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O filmie
Przygotuj się na przygodę większą niż tresowanie smoków! W niezwykłej krainie Wikingów
wszystko jest możliwe. Tu marzenia naprawdę się spełniają. Thor, pewny siebie nastolatek, mając
jako oręż magiczny młot i wsparcie niezbyt doskonałych bogów, wyrusza na wielką wyprawę
przeciw złej królowej i armii Olbrzymów, którzy zagrażają jego wiosce. Czy uda mu się ich
pokonać?
„Thor ratuje przyjaciół” to mądra i zabawna opowieść o sile, która drzemie w każdym z nas, o
odwadze i roli prawdziwej przyjaźni. „Sagi skandynawskie są bogatym źródłem wspaniałych
historii” – mówi reżyser filmu. „Opowiadają o ludzkich uczuciach, walce z żywiołami oraz walce
dobra ze złem. Tymi właśnie opowieściami ludzie północy posługują się od wieków, wychowując
dzieci”.

Jednym zdaniem
Zarozumiały nastolatek z magiczną bronią oraz garstka niedoskonałych bogów, łączą siły
przeciwko Złej królowej i jej armii Olbrzymów.
Fabuła w skrócie
Młody kowal, Thor, marzy o rzeczach wielkich, honorach i zaszczytach, lecz jego matka ma wobec
niego inne, bardziej praktyczne czyli przyziemne plany. Legenda mówi, iż jest on synem Odyna,
króla bogów i mieszkańcy wioski wierzą, iż Odyn otacza ich opieką.
Nikt nie wie jednak, że Hel, Królowa Podziemnego Świata, knuje podły spisek, który zagraża
zarówno ludziom, jak bogom. Zrządzeniem losu, do rąk Thora trafia najpotężniejsza broń na
świecie, młot Miażdżyciel. Kiedy Olbrzymi przypuszczają atak, biorąc jeńców, wśród których
znalazła się najlepsza przyjaciółka Thora, Edda, Thor musi stanąć na wysokości zadania i posiąść
sztukę władania młotem, żeby stawić czoło siłom zła.
Fabuła w dłuższym skrócie
W sielankowej małej wiosce młodziutki kowal, Thor, wiedzie szczęśliwy żywot wraz ze swoją
matką. Legenda mówi, że jest synem Odyna, króla bogów. Thor marzy o rzeczach wielkich –
honorach, zaszczytach i sławie po wsze dni. Prawdziwymi bohaterami w jego oczach są wojownicy,
którzy udają się do Valhalli – mitycznej krainy Wikingów, by tam ginąć w walce. Czystym
przypadkiem – a może zrządzeniem losu – w ręce Thora trafia młot Miażdżyciel, najpotężniejsza
broń na świecie. Z powodu legendy o Thorze jako synu Odyna, mieszkańcy wioski są przekonani,
że armia Olbrzymów nigdy ich nie napadnie. Jednak czeka ich przykra niespodzianka. Armia
Olbrzymów roznosi wioskę w proch i bierze jeńców, w tym przyjaciółkę Thora, Eddę. Uzbrojony w
Miażdżyciela, Thor wyrusza na pomoc przyjaciółce.
Jednak nie tylko z Olbrzymami przyjdzie się zmierzyć naszemu bohaterowi, gdyż ktoś inny
zawiązał spisek przeciw bogom. Odyn siedzi bezczynnie na tronie, nawet jego prawa ręka - bogini
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Freja – nie może go zmusić do działania. Czas spędza ucztując (dzięki ofiarom płynącym od ludzi)
i przyglądając się, jak jego armia rośnie w siłę wraz z każdym wojownikiem, który traci życie na
ziemi. Niespodziewanie ofiary stają się coraz skromniejsze, armia Valhalli przestaje rosnąć, a
wszystkim zaczyna doskwierać głód. Stoi za tym Hel – zła królowa Krainy Umarłych, która weszła
w konszachty z Trymem – Królem Olbrzymów. Spiskują by przejąć władzę w Valhalli i zostać
władcami świata. Szturmem biorą świat ludzi i zamrażają każdego, kogo spotkają na swojej
drodze, czyniąc ich więźniami Krainy Umarłych. Jedyne, czego im brakuje do zwycięstwa to
najpotężniejsza broń świata, Miażdżyciel, którego desperacko szukają.
