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01R Ę C Z N I E  M A L O W A N E  F I G U R K I

IRON
    MAN

Z filmu  
AVENGERS

ZESZYT
DO KOLEKCJI
Do każdej figurki dołączono zeszyt,  
z którego dowiesz się wszystkiego  
o bohaterze i grającym go aktorze,  
a także o tym, jak powstawały filmy  
Marvel Studio – dzięki lekturze  
wypowiedzi aktorów, scenarzystów, 
reżyserów.

FILMY MARVELA
W NASZEJ KOLEKCJI FIGUREK 
proponujemy Ci słynnych  
bohaterów filmów  
MARVEL STUDIOS odtworzonych  
z niesamowitą precyzją w skali 1:16.

Kolekcja obejmuje bohaterów wszystkich filmów,  
od Iron Mana (2008) po Avengers: Wojna bez 
granic i Avengers: Koniec gry. W miarę pojawiania 
się w kinach nowych filmów będziemy dodawać  
do kolekcji nowe postaci.

Wszystkie figurki zostały przygotowane 
komputerowo przez specjalistów,  
wyprodukowane z najwyższej jakości żywicy 
metalicznej i pomalowane ręcznie. 

Bardzo wiernie i szczegółowo  
przedstawiają bohaterów, tworząc  
kolekcję figurek z filmów Marvela.

KOLEKCJONERSKIE 
FIGURKI

Każda figurka została 
stworzona z niezwykłą 

starannością w skali 1:16,  
z zachowaniem właściwych 

proporcji między 
 postaciami.

TAKŻE W KOLEKCJI…

I WIELE WIĘCEJ!

NAJWAŻNIEJSI BOHATEROWIE FILMÓW MARVELA PRZEDSTAWIENI W EFEKTOWNEJ SKALI 1:16

Od premiery Iron Mana w 2008 r. 
Marvel Studios stało się najbardziej 

przebojową wytwórnią  
filmową w Hollywood.

Niektóre filmy Marvel Studios okazały się 
największym sukcesem kinowym i kasowym  
w historii, na przykład Avengers: Koniec gry.  

To produkcje opowiadające o losach  
kultowych bohaterów, takich jak: Iron Man,  

Thor, Kapitan Ameryka, Avengers,  
Strażnicy Galaktyki oraz Ant-Man.

Oryginalne plakaty z filmów

Każda postać została 
stworzona z niezwykłą 
starannością i pokazuje 

bohatera tak, jak wyglądał  
w jednym z filmów.  

Na przykład wygląd Iron 
Mana i Kapitana Ameryki 

został zaczerpnięty  
z Avengers.



DOSKONAŁA SKALA
Rzeźba jest tworzona 
komputerowo w skali 1:16. 
Szczególny nacisk położono 
na utrzymanie właściwych 
proporcji pomiędzy 
bohaterami.

MALOWANIE

KULTOWA POZA

SUKCES DETALU
Marvel Studios udostępnia 
szczegółową dokumentację 
fotograficzną i skany cyfrowe 
powstałe podczas kręcenia 
filmów.

Na tej podstawie rzeźbiarz 
tworzy model komputerowy, 
który z niezwykłą dokładnością 
oddaje detale wyglądu 
bohatera. Choć figurka ma tylko 
kilka centymetrów wysokości, 
podobizna wykonana jest z taką 
precyzją, że z powodzeniem 
mogłaby zostać odtworzona 
w rozmiarach naturalnych.

Tak powstała rzeźba cyfrowa 
jest wysyłana do Marvel Studios, 
gdzie przechodzi ostateczny 
retusz i zostaje zatwierdzona.

Figurki z kolekcji wykonane 
są z metalicznej żywicy 
poddanej specjalnej 
obróbce. Są malowane 
ręcznie według instrukcji 
studia, aby jak najdokładniej 
oddać wszystkie szczegóły.

Proces rozpoczyna się od wyboru efektownej 
pozy, która najlepiej odzwierciedla daną 
postać. Każda poza pochodzi z konkretnego 
filmu i to od wybranego tytułu zależy, jaki 
kombinezon ma na sobie dany bohater.

JAK POWSTAJĄ 
 FIGURKI
Każda figurka z kolekcji to  
efekt starannego procesu,  
który wymaga obszernej 
dokumentacji, biegłości 
artystycznej i nieustannego 
nadzoru ze strony Marvel 
Studios.

