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O FILMIE
Tedi Stones od dziecka marzy, by zostać łowcą skarbów. Zabawny zbieg okoliczności
sprawia, że poczciwy budowlaniec zostaje wzięty za profesora archeologii. Razem
z piękną podróżniczką Sarą (Małgorzata Socha), postrzelonym Peruwiańczykiem
Fredim, psem-łakomczuchem Jeffem i niemą papugą „Angry Birdem” Belzonim,
wyrusza na poszukiwania Zaginionego Miasta Inków. Legenda głosi, że ukryto tam
magicznego Złotego Bożka, który obdarza swego właściciela nieśmiertelnością.
Tropem ekipy łowców przygód podąża czarny charakter Arnoldson, działający na
zlecenie międzynarodowej szajki rabusiów dzieł sztuki.

O PRODUKCJI
Tedi narodził się w 2004 roku w krótkometrażowym filmie animowanym
wyreżyserowanym przez Enrique Gato i wyprodukowanym przez Nicolása Matji. Po
swoim reżyserskim debiucie, którym był film „Bicho” z 1999 roku, Enrique Gato
szukał bardziej dynamicznej historii, w której byłoby więcej zwrotów akcji.
Interesowało go kino przygodowe, dlatego Tedi został bohaterem filmu, który jest
komedią inspirowaną przygodami Lary Croft i Indiany Jonesa.
Pierwszy film o Tedim, „Tadeo Jones”, okazał się wielkim sukcesem – zdobył
sześćdziesiąt pięć międzynarodowych nagród filmowych, w tym hiszpańską nagrodę
Goya w 2006 roku i był wyświetlany w dwudziestu krajach. Gdy do zespołu, który
stworzył Tediego, dołączył Jordi Gasull, postanowiono, że powstanie film fabularny
realizowany równocześnie z krótkometrażowym, który będzie drugą częścią przygód
Tediego i udowodni, że zespół jest przygotowany technicznie i kreatywnie do
zadania, jakim jest animacja pełnometrażowa. Drugi film krótkometrażowy, „Tadeo
Jones i Piwnica Zagłady” powtórzył sukces pierwszej części i wygrał nagrodę Goya
w 2008 roku.
Wtedy to Jordi Gasull, przy wsparciu Intereconomía Group, założył niezależną firmę
produkcyjną o nazwie El Toro Pictures i pozyskał zaplecze finansowe niezbędne do
rozpoczęcia produkcji filmu. Nawiązał też współpracę produkcyjną z Edmonem
Rochem, twórcą Ikiru Films. Obaj byli zgodni, co do tego, że Tedi ma potencjał na
bohatera pełnometrażowej animacji kinowej i że właśnie teraz jest najlepszy
moment, by rozpocząć jej realizację. W czerwcu 2008 roku, przy współudziale
Telecinco Cinema i Telefónica Producciones, rozpoczęli prace nad filmem.
Postać głównego bohatera ewoluowała od 2004 roku, kiedy to Tedi był wymyślony
jako parodia Indiany Jonesa – w filmie fabularnym zyskał odrębną osobowość
i własne uniwersum. Nasz pracownik budowlany, który skrycie marzy o karierze
i przygodach prawdziwego archeologa już nie używa takich atrybutów, jak pejcz,
rewolwer, czy skórzana kurtka. Sympatyczny wizerunek Tediego w połączeniu
z talentem Enrique Gato to najlepsza kombinacja, jak mogła się temu filmowi
przydarzyć.

„Tedi i poszukiwacze Zaginionego Miasta” to pierwszy długometrażowy film
animowany wyprodukowany przez Telecinco Cinema („Niemożliwe”, „Nie zazna
spokoju, kto przeklęty”, „Agora”, „Cela 211”, „Labirynt fauna”, „Sierociniec”,) we
współpracy z El Toro Pictures („Lope”), Ikiru Films („Duchy ze szkolnej ławki”,
„Biutiful”, „Bruc – legendarny pościg”), Light Box Entertainment (zdobywca trzech
nagród Goya dla najlepszych krótkometrażowych filmów animowanych) i Telefónica
Producciones („En Fuera de Juego”, „Lope”), z udziałem Intereconomía.
Zespół liczący ponad 300 osób, 48 miesięcy produkcji, 50 lokalizacji, 14 500 000
wygenerowanych plików komputerowych, całość filmu w zrealizowana w technice 3D
– oto zaplecze produkcyjne filmu „Tedi i poszukiwacze Zaginionego Miasta”, jednej
z największych hiszpańskich superprodukcji w historii, która ma wszelkie
predyspozycje, by odnieść ogromny sukces nie tylko w swojej ojczyźnie.
Film zakwalifikował się do konkursu głównego Annecy Festival - najważniejszego
festiwalu filmów animowanych na świecie, gdzie spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem ze strony publiczności i mediów. Prawa do dystrybucji filmu zostały
sprzedane do krajów na całym świecie.

