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Naloďte  sa  na  Millennium  Falcon  a vydajte  sa  do  preďalekej  galaxie
v najnovšom pokračovaní ságy Star Wars. Prostredníctvom série eskapád hlboko
v temnom a nebezpečnom zločineckom svete  sa  Han Solo  stretáva  nielen a  so
svojím  budúcim  kopilotom  Chewbaccom,  ale  aj  so  známym  notorickým
gamblerom Landom Carlissianom. Spolu pokračujú v ceste, počas ktorej sa zrodí
jedna z legendárnych postáv celej ságy Star Wars.

NOVÝ POHĽAD NA STARÉHO ZNÁMEHO



Han Solo, legendárny pašerák so srdcom zlata sa predstavuje v príbehu Solo: Star Wars
Story. Druhý príbeh z produkcie Lucasfilm prichádza na slovenské plátna dva roky od uvedenia
Rogue one: Star Wars Story.

Producentka  Kathleen  Kennedy  objasňuje,  čo  je  tým,  čo  robí  Hana  Sola  tak  kultovou  a
milovanou postavou až do takej miery, že sa Lucasfilm rozhodol venovať mu samostatný film.
Hovorí:  „Je veľmi autentický. Je to darebák, je odvážny, je pekný, neuveriteľne charizmatický
a rozkošný.  Tieto  atribúty  z neho  robia  ideálneho  akčného  hrdinu,  ktorý  si  zaslúži  vlastný
príbeh."

Zaujímavé je, že projekt Solo bol jedným z prvých, o ktorom George Lucas rozprával, keď načrtol
Kennedyovej svoje plány ohľadom samostatných príbehov Star Wars. Obaja sa zhodli na tom, že
scenáru  by  sa  mal  ujať  Lawrence  Kasdan,  ktorý  napísal  scenár  pre  Impérium  vracia  úder
a Posledný  Jedi.  Práve  vzhľadom  na  jeho  skúsenosti  s  hviezdnymi  vojnami  a  hlbokým
pochopením postavy  Hana Sola,  bol  jasnou voľbou,  ktorá prispela k tomu,  aby nový  príbeh
zachovával ducha starých filmov. 

Lawrence Kasdan bol samozrejme nesmierne nadšený, keď zistil, že mu bol zverený príbeh o
Hanavi Solovi. Hovorí: "Vždy som chcel bližšie skúmať jeho históriu, pretože som ho považoval
za veľmi zaujímavú postavu. Je nepredvídateľný. Je bezohľadný. Nedáva si servítku pred ústa.
Má skutočne dobré srdce, hoci ho skrýva, ako najlepšie vie. "

Do príbehu Kasdan zapojil aj svojho syna Jonathana, ako spoluautora. Boli to ich prvé skúsenosti
so spoločným písaním a ich dynamický vzťah prináša do projektu jedinečnú perspektívu. Malý
Jon vyrástol  na Star Wars. Príbeh pozná a pozná hlavne Hana,  preto bol pre projekt jasnou
voľbou a novým zároveň novým, mladým vetrom do plachiet. 

HRDINOVIA NA SCÉNE

Solo:  A  Star  Wars Story prináša  pôsobivé  spojenie  starých  známych  v koži  nových  hrdinov.
Úloha obsadenia hlavného hrdinu bola pre produkčný tím skutočnou výzvou. Nehľadali  totiž
mladšiu kópiu Harrisona Forda, hľadali niekoho výnimočného.  Alden Ehrenreich bol jedným z
prvých hercov, ktorí pripadali  v úvahu. Nebol všeobecne známy, nedal sa teda považovať za
mainstream. Avšak jeho herecký výkon vo filmoch ako napríklad Hail, Caesar, či  Modrý Jazmín
pri výbere zaujal a zároveň presvedčil filmárov do takej miery, že sa z neho stáva mladý Han.

Woody Harrelson sa predstavuje v úlohe  Becketta. Han sa pridá k jeho skupine a spoločne sa
snažia zmeniť svoj život plný lúpeží. Beckett je tým, kto Hana mnohému naučí, hoci to nie sú
práve najpozitívnejšie veci. Vďaka nemu nikomu nedôveruje a v prípade ohrozenia je tým, kto
strieľa prvý.  

Qi'ra je Hanova prvá láska. Vo filme ju stvárňuje  Emilia Clarke, známa zo seriálu  Hra o tróny.
Pochopenie vzťahu Hana a Qi'ri nám pomôže pochopiť, aký je Han vo vnútri v momente, kedy
nemusí skrývať seba samého pred svetom. Zistíme, že je skutočne schopný cítiť a milovať. 
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Donald Glover bol jediným adeptom pre úlohu  Landa Calrissiana.  Lando je naozaj zaujímavá
povaha.  Niekedy  je  dobrý,  niekedy  zlý,  nikdy  neviete  v akej  nálade  ho  objavíte.  Je  plný
kontrastov  a zároveň  je  známy  ako  notorický  gambler.  Pre  Hana  je  priateľstvo  s ním
dobrodružstvom.

Thandie Newton sa predstaví v úlohe Val, členky Beckettovej skupiny. Val je stelesnením pokoja
až  do  takej  miery,  že  najrizikovejšej  situácii  ju  nič  nevystraší,  ani  nevytočí.  Je  si  vždy
neuveriteľne istá a je vždy sama sebou.

