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PRESSKIT
Kráľ sa vrátil...

Leví kráľ
Premiéra: 18. júla 2019

O FILME
Walt Disney uvádza nové spracovanie legendárneho príbehu. V africkej savane sa
narodí malý Simba, syn levieho kráľa Mufasu. Malý princ zbožňuje svojho otca a
postupne sa učí, ako sa stať dobrým panovníkom. Nie každý v kráľovstve je však
jeho príchodom nadšený.
Mufasov brat Scar, ktorý mal byť pôvodne následníkom, má vlastný temný plán,
ako sa dostať na trón... Levia skala sa stane svedkom súboja plného intríg, ktorý
končí tragédiou a Simbovým vyhnanstvom. Malý lev sa náhle musí postarať sám o
seba. S pomocou nových priateľov – bezstarostnej dvojice Timon a Pumba –
Simba pomaly dospieva a pripravuje sa vziať si späť to, čo mu právoplatne náleží..

HRAJÚ

RÉŽIA

Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel
Ejiofor, Alfre Woodard, Billy Eichner,
John Kani, John Oliver, Florence
Kasumba a ďaľší...

Jon Favreau

SCENÁR
Jeff Nathanson

PRODUKCIA
Jon Favreau, Jeffrey Silver, Karen
Gilchrist

HUDBA
Hans Zimmer

HUDOBNÁ RÉŽIA

SPEV

Kristián Seidmann

Andrea Zimániová, Ivana
Regešová

RÉŽIA SLOVENSKÉHO ZNENIA
Ivan Laca

V SLOVENSKOM ZNENÍ
Dávid Hartl (Simba), Táňa Pauhofová (Nala), Henrich Platek (Timon) Michal
Hudák (Pumbaa), Filip Tůma (Scar), Štefan Richtárech (Dalia), Dušan Tarageľ
(Rafiki), Peter Krajčovič (Zazu), Michal Klučka (Kamari), René Štúr (Azizi),
Max Rosa (malý Simba), Tereza Heftyová (malá Nala), Ella Maturkaničová
(malá Nala – spev), Dagmar Sanitrová (Sarabi) a ďalší...
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TIMON
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FILM SLOVAMI REŽISÉRA
“Je veľmi ťažké ho opísať, pretože v skutočnosti nie je ani animovaný, ani
hraný. Nie sú tu žiadne skutočné zvieratá, takže tu nie sú ani skutočné kamery
a… dokonca ani žiadny herecký výkon, ktorý by sme zachytávali,” povedal Jon
Favreau o technickom spracovaní nového Levieho kráľa.
“Dúfame, že medzi kvalitou tvorby obrazu a technikami, ktoré sme použili, sa
začnete cítiť, ako keby ste sa nepozerali na niečo, čo sú len vizuálne efekty, ale
na svet, ktorý je veľmi realistický. A emocionálne z neho bude vyžarovať pocit,
ako keby ste sa pozerali na živé bytosti. A v tom je ten trik… Nikto už totižto
nechce vidieť ďalšieho animovaného Levieho kráľa, pretože originál je stále
veľmi, veľmi dobrý.”
Jon Favreau ďalej vysvetlil, ako veľmi si cení možnosť pracovať na takto
ikonickom príbehu: “Leví kráľ je v nás ako ľuďoch už tak vrytý, spolu s
emóciami a všetkým, že vieme, že ak sme svoju prácu vykonali dobre, ľudí to
nepochybne osloví. Z pohľadu filmára ani neviem opísať, ako veľmi som za to
vďačný.”
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STARÝ A PRITOM NOVÝ
Pôvodný Leví kráľ, produkovaný spoločnosťou Walt Disney Feature
Animation, uzrel svetlo sveta už v roku 1994. Behom dve aj pol dekády sa toho
stihlo veľa zmeniť.
Nový Leví kráľ je iný nielen technickým spracovaním, ktoré je ukážkou tých
najmodernejších technológií používaných v Hollywoode. Iný musí byť aj
príbehom, keďže ikonická cesta Simbu je už všetkým dobre známa. Popritom si
ale tvorcovia museli dávať pozor, aby dej nezmenili natoľko, že by stratil svoje
čaro.
