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 New York…

Skrivnostni iznakaženi gangster 
poškoduje kriminalista Alexa, ki mu je 
bil na sledi. Ko Alex obtiči v bolnišnici, 
se tam spoprijatelji z enajstletnim 
Leom, ki lahko z močjo misli zapusti 
svoje telo.

PREDSTAVITEV

Kot nevidni duh zna leteti 
in celo prehajati skozi 
stene …

Po zaslugi otrokovih izjemnih sposobnosti 
lahko Alex nadaljuje preiskavo.

Mož spaka grozi mestu s smrtonosnim 
računalniškim virusom. 
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Beseda ustvarjalcev

Film Mačje življenje je prežemalo noirovsko vzdušje z džezovskimi melodijami, 
ki so se iz daljave razlegale prek pariških streh. Najnovejši film se iz Pariza 
preseli v New York, med stolpnice Manhattna.

Fantomski deček je fantazijska detektivka, namenjena mlademu občinstvu. 
Detektivke in fantazijske zgodbe se v animiranih filmih redko srečajo. A preplet 
teh dveh žanrov ponuja obilico možnosti, tako pri razvoju scenarija kot pri 
zasnovi scenografije.

To nenavadno, eksplozivno mešanico 
pa začini še ščepec čudežnih 
superjunaških moči. Naslov filma 
prikrito namiguje na vzdevke 
znanih filmskih superjunakov.

Glavni lik, Leo, je enajstletni deček, 
ki se znajde pred dvojnim izzivom: 
izboriti mora notranjo zmago 
nad boleznijo, v svojem okolju pa 
zmago nad nevarnim nepridipravom. 

Računalniška grafika je bila sicer pomembno orodje pri nastajanju, a animirani 
film je bil skrbno izdelan iz ročno narisanih slik. Vizualna podoba tako 
ohrani vso svojo prefinjenost in občutljivost.

Na platnu lahko dejansko vidite risarske 
poteze, ki so jih naredili animatorji. To nas 
opominja, da filmi niso samo potrošniško 
blago, temveč plod trdega in pedantnega dela 
ekipe umetnikov in tehničnih sodelavcev.



Francoska beseda fantôme, duh, meri na nekaj 
strašljivega. Toda v tej zgodbi ni nobenih poko-
pališč ali živih mrtvecev, glavni lik je povsem živ. 
Četudi besedi fantom in duh pomenita enako, je 
druga preveč neposredna. Zato je tudi v izvir-
nem francoskem naslovu mesto dobil poetični 
izraz phantom, fantomski (namesto fantôme).







Ta enajstletni deček, ki zaradi bolezni leži v 
bolnišnici, lahko po zaslugi posebne nadnaravne 
sposobnosti zapusti svoje telo. Njegov nevidni in 
neslišni fantomski dvojnik prehaja skozi stene in 
elegantno kot ptica jadra nad Manhattnom. 

Pri premagovanju bolezni so mu v oporo starši in 
sestrica Titi. Brata in sestro povezuje zelo močna 
vez.

Leo je strasten bralec detektivskih 
romanov, zato je navdušen, ko spozna 
pravega policista, in mu je pripravljen 
pomagati po najboljših močeh.

Ta bojeviti policist za sabo po pravilu 
pušča pravo razdejanje. Ko zaradi Moža 
spake stakne hudo poškodbo noge, Alex 
obtiči v bolnišnici. Za človeka, ki je ves 
čas v pogonu, je to izjemna preizkušnja.

Alexa Leovo navdušenje ob 
njunem prvem srečanju zgolj 
spravlja ob živce, saj ga mučijo 
druge skrbi. A počasi se med možem 

in otrokom, ki sta oba obsojena na bivanje 
v bolnišnici, razvije prijateljstvo. Alex z Leovo 
pomočjo nadaljuje preiskavo kar iz invalidskega 
vozička. 

KRIŽANA 
GORA, LEO, KAKO TI 

TO USPE?

