The Muppets' Wizard of Oz

The Muppets' Wizard of Oz (também conhecido como The Muppets: Mágico de Oz e
intitulado The Muppets 'Wonderful Wizard of Oz em pré-lançamento de publicidade) é um
tele filme 2004 musical dirigido por Kirk Thatcher e Ashanti e estrelado por The Muppets.
O filme foi produzido por Bill Barretta e escrito por Debra Frank, L. Steve Hayes,
Martin Tom, e F. Adam Goldberg.
The Muppets 'Wizard of Oz segue uma jovem mulher chamada Dorothy Gale, que
sonha em se tornar uma cantora, mas é incapaz de perseguir seus sonhos.
Depois de ser varrido por um tornado com seu animal de estimação Toto camarão,
ela embarca em uma jornada para encontrar o Mágico de Oz, a pessoa que tanto ela quanto
os cidadãos de Oz acredita que pode ajudar a tornar seu sonho realidade.
O filme foi produzido por The Jim Henson Company em associação com a Fox
Television Studios, Touchstone Television, e a Companhia Muppets Holding.
A pré-produção The Muppets 'Wizard of Oz ocorreu em fevereiro de 2004 e as
filmagens ocorreram no mês de setembro de 2004.
ABC fez várias alterações para o filme depois que o roteiro inicial foi escrito, em
última análise, decidir basear o filme no romance original de L. Frank Baum, O Mágico de
Oz, em vez do filme de 1939.
Tal como acontece com os filmes dos Muppets anteriores, The Muppets 'Wizard of Oz
tornou-se um musical, e incluiu cinco músicas novas escritas e compostas por Michael
Giacchino.
The Muppets 'Wizard of Oz estreou em 27 de abril de 2005, no Festival de Cinema de
Tribeca.
A estreia do filme foi transmitido pela televisão ABC em 20 de maio de 2005.

No geral, o filme acabou recebendo críticas negativas dos críticos.
A maioria dos críticos concordaram que o filme era muito maduro para o público
jovem.

Enredo
Dorothy Gale (Ashanti) é uma jovem mulher vivendo em um trailer em Kansas.
Ela deseja desesperadamente para sair de casa e se tornar um cantor famoso, mas
seus sonhos de se tornar um parecer impossível.
Um dia, depois de completar o seu turno no restaurante dirigido por sua tia Em
(Queen Latifah) e tio Henry (David Alan Grier), ela ouve que os Muppets estão à procura de
uma cantora para um cross-country "Star Hunt."
Tia Em desaprova, mas com os melhores desejos do tio Henry, ela vai para a
audição, que chegam tarde e só conseguindo dar aos Muppets um CD demo que ela criou
de antemão.
No regresso a casa, o tornado de som sirenes, e um bate área de sua família.
Quando a tia Em e tio Henry correr para o abrigo da tempestade condado de
segurança, Dorothy corre de volta para casa móvel de sua família para obter Toto, seu
animal de estimação um camarão.
Ela não conseguir sair a tempo, e os dois são varridos pelo furacão através dos
vastos campos de Kansas.
Quando Dorothy sai dos destroços, ela descobre que Totó pode falar e que ela não
está mais no Kansas.
Dorothy e Toto descobrem que eles estão em Munchkinland, uma parte pequena
cidade da vasta terra de Oz.
Depois de discutir a sua situação com as pessoas da cidade os Munchkins
(interpretado por Rizzo rato e os outros ratos), ela descobre que o governante da terra da
Wizard, tem o poder de conceder o seu desejo de se tornar uma cantora famosa.
Ela conhece a Bruxa Boa do Norte (Miss Piggy), e recebe um par de chinelos de
prata mágica da Bruxa Má do Leste (Miss Piggy), a Bruxa da irmã do Norte, que foi morto
quando reboque de Dorothy caiu sobre ela.
Logo depois, ela embarca em uma jornada com Totó sobre a estrada de tijolos
amarelos para encontrar o Mágico de Oz, que mora na Cidade Esmeralda, a capital de Oz.
Em sua jornada, ela encontra três criaturas: um Espantalho (Caco), uma coisa
Estanha (Gonzo), e um Leão Covarde (Fozzie).
Eles também estão procurando o Mágico de Oz para dar-lhes um cérebro, um
coração e coragem, respectivamente.
O grupo enfrenta vários obstáculos que envolvem um profundo desfiladeiro onde os
críticos Kalidah (Statler e Waldorf) são apartes eles e um Clube de Campo Poppy dirigida
por Clifford que quase os coloca para dormir.
Depois de chegar à Cidade Esmeralda e encontrar o Mágico, Dorothy e seus amigos
são enviados para recuperar da Bruxa Malvada o olho mágico do Ocidente, uma ferramenta
que é usada para ver qualquer coisa que ela deseja na Terra de Oz.