Režisér nás uisťuje, že našiel dokonalú rovnováhu medzi zmenami a
ponechaním toho, čo sme si pred dlhými rokmi zamilovali. “Stále budete cítiť
spojenie s animovaným filmom. Ak sa ale pozriete zblízka, zistíte, že sme to
vzali s voľnou rukou a dokonca aj meníme scény, štruktúru či humor. Je to
niečo, čo diváci očakávajú, ale zároveň niečo, čo ešte nevideli,” dodal Jon
Favreau.
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HUDOBNÁ DVOJICA
Samozrejme, nebol by to Leví kráľ, keby neprišiel s naozaj mocnou a
nádhernou hudbou, ktorá dokonalým spôsobom vyjadruje Simbovu cestu. O
samotný soundtrack sa v novej verzii príbehu postarali viaceré známe hviezdy,
medzi ktoré patria tí najznámejší a najlepší umelci.
Obľúbená speváčka-skladateľka Beyoncé, celým menom Giselle
Knowlesová-Carterová, v pôvodnom znení Levieho kráľa stvárňuje dospelú
levicu Nalu. Bola by však škoda nevyužiť jej ohromný spevácky talent, keby
zostala iba pri dabovaní. To si uvedomil aj režisér Jon Favreau, ktorý prezradil,
prečo rolu vzala a ako sa jej pri produkcii piesní darilo: “Jednou časťou je to, že
má malé deti, druhou časťou je to, že ide o príbeh, ktorý vyhovuje jej životnej a
kariérnej fáze. Originál naozaj miluje,” povedal Favreau. “Potom tu,
samozrejme, sú nádherné hudobné čísla, na ktorých sa mohla podieľať, a och
môj Bože… čo sa týka krásy jej hlasu a jej talentu, naozaj splnila očakávania.”
Beyoncé však nie je jediné zvučné meno, ktoré Leví kráľ prináša. Príbeh totižto
oslovil aj Donalda Glovera, taktiež známeho pod menom Childish Gambino,
ktorý je každým dňom populárnejším nielen spevákom, ale aj hercom. V novom
spracovaní klasického deja stvárňuje hlavnú postavu Simbu. A rovnako ako u
Giselle Knowlesovej-Carterovej, aj v prípade Donalda Glovera by bola škoda
nevyužiť jeho ohromný talent. Môžeme sa tešiť na viacero hudobných čísel,
ktoré fanúšikom starého Levieho kráľa pripomenú detstvo a novým divákom
naženú husiu kožu po celom tele.
Vo filme Leví kráľ zaznie aj spoločná pieseň týchto dvoch umelcov. Ikonický
duet “Can You Feel the Love Tonight,” ktorý bol ocenený aj Cenou Akadémie,
si v roku 1994 zaspievala dvojica Elton John a Time Rice. No a tento rok to
budú Beyoncé a Childish Gambino.
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LEGENDÁRNY SKLADATEĽ
Ku spevákom a talentovaným hudobníkom sa pridal aj legendárny skladateľ
filmovej hudby Hans Zimmer. Pre nového Levieho kráľa bol dokonalou
voľbou, pretože práve on skladal pôvodnú hudbu ku príbehu z roku 1994.
Známy Nemec má dlhoročné skúsenosti s veľkými hollywoodskymi projektmi,
novinka teda preňho nebola výzvou v tradičnom slova zmysle. Zimmer sa však
pri práci na novom Levom kráľovi aj tak poriadne zapotil, pretože musel
vymyslieť spôsob, ako upraviť svoj pôvodný soundtrack tak, aby znel ešte
veľkolepejšie, modernejšie a nádhernejšie.
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MASÍVNY ZÁUJEM DIVÁKOV
Diváci po celom svete svoj záujem o nového Levieho kráľa stihli vyjadriť už
dlho pred premiérou. Keď bol na platforme YouTube zverejnený prvý oficiálny
trailer, behom prvých 24 hodín od vydania zaznamenal 224,6 milióna prehratí.
Z ukážky na Simbov príbeh sa tak stal druhý najpozeranejší trailer behom
prvého dňa v histórii.

