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OPIS FILMU:
Fantastyczna podróż na kraniec
świata,
smoki,
magia,
piraci
i ratowanie zaginionej księżniczki – to
wszystko i o wiele więcej czeka na
ciekawego przygód chłopca, jego wiernego przyjaciela i ich niezwykłą lokomotywę!
Ekranizacja przetłumaczonego na 33 języki światowego bestsellera pt.: „Kuba Guzik
i maszynista Łukasz” Michaela Ende – autora książki, na podstawie której powstał słynny
film fantasy: „Niekończąca się opowieść”. Wszyscy na pokład – największa przygoda życia
rusza pełną parą! Dawno, dawno temu, pośród szerokich wód oceanu była sobie maleńka
wyspa z jedną linią kolejową, dwiema górami i populacją liczącą aż czterech mieszkańców.
Pewnego dnia, listonosz przywozi tam tajemniczą paczkę, w której schowany jest mały
chłopczyk. Gospodarze przyjmują dziecko z otwartymi ramionami, nazywają go Kuba Guzik
i opiekują się nim jak własnym. Po upływie 10 lat od tego zdarzenia, jeden z mieszkańców
wyspy – a zarazem najlepszy przyjaciel chłopca – postanawia opuścić wyspę przy pomocy
swojej niezwykłej lokomotywy. Po kilku przeróbkach pojazd jest gotowy do podróży przez
wodę. Kuba, mimo początkowego sprzeciwu maszynisty, dołącza do niesamowicie
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zapowiadającej się wyprawy. Chłopiec ma nadzieję, że dowie się skąd pochodzi i kim
naprawdę jest. Ogromne fale wzburzonego morza wyrzucą ich na brzeg krainy, w której
rządzi cesarz Ping Pong. Okazuje się, że władca bardzo potrzebuje pomocy dwójki
przyjaciół, bowiem groźni piraci porwali jego piękną córkę – księżniczkę Li Si. Bohaterowie
ruszają na ratunek. Przed nimi krainy pełne smoków, wulkanów i niebezpieczeństw, których
nie spodziewa się nawet największa wyobraźnia. Zaczyna się największa przygoda!
RECENZJA:
„Na spotkanie z przygodą”
Autor: Dorota Kostrzewa, 02 lipca 2018
"Kuba Guzik tyle przygód ma, haha! Kuba Guzik radę sobie da, haha! Oooooo! Na luzie!".
Jeśli słowa tej piosenki wydają Wam się znajome, a melodia nasuwa się sama, to znak, że do
najnowszej wersji bajki w reżyserii Dennisa Gansela specjalnie Was i Waszych dzieci
zachęcać nie trzeba. Na pewno pamiętacie, że serial emitowany w polskiej telewizji na
początku lat dwutysięcznych wciągał w fantazyjne przygody, rozpalając tym samym
ciekawość do świata. Aktorska wersja "Kuby Guzika" w dużym stopniu powiela zalety
oryginału, włącznie z uniwersalnymi lekcjami na temat przyjaźni i otwartości na innych
ludzi. Jeśli więc ominęła Was złota era "Przygód Kuby Guzika" i nie słyszeliście o serii
książeczek Michaela Endego, a chcielibyście zabrać swoje dzieci na pouczającą wakacyjną
przygodę, "Kuba Guzik" będzie właściwym wyborem.
Świat przedstawiony w filmie Gansela to czysta fantazja. Tytułowy bohater, znaleziony jako
noworodek na morzu przez bandę piratów, zostaje dostarczony przez nich omyłkowo na
maleńką wysepkę zamieszkałą przez cztery osoby – w tym Maszynistę Łukasza i Panią Jak,
którzy przejmuję opiekę nad maleństwem i nadają mu imię Kuba. Po latach, kiedy chłopiec
dowie się prawdy o swoim pochodzeniu, zapragnie poznać swoich prawdziwych rodziców.
Tak się składa, że w tym samym czasie król wyspy dochodzi do wniosku, że w królestwie
zaczyna brakować miejsca i zarządza, by pozbyć się ukochanej przez Łukasza lokomotywy.
Ten – mocno przywiązany do maszyny – postanawia odejść razem z nią. Dla Kuby to
idealna okazja, by wyruszyć razem z nimi i dowiedzieć się czegoś o sobie. Szlak ich przygody
wyznaczy znaleziony w butelce list, w którym pewna dziewczynka ujawnia, że została
porwana przez piratów i jest przetrzymywana w mieście smoków. Jak można się domyślić,
droga do celu będzie wiodła przez magiczne krainy pełne magicznych postaci.
Twórcy kinowej wersji "Guzika" nie mieli łatwego zadania. To, co w animowanym serialu
opowiedziane zostało w pięćdziesięciu dwóch 20-minutowych odcinkach, musiało się
zmieścić w niecałych dwóch godzinach. Stąd sporo w filmie Gansela skrótów i skoków
czasowych. Z gęstwiny wątków i postaci scenarzyści wybrali te, które wygrywają nadrzędne
dla filmu przesłania – o tolerancji, oddaniu i sile więzów rodzinnych. Wiele innych
fantazyjnych przygód zostało zaledwie zarysowanych, co może pozostawić w widzach
poczucie niedosytu. Ewentualne niedostatki rekompensują jednak ciepły humor i uroczy
bohaterowie – zawsze odnoszący się do siebie z pełnym szacunkiem i sympatią. Oczywiście
za sprawą takiego wygładzonego obrazu świata seans "Guzika" niczyjego życia raczej nie
odmieni, ale zapewni miło spędzony czas. W sam raz na wakacje.
[https://www.filmweb.pl/review/Na+spotkanie+z+przygod%C4%85-21545]
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