O SCENARIUSZU
Największą inspiracją dla twórców scenariusza do filmu „Tedi i poszukiwacze
Zaginionego Miasta” był film przygodowy Jerry’ego Hoppera z 1954 roku
zatytułowany „Tajemnica Inków”, z Charltonem Hestonem w roli głównej. Duży
wpływ miały na nich również takie klasyczne sagi, jak „Przygody Tintina”, filmy
o przygodach Allana Quatermaina i Indiany Jonesa oraz pełne wartkiej akcji filmy
w stylu „Tomb Rider”, „Mumii”, czy gry komputerowe z serii „Uncharted”.
Film „Tedi i poszukiwacze Zaginionego Miasta” opowiada o najbardziej ekscytującym
wyczynie, jakiego może dokonać archeolog: odnalezieniu Zaginionego Miasta,
mitycznego Paititi. Owiane legendą miasto jest poszukiwane od wieków, a różne
warianty tych poszukiwań były przedstawiane w wielu przygodowych filmach
fabularnych.
Różnica między scenariuszem fabularnego filmu przygodowego, a scenariuszem
przygodowej animacji jest taka, że ten ostatni może zawierać dużo więcej
fantastycznych elementów. Animacja oferuje nieskończoną wolność, jeśli chodzi
o kreatywność i wyobraźnię.
Jednak „Tedi i poszukiwacze Zaginionego Miasta” to coś więcej, niż tylko przygoda.
To komedia dla całej rodziny, w której każdy, niezależnie od wieku, może znaleźć coś
dla siebie. Dzieci zapewne zainteresuje fabuła i efekty wizualne, podczas gdy dorośli
będą mogli wejść głębiej i odkryć ukryte w filmie podteksty. Celem twórców było
stworzenie obrazu, który gwarantowałby doskonałą rozrywkę, zabierał widza
w niezwykłe, fantastyczne miejsca i jednocześnie niósł czytelne przesłanie, że
największe skarby kryją się wewnątrz każdego z nas.

Nazywam się Tedi Stones. Jestem niepoprawnym marzycielem i wielkim fanem
archeologii. Od dzieciństwa kolekcjonuję różne wykopaliska z nadzieją, że jedno
z nich okaże się kiedyś wiekopomnym odkryciem. Mam duszę odkrywcy i wierzę, że
każde wydarzenie może się przerodzić w niezwykła przygodę, która wywróci moje
dotychczasowe życie do góry nogami.
Tedi Stones

OPISY POSTACI
TEDI STONES (Piotr Adamczyk)
Poczciwiec, który od dziecka marzył, by zostać łowcą skarbów.
Wrodzona żyłka badacza sprawiała, że żadna piaskownica nie
miała przed nim tajemnic. Z pomocą plastikowej łopatki
zamienił rodzinny ogród w kretowisko, a piwnicę w skarbiec,
w którym naczelne miejsce (poza milionem zardzewiałych
kapsli, guzików i starych butelek) zajął but Napoleona, będący
w istocie zaginionym trzewikiem wuja Zachariasza. Kiedy
dorósł, nie porzucił swojej pasji i kontynuował wykopaliska
z kabiny operatora koparki. W końcu jednak los uśmiechnął się
do naszego budowlańca, by w zgodzie z zasadą „od zera do
bohatera” popchnąć go w objęcia przygody i pięknej
podróżniczki.
SARA LAVROF (Małgorzata Socha)
Przebojowa archeolog. Świat usłyszał o niej kilka lat temu, kiedy
zdołała przeżyć dwa tygodnie na bezludnej wyspie, mając do
dyspozycji jedynie paczkę Mentosów i bezprzewodową lokówkę do
włosów. Od tego czasu jest ulubienicą mediów i obiektem
westchnień Maxa Mordona, Nathana Drake’a i tajemniczego
Farrisona Horda, którego walentynkowe życzenia co roku lądują
w jej skrzynce na listy. Wyprawy naukowe Sary były szeroko
opisywane na łamach prasy, a przeniesienie ich na duży ekran
rozważa sam Guillermo del Toro.
FREDI (Cezary Pazura)
Peruwiańczyk ze zmysłem handlowca.
Każdą chwilę wykorzystuje na próby
wciskania spotkanym ludziom rozmaitych
mniej i bardziej przydatnych drobiazgów,
które wypełniają niezliczone kieszenie jego
wielofunkcyjnego płaszcza. Czego tam nie
ma: elektroniczny tłumacz języka kociego, okulary
z licznikiem mrugnięć, robo-odkurzacz i milion gadżetów, na
widok których nawet Batmanowi zbielałoby superbohaterskie

