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O FILME
Po deviatich rokoch sa hračky vracajú na plátna kín s novým dobrodružstvom vo filme Toy Story 
4. Woody, Buzz a celá ich skupina sa vydajú na výlet ďaleko od domova, kde si nájdu nových ka-
marátov – aj tých starých – a navštívia naozaj neočakávané miesta. Stretnú sa dokonca aj  
s neočakávanými hračkami, pričom jednou z nich je Vidlík. 

Toho vytvorilo z plastovej vidličky dievčatko Bonnie, ktoré po Andyho odchode na univerzi-
tu prevzalo starosť o všetky jeho hračky. Alebo lepšie povedané, hračky prevzali starosť o malú 
Bonnie. Vidlík sa však necíti na to byť hračkou a tvrdohlavo si stojí za tým, že patrí do odpadkov. 
Ostatné hračky ho samozrejme berú ako súčasť rodiny a Woodyho teda čaká neľahká úloha pres-
vedčiť ho o opaku. Zároveň musí byť oporou aj pre malú Bonnie, ktorá mu rastie pred očami  
a práve sa chystá na nástup do materskej školy.
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TOY STORY 3 NEBOL KONCOM
Fanúšikovia po celom svete si mysleli, že príbeh hračiek skončil vtedy, keď Andy odniesol svojho 
milovaného kovboja Woodyho a celý jeho gang – Buzza, Jessie, Slinkyho, Rexa a ostatných ku 
dievčatku Bonnie. Treba si však uvedomiť, že Woody vždy poznal svoje miesto vo svete a jeho pri-
oritou je starať sa o jeho vlastníka. No a keďže Andy odišiel na univerzitu, tak je teraz lojálny malej 
Bonnie – aj napriek tomu, že jeho podrážka na čižme vždy patrila menu Andy. 

Podobne bol na tom aj režisér Josh Cooley, ktorý povedal, že „Podobne ako väčšina ľudí som 
si myslel, že Toy Story 3 bol koncom príbehu.“ Potom dodal: „Ukázalo sa, že to bol len koniec 
Woodyho príbehu s Andym. Rovnako ako v živote, každý koniec je začiatkom niečoho nového. 
Woody v novej izbe, s novými hračkami a s novým dieťaťom – to je niečo, čo sme doposiaľ nikdy 
nevideli. Otázky ohľadom toho, aké by to bolo sa teda stali začiatkom zábavného príbehu, ktorý 
stojí za preskúmanie.“

„Rovnako ako v živote, každý koniec je začiatkom niečoho nového.“

Malá Bonnie sa chystá do materskej školy a určite sa táto zmena nezaobíde bez obáv. „Zmena je 
veľkým tematickým kúskom tohto filmu,“ hovorí producent Jonas Rivera. „Bonnie rastie a chystá 
sa do materskej školy, zatiaľ čo sa Woody chystá na jeho novú úlohu. Nikdy sme ho doposiaľ nevi-
deli v takejto situácii.“
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VÝNIMOČNÉ POSTAVY
Podľa slov producenta Riveru filmári cítili veľký pocit zodpovednosti voči Woodymu a ostatným 
hračkám. „Ľudia ich milujú – Sú ako starí kamaráti,“ povedal. „Sú tu ľudia, ktorí pracujú na tomto 
filme a hovoria, že ‘Toy Story’ bol prvým filmom, ktorý videli keď boli deti. Nehľadne na to ako 
sme starí, stále je tu pocit toho, že sme všetci vyrástli s Woodym, s Buzzom. Je to viac ako len film. 
Tieto postavy boli navždy vytesané do detstiev ľudí a ich rodín.“