Zeszyt zawiera też informacje o aktorze wcielającym się w postać i uchyla  
rąbka tajemnicy o tym, co odtwórca myśli o swoim alter ego i jak dostał rolę,  
a także wiele innych ciekawostek.

Louis D’Esposito, 
producent wykonawczy

Nic nie przebije  
Tony’ego Starka, 
a już na pewno nic 
nie przebije Roberta 
Downeya Jr.

„Robert

Jr.
DOWNEY ”

Nie jestem żadną grubą rybą w Hollywood” – 
mówi reżyser Avengers Joss Whedon. „Nie 
obracam się wśród decydentów, nie staram 
się przypodobać wszystkim. Chyba jedyny 
raz, kiedy zagaiłem kogoś w restauracji, to 

gdy zobaczyłem Kevina Feige’a  [prezesa Marvel Stu
dios] po ogłoszeniu, że to Robert Downey Jr. zagra Iron 
Mana. Podszedłem do niego i powiedziałem: »Kevin, to 
genialna decyzja«. Mówi o filmie wszystko, co trzeba. 
Doskonale przekazuje intencję”. Po premierze pierwszego 
filmu o Iron Manie w 2008 r. wszyscy zdawali się być 
zgodni co do jednego: Robert Downey Jr. to Tony Stark. 
Wybór tak specyficznego, nieprzewidywalnego i uzna
nego aktora zamiast typowego gwiazdora kina akcji to 
jedna z pierwszych ważnych decyzji, jakie podjął Kevin 
Feige po dołączeniu do Marvel Studios w 2007 r. „We
dług mnie ryzykownie byłoby wybrać jakąś aktualnie 
modną gwiazdę i nieodłącznie związać jej wizerunek 
z kultowym bohaterem znanym od dekad” – opowiada 
Feige o tym, jak kompletował obsadę Avengers. „Naszym 
zdaniem najbezpieczniej było znaleźć aktora, który po 
prostu nadaje się najlepiej do tej roli, bez względu na to, 
czy miał już doświadczenie w takich filmach”.

Ta śmiała filozofia i godna podziwu wierność włas
nym przekonaniom doprowadziły do angażu Chrisa 
Hemswortha, wówczas mało znanego aktora, do roli 
Thora. Chris Evans grał już superbohatera we wcześniej
szym filmie Marvela, ale idealnie nadawał się na Kapi
tana Amerykę, więc dostał tę rolę. Jeśli tylko kostium 

dobrze na nim leży, to angażowany jest aktor najlepiej 
pasujący do postaci.

OTWARTY NA WSZYSTKO
Dla Roberta Downeya Jr. pomysł połączenia sił z innymi 
kultowymi bohaterami Marvela w filmie Avengers zaczął 
się konkretyzować już w dniu premiery Iron Mana, czyli 
w kwietniu 2008 r. „Pamiętam, siedzieliśmy wszyscy 
przy stole, czekając na informację, ile osób obejrzało 
film. Luźno rzuciliśmy kilka pomysłów i aluzji do Aven
gersów po napisach końcowych. Zawsze bardzo mnie 
zadziwia, gdy taka niezobowiązująca wymiana zdań 
ostatecznie przeradza się w Hollywood w coś konkret
nego” – wspomina gwiazdor. Downey Jr. chciał się 
przekonać, jak Tony Stark sprawdzi się w zespole i czy 
jego dusza śmiałego odkrywcy weźmie górę, mimo że 
bohater nie będzie mógł skupić całej uwagi na sobie. 
„Na początku pomysł wydaje się Tony’emu absurdalny, 
ale szybko przekonuje się, że przynależność do Aven
gersów otwiera przed nim ocean nowych możliwości”. 
Pisząc scenariusz, Joss Whedon zapewnił Downeyowi 
Jr. konfrontację z każdym z członków grupy. Reżyser 
wiedział, że publiczność będzie ciekawa reakcji Starka 
na każdą z tych nietuzinkowych osobowości. Producent 
wykonawczy Jeremy Latcham uważa, że w postaci tego 
niepozbawionego wad bohatera może się odnaleźć każ
dy z nas: „Dzięki temu, że tak przypomina zwykłego 
człowieka otoczonego super bohaterami, Tony Stark jest 
lustrem, w którym widz może ujrzeć własne oblicze”.