oko. Inna sprawa, że trwałość owych cudeniek, wyprodukowanych w Chinach,
pozostawia sporo do życzenia. Nie zdziwcie się więc, gdy zakupiona u Frediego
latarka na biopaliwo odmówi posłuszeństwa w samym środku inkaskiego grobowca
i to w chwili, gdy właśnie otacza was banda rozzłoszczonych mumii.
ARNOLDSON (Tomasz Borkowski)
Najmroczniejszy charakter archeologicznego półświatka.
Szef szajki złodziei dzieł sztuki, gotowych pracować dla
każdego, kogo na to stać. Za odpowiednią kasę jego
najemnicy wykorzystają najnowsze technologie, by odnaleźć
zaginione skarby i sprzedać je na czarnym rynku. Mówi się,
że to oni stoją za kradzieżą sfinksowego nosa
i skrzywieniem wieży w Pizie. Arnoldson dobrze wie, że
gwarancją sukcesu w tym biznesie jest siła. W swoim gangu
wprowadził rządy żelaznej ręki. I to dosłownie… Jego cyberłapa to prawdziwy postrach. W jednej sekundzie gotowa
zmienić się w mechaniczne szczypce, granatnik, albo…
otwieracz do konserw. Nie cofnie się przed niczym, by
wywieść w pole Tediego, Sarę i Frediego i dotrzeć do
legendarnego miasta Inków przed nimi.
JEFF
Najfajniejsze psisko pod słońcem.
Amator biszkoptów i pościgów za
papugami. Najlepszy przyjaciel Tediego, którego - przez swoją
nieokiełznaną żarłoczność - nie raz już wciągał w kosmiczne
tarapaty. Słynie z węchu, którego pozazdrościć mu może sam
Komisarz Alex. Nie zna wielu sztuczek. Najlepiej opanował
trzy: „leżeć”, „spać” i „jeść”. Jeśli chcecie zrobić na nim dobre
wrażenie, zaproponujcie mu Super Chrupka. Jeff ma bzika na
punkcie tego przysmaku.
BELZONI
Pierwszy
udokumentowany
przypadek
ptaka
uzależnionego od Twittera i gier na smartfony. Zamiast
siedzieć bezczynnie w klatce, woli pograć w Angry Birds.
Nie lubi strzępić dzioba i woli porozumiewać się
z użyciem drewnianych tabliczek. Mistrz ciętej,
tabliczkowej
riposty.
Nienawidzi
papugowania
i mówienia do niego per "ptaszek". Wtedy sam zamienia
się w stuprocentowego Angry Birda.