Keď sa Bonnie ocitne úplne sama počas prvého dňa v materskej škôlke, Woody jej jednoducho 
musí pomôcť – aj keď to znamená, že sa musí hrabať v odpadkovom koši, aby jej našiel aspoň pár 
výtvarných potrieb. Jeho snaha síce vzišla v úžasný výsledok, no jej umelecký výtvor, z ktorého sa 
vykľula hračka – Vidlík – sa považuje za kúsok odpadku a nie hračku. Woody si teda zoberie na 
svoje plecia zodpovednosť a Vidlíkovi ukáže, že prečo by sa mal považovať za hračku. „Vidlík je 
ako novorodenec,“ hovorí producent Mark Nielsen. „Nevie vôbec nič o živote – dokonca ani nero-
zumie tomu, že prečo je nažive alebo čo je to hračka. Woody mu musí vysvetliť, čo to znamená byť 
hračkou.“
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Woody, Vidlík a zvyšok skupiny sa vydajú na výlet s Bonnie a jej rodinou, čo vyústi v nečakané 
stretnutie Woodyho s jeho dlho-stratenou kamarátkou Bo Peep. „Bo Peep je tak úžasná postava,“ 
hovorí scenárista Stephany Folsom. „Bola súčasťou detskej lampy v izbe Andyho sestry, takže bola 
už dávno posunutá ďalej. Život bol pre Bo úplne odlišným, no ani to ju neprinútilo vzdať sa. Už 
dávno sa rozhodla, že zo svojej situácie vyťaží to najlepšie a postaví sa na svoje dve porcelánové 
nohy.“

Rivera dodal, že „Pre mňa je Bo naozaj najdôležitejšou súčasťou filmu. Ak by ste na konci tohto 
filmu natrafili na Woodyho a spýtali sa ho, že ‘Čo je tá najväčšia vec, ktorá sa ti kedy stala?’ tak by 
povedal, že stretnutie Bo Peep po druhýkrát je tou najväčšou vecou.“

EMOCIONÁLNA JAZDA
„Musím potlačiť svoju emotívnosť. Nechcem to prezradiť, ale ide o naozaj úžasný príbeh. Je to tak 
emotívne, je to zábavné, je to veľké a tie nápady, s ktorými prišli – som prekvapený. Dokonca som 
sa ani nedokázal preniesť cez poslednú scénu. Rád by som to všetko prezradil. Ale jednoducho 
nemôžem. Už nemôžem povedať nič viac. Majú úžasné postavy, no niektoré scény ku koncu boli 
naozaj ťažké na pozeranie.“ povedal dabér Buzza Rakeťáka, Tim Allen.
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POSTAVY

WOODY (Tom Hanks) – je stále rovnakým kovbojským šerifom, ako ten, 
ktorého si Andy zamiloval dlhé roky dozadu. Ale aj napriek tomu, že si našiel 
nový domov s Bonnie a jej hračkami, tak potichu s niečim bojuje. „V pod-
state si prechádza hračkárskym ekvivalentom syndrómu prázdneho hniez-
da,“ hovorí scenárista Andrew Stanton. „Nie je to tým, že by nemal dieťa, no 
jeho rola sa kompletne zmenila. Myslím si, že rodičia starších detí to hneď 
spoznajú. Woody sa snaží riešiť nové problémy jeho starými spôsobmi.“

Podľa producenta Marka Nielsena príde veľká zmena. „Woody si v prvých 
troch filmoch prešiel nesmierne veľa vecami. Videli sme ho sa rozvíjať a učiť 
sa, takže sme nechceli opakovať žiadne z týchto lekcií, keďže sa im už priučil. 
Chceli sme, aby čelil niečomu novému.“

BO PEEP (Annie Potts) – je stratená kamarátka Woodyho, Buzza a ich sk-
upiny. S Woodym vždy zdieľala špeciálne spojenie, na čo reagoval aj Nielsen: 
„Určite je medzi nimi dvoma láska,“ a pokračoval „V prológu môžeme vidieť 
aké ťažké je pre Woodyho nechať ju ísť.“
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VIDLÍK (Tony Hale) – nie je hračka! Teda aspoň si to o sebe myslí. Vidlík 
je totiž presvedčený o tom, že do izby Bonnie s ostatnými hračkami určite 
nepatrí. Niekoľkokrát sa dokonca snažil utiecť, no nikdy sa mu to nepodarilo  
a vždy ho niekto zobral na dobrodružstvo, ktorého by sa najradšej nezúčast-
nil.

GABBY GABBY (Christina Hendricks) – je nádherná bábika z 50. rokov. 
Pôvodne mala pomocou naťahovacej šnúrky rozprávať rovnako ako Woody, 
no bohužiaľ vďaka výrobnej chybe jej hlasová schránka znie všelijako, len 
nie nádherne. Viac ako 60 rokov teda strávila v starožitníctve zapadnutá 
prachom. Jej jedinými kamarátmi sú nemé bruchomluvecké bábky.