Kiedy Thor wyrusza rzucić wyzwanie Trymowi, zakłada, że bez trudu pokona nierozgarniętych
Olbrzymów samą siłą Miażdżyciela. Tymczasem okazuje się, że Trym nie jest taki głupi, na jakiego
wygląda; wciąga Thora w pułapkę, która może skończyć się dla niego okrutną śmiercią. Jakimś
cudem Edda pomaga mu uciec przed wrogami, latającym rydwanem. Niestety, Miażdżyciel
pozostaje w rękach Olbrzymów.
Wydaje się, że wszystko stracone. Hel zdobyła Miażdżyciela i przewagę nad Odynem oraz jego
armią. Wywołuje potężną śnieżycę, która powoli obejmuje całą ziemię, zamrażając wszystkie żywe
istoty. Maszerując do Valhalli by pokonać Odyna, Hel i Olbrzymi natrafiają na Eddę i Thora,
próbujących uciec przed mocami złej królowej. Thorowi udaje się zbiec, wskakując do
przerażającej Rzeki Mieczy, lecz Edda nie ma tyle szczęścia i Hel udaje się zamrozić ją na sopel.
Kiedy Thor wynurza się, żeby złapać oddech, okazuje się, że jest w jaskini Hel, pełnej
zamarzniętych wojowników, rolników, kobiet i dzieci. W tym czasie Hel i Olbrzymi szykują się do
walki z Odynem na śmierć i życie, zaś Thor uświadamia sobie, że by ocalić przyjaciół, bogów i
świat ludzi, musi odzyskać swój magiczny młot. Kiedy wszystko wydaje się stracone, pomoc
nadchodzi z zupełnie nieoczekiwanej strony.
Charyzmatyczni bohaterowie
Thor – syn Odyna
Thor jest wszędobylskim nastolatkiem, któremu marzy się przyszłość bardziej spektakularna od
tej, która go czeka, czyli wioskowego kowala. Legenda mówi, że jest synem Odyna, króla bogów, a
największym marzeniem Thora jest walczyć ramię w ramię z ojcem. Kiedy prosto z nieba spada
młot, przebijając dach domu Thora, jego matka bierze to za znak od Odyna, że przeznaczeniem
syna jest zawód kowala, lecz nie wszystko jest takim, jakim się początkowo wydaje. Thor ma czyste
serce i pragnie udowodnić swoją wartość, a jednocześnie jest lojalnym przyjacielem i poszedłby na
koniec świata, żeby swoich przyjaciół ocalić.
Miażdżyciel – zaczarowany młot, bystry i wyszczekany
Miażdżyciel wyszedł spod rąk karła Sindri, który zamierza zbić fortunę, sprzedając go Odynowi,
królowi bogów. Większość ludzi tego nie dostrzega, lecz Miażdżyciel rzeczywiście jest
najpotężniejszą bronią na świecie. Chociaż małych rozmiarów, ma wielkiego ducha i chce, żeby
świat poznał jego siłę. Ten zaczarowany młot jest przekonany, iż w osobie Thora znalazł idealnego
towarzysza, lecz sprawy nie toczą się tak gładko, jak życzyłby sobie tego Miażdżyciel.
Edda – dzielna i oddana przyjaciółka Thora
Edda jest bliską przyjaciółką Thora. Ich relacja przypomina związek starszego brata z młodszą
siostrą, nawet jeśli to Edda często wnosi do ich przyjaźni zdrowy rozsądek. Stawia dobro innych
przed własnym i jest jedyną opiekunką swojego dziadka. Wokół Eddy nigdy nie jest nudno, a ona
sama nie boi się brać spraw we własne ręce, zaś Olbrzymi nie robią na niej wrażenia.