ROFESOR HUMBERT (Krzysztof Zakrzewski)
Powszechnie szanowany dyrektor muzeum Metropolitan
Chicago. Kolega szkolny samego Indiany Jonesa, który na dowód
sympatii podarował mu swój legendarny kapelusz. Skarbnica
mądrości i muzycznych cytatów. Badanie starożytności lubi umilać
sobie muzyką, a w szczególności rymami Paktofoniki. Gdyby nie
przykry wypadek na lotnisku, zapewne nic nie powstrzymałoby go
przed wyprawą tropem Zaginionego Miasta. Bo jak zwykł mawiać,
są rzeczy na niebie i na ziemi, o których nie śniło się nawet
chłopakom z Discovery.
PROFESOR LAVROF (Włodzimierz Press)
Światowej sławy archeolog. Ojciec pięknej Sary.
Zna siedemnaście języków, z których cztery wymyślił sam. Podobno
to jego błyskotliwe wskazówki doprowadziły do odnalezienia
Zaginionej Arki i rozszyfrowania kodu Da Vinci. Dawne cywilizacje
nie mają przed nim tajemnic. W antycznych
labiryntach czuje się lepiej niż we własnym
przedpokoju. Zawsze wie, która dźwignia
uruchamia drzwi do skarbca, a która zapadnię
pod twoimi stopami.
MAX MORDON (Jacek Kawalec)
Narzeczony
Sary.
Celebryta
w
świecie
naukowców. Zdobywca nagrody MTV dla
najgorętszego awanturnika dekady. Na dobrą
sprawę mógłby się utrzymywać z samych kontraktów
reklamowych, których podpisał około setki. Jest twarzą kremów,
szamponów, pianki do włosów, śliwkowego jogurtu, maści na
kurzajki,
psiej
karmy
i
wielu,
wielu
innych.
Z szarego tłumu pracowników naukowych wyróżnia go szyk
playboya, biel uzębienia, wyprężona klata i efektowna fryzura,
nad którą codziennie uwija się sztab stylistów. Bożyszcze kobiet
i obiekt stałej zazdrości ich smutnych partnerów. Jak mawia
skromnie o sobie - jest najlepszym archeologiem wszech czasów.

POLSCY AKTORZY DUBBINGOWI MÓWIĄ O SWOICH
POSTACIACH
„Jako dziecko uwielbiałem grzebać w ziemi, bo a nuż znajdzie się jakiś skarb.
Pamiętam, że raz odkryłem starą monetę sprzed wojny.”
„Myślę, że jestem naturalnym archeologiem. No i mam talent do obsługi koparki.”

„Sara jest piękna, nawet mój pies ją polubił.”
Piotr Adamczyk (Tedi)

„Będę próbowała odnaleźć swojego ojca, skarb, ale i miłość. A kto mi pomoże, to już
trzeba zobaczyć w filmie.”
„Prawdziwego poszukiwacz przygód można poznać po kapeluszu na głowie i pięknej
blondynce u boku.”
Małgorzata Socha (Sara)

„Fredi ma wielu przyjaciół i bardzo ich kocha, ale… za niewielką opłatą.”
„Poszukiwacz przygód powinien mieć niezłą aparycję, dobry samochód i trochę
bezczelności. ”
Cezary Pazura (Fredi)

HISZPAŃSKA OBSADA DUBBINGOWA
W hiszpańskiej wersji językowej głosów bohaterom filmu „Tedi i poszukiwacze
Zaginionego Miasta” użyczyli popularni aktorzy, nominowani niedawno do nagrody
Goya, będącej hiszpańskim odpowiednikiem Oscara - José Mota w roli Frediego
i Michelle Jenner, jako Sara. Tediego Stonesa zagrał Oscar Barberán znany z roli
Chudego w hiszpańskiej wersji sagi „Toy Story”. Film „Tedi i poszukiwacze
Zaginionego Miasta” został przygotowany również w języku katalońskim – w tej
wersji Tedi mówi głosem José Corbacho.
JOSÉ MOTA mówi o swojej postaci – Fredim.
Kim jest Fredi?
Fredi to postać niezwykle barwna i rozrywkowa. Jest jak chodzące telezakupy – jest
w stanie sprzedać każdą rzecz komukolwiek, niezależnie od czasu i okoliczności.
Rozmawiasz z Fredim i nagle uświadamiasz sobie, że połknąłeś już haczyk i właśnie
coś od niego kupujesz. Fredi jest mistrzem improwizacji i prowizorki. Moim zdaniem
ta postać jest jednym z głównych filarów filmu. Podkładanie głosu Frediego było dla
mnie zaszczytem i ogromną przyjemnością.
Czy identyfikujesz się z Fredim?
Myślę, że każdemu z nas w codziennym życiu przydałaby się odrobina szaleństwa
Frediego. To facet z niesamowicie entuzjastycznym podejściem do życia, który stara
się wyciągać korzyści nawet z niepowodzeń. Dla niego szklanka zawsze jest