Ma na swoim koncie dwie nominacje do 
Oscara, ostatnią za rolę drugoplano-

wą w filmie Bena Stillera Jaja w tropikach 
(2008). Pierwszą uzyskał za główną rolę 
w słynnej biografii Chaplina w reżyserii 
Richarda Attenborough. Kreacja ta przy-
niosła mu też nagrody BAFTA i London 
Film Critics.

W 2012 r. Downey Jr. otrzymał Złoty Glob 
za główną rolę w filmie Sherlock Holmes 
Guya Ritchiego (2009), który był dużym 
sukcesem kinowym. Wśród jego innych 
filmów warto wymienić Zodiak (2007) Da-
vida Finchera, gdzie zagrał obok Marka 
Ruffalo, Solistę (2009), Zanim odejdą wody 
(2010) i Sędziego (2014).

ROBERT DOWNEY JR.  
NIE TYLKO UNIWERSUM MARVELA 
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TRUDNO byłoby wymyślić 
lepszego odtwórcę roli  
nie zrównanego Tony’ego  
Starka niż Robert Downey Jr.

WYBÓR DOSKONAŁY
Gdy Studio Marvela wybrało Roberta Downeya Jr. do roli Tony’ego Starka, 
wysłało światu jasny komunikat: kinowe Uniwersum Marvela będzie czymś 
zupełnie wyjątkowym…

Na początku każdego numeru znajduje się profil danego bohatera,  
wyjaśniający, kim on jest i jaka jest jego historia. Artykuł ukazuje postać 
w kontekście całego Uniwersum Marvela.

AKTOR

WIELE MOŻNA BY MÓWIĆ O IRON MANIE, ALE TO DZIĘKI FILMOWI AVENGERS 
AWANSOWAŁ NA NAJFAJNIEJSZEGO SUPERBOHATERA

IRON MAN

C iężko jest utrzymać w tajemnicy swoją tożsamość, 
będąc jedną z najsłynniejszych osób na świecie. 
Dlatego też Tony Stark (Robert Downey Jr.) na
wet się nie stara. Jest nie tylko ekscentrycznym 

celebrytą i milionerem, ale także filantropem na świato
wą skalę i technologicznym rewolucjonistą, a jego geniusz 
nie ma sobie równych. Jest też superbohaterem w zbroi, 
znanym jako Iron Man. Starkowi udaje się żonglować 
wszystkimi tymi wcieleniami dzięki swojej rozwadze, bo
gactwu, intuicji oraz niestrudzonej asystentce – Pepper 
Potts. Ale czy nadaje się na Mściciela?

DOŁĄCZENIE DO ZESPOŁU
Nick Fury wysyła Natashę Romanoff z  tajną misją, by 
dobrze przyjrzała się Starkowi i  sprawdziła, czy może 
być jednym z Avengersów. Według jej rekomendacji Iron 
Man powinien dołączyć do Inicjatywy Avengers, nato
miast Tony Stark nie. Ostatecznie Fury’emu udaje się 
porozumieć z  multimilionerem i  Stark zostaje doradcą 
supertajnej agencji wywiadowczej T.A.R.C.Z.A. Fury 
nadal rekrutuje członków do swojej grupy superbohate
rów i  kiedy ma miejsce kolejny kryzys wywołany przez 
Lokiego, boga oszustwa, znów zwraca się do Iron Mana. 
Gdy ważą się losy Ziemi, a T.A.R.C.Z.A. zostaje całko
wicie unieszkodliwiona, Tony Stark musi schować ego do 
kieszeni, wycisnąć, ile się da, ze swojej najnowszej zbroi 
i dołączyć do zespołu Avengersów. 

BITWA
Stark lubi mieć wszystko pod kontrolą, zarówno jeśli cho
dzi o zbroję Iron Mana, jak i swoje biznesowe imperium 
Stark Industries. Kiedy więc zostaje umieszczony w jed
nym pomieszczeniu z czworgiem innych superbohaterów 
– o tak samo rozrośniętym ego – i poproszony o przygo
towanie planu ocalenia planety, początkowo nie jest mu 
łatwo oswoić się z tą sytuacją. Ale w miarę jak pozostali 
Avengersi zaczynają doceniać jego intelekt, możliwości i by
strość, Stark powoli zaczyna odnajdywać się w zespole. 
Nowa rola zaczyna nabierać dla niego sensu i w ramach 
nieoczekiwanego dla samego siebie poczucia solidarności 
dołącza do innych superbohaterów w bitwie o Nowy Jork – 
wielkim starciu z siłami zła Lokiego. Starcie nieodwracalnie 
odmieni losy Tony’ego Starka.  

