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OBSAH:
Zeleni obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem v útulných domcích na předměstí, vychovávají děti, věnčí psíky... Poklidnou idylku ruší jen strach z mimozemské invaze. Jejich obavy se jednoho dne naplní...
Astronaut NASA, kapitán Charles „Chuck" Baker, přistane s vesmírnou lodí spousty světelných let od domova. Domnívá se, že nadešel velký okamžik a on objevil neosídlenou planetu. Ovšem krátce na to zjistí, že tu rozhodně není první, natož sám. Přistál uprostřed zahrady zrovna v době, kdy si rodina zelených starousedlíků užívá grilovací párty. Kapitán Chuck, zmatený z podivných postaviček místních obyvatel, se dává na útěk. Cestou naráží na další a další potvůrky, které jsou při setkání se zvláštní cizí bytostí vyděšené stejně jako on.
Celá Planeta 51 je v pohotovosti, paranoidní generál se svou armádou vydává rozkaz chytit a zneškodnit nevítaného „mimozemšťana". Chuck se ukryje v planetáriu, ve kterém pracuje jako brigádník šestnáctiletý domorodý „zelenáč" Tléma. Přestože jejich první setkání není úplně nejšťastnější, vznikne mezi nimi opravdové přátelství. Chuck se s Tlémovou pomocí musí dostat k raketě dřív, než odletí zpět na Zemi bez něj...
Dabing vyrobilo studio Virtual. V českém znění se představí:
Tléma:
Vojtěch Kotek
Chuck:
Lukáš Hlavica
Nimra:
Lucie Pernetová
Profesor:
Dalimil Klapka
Generál:
Martin Zahálka
Reportér:
Mojmír Maděrič
Ekl:
Adam Mišík
Skiff:
Michal Holán
Vernkot:
Josef Carda
a další...

0 FILMU:


Ilion Animation Studios vzniklo v roce 2002 s cílem stát se animačním studiem vytvářejícím počítačově generované celovečerní animované filmy, které budou atraktivní po celém světě. Takto ambiciózní projekt s sebou přinesl obrovské příležitosti pro všechny, kteří rádi přijímají výzvy. „Potřebovali jsme najít velký příběh, ale hlavně talentovaný tým profesionálů, kteří ze sebe umějí vydat to nejlepší. Od začátku jsme hledali živý a originální příběh, který by se lišil od ostatních filmu", říká jeden z producentů Ignacio Pérez Dolset. A zároveň dodává: „V první fázi vývoje jsme hledali scenáristu světové třídy, který by uměl poutavě vyprávět náš příběh. My jsme našli jednoho z nejlepších v oboru - Joe Stillmana.
Joe Stillman, který je otcem zlobra Shreka, byl projektem nadšen: „Byla to láska na první pohled! Od prvního setkání, kdy mi byl projekt „Planeta" představen, jsem si sbalil kufr a odešel na Planetu 51 žít". Stillman vytvořil obdivuhodný příběh plný fantastických postav, humoru, překvapení, emocí a vzrušení.
Jorge Blanco, režisér zdůrazňuje: „Naším cílem bylo vyprávět neokoukaný příběh. Posunout se pryč od stále se opakujících témat, již mnohokrát viděných v animovaných filmech. Věděli jsme, že to nebude snadné, ale po prozkoumání dlouhého seznamu různých námětů, jsme přišli s Planetou 51. Houževnatí, zelení obyvatelé s anténkami na čele, žijící ve strachu z člověčí invaze. Zkrátka příběh o mimozemské invazi, ale viděný z úplně jiného úhlu!"
„Díky tomuto originálnímu nápadu jsme začali rovnou umisťovat naše zelené domorodce do doby 50. let v Americe. To se hodilo perfektně; v 50. letech bylo sci-fi králem filmového plátna, kde hrdinové bojovali s vetřelci z vesmíru. Tyto filmy poskytly také ideální směs na vytvoření komedie a parodie," říká nadšeně režisér.
„Využili jsme sociální paranoie té doby, kdy byla lidská nedůvěra namířena i vůči sousedovi, který mohl být tajný agent, snažící se vyhodit do povětří místní pekárnu. Podobně také obyvatelé Planety 51 přijímají nevinného astronauta s hrůzou a nedůvěrou, poháněni strachem a ignorací. Toto téma konfliktu mezi rozdílnými kulturami, strach z neznámého, to se snažíme ve filmu vyjádřit," vysvětluje Jorge Blanco.