A Bruxa Malvada do Oeste (Miss Piggy) ao vê-los chegando e consulta com seu
animal de estimação Foo-Foo e seu capanga Johnny Fiama.
Quando a Bruxa Malvada do Oeste traça seus planos com muitos grandes lobos, um
bando de corvos, e um enxame de abelhas negras para acabar com eles, Johnny Fiama diz
a ela que os animais que trabalham para ela estão indisponíveis.
Esta recorre aos macacos (interpretado por Sweetums, Harry Crazy, Black Dog,
Calico, Old Tom, Dick manchado, e Aretha de Fraggle Rock) para lidar com eles.
Miss Piggy e os Macacos Alados capturam Dorothy e Leão Covarde, enquanto o
Espantalho e o Coisa Tin são desmantelados pelos Macacos.
Depois de ser ameaçado de ser morto por ela, Toto chama os Munchkins, que
deixam Dorothy livre e reparam Espantalho e Coisa de Lata.
Durante a batalha final, há um corte para uma cena em que Quentin Tarantino está
discutindo com Caco em ideias para Dorothy derrotar a Bruxa Malvada do Oeste.
De volta a ação, Dorothy lança a Bruxa Malvada do Oeste em seu próprio "banho de
água engarrafada", que contém a água da torneira de que ela é gravemente alérgica.
Essa ação faz com que ela se derreta como Johnny Fiama e evita olhos Foo-Foo.
Com a Bruxa Malvada do Oeste morta, Dorothy encontra o olho mágico ileso e
flutuante na banheira e agarra-lo.
Dorothy viaja de volta para a Cidade Esmeralda para tê-la e desejos de seus amigos
concedidos.
Quando eles enfrentam uma tempestade no quarto do Mago, descobrem que o
assistente (Jeffrey Tambor) é apenas um homem comum fingindo ser alguém que não é.
Ele pediu o olho da bruxa só para que ela não pudesse vê-lo como ele realmente era.
Mesmo assim, ele ainda passa a conceder seus desejos.
Dorothy finalmente se torna uma cantora na Terra de Oz, mas percebe que tudo o
que ela realmente queria era voltar para casa e ficar com sua família.
Depois de viajar de volta para Munchkinland, ela conhece Glind a Bruxa Boa do Sul
(Miss Piggy), que diz a ela que, se ela batesse os seus calcanhares três vezes, ela será
capaz de ir a qualquer lugar que ela deseja.
Ela é então, por encanto os sapatos é levada para Kansas e para sua surpresa, ela
descobre que Caco estava olhando para ela, dizendo que ela tinha a melhor voz ouvida em
toda a busca, e que ela foi escolhida para ser cantora.
Dorothy, depois de ter se reunido com a tia e o tio, e sentir que ela não está pronta
para deixar Kansas para se tornar uma estrela de verdade, rejeita, mas Tia Em diz que quer
que ela vá com os Muppets em sua busca pelo sucesso, o que para ela foi uma surpresa
maior ainda.

