom času,“ povedal režisér. „Ale v podstate bude soundtrack 
stále rovnakým, len trochu okrášlený novými melódiami.“

SKLADBY V MUZIKÁLI BUDÚ ODRÁŽAŤ MODERNÚ DOBU
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Hlavnými hviezdami filmu budú Will Smith (Muži v čiernom) v koži všezna-
lého Džina; Mena Massoud (Tom Clancýs Jack Ryan) ako očarujúci Aladin; 
Naomi Scott (Power Rangers) ako Jasmína, krásna a cieľavedomá princezná; 
Marwan Kenzari (Vražda v Orient Expresse) ako Jafar, mocný kúzelník; Navid 
Negahban (Legion) ako Sultán znepokojený budúcnosťou svojej dcéry; Nasim 
Predrad (Saturday Night Live) ako Dalia, najlepšia a dôverná kamarátka prin-
ceznej Jasmíny; Billy Mangussen (Príbehy z lesov) ako jej príťažlivý, no aro
gantný nápadník Princ Anders; a Numan Acar (The Great Wall) ako Hakim, 
Jafarova pravá ruka a kapitán stráže paláca.

V originále z roku 1992 stvárnil Džina z kúzelnej lampy legendárny Robin 
Williams. Tentokrát štafetu preberie herec Will Smith, ktorý má na konte 
známe filmy ako Šťastie na dosah, Som legenda alebo Bad Boys. Okrem ľud-
skej formy samozrejme uvidíme Džina aj v jeho klasickej forme, ktorá ja 
vytvorená pomocou počítačových efektov. Režisér Guy Ritchie mal o svojom 
Džinovi jasnú predstavu.

„Existuje presný typ tela, na ktorom som vyrástol a zaujímal som sa oň. Ide o 
ten bodybuilderský look zo 70. rokov – Neovplyvnený steroidmi, no zdvíha-
ním poriadneho množstva váhy a jedením veľkého množstva jedla. Jednodu-
cho som chcel Džina s tehličkami, Džina, ktorý vyzerá tak, že dokáže hýbať s 
vecami. Chcel som tradičného poloboha, niekoho, kto vyzerá ako veľký a silný 
tatko. Nechcel som Džina, ktorý vyzerá tak, že jediné, čo dokáže robiť, je 
jedenie. Chcel som svalnatého tatka zo 70. rokov – dosť veľkého na to, aby sa 
cítil silným, no nie až tak svalnatého, aby vyzeral tak, že si počíta svoje kaló-
rie. Jednoducho tak, aby ste si ho všimli, keď bude v rovnakej miestnosti.“ 
hovorí režisér o jeho postave. Pridal sa aj samotný predstaviteľ Will Smith, 
ktorý porozprával o ľudskej stránke jeho postavy.

„On rozumie láske, on rozumie túžbe, on rozumie hlbokým otázkam o ľud-
skej existencii,“ povedal Smith. „A rozumie im, pretože existuje veľa aspek-
tov, ktorými si prešiel. Mám taký pocit, že dokáže Aladinovi pomôcť preto, 
lebo jeho srdce bije veľmi podobnou túžbou.“

NESMIE CHÝBAŤ OČARUJÚCI HERECKÝ ANSÁMBEL
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Okrem filmovej hudby sa modernizácie dočká aj samotný príbeh. Režisér Guy 
Ritchie porozprával o tom, že sa môžeme tešiť na modernejšiu a vtipnejšiu 
verziu, než bola tá originálna z roku 1992.

„„Pravdepodobne tam bude viac humoru než v originále, no nie som si istý, či 
sa tak stalo náročky… Išlo o otázku hľadania nových možností. Jednoducho 
som tam našiel momenty, ktoré sme dokázali spraviť vtipnejšie. Do určitej 
miery sme príbeh spravili modernejším a aplikovateľným na aktuálnu dobu. 
Originál z roku 1992 bol filmom tamojšej doby a my sa teraz nachádzame v 
inej dobe. Preto tam budú moderné referencie ohľadom toho, ako sa zmenila 
kultúra, pretože ide o moderné publikum. Filmy sa menia na základe toho v 
akakej dobe sa nachádzame, takže odráža súčasné problémy v klasickom 
motíve.“