BUZZ RAKEŤÁK (Tim Allen) – je vesmírny ranger, ktorý nie je lojálny iba k 
jeho vlastníkovi, ale aj k všetkých jeho kamarátom. Medzi nich patrí hlavne 
Jessie a jeho bývalý rival Woody. Stále síce nevie lietať, no určite sa zlepšuje  
v jeho padaní so štýlom. Do nekonečna a ešte ďalej!
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DUCKY A BUNNY (Keegan-Michael Key a Jordan Peele) – sú výhrami  
v lunaparku, ktoré by urobili všetky preto, aby ich niekto konečne vyhral. Ich 
plány sú však narušené vtedy, keď sa dostanú na nečakané dobrodružstvo so 
skupinou hračiek, ktoré absolútne netušia, aké je to byť priviazaný o stenu 
výhier.

DUKE CABOOM (Keanu Reeves) – je hračkou zo 70. rokov, jedným z 
najlepších kaskadérov v celej Kanade. Spolu s jeho motorkou je vždy prip-
ravený rozpútať tú najväčšiu šou. Woody však veľmi rýchlo našiel jeho achi-
lovku – Duke nikdy nedokázal urobiť žiaden z tých úžasných kaskadérskych 
kúskov, ktoré sú v jeho vlastnej reklame.

BENSON – je klasickou starožitnou bábkou na bruchomluvectvo a zároveň 
je pravou rukou Gabby Gabby. Vedie malú skupinu bruchomluveckých 
bábok, ktoré jej robia poskokov. „Bábky sú zďaleka tými najstrašidelnejšími 
postavami, ktoré sme kedy vytvorili.“ povedal producent Mark Nielsen.
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TVORIVÝ TÍM
JOSH COOLEY - RÉŽIA

Josh Cooley je americký animátor, scenárista, dabér a režisér. Je známy hlavne vďaka jeho práci na 
animovanom filme V hlave (2015) od štúdia Pixar. Na svojom konte má aj prácu na filmoch ako 
Rodinka úžasných (2004), Autá (2006), Ratatouille (2007), Hore (2009) či Autá 2 (2011). Toy Story 
4 je jeho režisérskym debutom.

ANDREW STANTON – SCENÁR, VÝKONNÁ PRODUKCIA

Andrew Stanton je vo svete filmov a seriálov naozaj známym menom. Má prsty takmer vo všet-
kých filmoch od štúdia Pixar, pričom si z nich zrežíroval Život chrobáka (1998), Hľadá sa nemo 
(2003), WALLE-E (2008) a hľadá sa Dory (2016). Mimo štúdia Pixar pracoval aj na seriáloch 
Stranger Things, Better Caul Saul či Legion.



Toy Story 4 PREMIÉRA: 8. AUGUSTA 2019

JONAS RIVERA – PRODUKCIA

Jonas Rivera je americký filmový producent. Je absolventom San Francisco State University, ktorá 
spolupracuje so štúdiom Pixar Animation Studios už od roku 1994. Medzi jeho najznámejšie pro-
dukované filmy patria Hore (2009) a V hlave (2015).

RANDY NEWMAN – HUDBA

Randy Newman je americký skladateľ piesní, spevák a klavirista známy vďaka popovým a film-
ovým piesňam. Od 80. rokov sa venuje prevažne filmovej hudbe, pričom zložil soundtrack už 
deviatim animovaných filmom od štúdia Pixar – Toy Story, Život chrobáka, Toy Story 2, Príšerky 
s.r.o., Autá, Toy Story 3, Príšerky: Univerzita, Autá 3 a Toy Story 4.

TVORIVÝ TÍM
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FOTOGALÉRIA
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FOTOGALÉRIA
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Minutáž: xxx
Oficiálna webová stránka: xxx



UŽ OD 8. AUGUSTA

V kinách uvidíte návrat hračiek
v novom filme od štúdia Pixar

ĎAKUJEME
ZA MEDIÁLNY PRIESTOR