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Odyn – król bogów
Król bogów, Odyn jest mądry i potężny, lecz zbyt pochłonięty komfortowym życiem w Mieście
Bogów, żeby zdawać sobie sprawę, że wokół zaczyna dziać się coś niedobrego. Przez większość
życia nie zwracał uwagi na swojego pół-boskiego syna, lecz gdy dowiedział się, że ten zawarł sojusz
z Miażdżycielem, Odyn nabiera przekonania, że Thor zostanie głównym wojownikiem w walce z
Olbrzymami. Gdy sytuacja staje się beznadziejna, Odyn żałuje, iż bardziej zajmowało go bycie
królem niż ojcem. Odyn jest niezwykle uczuciowy i nie boi się pokazywać swoich najskrytszych
pragnień. W końcu jest królem bogów i jako taki, może robić, co mu się żywnie podoba.
Freja – niezwykle atrakcyjna bogini miłości i urodzaju
Jest niezwykle ceniona wśród bogów, gdyż to ona uzdrawia wojowników ze świata ludzi, gdy
pojawiają się w Mieście Bogów po śmierci, z połamanymi kośćmi i otwartymi ranami. Jako bogini
miłości jest też obiektem największego pożądania w oczach każdego mężczyzny, w tym Tryma,
Króla Olbrzymów. Jednak Freja jest doskonałą wojowniczką i wraz ze swoimi Walkiriami jest
dosłownie trudna do zdobycia dla Króla Olbrzymów w wielkiej bitwie. Freja jest głosem rozsądku
Odyna i często to ona podejmuje decyzje za króla bogów.
Hel – Królowa Krainy Umarłych
Hel napędza nienawiść do Odyna, który eony czyli wieki temu wtrącił ją do Krainy Umarłych.
Jednak Hel jest ambitna i uważa, że Kraina Umarłych to dla niej o wiele za mało. Dzięki sojuszowi
z Olbrzymami zdobyła potężną armię największych wrogów Odyna. Zamierza posiąść władzę nad
światem Olbrzymów i ludzi, gdyż ona, tak samo jak Odyn, chce być obiektem lęku i zachwytów.
Trym – Król Olbrzymów
Trym jest z natury bezwzględny i brutalny. Od kiedy bogowie zepchnęli Olbrzymów na kraniec
świata, ci próbują odzyskać swoje ziemie. Trym postanawia więc sprawdzić się w najtrudniejszej z
prób: obaleniu Odyna. Jednak Trym jest też romantykiem, gdyż ten brutal kocha się we Frei,
bogini miłości i zamierza ją pojąć za żonę, gdy tylko pokona bogów. Olbrzymi znani są ze swojej
tępoty, lecz Trym ma kilka asów w rękawie.
Sindri – karzeł i twórca czarodziejskiej broni
Autor zaklęć i twórca magicznej broni owładnięty żądzą złota. Sindri od dawna zajmuje się
dostarczaniem magicznej broni zarówno bogom jak i ludziom. Czasem wyposażał w nią obie
strony, lecz najpotężniejsze magiczne narzędzia walki sprzedawał temu, kto był gotów zapłacić
najwięcej. Sindri jest porywczy i żywi urazę do każdego, kto go obrazi. Nie cofa się przed
dokonaniem zemsty kiedy uzna, iż jest to konieczne i z tego powodu potrafi być bardzo
niebezpieczny.
Matka – bardzo samodzielna matka Thora
Jest zapracowaną kobietą, która choć sama wychowuje Thora jest rzutka, sprytna i bardzo
zaradna. Jest też bardzo opiekuńcza i niezwykle praktyczna. Uważa, że ambicje Thora, by zostać
wojownikiem są zupełnie niepraktyczne, poza tym boi się o życie ukochanego jedynaka. Jej własne
życie obraca się wokół rutynowych zajęć, a ona sama widzi piękno w drobiazgach codzienności.