DOČKÁME SA MODERNEJŠEJ A HUMORNEJŠEJ VERZIE
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Hlavnú postavu, Aladina, stvárnil herec Mena Massoud, ktorý sa narodil v 
Egypte a žil v Kanade. Vyjadril sa k tomu, akú cíti zodpovednosť byť hercom 
zo Stredného východu v hlavnej úlohe hollywoodskeho filmu.
„Necítim moc veľký nátlak ale dosť veľkú zodpovednosť. Myslím si, že sa veci 
menia odkedy Rami Malek vyhral Oscara za jeho úžasné stvárnenie Freddie-
ho Mercuryho. Teraz prichádza veľmi veľa hercov zo Stredného východu,“ 
povedal Mena Massoud a pokračoval.
„Myslím si, že tento film je veľmi dôležitým na reprezentáciu. Dúfajme, že 
keď sa bude filmu v kinách dariť, tak Hollywood dostane dôveru v tom, že aj 
herec zo Stredného východu dokáže sadnúť do hlavnej a zároveň ikonickej 
úlohy,“ dodal herec. Dokonca sa vyjadril aj na adresu jeho hereckej kolegyne 
Naomi Scott, ktorá stvárňuje princeznú Jasmínu. Povedal, že princezná 
Jasmína bude posilňovať ženy po celom svete.

„„Naozaj sme sa zamerali na vytvorenie ženskej úlohy, ktorá dodáva silu 
ženám po celom svete. Naomi túto robotu zvládla naozaj bravúrne.“

HEREC ZO STREDNÉHO VÝCHODU V HLAVNEJ ÚLOHE
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Aladina produkovali Dan Lin (Sherlock Holmes) a Jonathan Eirich (Death 
Note). Výkonnú produkciu mal na starosti nominant na Oscara a výherca 
Zlatého glóbusu, Marc Platt (La La Land) spolu s Kevinom De La Noy (Návrat 
Temného rytiera).

OOčarujúcu hudbu vytvoril osemnásobný držiteľ Oscara, skladateľ Alan 
Menken (Kráska a Zviera). Vo filme budú hrať nové nahrávky originálnych 
skladieb, ktoré napísal Menken spolu s oscarovým lyrikom Howardom 
Ashmanom (Obchodík hrôzy) a Timom Riceom (Leví kráľ). O texty dvoch 
nových piesní sa postaral Menken a oscaroví skladatelia Benj Pasek a Justin 
Paul (La La Land).

KTO SA PODIEĽAL NA VYTVORENÍ NOVODOBEJ KLASIKY?

Film sa z časti natáčal v Londýne, kde to režisér Guy Ritchie veľmi dôverne 
pozná. Nádherné a strhujúce zábery na púšť sa potom natáčali na lokácii v 
Jordánsku.

Na vdýchnutí života mestečku Agrabah pracoval talentovaný kreatívny tím 
ľudí, ktorý sa skladal z: režiséra fotografie Alana Stewarta (Muž vo vlaku), 
hlavnej architekty Gemmy Jackson (Game of Thrones) a kostýmového dizaj-
néra Michaela Wilkinsona (American Hustle).

NECHÝBALI NÁDHERNÉ NATÁČACIE LOKÁCIE
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Will Smith – Je americkým hercom a bývalým raperom, ktorý vystupoval pod 
pseudonymom The Fresh Prince. V Hollywoode ide o jedného z najtalentova-
nejších hercov – čo potvrdzuje aj jeho päť nominácií na Zlatý glóbus, dve 
nominácie na Cenu Akadémie a výhry štyroch Grammy Awards. Jeho popula-
rita drasticky vystrelila po odvysielaní televíznej šou The Fresh Prince of 
Bel-Air na stanici NBC. Od televíznych filmov sa dostal až po blockbustery, 
pričom má na konte projekty ako Jednotka samovrahov, Šťastie na dosah, 
Som legenda, Muži v čiernom, Deň nezávislosti či Ja, Robot.

Mena Massoud – Je kanadským hercom, ktorý sa narodil v Cairo, Egypte. Do 
Kanady imigroval ešte ako malý a vyrástol v Markhame, Ontariu. Doteraz 
pracoval prevažne na televíznych projektoch – poznáme ho z úloh ako Jared 
Malik v kanadskom seriáli Open Heart alebo Tarek Kassar v seriáli Jack Ryan 
na Amazon Prime. Do role Aladina bol obsadený v júli roku 2017.

