W KINACH OD 28 MARCA 2014

NOE: Wybrany przez Boga

NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA
„W filmowej opowieści o Noe widzowie mogą spodziewać się wszystkich jej wspaniałych atrybutów...
Arki, zwierząt, pierwszej tęczy i gołębicy. Mam jednak nadzieję, że te symboliczne tropy zostały ujęte w nowy,
mniej oczywisty sposób. Zamiast powtarzać to, co już wcześniej zostało powiedziane i pokazane, staraliśmy się
dotrzeć do sedna przekazu Księgi Rodzaju, a naszym kolejnym krokiem było stworzenie przestrzeni filmowej,
w której wszystkie zapisane w Księdze cuda mogły się wydarzyć.”

– Darren Aronofsky

Z

ainspirowany biblijną historią o sile ducha, poświęceniu
i nadziei, Darren Aronofsky („Czarny łabędź”, „Zapaśnik”, „Źródło”), przekłada na język filmu swoją osobistą wizję opowieści o Noem. Laureat Oscara® Russell Crowe wciela
się w niej w postać człowieka, który został wybrany do podjęcia wielkiej misji uratowania rodzaju ludzkiego oraz zwierząt przed apokaliptycznym potopem, który ma zniszczyć
zepsuty świat. Film jest jednocześnie oszałamiającą wizualnie
przygodą, która podejmuje towarzyszące człowiekowi od zarania dziejów tematy dobra i zła, zniszczenia i miłosierdzia,
nadziei oraz rodziny.
Produkcja filmu, również dla pracujących przy niej znakomitych aktorów i ekipy filmowców, okazała się prowadzącą po nieznanym terytorium przygodą, której nieodłączną
częścią było przebywanie na ogromnej, Arce, skonstruowa-
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nej ręcznie zgodnie z zawartymi w Biblii wskazówkami.
Kolejnym krokiem było wyobrażenie sobie powierzchownie
tylko znanego życia Noego i jego rodziny, aby przełożone na
język filmu dało widzom możliwość poznania naszych biblijnych przodków w momencie, kiedy ziemia staje wobec widma zniszczenia pod falami potopu. Potop ma pochłonąć cały
znany dotąd świat... a jednocześnie doprowadzić do odnowy
i kolejnego Stworzenia.
Oprócz grającego tytułową rolę Russella Crowe’a – laureata Oscara® („Gladiator”, „Piękny umysł”) – w obsadzie filmu znaleźli się również: laureatka Oscara® Jennifer Connelly
(„Piękny umysł”, „Requiem dla snu”), Ray Winstone („Infiltracja”), Emma Watson („Harry Potter”), Logan Lerman
(„Percy Jackson i bogowie olimpijscy”) oraz laureat Oscara®
Anthony Hopkins („Milczenie owiec”).
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Noe na ekranie

C

ała historia Noego – ostatniego prawego człowieka
na ziemi, żyjącego w świecie ogarniętym złem, podłością i przemocą – oraz Arki, którą Pan polecił mu wybudować, zanim wszystko pochłonie woda, zajmuje zaledwie
kilka stron biblijnej Księgi Rodzaju. Ale tych kilka akapitów
ma głęboki, trwały wpływ na miliardy ludzi na całym świecie,
dając nadzieję na przetrwanie i odkupienie nawet w obliczu
totalnej zagłady.
Pomimo swojego fundamentalnego znaczenia dla ludzkości, historia Noego od początków kinematografii pokazywana
była głownie w formie parodii, komedii lub w wersji animowanej, odzwierciedlając niejako jej miejsce w pop kulturze,
w której została zaklasyfikowana jako produkt adresowany
najczęściej do dzieci. Biblijna historia po raz pierwszy trafiła
na ekran w 1928. Produkcja „Arka Noego” łączyła w sobie
elementy starotestamentowej Powodzi i historii żołnierzy
walczących w I Wojnie Światowej. Pod szyldem wytwórni Disney’a powstało z czasem kilka krótkometrażowych
opowieści filmowych, produkcji animowanych i ‘wariacji