POMAGAL VAM 
BOM, BOSTE 

VIDELI.

LEO
FANTOMSKI DECEK

POLICIST

ALEX

Ž
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Mogočni mož, ki se ne loči od svojega 
klobuka in dežnega plašča, govori 
z zanosom, domišljavo. Vsakogar, 
celo svojega psička, vedno ogovori 
z izjemno uglajenostjo.
Res da hodi po krivih potih, a to 
počne v izbranem slogu!

Mož spaka ima najmanj dva znamenita 
predhodnika: Nevidnega človeka iz filmske 
klasike iz leta 1933 in Batmanovega 
zagrizenega sovražnika Jokerja.

ZLIKOVEC

MOŽ SPAKA

VSAK 
NOREC 

NAS PA ŽE NE BO 
PRESTRAŠIL.

ODSLEJ 
NEW YORKU 

VLADAM JAZ!

Alexa, v katerega je skrivaj 
zaljubljena, brez oklevanja razoroži 
s hudomušnim humorjem, enako se je 
pripravljena spopasti tudi z nevarnimi 
zlikovci.
Toda ali je res pametno dražiti 
psihopata, ko ti ta h glavi tišči pištolo?

 
Mary je bistra in nabrita, a njena 
nepremišljenost jo pogosto zanese v 
nepotrebna tveganja.

NOVINARKA

MARY

9



Pri tem vzkipljivem možu Alex nenadoma ni več dobro 
zapisan. Treba je priznati, da mu razdejanje, ki ga za 
sabo pušča njegov podrejeni, povzroča kopico težav. 
Z največjim veseljem bi mu izprašil zadnjico in ga za 
vse večne čase napodil iz policijskih vrst.

Krt je vzdevek Alexovega obveščevalca. Tat, ki goji 
strast do sefov, niti ni napačen človek.
 

Alex želi nadaljevati preiskavo na terenu, zato uredi 
srečanje med Mary in Krtom. Sodelovanje med živahno 
novinarko in ravnodušnim ovaduhom, ki se iz tega rodi, 
povzroči marsikateri zaplet. 

Leova sestrica je na brata močno navezana in ta ji 
vsak večer pred spanjem pove pravljico. Titi pozna 
Leovo skrivnost: če ji namreč starejši brat pove, 
da zna leteti kot duh, nima razloga, da mu ne bi 
verjela.

OVADUH

KRT

NERGAC

INŠPEKTOR

LEOVA SESTRA

TITI

MI POVEŠ 
PRAVLJICO, LEO?

TANGUY, DA 
ME NE KLIČEŠ VEČ!

KAM GRE TA 
SVET, KO SI TATOVI 

ZAČNEJO KRASTI MED 
SABO?

Ž

10



Pajdaša Moža spake poznamo samo po 
njunih vzdevkih. Sta obvezni oprodi, 
kakršne pri izvajanju svojih hudobij 
potrebuje vsak prizadeven zločinec. 

Hudobni, hihitajoči se lik je zlikovec 
iz zgodbe, ki jo Leo pred spanjem 
pove Titi.

Miniaturni Rufus je glasen, popadljiv pes. V 
Mačjem življenju smo ga že videli kot tarčo copate, 
ki jo je vanj jezno zalučal njegov gospodar. In 
spet je tu, tokrat v družbi Moža spake, s katerim 
ga druži razdražljivost.

PAJDAŠA

ORJAK IN 
MALI ŽIVEC

ŠCENE

RUFUS

GOSTUJOCI ZVEZDNIK

IZTREBLJEVALEC

NIKOLI ME NE 
UJAMETE! 

HA, HA, HA!

VUF! 
VUF!

BI RAD, DA SE 
GA ZNEBIVA, ŠEF?