Wypowiedzi twórców
Óskar Jónasson (Dyrektor CAOZ – studia animacji 3D, w którym powstał ten film)
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„Chociaż czytam wiele scenariuszy, ten od razu mnie wciągnął i zachwycił”.
„Moją ulubioną bohaterką jest Hel, gdyż w zasadzie nie znam wielu osób do niej podobnych, a to
czarne charaktery zwykle są najzabawniejsze. Jednak Hel ma w sobie głębię, a widz wyczuwa, iż
kryje się za tym ciekawa historia”.
„Identyfikuję się z Thorem, a jego przemiana z nastolatka w dojrzałego mężczyznę brzmi dla mnie
znajomo”.
„Rodzina Thora w dużym stopniu przypomina współczesne rodziny. Thor mieszka z matką i nigdy
nie widział własnego ojca, ale w oczach syna ten ojciec jest niemal mityczną postacią – nie tylko
bogiem, ale wręcz królem bogów”.
„Ta opowieść jest pełna niespodzianek”.
„Podstawowa różnica pomiędzy reżyserią animacji i realnych aktorów kryje się w cierpliwości.
Animacja zajmuje wiele czasu, czasem wiele lat. Trzeba zadbać o szczegóły, a jednocześnie patrzeć
na wszystko z szerszej perspektywy”.
Thórhallur Ágústsson (menedżer ds. licencji w CAOZ - studia animacji 3D, w którym powstał
ten film)
„Najbardziej interesujące było dla mnie powołanie do życia skandynawskiej mitologii”.
„Sprzedaż praw do filmu stała się o wiele łatwiejszym zadaniem, dzięki wspaniałej pracy działu
artystycznego”.
„Hajmdal jest bardzo ciekawą postacią, takim typem macho, cwaniaka, bramkarza sprzed klubu,
który często ma problemy z rozwiązaniem prostych spraw zawodowych”.
Hilmar Sigurdsson (producent i CEO w CAOZ – studiu animacji 3D, w którym powstał ten
film)
„Moim ulubionym bohaterem jest Odyn z tej prostej przyczyny, że jest królem bogów. W
skandynawskiej mitologii, a także w tym filmie, bogowie mają też ludzkie oblicze, zwłaszcza Odyn.
Wciąż domaga się smakołyków i w zasadzie stawia swój żołądek na pierwszym miejscu, przed
potrzebami ludzi. Czy to jest boska cecha?”.
„Film kryje w sobie więcej niż się z pozoru wydaje, ma wiele warstw i zwrotów akcji, a jeden z jego
aspektów może być pouczający, jeśli w ten sposób na niego spojrzymy”.
Arnar Thórisson (producent)
„To niezwykle poruszająca opowieść. Mimo wartkiej akcji, w której zarówno bogowie jak i ludzie
walczą o przetrwanie, widz czuje bliskość i empatię wobec bohaterów filmu”.
„Moją ulubioną postacią jest Odyn z wszystkimi swoimi wadami. Z jakiegoś powodu przypomina
mi wypaloną, podstarzałą gwiazdę rocka, która jest pewnie gotowa na swoje kolejne reality show”.
„Thor jest bohaterem wbrew własnej woli, z którym dzieciaki będą się utożsamiać”.
„W pewnym sensie Miażdżyciel i Edda symbolizują odwagę i sumienie Thora”.
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„W moim przypadku, najtrudniejsze było zdobycie finansowania do filmu. Zgromadzenie środków
zajęło nam około trzech lat, a w połowie tego procesu nastąpił kryzys bankowy w Islandii, co nie
ułatwiło nam życia. Na szczęście trafiliśmy na ludzi, gotowych uwierzyć w nas i w projekt, więc
ostatecznie pieniądze się znalazły”.
„Film ten to dla CAOZ dopiero początek i mamy nadzieję, że nakręcimy jeszcze co najmniej dwa
kolejne, umiejscowione w świecie skandynawskiej mitologii. Tak czy inaczej, CAOZ będzie
realizował następne projekty filmowe”.