Phoebe  Waller-Bridge,  prevzala  úlohu  L3-37,  droida  a  Landovho  kopilota.  Samú  seba
zrekonštruovala,  pôvodne  bola  droidom typu R2.  Avšak  pridala  si  hlas  a  končatiny  aby  tak
dokázala robiť vecí, ktoré by inak nemohla. Je veľmi revolučná, veľmi odhodlaná.
 
Britský herec  Paul Bettany preberá úlohu postavy  Dryden Vos. Je to sociopat, jeho konanie je
nepredvídateľné. Je to jedna z tých postáv, ktoré sa objavili po zmene systému, po zavedení
voľného trhového hospodárstva do krajiny,  ktorá historicky nemá žiadny systém vlastníctva.
Dryden je jeden z tých, ktorý systém v začiatku využili a získali tak veľkú moc, ktorú zneužívajú
pre svoj prospech.

Nuž a v neposlednom rade nesieme zabudnúť na  Chewbaccu, s ktorým má Han snáď najbližší
vzťah.  Tejto  úlohy  sa  zhostil  bývalý  vysokoškolský  basketbalový  hráč  Joonas  Suotamo.
Chewbacca  je  ústrednou  postavou  celého  príbehu,  je  najvernejším  spoločníkom.  Je  veľmi
pozorný, vždy vie vycítiť nebezpečenstvo, vždy je v pozore. Chewbacca vie, že Han potrebuje
niekoho, kto sa o neho postará. A práve preto je vždy na blízku.

TVORBA PRÍBEHU

Natáčanie filmu Solo: Star Wars Story sa uskutočnilo prevažne v štúdiách Pinewood Studios v
Spojenom kráľovstve, ako aj v lokalite Dolomitov a Fuertaventury, ktoré poskytli ohromujúce
exteriéry ako stvorené pre tento film.

Úloha navrhovania filmových scén pripadla dizajnérovi Neilovi Lamonta, ktorý vyťažil všetko čo
sa dalo z materiálov od Ralpha McQuarriea a Joea Johnstona - dizajnérov pôvodných príbehov
Star Wars. Tak sa Neilovi poradilo zachovať ducha neskorých 60. rokov a začiatkov 70. rokov aj
v príbehu, ktorý budeme mať možnosť sledovať v roku 2018.

Lamont  a  jeho  tím  vytvorili  mnohé  scenérie,  pričom  musíme  spomenúť  najmä  Hanovu
domovskú  planétu  Corelliu,  ktorá  je  postavená  tak,  aby  pripomínala  priemyselnú  verziu
Benátok. Tiež vytvorili  interiér lode  Millenium Falcon,  ktorého stavba trvala tri  mesiace a jej
konštrukcia  je  najväčším zobrazením interiéru lode,  aká bola  kedy  vytvorená v celej  histórii
filmov Star Wars.
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Kostýmový dizajnérsky tím, v čele s Daveom Crossmanom a Glynom Dillonom, vyrobil viac ako
1000 kostýmov. Väčšina kostýmov bola navrhnutá a vyrábaná priamo na mieste. 

Neal Scanlan, ktorý bol dvakrát nominovaný na Oscara za svoju tvorbu vo filmoch Star Wars:
Posledný Jedi  a Sila  sa  prebúdza,  je  opäť  zodpovedný  vytvorenie  celej  populácie  a všetkých
tvorov, ktoré sa objavujú vo filme.  Spolu so svojim tímom vytvorili viac ako 500 návrhov pre
všetkých jedincov, ktorý sa vo filme objavia. 

A v neposlednom rade musíme spomenúť vedúceho vizuálnych efektov Roba Bredowa, ktorý
dohliadal  všetkých  2  000  vizuálnych  efektov  použitých  vo  filme.  Bredow  a  jeho  tím  1  200
umelcov  a technikov  vytvorili  vozidlá,  vrátane  vesmírnych  lodí,  tiež  sú  zodpovední  za
doanimovanie všetkých scenérií, v ktorých sa film odohráva. 

Spoločnými silami vytvorili  všetky oddelenia film, ktorý poteší nejedného milovníka príbehov
Star Wars.

CESTA ZAČÍNA

Režisér  Ron  Howard  hovorí:  „Solo  ponúka  divákom  šancu  pohľad  na  jedného
z najobľúbenejších  hrdinov  celej  ságy.  Uvidia  postavu,  ktorej  podstatu  definujú  vzťahy
a skúsenosti, ktoré počas svojej cesty nadobúda. Diváci tak budú vedieť pochopiť, prečo je taký
aký je. Tento film zároveň ponúka divákom pohľad na galaxiu takým spôsobom, že ju pochopí aj
ten, čo žiaden Star Wars film nikdy nevidel. Je to príbeh, ktorý nemá základ v iných. Je pred nimi,
hovorí o Hanovi, ktorý objavuje seba a vesmír.“  

Producentka Kathleen Kennedyová dodáva: „Čo by ste mali očakávať? Všetko... budete
sa baviť, budete sa smiať a budete mať možnosť buď sa opäť zamilovať do Hana  a Chewieho,
alebo v prípade že budete nováčik, to bude láska na prvý pohľad.“ 

Zapíšte si do  kalendára, 24. máj 2018.
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