Ž
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Édouard Baer s prirojenim 
smislom za humor in sproščenostjo 
poskrbi, da nas na invalidski 
voziček priklenjeni policist s svojim 
značajem pravzaprav očara. 
Igralčeva subtilna igra z značilno 
distancirano, elegantno držo v lik 
policista vdihne nepozaben draž, ki 
nam ga pošteno priljubi. 

Jean-Pierre Marielle s svojim globokim 
glasom in naravno avtoritativno držo 
ustvari lik nevarnega zlikovca z izjemno 
prezenco. Z njegovo barvo glasu lik 
dobi orjaške razsežnosti.
Ko Mož spaka z glasom Jeana-Pierra 
Mariella koga ustrahuje, groženj ne 
gre jemati zlahka.

Glasovi

JEAN-
PIERRE 
MARIELLE

ÉDOUARD 
BAER
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Audrey Tautou po zaslugi svoje 
natančnosti in živahnosti v interpretacijo 
svojega lika vnese ploho življenja.
Maryjine replike se tako navihano 
zaiskrijo. S hitrim in preciznim govorom 
je odlična v upodobitvi novinarke, ki nikoli 
ne zapravi prilike, da se zaplete v pravo 
godljo.
S to redko videno skladnostjo igralkinega 
glasu z njeno animirano dvojnico lik 
pridobi občutno globino in verodostojnost.

Jackie Berroyer je eden tistih 
igralcev, ki jih po glasu nemudoma 
prepoznamo.
Njegova izreka z omahljivimi 
premolki in ranljivostjo liku v hipu 
vdahneta dušo in srce.
Čeprav je Krt nepoboljšljiv tat, se v 
lik zaradi igralca zaljubimo v prvem 
trenutku.

AUDREY 
TAUTOU

JACKIE 
BERROYER
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Stripi imajo z detektivskim žanrom 
veliko skupnega. Dogajanje je tam 
večinoma postavljeno v urbana okolja.
Sence nebotičnikov dajejo enako dobro 
zatočišče poškrobljenim nepridipravom 
kot stripovskim superzlikovcem.

Zaplet se na koncu vedno zgosti v spopad med dobrim in zlim, z vsemi mogočimi 
finesami, nejasnostmi in zagonetkami.

Če smo natančni, Fantomski deček ni zares francoski superjunak, saj ne 
preletava Elizejskih poljan, temveč Manhattan. Nastal je po navdihu likov, ki 
jih je v 60. letih ustvarjal Stan Lee (ustvarjalec pri Marvel Comics) in jih je 
oživljala nepregledna množica nadarjenih striparjev.

Genialna poteza Marvelovih stripov je bila v tem, da so ustvarjali junake, ki 
so zmotljivi in podobni nam smrtnikom. Tudi če imajo nadnaravne sposobnosti, 
je najbolj zanimiv prav njihov človeški vidik.

Vplivi



Filmskim navdušencem po vsem 
svetu se zdi, kot da New York 
poznajo kot lasten žep. Od King 
Konga, ki na vrhu Empire State 
Buildinga klati letala, do Roberta 
De Nira, ki za volanom svojega 
taksija vijuga po mestnem 
podzemlju – ta metropola utegne 
biti najbolj pogosto upodobljeni 
kraj v filmski industriji.

NEW 
YORK





Fantomski deček prinaša novo grafično interpretacijo New 
Yorka. Prizorišča dogajanja so bila izrisana po fotografijah, 
potem pa združena v celoto, včasih tudi s premeščanjem stavb 
ali spremembo perspektive.



Ozadja, ki so narisana z voščenkami na papir, so bila računalniško 
obdelana. Poteze svinčnika in voščenk so namerno vidne, saj to prispeva 
k veliko bolj osebnem videnju tega fotogeničnega mesta.









©
 PA
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K 
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AVTORJA

Alain Gagnol se je rodil leta 1967 v francoskem mestu Roanne. Po študiju 
animacije, ilustracije in stripa na Ecole Émile Cohl v Lyonu je začel delati kot 
animator za francoski studio za animirani film Folimage. Piše tudi detektivske 
zgodbe, ki jih objavlja pri založbah Gallimard, Cherche Midi in Le Passeur.