„Kiedy zaczęliśmy opowiadać innym o naszych planach związanych z tym wysokobudżetowym
filmem, uważali, że to szaleństwo, ale cieszę się, że udowodniliśmy im, iż się mylili”.
Karólina Stefánsdóttir (project manager CAOZ – studia animacji 3D, w którym postał ten
film)
„Bardzo mi się podoba, iż w filmie znalazły się historyczne sagi, przez co widz dowie się nieco na
temat skandynawskiej mitologii. Jednocześnie jest to współczesna opowieść, pełna akcji, ludzkich
aspektów, elementów rozrywkowych i historycznych”.
„Gdybym wiedziała, jak złożona będzie ta produkcja, uciekłabym w panice. Nie miałam pojęcia, ile
kwestii i problemów może się pojawić w związku z nawet najmniejszą scenką, lecz mimo wszystko
świetnie się bawiłam i na pewno bym to powtórzyła”.
„Po całym procesie produkcji, najbardziej satysfakcjonujący moment to chwila, gdy siadasz w
kinie i widzisz, jak wszystkie elementy układają się w całość. Każdy kadr widziałaś milion razy, ale
i tak jesteś zachwycona i doskonale się bawisz”.
Tinna Proppé (koordynator projektów w CAOZ – studiu 3D, w którym powstał ten film)
„Moją ulubioną postacią jest Hel, ponieważ jest interesująca i zła na wskroś”.
„Lubię też Walkirie, które w filmie nic nie mówią, ale są niczym groupies Frei. Silne, potężnie
zbudowane kobiety, które zabawnie flirtują z żołnierzami. Uwielbiam je, chociaż nie mają w filmie
znaczącej roli”.
„W tej opowieści o bogach najbardziej podoba mi się, iż pełno w niej niedoskonałości. Bogowie nie
są perfekcyjni i mają wady. Na co dzień jesteśmy bombardowani obrazkami doskonałości, więc
mnie spodobało się prowadzenie akcji w naszej mitycznej opowieści oraz fakt, iż nikt nie jest w
niej idealny”.
„Proces produkcyjny był niezwykle złożony, gdyż film realizowano w czterech studiach w trzech
różnych krajach, a każdy z nich ma nieco inny sposób działania. Doprowadzenie do tego, żeby
wszystko szło gładko i spójnie, było sporym wyzwaniem... lecz koniec końców, absolutnie wartym
podjęcia z uwagi na świetny efekt końcowy”.
Peter Bohl (supervisor ds. animacji Ulysses Filmproduction)
„Praca nad Thorem to raj dla animatora. Animatorzy dostali wiele swobody i cały czas zachęcano
ich do dzielenia się pomysłami, żeby sceny były jeszcze zabawniejsze. Myślę, że film zdecydowanie
na tym skorzystał”.
Emely Christians (producent wykonawczy Ulysses Filmproduction)
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„Kiedy usłyszałem opis projektu w Cartoon Movie po raz pierwszy, opowieść oraz planowany
sposób realizacji natychmiast mnie przekonały. Perspektywa realizacji filmu jako
międzynarodowej koprodukcji brzmiała niezwykle ekscytująco i obiecująco”.
„Wszyscy fachowcy w ekipie filmowej sprawili się rewelacyjnie, a studia filmowe z poszczególnych
krajów współpracowały ze sobą ramię w ramię. Rezultatem tego jest świetny film utrzymany na
najwyższym technicznym i artystycznym poziomie – a do tego w stereo!”
„Muszę przyznać, że zrealizowaliśmy świetny film”.
Johannes Hezer (kierownik do spraw ścieżki dźwiękowej, Ulysses Filmproduction)
„Thor był filmem pełnym wyzwań na wszystkich płaszczyznach, zwłaszcza z uwagi na technologię
stereoskopową. Oglądanie kolejnych materiałów, przygotowywanych przez naszego islandzkiego
koproducenta zawsze było ekscytujące. W filmie jest wiele pięknych ujęć, dzięki czemu
komponowanie muzyki do niego było czystą przyjemnością. Na dodatek, dostaliśmy mnóstwo
kreatywnej swobody, co nie zdarza się często w przypadku tak złożonych projektów filmowych jak
nasz”.