Naomi Scott – Je britskou herečkou a speváčkou. Preslávila ju hlavne úloha 
Kimberly Hart, ružovej rangerky, vo filme Power Rangers z roku 2017. Okrem 
toho si zahrala v seriáloch ako Terra Nova, Life Bites alebo vo filme z produk-
cie Disney Channel, Lemonade Mouth. Minulý rok bolo potvrdené, že si popri 
Kristen Stewart a Elle Balinskej zahrá jednu z hlavných úloh v remakeu filmu 
Charlieho Anjeli.

HERECKÉ OBSADENIE
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GUY RITCHIE – RÉŽIA, SCENÁR

GGuy Ritchie je britským režisérom, producentom, scenáristom a biznisme-
nom, ktorý je známy pre jeho kriminálne filmy. Jeho prvý film natočil v roku 
1995 – išlo o dvadsať minútový kraťas The Hard Case. O tri roky neskôr nato-
čil jeho prelomový film Zbaľ prachy a vypadni!, v ktorom obsadil dovtedy 
neznámeho herca Jasona Stathama. Odvtedy stihol zrežírovať trháky ako 
Podfu(c)k, Sherlock Holmes, Krycie meno U.N.C.L.E. či Kráľ Artuš: Legenda 
o meči. Jeho kriminálne príbehy točí humorným spôsobom, čo na nich zane
cháva jeho výrazný britský rukopis.

JOHN AUGUST – SCENÁR

John August je talentovaným americkým scenáristom, režisérom, producen-
tom a dokonca aj spisovateľom. Jeho najznámejšie práce sú na filmoch Mŕtva 
nevesta Tima Burtona, Frankenweenie, Charlie a továreň na čokoládu či 
Charlieho anjeli. Jeho debut zažil v roku 1999, kedy napísal scenár filmu GO 
režiséra Douga Limana. Jeho prelomová však bola spolupráca so slávnym 
režisérom Timom Burtonom, pre ktorého napísal už niekoľko filmov.

TVORIVÝ TÍM

PREMIÉRA: . MÁJA Aladin



DAN LIN – PRODUKCIA

Dan Lin sa narodil v Taipei, Taiwane, no do Spojených Štátov sa presťahoval 
keď mal 5. Je producentom a zakladateľom filmovej a televíznej produkčnej 
spoločnosti Rideback. Lin produkoval filmy ako LEGO Príbeh, LEGO Batman 
vo filme, LEGO Ninjago film či LEGO Príbeh 2. Dokonca má na konte aj film 
To, ktorý je dodnes najlepšie zarábajúcim hororom v histórii kinematografie.

AALAN MENKEN – HUDBA

Alan Menken je veľmi známym americkým skladateľom, ktorý vytvoril tie 
najikonickejšie soundtracky pre Walt Disney Animation Studios. Na konte 
má neuveriteľných 8 Oscarov, ktoré si vyslúžil za filmy Malá morská víla 
(1989), Kráska a Zviera (1991), Aladin (1992) a Pocahontas (1995). Okrem toho 
však zložil hudbu aj ku filmom ako Zvonár u Matky Božej (1996), Hercules 
(1997), Začarovaní (2007) či Na vlásku (2010).

TVORIVÝ TÍM
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Premiéra: 23. mája 2019
Distribučné práva do: 22. mája 2020
Žáner: dobrodružný, rodinný, akčný
Odporúčaná prístupnosť: nevhodné pre maloletých do 7 rokov
Prístupnosť traileru: vhodný pre všetky skupiny maloletých
TTechnické údaje: formát 1:2.39, DCP 2D, 3D, 4DX, IMAX 3D, Dolby Atmos 3D, 
farebný, slovenský dabing
Minutáž: 129 minút
Oficiálna webová stránka: https://www.facebook.com/DisneyAladdin/

ĎALŠIE INFORMÁCIE A ODKAZY
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v kinách uvidíte Willa Smitha ako Džina
v Disneyho novom spracovaní obľúbeného príbehu.

UŽ OD . MÁJA 

ĎAKUJEME
ZA MEDIÁLNY PRIESTOR