PRERAZENÝ REKORD
Ohromujúce čísla Leví kráľ zaznamenáva aj na poli tržieb. Po spustení predaja
lístkov na premietania novinka od Disney prekonala všetky predchádzajúce
adaptácie klasických príbehov. Behom prvých 24 hodín Leví kráľ predal
štvornásobne viac vstupeniek do kina ako za rovnaký čas nedávno vydaný
Aladin. Povedať teda, že Leví kráľ je veľkolepou udalosťou, je podceňovanie.
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VIRTUÁLNA PRODUKCIA
Nakrúcať zvieratá je nemožné. Štúdio Walt Disney Feature Animation by to
spravilo už v roku 1994, keby to bolo jednoduché. Leva-herca však v
Hollywoode nestretnete tak ľahko. Práve preto je veľkou výhodou pre nového
Levieho kráľa doba, v ktorej vznikol. Dnes už filmárov neobmedzuje takmer
nič, pričom tvorcovia tentokrát odstránili aj to prekliate “takmer”.
Veľká časť tímu animátorov a umelcov, ktorí pracovali na filme Kniha džunglí
(2016), sa vrátila na ďalší výlet do zvieracieho kráľovstva. Medzi nimi je aj
samotný režisér Jon Favreau, ktorý porovnal produkciu týchto dvoch
veľkolepých príbehov.
“Odstránením fyzických elementov Mauglího sme už neboli zviazaní faktom,
že musíme mať modré plátna, skutočný pľac či ozajstné kamery, takže všetko v
tomto bode začalo byť virtuálne,” vysvetľuje režisér Jon Favreau.
“Keď nám to dalo slobodu pracovať bez toho, aby sme sa museli pripravovať
na fyzické nakrúcanie, dovolilo nám to otvoriť sa úplne novému prístupu, a
preto je to iné ako Kniha džunglí. V podstate sme za účelom tvorby Levieho
kráľa vo virtuálnej realite vytvorili filmársku hru pre viac hráčov.”
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TVORIVÝ TÍM
JON FAVREAU – RÉŽIA
Jonathan Favreau je americký herec, režisér, producent a scenárista. Známy je
veľkým množstvom obľúbených projektov, medzi ktoré patria aj Vianočný
škriatok, Zathura – Vesmírne dobrodružstvo, Iron Man, Iron Man 2, Kovboji a
votrelci či Kniha džunglí. Taktiež pôsobil ako výkonný producent pre všetky
filmy série Avengers od štúdia Marvel. Leví kráľ je jeho prvý muzikál, pričom
do tohto žánru vnesie aj kus svojho vlastného štýlu.
JEFF NATHANSON – SCENÁR
Jeffrey D. Nathanson je americký scenárista a režisér. Známy je
pokračovaniami obľúbenej filmovej série Križovatka smrti 2, Križovatka smrti
3, Chyť ma, ak to dokážeš, Terminál či Posledný výstrel. Taktiež spolupracoval
na filmoch ako Indiana Jones a Kráľovstvo krištáľovej lebky či Piráti Karibiku:
Salazarova pomsta. Má skúsenosti s veľkými hollywoodskymi trhákmi, pričom
už taktiež úzko pracoval s filmármi ako George Lucas či Steven Spielberg.
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TVORIVÝ TÍM
CALEB DESCHANEL – KAMERA
Joseph Caleb Deschanel je americký kameraman a filmový a televízny režisér.
Známy je filmami ako Bol som pri tom, Správna posádka, Patriot či umučenie
Krista. Podieľal sa aj na legendárnych počinoch ako Krstný otec, Dnešná
apokalypsa či Titanic. Počas svojej kariéry bol už 6 razy nominovaný na Cenu
Akadémie, pričom každý milovník umenia kinematografie by sa mal tešiť na
virtuálne nakrúcaného Levieho kráľa, keďže pri ňom mohol Caleb Deschanel
naplno odviazať svoju kreativitu tak ako ešte nikdy predtým.
HANS ZIMMER – HUDBA
Hans Florian Zimmer je nemecký skladateľ filmovej hudby a hudobný
producent. Známy je filmami ako pôvodný Leví kráľ, séria Piráti z Karibiku,
Interstellar, Gladiátor, Počiatok, Dunkirk či séria Temný rytier. Počas svojej
kariéry získal už 4 ocenenia Grammy, 2 Zlaté glóbusy a Cenu Akadémie,
pričom je známy ako jeden z najlepších žijúcich skladateľov.
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ĎALŠIE INFORMÁCIE
Premiéra: 18. júla 2019
Distribučné práva do: 17. júla 2020
Žáner: rodinný, animovaný, dobrodružný
Odporúčaná prístupnosť: nevhodné pre maloletých do 7 rokov
Prístupnosť traileru: vhodný pre všetky skupiny maloletých
Technické údaje: formát 1 : 1.85, DCP 2D, 3D, IMAX 3D, Dolby Atmos 3D,
farebný, slovenský dabing (2D a 3D)
Minutáž: 118 minút
Oficiálna webová stránka: https://www.facebook.com/DisneyTheLionKing/

UŽ OD 18. JÚLA 2019

v kinách uvidíte návrat Simbu
v Disneyho novom spracovaní obľúbeného príbehu

ĎAKUJEME
ZA MEDIÁLNY PRIESTOR