Hilmar Sigurdsson (CEO/producent CAOZ – studio animacji 3D, w którym powstał ten film)
„800 lat historii zaowocowało doskonałym filmem”.
„Małe studio animacji z siedzibą w Rejkiawiku podjęło wielką decyzję, gdy jesienią 2004 roku
CAOZ postanowił rozpocząć prace nad realizacją filmu animowanego o Thorze – skandynawskim
bogu burzy i błyskawic. W roku 1220, uczony Snorri Sturluson spisał skandynawską mitologię w
Snorra-Edda, której oryginalny manuskrypt przechowywany jest w Narodowych Archiwach w
Rejkiawiku. Uznaliśmy, iż możliwość pracy nad naszym narodowym dziedzictwem będzie
jednocześnie ekscytująca i pełna wyzwań”.
„W tym czasie rozważaliśmy kilka projektów, trwała też realizacja naszego filmu animowanego
Nastroje Anny. Wraz z Fridrikiem Erlingssonem, znanym islandzkim autorem, stworzyliśmy
ogólny zarys fabuły, a Gunnar Karlsson rozpoczął pracę nad wizualną stroną filmu w oparciu o ten
szkic i przeprowadził wstępne badania rynku, które okazały się na tyle zachęcające, iż
kontynuowaliśmy projekt. Jednym z większych wyzwań było zgromadzenie funduszy dla filmu,
który miał kosztować około 8,5 miliona euro”.
„Jesteśmy niezwykle dumni, iż 7 lat później udało nam się wykonać gigantyczne zadanie, jakim
było ukończenie stereoskopowego filmu animowanego w 3D z przeznaczeniem na rynki
międzynarodowe, z naszymi partnerami z Ulysses i Magma Productions. Film bez wątpienia trafi
na ekrany kin na całym świecie i już został sprzedany do ponad 50 krajów”.
„Pierwsza premiera w naszej małej ojczyźnie była wielkim egzaminem dla filmu. W Islandii mamy
największą frekwencję kinową na świecie. Każdy mieszkaniec Islandii średnio chodzi do kina pięć
razy w roku, a 80% to produkcje amerykańskie. Konkurencja jest więc ostra, a widzowie nie
faworyzują krajowych produkcji. Pierwsze recenzje były bardzo zachęcające. Na przykład dziennik
Morgunbladid napisał o Thorze na pięć gwiazdek”.
Gunnar Karlsson (reżyser)
„Sagi skandynawskie są bogatym źródłem wspaniałych historii. Opowiadają o życiu codziennym,
ludzkich uczuciach, walce z żywiołami oraz walce dobra ze złem. Tymi właśnie opowieściami
ludzie północy posługują się od wieków, wychowując dzieci. Z prawdziwą przyjemnością
przedstawiam wszystkim dzieciom Thora - boga burzy i piorunów”.
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„W dzisiejszych czasach filmy grają dużą rolę w procesie wychowywania dzieci, większą nawet, niż
jesteśmy skłonni przyznać. Dlatego uważam, iż wpływ na to, co nasze pociechy oglądają, ma
fundamentalne znaczenie”.
„Ważne jest, żeby dzieci poznawały kultury z innych części świata, lecz równie ważne jest, by
dowiedziały się czegoś na temat swojej własnej”.

Óskar Jónasson (reżyser)
„Gdy tylko spojrzałem na scenariusz... no dobrze, gdy tylko go przeczytałem, wiedziałem, że chcę
być częścią tej przygody. Rzadko trafia się na tak kompletny i dobrze napisany scenariusz na
początkowym etapie preprodukcji. Wtedy nie miałem pojęcia, ile nas czeka pracy”.