„Všichni z nás viděli filmové bytosti z jiných světů; zelené, hnědé, se šupinami i bez šupin, monstra s velkými hlavami nebo obry. Při navrhování obyvatel Planety 51 bylo použito vše, co by se divákovi mohlo líbit. My jsme chtěli, aby byli vtipní, přitažliví a reální bez podobnosti k nám, ale zároveň, aby nevypadali jako monstra."
„Také jsme měli představu o animaci celé planety", říká druhý režisér Marcos Martinez. „Oblečení, dveře, auta, ulice, město, hory, zvířata. Planeta 51 je svět štěstí, a svět nevinnosti, kde lidé ani nepřemýšlí, co by mohlo být tam venku na obloze, protože v jejich světě je každý šťastný. Tak to je a tak to bude. Nicméně tato idylka je narušena, když něco cizího přiletí na planetu. Něco, co změní jejich životy navždy."
Film ukazuje planetu, která žije svá 50. léta, se sci-fi filmy a se zdravou dávkou paranoidní atmosféry. "Hlavní rozdíl mezi jejich a naším světem je, že na konci našich 50. let jsme se dívali na hvězdy jako na velkou neznámou a na počátek našeho vesmírného objevování", říká Joe Stillman. „Ale lidem Planety 51 chybí ta žízeň po poznání. Oni se bojí neznámého. To, co je všechny změní a otevře jejich mysl k objevování vesmíru a dodá jim odvahu, je přílet astronauta Chucka Bakera."
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ZAJÍMAVOSTI:
Jak se pohybovat na Planetě 51
Je docela snadné najít jednu z věcí, která je na Planetě nejvíce vidět. Kromě hlavních obyvatel jsou to auta.
„Našim cílem byl talířkovitý tvar aut 50. let v Americe" říká režisér Jorge Blanco. „V okamžiku, kdy se nám pod rukama vyklubal Cadillac ve tvaru talíře, bylo to, jako by někdo odpálil bombu.
„Nejlepší věcí bylo navrhovat design aut. Měli jsme jasnou představu od samého počátku. Všechny vozy jsou odkazy na skutečné vozy té doby. Znám lidi, kteří se podívali na film a byli ohromeni tím, co viděli. Rozpoznali všechny auta ve filmu!" říká nadšeně druhý režisér Marcos Martinez a dodává: „Samozřejmostí všech aut je, že se nepohybují na kolech, ale že se vznášejí!"
První krok k vytvoření filmu jako je je vytvořit scénář. Dobrý příběh je bijící srdce jakéhokoliv filmu, zvláště animovaného. Scénář je důležitou částí plánovaného procesu, pomůže výrobnímu týmu upřesnit kolik filmových snímků, osob, míst a mnoho dalších věcí bude ve filmu...
TVŮRCI:
JORGE BLANCO (režie)
Již 12 let se pohybuje ve 3D animačním průmyslu.
V roce 2002 se po úspěšné kariéře v Pyro Studios přidal k týmu Ilion Animation Studio. Na se podílel jako filmový režisér a kreativní ředitel.
JOE STILLMAN (scénář)
Scenárista úspěšných animovaných filmů a Za tento počin získal nominaci na Oscara za nejlepší scénář (2002). Pro televizi koprodukoval animovaný seriál režie Mike Judge, Chuck Sheetz, Wesley Archer, Brian Sheesley, 1997). Nedávno napsal scénář k dobrodružnému animovanému snímku která má ve světě premiéru na podzim 2009, v České republice 14. Ledna 2010. V současné době pracuje na scénáři snímku  Rob Letterman, 2010), kde se v hlavní roli objeví Jack Black.
JAMES BRETT (hudba)
Hudební skladatel, který se vžil do povědomí diváků zejména svojí doprovodnou hudbou k populárnímu seriálu (režie Jasper James, Tím Haines, 1999). Předchozí projekty zahrnující skládání a psaní hudby pro režie Paul W.S. Anderson, 2004), režie Stephen Hopkins, 2004).