Jean-Loup Felicioli se je rodil leta 1960 v francoskem Albertvillu. Po študiju 
na likovnih akademijah v Annecyju, Strasbourgu, Perpignanu in Valenceu ga je 
studio za animirani film Folimage zaposlil kot animatorja.

Alain in Jean-Loup sta leta 1996 začela ustvarjati kratke filme. Med rezultati 
tega dela je tudi serija desetih epizod z naslovom Les Tragédies minuscules 
(Male nesreče), ki sta jo ustvarila za francoski televizijski postaji Canal+ in 
Arte.

Njun prvi celovečerni izdelek Mačje življenje je luč sveta ugledal leta 
2010. Film je bil uvrščen na program filmskega festivala v Berlinu, potem pa 
pripotoval vse do Hollywooda, kjer je bil leta 2012 nominiran za oskarja.
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GLASBA 

Skladatelj Serge Besset s svojo sposobnostjo 
prilagajanja in natančnim poznavanjem omejitev, 
ki jih s seboj prinaša animirani film, za vsak film 
najde ustrezno razpoloženje.

V Mačjem življenju je v njegovi glasbi 
odzvanjal džez, ki je pričaral vzdušje 
nočnega Pariza.

Glasbena oprema za Fantomskega dečka 
ponese gledalce na krilih simfonične glasbe 
in se tako poda po drugačni poti.

Skrivnostne in fantastične elemente zgodbe 
ponazorijo otroški zbori. Njihovi glasovi 
spremljajo fluidno gibanje fantoma in odsevajo 
njegovo nevidno prezenco v vrvežu newyorških množic.







2003 - PREROKBA ŽAB  
(LA PROPHÉTIE DES 
GRENOUILLES)

2008 - MIA IN MIGU  
(MIA ET LE MIGOU)

2010 - MACJE ŽIVLJENJE 
(UNE VIE DE CHAT)

2013 - TETA HILDA!   
(TANTE HILDA!)

2015 - FANTOMSKI DECEK 
(PHANTOM BOY)
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Folimage

Studio, ki mu ni para

Fantomski deček je luč sveta ugledal v studiu Folimage na 
jugovzhodu Francije, v deželi žgočega sonca in maestrala, kjer se 
je pred njim rodila že vrsta celovečernih filmov. Tej produkcijski 
enoti ni para. Studio Folimage se lahko pohvali z izjemno izvirno 
strokovnostjo, filmografijo legendarnih klasik in 34-letno 
zgodovino. Z nepopustljivo vnemo zastopa to, kar Francija razume 
kot podaljšek sedme umetnosti. Folimage je s svojo zvesto 
filozofijo, ki jo izpričuje približno stotero neumornih umetnikov 
in tehničnih sodelavcev, prava tovarna drznih idej in onomatopej, 
vsebinskih ekspertiz in delovnih miz, pastelov in digitalnih modelov, 
miselnih strojev in kreativnih prebojev. Studio, ki vselej stopa po 
robu pravljičnega, a ga nikoli ne zanese v grimmovsko mrakobo, je 
delavnica stare šole, trdno ukoreninjena v sedanjosti, ki pa z enim 
očesom vztrajno pogleduje proti vznemirljivi prihodnosti!

Po Mačjem življenju (film se je leta 2011 uvrstil v uradni izbor 
mednarodnega filmskega festivala v Berlinu in bil leta 2012 
nominiran za oskarja) Folimage s ponosom predstavlja drugi film 
Alaina Gagnola in Jeana-Loupa Feliciolija, Fantomski deček.

Jacques-Rémy Girerd
producent 

NAJNOVEJŠE ANIMIRANE PRODUKCIJE ZA KINEMATOGRAFSKO PRIKAZOVANJE



TEHNICNA IN UMETNIŠKA EKIPAŽ
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