Z KOMIKSU DO FILMU 
W komiksowym Uniwersum Marvela  
Tony Stark był pierwotnie jednym 
z założycieli Avengers. Grupa została 
stworzona przez Stana Lee i Jacka 
Kirby’ego i po raz pierwszy pojawiła się 
w komiksie z września 1963 r. Oryginalny 
skład Inicjatywy Avengers to: Iron Man, 
Thor, Osa, Ant-Man i Hulk. Podobnie jak 
w filmie z 2012 r. ich głównym wrogiem 
był Loki, opisany na okładce tego samego 
numeru jako „bóg zła”.
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„POTRZEBUJEMY  
  NAZWY…”
W pierwszej historii o Avengersach 
Loki podstępem namawia Hulka 
do zniszczenia torów kolejowych. 
Sygnał S.O.S zostaje wysłany 
do Fantastycznej Czwórki, ale 
przechwytują go Thor, Iron Man, 
Ant-Man i Osa. Bohaterowie 
postanawiają połączyć siły, aby 
udaremnić niecny plan Lokiego.

  Tony Stark jest otwarty 
na wszelkie możliwości… 

Dołącza do grupy 
Avengers z ciekawości.

„

”Robert Downey Jr.

JAK POWSTAWAŁ FILM

BOHATER
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01R Ę C Z N I E  M A L O W A N E  F I G U R K I

IRON
    MAN

Z filmu  
AVENGERS

TWÓJ  
ZESZYT
W zeszytach kolekcji znajdziesz pasjonujące historie kryjące się
za każdym z filmów Marvela, z wypowiedziami aktorów, producentów i reżyserów.
Do zeszytów dołączone są figurki postaci kultowych bohaterów.

Poznaj tajniki powstawania filmów Marvela dzięki serii artykułów szczegółowo 
opisujących produkcję, od fazy planowania po pisanie scenariusza, wybór obsady, 
kręcenie filmu, efekty wizualne i korzystanie z usług specjalistów.  

To Howard Stark, ojciec Tony’ego, 
przemienił Steve’a Rogersa 
w superżołnierza. Później 
zrekrutowała go T.A.R.C.Z.A.  
(Kapitan Ameryka:  
Pierwsze starcie) 

Agent Coulson z T.A.R.C.Z.Y 
udaje się do Nowego Meksyku, 
aby zbadać pojawienie się młota 
Mjöllnira (Marvel One-Shots: 
A Funny Thing Happened On 
the Way to Thor’s Hammer) 

Hawkeye pojawia się przelotnie 
w Thorze jako tajemniczy łucznik 
nadzorujący odzyskanie młota 
Mjöllnira przez T.A.R.C.Z.Ę. 

Agenci Coulsona muszą usunąć 
skutki uboczne apokaliptycznych 
wydarzeń z Avengers. (Marvel 
One-Shots: Item 47 )

POŁĄCZONE UNIWERSUM

Powstanie filmu Avengers to historycz
ny moment zarówno dla Hollywood, 
jak i dla fanów komiksu. Inne studia 
filmowe wykorzystywały prequele, 

sequele, spinoffy i  seriale telewizyjne, aby 
tworzyć kinowe franczyzy, ale Avengers wzbił 
się na wyższy poziom, by połączyć różne fran
czyzy w jedno. Dla fanów komiksu film stał 
się potwierdzeniem, że można stworzyć świat, 
w którym bohaterowie różnych filmów prze
żywają wspólne przygody.

Według reżysera Avengers Jossa Whedona 
studio przejdzie do historii: „Przecieramy szla
ki. Marvel łączy wszystkie postacie, które miały 
własny film – Kapitana Amerykę, Iron Mana, 
Hulka i Thora – oraz innych bohaterów, któ
rzy w tych filmach występowali albo pojawiają 
się po raz pierwszy. Tak zebrani herosi tworzą 
franczyzę wyjątkową dla historia kina. Czegoś 
takiego świat jeszcze nie widział”.