Elenco Humano
• Ashanti as Dorothy Gale: Uma adolescente de Kansas que sonha em deixar sua
casa e se tornar uma cantora.
• Queen Latifah as Aunt Em: Tia de Dorothy e co-proprietário da lanchonete da família
em Kansas.
• David Alan Grier as Uncle Henry: Tio de Dorothy e co-proprietário da lanchonete da

família.
• Jeffrey Tambor as The Wizard of Oz: O Assistente da lendária Oz. Todos os
cidadãos da Terra de Oz vê o Assistente como um deus enorme, maravilhoso que
vive na Cidade Esmeralda.
• Kelly Osbourne as Dorothy Gale (Extended version):
• Quentin Tarantino as Himself (Extended version): Em uma ponta curta com Caco, o
Sapo, Tarantino discute ideias sobre como parar a Bruxa Malvada do Oeste, os quais
foram considerados muito violentos por Caco.

Elenco Muppets
• Steve Whitmire as:
• Kermit the Frog as Scarecrow: Um espantalho em busca de um cérebro.
• Beaker: Ele aparece como um técnico de Cidade Esmeralda.
• Bean Bunny
• Rizzo the Rat como prefeito de Munchkinland
• Statler como Kalidah Critic # 1
• Dave Goelz as:
• The Great Gonzo as The Tin Thing: Um robô em busca de um coração.
• Dr. Bunsen Honeydew: Ele aparece como um técnico de Cidade Esmeralda.
• Waldorf como Kalidah Critic # 2
• Zoot
• Eric Jacobson as:
• Fozzie Bear as The Cowardly Lion: Um leão nervoso e assustado que não tem
a coragem de apresentar em público.
• Miss Piggy as The Wicked Witch of the West: A bruxa má que aterroriza todos
que a conhece.
• Miss Piggy as The Tattypoo the Good Witch of the North: A Bruxa Boa que dá
Dorothy os sapatos de prata.
• Miss Piggy as The Glinda the Good Witch of the South: A Bruxa Boa, outra que
mostra à Dorothy como chegar em casa.
• Miss Piggy as The Wicked Witch of the East: O proprietária original dos
sapatos mágicos, que foi morta pela casa de Dorothy cair.
• Animal
• Sam the Eagle: Ele aparece como o Guardião dos Gates.
• Bill Barretta as:
• Pepe the King Prawn as Toto: Companheiro animal de estimação de Dorothy
camarão e primeiro em sua jornada.
• Dr. Teeth
• Johnny Fiama: Ele aparece como um dos capangas da Bruxa Malvada do
Oeste
• Lew Zealand
• The Swedish Chef
• Brian Henson as:
• Sal Manilla as a Flying Monkey

• Kevin Clash as:
• Clifford: Ele aparece como o gerente do Clube de Campo de Poppy.
• John Kennedy as:
• Angel Marie as a Flying Monkey
• Floyd Pepper
• Rickey Boyd as:
• Scooter: Ele aparece como Assistente do Mago
• Crazy Harry as a Flying Monkey
• Tyler Bunch as:
• Janice
• Old Tom as a Flying Monkey
• Julianne Buescher as
• Wizard's Green Lady and Chicken Forms
• John Henson as
• Sweetums as a Flying Monkey
• Mike Quinn as
• Spotted Dick as a Flying Monkey
• Allan Trautman as
• Crow
• Old Tom as a Flying Monkey
• Alice Dinnean as:
• Camilla the Chicken
• Foo-Foo: Foo-Foo aparece como o animal de estimação da Bruxa Malvada do
Oeste.