„Nie dość, że fascynuje mnie starożytny, mitologiczny świat ludzi, olbrzymów i bogów, uwielbiam
też każdą z postaci. Wszystkie budzą sympatię, zarówno te dobre jak i złe. Wszystkie mają
marzenia, cele i cechy, które da się lubić; nawet Hel, królowa Krainy Umarłych, która jest zresztą
moją ulubioną postacią. Uwielbiam także Odyna, króla bogów. Imprezuje od co najmniej tysiąca
lat – i nadal świetnie się bawi. Matka, Edda, Sindri i Miażdżyciel również są uroczy. Jestem
zdeklarowanym fanem Thora, naszego bohatera. Wyrusza w podróż, by zrealizować swoje
marzenia, a nasza cała ekipa do niego dołączyła. Mam nadzieję, że teraz przyłączą się też
widzowie”.
„Do tej pory pracowałem z żywymi aktorami. Nigdy wcześniej nie zajmowałem się animacją – i
tego właśnie chcieli producenci; narracji takiej, jak w filmie fabularnym. Trzy lata później,
animacja wciąż jest dla mnie istną dżunglą. Z jednej strony, daje ci całkowitą swobodę i kontrolę,
co jest przerażające. Zbyt łatwo się do tego przyzwyczaić. Można wykreować deszcz, słońce, co
tylko chcesz, więc ciężko jest wrócić do rzeczywistości. Z drugiej strony, animacja to techniczny
labirynt. Nawet najdrobniejsze kwestie mogą się przeobrazić w wielkie problemy. Brałem udział w
niezliczonej liczbie spotkań na temat brody Thora, włosów Eddy, nie wspominając już o tej
przeklętej miotle!”.
„Mnie interesuje przede wszystkim opowieść i bohaterowie. Przewróciliśmy pogańskie mity do
góry nogami i bawimy się historiami, które Snorri Sturlson napisał jakieś osiemset lat temu.
Naszym celem było stworzenie ponadczasowej opowieści, której siłą napędową byłaby odwaga.
Przez wieki mity te były wielokrotnie pisane na nowo – przyszła więc pora, by i nasze pokolenie
spróbowało sił w tym względzie”.
Toby Genkel (reżyser)
„Lubię filmy o bohaterach. Zawsze tak było i zawsze będzie. Stare, dobre, klasyczne opowieści o
chłopcach, którzy na próżno starają się zostać wojownikami, by ostatecznie stać się bohaterami –
tak jak Thor. Bez wahania dołączyłem do ekipy po przeczytaniu scenariusza. Spotkanie z
islandzkimi reżyserami Óskarem i Gunnarem oraz scenarzystą Fridrikiem w Rejkiawiku tylko
mnie w tej decyzji utwierdziło. Od początku mieliśmy taką samą wizję filmu i nigdy nie
zmieniliśmy zdania, ani w czasie pisania scenariusza, ani podczas realizacji filmu”.
„Początkowo żywiłem obawy, czy uda się wyreżyserować film i zachować artystyczną kontrolę,
skoro produkcja była realizowana w trzech różnych krajach. Jednak szybko okazało się, że moje
obawy były nieuzasadnione. Chociaż ta odrobina wody, dzieląca Hamburg od Rejkiawiku, nie
pozwalała mi wejść po prostu do gabinetu Óskara, gdy tylko chciałem, łączność internetowa i
regularne wizyty w Islandii sprawiły, iż czułem się niemal tak, jakbyśmy pracowali w jednym
biurze. To fantastyczne, że dobra atmosfera w ekipie przeniosła się na ekran, a ja miałem wielkie

8

szczęście mogąc być częścią tej zabawy i niezwykle rozwijającego projektu. Mam nadzieję, że
dobra zabawa i nasze oddanie dla filmu będzie widoczne na ekranie”.
„Jeśli widzowie mają polubić bohaterów, twórcy filmu muszą pierwsi obdarzyć ich sympatią.