Zanim powstał film Avengers, Marvel Studios mu
siało nie tylko stworzyć franczyzę o każdym super
bohaterze z osobna, ale też powołać do życia wspólny 
dla wszystkich tych postaci świat. Według kierowni
ka produkcji Marvel Studios Kevina Feige’a pomysł 
stworzenia wspólnego uniwersum pojawił się już 
na samym początku prac nad Iron Manem. „Zerk
nęliśmy na naszych bohaterów: Iron Mana, Hul
ka, Kapitana Amerykę, Thora, Hawkeye’a, Czarną 
Wdowę i pozostałe postacie Uniwersum Marvela” 
– mówi Feige. „Mówiąc szczerze, od początku chcie
liśmy nakręcić spektakularny film o  Iron Manie, 
przedstawić widzom bohatera i stworzyć franczyzę 
wokół tej historii. Jednak coś podpowiadało mi, że 

doskonałym pomysłem byłoby, gdyby wszyscy 
ci bohaterowie stworzyli najpopularniejszą serię 
komiksową Marvela, Avengers. I projekt zaczął 
nabierać kształtów”.

Pierwsza duża wzmianka o kinowym uniwersum 
pojawiła się w scenie pokazanej po napisach końco
wych Iron Mana, w której Samuel L. Jackson jako 
Nick Fury mówi Tony’emu Starkowi, że „należy on 
do większego uniwersum, o czym sam jeszcze nie 
wie”. Feige wyjaśnia: „Zwracał się do Tony’ego, ale 
też do widzów, aby wysondować ich reakcję. Czy 
chcieliby, aby taki świat naprawdę powstał?”.

WIELKI PLAN
Fani komiksów oglądający film mieli przewagę, 
bo gdy zobaczyli Jacksona z  charakterystyczną 
przepaską Fury’ego na oku, wiedzieli, że szykuje 
się film o Avengersach. Ale w Hollywood nic nigdy 
nie jest pewne i los kinowego Uniwersum Marvela 
oraz możliwość zgromadzenia członków grupy na 
dużym ekranie zależała od sukcesu Iron Mana.

Jak wspomina producent wykonawczy Marvel 
Studios Louis D’Esposito, w tamtym czasie studio 

podchodziło do takich planów z rezerwą: „Nie 
wiedzieliśmy, czego się spodziewać, dopóki Iron 
Man nie okazał się prawdziwym hitem kasowym. 
Wcześniej to były tylko marzenia. Mieliśmy wizje, 
jakżeby inaczej. Ale jednocześnie nie chcieliśmy 
zapeszać. Dopiero sukces premiery Iron Mana po
zwolił nam na realizację naszych planów”.

Marvel Studios nie musiało się martwić. Iron 
Man zdobył uznanie krytyków i okazał się hitem 
kasowym. Przetarł szlaki takim filmom, jak: Nie-
samowity Hulk, Iron Man 2 oraz Thor i Kapitan 
Ameryka: Pierwsze starcie. Z każdym nowym fil
mem grono postaci się powiększało i pojawiało 
się coraz więcej powiązań między nimi w scenach 
po napisach końcowych. Najpierw Tony Stark 
pojawił się po napisach końcowych filmu Niesa-
mowity Hulk, opowiadając generałowi Rossowi 
o  tym, że T.A.R.C.Z.A. tworzy zespół. Potem 
agent Coulson (Clark Gregg) informował o zna
lezieniu Młota w filmie Iron Man 2. Z kolei w sce
nie z Thora Nick Fury ujawnił, że T.A.R.C.Z.A. 
pracuje nad tajemniczym sześcianem o niewy
obrażalnej mocy (Tesserakt) i że Loki wie o jego 

AVENGERS: Reżyser Joss Whedon rozmawia z superbohaterami

Agenci T.A.R.C.Z.Y: Hawkeye i Czarna Wdowa

PONIŻEJ: Podróżując w Helikarierze 
służącym jako główna siedziba 
T.A.R.C.Z.Y, Tony Stark (Robert 
Downey Jr.) i Kapitan Ameryka 
(Chris Evans) wcale nie dogadują się 
tak dobrze, jakby tego oczekiwał jej 
dyrektor Nick Fury.
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JAK POWSTAŁO 
UNIWERSUM
AVENGERS to coś więcej niż 
kolejny wakacyjny hit kinowy. 
Debiut Najpotężniejszych 
Superbohaterów na Ziemi na 
dużym ekranie to zwieńczenie 
kilkuletniego przedsięwzięcia, 
które zaczęło się w 2008 r. 
od filmu Iron Man.

OFICJALNA  
HISTORIA 

Każdy numer zawiera wypowiedzi 
kluczowych postaci kinowego 

Uniwersum Marvela.