Produção
Quando a The Walt Disney Company adquiriu a franquia Muppets de The Jim Henson
Company em fevereiro de 2004,.
As filmagens ocorreram ao longo de setembro de 2004, em Vancouver, British
Columbia.
Antes de filmar, a ABC anunciou que o filme seria baseado no livro original não, o
filme de 1939.
De muitas formas, elementos de The Muppets 'Wizard of oz seguiram os elementos
do livro original de forma mais estreita do que a da película de 1939.
Um exemplo de destaque é a mudança da cor dos sapatos mágicos, que são de rubi
no filme de 1939 e de prata neste filme.
Em 25 de agosto de 2004, foi anunciado que a Hilary Duff, Jessica Simpson, e
Ashanti tinham feito o teste para o papel de Dorothy Gale, mas Ashanti tinha ganhado o
papel.
Também em agosto de 2004, a BBC News informou que Quentin Tarantino iria
aparecer no filme.

Musica
Michael Giacchino, que já havia trabalhado em um projeto relacionado aos Muppets,
trabalhou com Jeannie Lurie, Adam Cohen, Frank Debra, e Hayes Steve e escreveram cinco
canções originais para o filme.
As cinco músicas criadas eram "Kansas", "Quando eu estou com você", "é uma vida
boa", "a Bruxa está na Casa" e "Tempo da sesta".
Ashanti e do elenco Muppet, principalmente Bill Barretta e Eric Jacobson, contribuiu
com os vocais de cada uma das canções.

Trilha Sonora
The Muppets 'Wizard of Oz trilha sonora oficial foi lançado em 17 de maio de 2005.
O álbum foi uma trilha sonora melhorada intitulada “O melhor de Muppets com The
Muppets' Wizard of Oz”, uma vez que não foi uma trilha sonora de filme específico, mas um
álbum com os Muppets melhores canções de The Muppet Show, bem como canções do
filme.

lista das Músicas
1. "(Gotta Get Outta) Kansas" - Ashanti
2. "When I'm With You" – Ashanti, Kermit, Gonzo, Fozzie & Pepe
3. "The Witch Is in the House" – Miss Piggy with Dr. Teeth and The Electric Mayhem
4. "Calling All Munchkins" – The Munchkin Tap-Your-Knuckles Choir
5. "Good Life" – Ashanti
6. "Nap Time" – Dr. Teeth and the Electric Mayhem
7. "The Muppet Show Theme" – The Muppets
8. "Mah Nà Mah Nà"– Mahna Mahna & The Two Snowths
9. "Bein' Green"– Kermit the Frog
10."The Rainbow Connection" – Kermit
11."Lady of Spain" – Marvin Suggs & his Muppaphone
12."Halfway Down the Stairs"– Kermit & Robin
13."What Now My Love?" – Miss Piggy
14."Tenderly" – Dr. Teeth and the Electric Mayhem
15."Happy Feet" – Kermit and the Frog Chorus

Release
The Muppets 'Wizard of Oz estreou em 27 de abril de 2005, no Festival de Cinema de
Tribeca.
A estreia televisão foi em 20 de maio de 2005 às 08:00 na ABC em os EUA, onde foi
classificado TV-PG.
Ele foi ao ar no Canadá na televisão CBC, e no Reino Unido em 18 de dezembro de
2005.
Buena Vista Home Entertainment lançou o DVD e VHS em ambos os EUA e em
territórios internacionais.
O filme foi classificado U pelo Conselho britânico de Classificação de Filmes, K-3 na
Finlândia, e G, na Austrália.

O DVD e VHS foram lançados sob o título Versão estendida nos EUA Anniversary
Edition e fora os EUA.
A versão estendida contém 20 minutos de corte filmagens do longa-metragem,
incluindo a metragem da Kelly Osbourne e participações especiais de Quentin Tarantino.
O DVD e VHS incluiu uma extensa entrevista com Quentin Tarantino, a erros de
gravação, e um olhar por trás das cenas no filme guiado por Pepe o camarão.
Durante a promoção anual Macy Flower Show, janelas da loja ao longo arranjos
florais Broadway exibidos ilustrando seis cenas do filme, enquanto a loja vendeu The
Muppets 'Mágico de Oz mercadoria relacionada, como bonecos de pelúcia.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Muppets%27_Wizard_of_Oz
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