Trzeba się z nimi identyfikować, być ich przyjacielem, dzielić ich problemy i rozumieć potrzeby –
nawet w przypadku czarnych charakterów. Mnie od samego początku podobała się Hel, zła
królowa Krainy Umarłych. Biedna Hel usiłuje podporządkować sobie Odyna i jego wojowników
tak desperacko, że nic jej nie wychodzi. Odyn, który zachowuje się raczej jak rozpieszczona
gwiazda rocka, a nie król bogów i Hajmdal, lojalny lecz beztroski strażnik wrót, to też moi
ulubieńcy. Jednak najbardziej lubię Thora i jego cwaniackiego kumpla Miażdżyciela, gdyż jest to
klasyczna niedobrana para, która ostatecznie pokonuje zło i, ni mniej ni więcej, tylko ratuje świat
ludzi przed niechybną zagładą. Ludzie w filmie ciągle pytają: „Jaki idiota używałby młota jako
broni?” Na Odyna, Thor by używał! A na dodatek wygrywa”.
Toby Genkel - biografia
Toby Genkel zajął się animacją w roku 1991, kiedy jego nauczyciel sztuk pięknych powiedział mu,
że nigdy nie zostanie „prawdziwym” artystą. Wysłano go na praktyki do studia animacji
Trickompany w Hamburgu, gdzie właśnie ukończono Wernera Beinharta – niezrównaną
pierwszą część słynnej niemieckiej serii animowanej.
Toby zaczął od rysowania tła. Przygotowywał layouty i storyboardy do różnych produkcji
fabularnych i telewizyjnych, po czym w roku 1999 został współreżyserem swojego pierwszego
filmu fabularnego.
Od tego czasu był reżyserem lub współreżyserem kilku niemieckich filmów fabularnych, jak
chociażby Werner 4 + 5, Das doppelte Lottchen, a przede wszystkim międzynarodowej
koprodukcji Thor ratuje przyjaciół. Obecnie Toby pracuje nad filmem fabularnym Oops! Noah is
gone! dla Ulysses Filmproduction i reżyseruje reklamy.
Gunnar Karlsson - biografia
Gunnar jest malarzem, ilustratorem i artystą CGI. Wyreżyserował i stworzył oprawę wizualną
dwóch 30-minutowych filmów animowanych, „Lost Little Caterpillar” oraz „Nastroje Anny”. Jest
też współzałożycielem CAOZ, studia animacji 3D w Islandii. Gunnar jest jednym z reżyserów
Thora, pełnometrażowego filmu animowanego, odpowiedzialnym także za projekt wizualny.
Óskar Jónasson - biografia
Óskar Jónasson jest islandzkim reżyserem filmowym. Wyreżyserował cztery filmy fabularne, z
których trzy to były filmy akcji; Remote Control, Pearls and Swine, Reykjawik – Rotterdam...
oraz jeden film animowany; Thor ratuje przyjaciół. Óskar jest też reżyserem wielu seriali
telewizyjnych. Jego alter ego jest beznadziejny magik, Skari Skripo, w którego wciela się w swoich
występach komediowych.
MR SOUND
M.R. Sound zajmuje się pełnym udźwiękowieniem wszelkich form filmowych od tłumaczenia i
opracowania list dialogowych do produkcji dubbingowych i lektorskich. Oprócz najwyższej jakości
sprzętu firm takich jak Digidesign – Pro Tools, Neuman, Universal Audio, Genelec czy Apogee
posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowników, którzy dotychczas współpracowali między
innymi z TVP S.A. 1i2, Jetix, Jim Jam, Fox Kids, TV POLONIA, CANAL+, RTL, TV Puls, Tele 5,
Carisma, Cassfilm, Disney oraz National Geographic.
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Studia wykonane przez firmę Sense Of Music zaprojektowane są w oparciu o nowoczesną
technologię „non-environmental”, pozwalającą na rejestrację dźwięku bez zbędnego pogłosu i
zakolorowania oraz na doskonałą kontrolę materiału zapisanego na jednym z wielu dostępnych
nośników, tak ważną przy pracy z nowoczesnymi mediami.

10