w połowie pełna. Podoba mi się to, że jest tak pozytywną postacią, kimś kto zawsze
jest pełen radości i nadziei.
Czy podkładanie głosu Frediego było trudnym zadaniem?
Najtrudniejsza była rzecz zupełnie trywialna – powstrzymywanie się od śmiechu
w trakcie nagrywania. Wspólnie z kreatywną ekipą filmową staraliśmy się
wprowadzać różne smaczki do dialogów i czasami naprawdę pękaliśmy ze śmiechu.
Muszę przyznać też, że zagranie mojego bohatera było skomplikowanym
przedsięwzięciem, ze względu na to, że Fredi wypowiada sto słów na sekundę, więc
musiałem się nieźle nagimnastykować, żeby mówić w odpowiednio szybkim tempie,
tak aby dźwięk był zsynchronizowany z ruchem ust rysunkowej postaci.
Co najbardziej spodobało ci się w filmie „Tedi i poszukiwacze Zaginionego
Miasta”?
Moim zdaniem to jest niesamowity film, równie dobry, co najlepsze amerykańskie
animacje w 3D. Wciągnął mnie od samego początku i zatrzymał moją uwagę, aż do
końca. To kawał świetnej rozrywki nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. To
wspaniałe, że w naszym kraju są grupy twórców, które potrafią stworzyć tak
skomplikowane i pracochłonne dzieło. Produkcja tego filmu zajęła cztery lata i myślę,
że ten wysiłek przyniósł doskonały efekt.
MICHELLE JENNER mówi o swojej postaci - Sarze Lavrof
Kim jest Sara?
Sara jest kimś na wzór Lary Croft – przebojową i zadziorna archeolog, przeżywającą
przygody, czasami nawet niebezpieczne. Jest też słodka i seksowna. Tedi zakochuje
się w niej od pierwszego wejrzenia, chociaż Sara nie zwraca na niego uwagi.
Wspólnie wyruszają na wyprawę, by uratować ojca Sary, porwanego przez szajkę
złodziei dzieł sztuki, którzy chcą go wykorzystać do odnalezienie Paititi – pełnego
skarbów zaginionego miasta Inków.
Czy identyfikujesz się z Sarą?
Tak, bo podobnie jak Sara uwielbiam przygody. Łatwo się z nią zidentyfikować, bo
chyba większość kobiet ma w sobie tę mieszankę cech, co Sara: jesteśmy dosyć
bojowe, ale kiedy trzeba potrafimy być naprawdę słodkie.
Czy podkładanie głosu Sary było trudnym zadaniem?
Miałam z tej pracy ogromną satysfakcję. Nie pamiętam kiedy ostatnio miałam okazję
dubbingować równie ciekawą i sympatyczną postać. To była, przede wszystkim,
doskonała zabawa.
Co najbardziej spodobało ci się w filmie „Tedi i poszukiwacze Zaginionego
Miasta”?

Najbardziej cenię ten film za to, że jest tak pełen akcji i przygód oraz wspaniałych
epizodów komicznych. José Mota w roli Frediego jest genialny, nie można przestać
się śmiać. To naprawdę świetnie zrobiony i bardzo zabawny film.

REŻYSER
Enrique Gato przez ponad siedem lat pracował w branży gier wideo, przeważnie jako
szef zespołu twórców scen animowanych i filmowych. Pracował dla tak znanych
producentów, jak Pyro Studios (2001-2003), twórców odnoszących sukcesy gier
„Commandos” i „Praetorians” oraz Virtual Toys S.L. (2000), gdzie był odpowiedzialny
za kreację do gry na podstawie filmów z serii „Torrente”.
W 2006 roku otrzymał swoją pierwszą nagrodę Goya za „Tadeo Jonesa” – Najlepszy
Krótkometrażowy Film Animowany. Ten dziewięciominutowy filmik zdobył ponad
sześćdziesiąt pięć nagród filmowych na całym świecie i był kandydatem do nominacji
do Oscara. Jego kolejna krótkometrażowa animacja, „Tadeo Jones i Piwnica Zagłady”
powtórzyła sukces poprzedniej, a reżyser został w 2008 roku uhonorowany kolejną
nagrodą Goya.
Filmy krótkometrażowe:
2007 - TADEO JONES I PIWNICA ZAGŁADY czas trwania: 18 minut; nagroda Goya
dla Najlepszego Krótkometrażowego Filmu Animowanego
2004 - TADEO JONES czas trwania: 9 minut; nagroda Goya dla Najlepszego
Krótkometrażowego Filmu Animowanego
2003 - SUPERLÓPEZ czas trwania: 3 minuty
2001 - BICHO czas trwania: 6 minut; prezentowany na wielu festiwalach filmowo
animowanych i udostępniany w Internecie
1999 - PEPE PESCADOR czas trwania: 1 minuta
1997 - STARSHIP TRAPERS czas trwania: 2,5 minut