na temat’ w komediowym ujęciu, jednak od 1928 roku żaden
z twórców filmowych nie podjął się ani razu nakręcenia pełnowymiarowego przedstawienia opowieści o Noem, żaden
też nie zagłębił się bezpośrednio w kluczowe dla tej historii
motywy ludzkich uczuć, słabości i wytrwałości, a także boskiego miłosierdzia.
Fascynacja Aronofsky’ego tematem „Noego” pojawiła się,
kiedy twórca miał zaledwie 13 lat. Pisząc na szkolny konkurs
wiersz o Noem, wyróżniony później nagrodą, Aronofsky zdał
sobie sprawę, że chce zostać pisarzem. Dopiero jednak kilka
lat później, na początku swojej kariery filmowej, ośmielił się
pomyśleć, że pewnego dnia nada tej opowieści należny jej wyraz i rozmach. Już wtedy zdawał sobie sprawę, że ten ambitny projekt będzie największym wyzwaniem w jego filmowej
karierze. Jednocześnie zaczął sobie wyobrażać, w jaki sposób
chce opowiedzieć tę historię współczesnemu widzowi: pokazując rodzinę Noego – ich niepokoje i nadzieje, konflikty
i poszukiwanie sensu życia – w kontekście wyjątkowych wydarzeń, których stali się głównymi uczestnikami.

Noe – Początek

A

ronofsky od zawsze był twórcą, którego zainteresowanie krążyło wokół historii wykraczających poza standardowe tematy i wymagających zastosowania odważnych
środków wyrazu. Począwszy od matematycznych prób zrozumienia natury świata w debiucie fabularnym „π”, poprzez
słodko–gorzkie poszukiwania pojednania w „Zapaśniku”,
po rozgrywający się w środowisku baletowym thriller „Czarny łabędź”, znakiem rozpoznawczym reżysera stało się zarówno innowacyjne podejście wizualne, jak i gotowość do zagłębienia się w tak rozległe tematy jak moralność, miłość oraz
znaczenie świętości.
Jednocześnie, jak mówi Aronofsky, jako twórca filmu zainteresowany był nie tylko epickim wymiarem swojego obrazu: „Punktem wyjścia był dla nas tekst Księgi Rodzaju, dodaliśmy jednak do tej opowieści element filmu obyczajowego”.
Scenarzysta Ari Handel tłumaczy: „Mało wiadomo
na temat różnych aspektów historii Noego. W tekstach źródłowych Noe nie wypowiada żadnego słowa do czasu, kiedy
schodzi ze swojej Arki. Niemalże wszystko, co postaci myślą
i mówią, jest kwestią otwartą.”
„Weźmy pod uwagę tę część, która jest być może najbardziej bolesnym elementem Księgi Rodzaju: Stwórca postanawia, że musi zniszczyć większość swojego dzieła stworzenia. Z pewnością wśród tych, których pochłonął potop, były
dzieci. Z pewnością było mnóstwo niewinnych zwierząt,
oprócz tych wprowadzonych po parze do Arki. Jeśli tak,
to w zamyśle potop miał stworzyć ludzkości czysta kartę,

pomimo wszystkich poniesionych strat – z pewnością dla
Stwórcy, który kochał swoje dzieło stworzenia, musiał być
to bardzo bolesny moment. W jaki sposób zatem oddać ten
ból na ludzkim poziomie? Jednym z naszych największych
wyzwań było to, w jaki sposób ująć te kwestie w przemawia-
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jący do widza, przejmujący sposób, pozostając jednocześnie
wiernym przekazowi Starego Testamentu”.
Centralnym punktem scenariusza była niezwykła determinacja i wytrwałość Noego w obliczu przerastającego siły
przeciętnego śmiertelnika zadania. Kiedy Stwórca ostrzega
go, że sprowadzi na ludzi potop i nakazuje mu, żeby ochronił
przed zagładą po parze każdego gatunku zwierząt, Noe wykonuje polecenie Pana z niezachwianą wiarą i ufnością w plan
boski – bez wahania i oporu, którego moglibyśmy oczekiwać
w naszych czasach.
W wielu współczesnych filmach, jeśli jeden z bohaterów
mówi, że miał wizję lub słyszał jakieś głosy, ludzie wokół najczęściej skłonni są kwestionować jego zdrowie psychiczne.
Taki jest typowy dla naszych czasów sposób myślenia. Noe
żyje jednak w zupełnie innym wymiarze historycznym i religijnym; jego dziadek żył w tym samym czasie co pierwszy
mężczyzna na Ziemi – Adam, a Adam przechadzał się wraz
z Panem po raju. Noe nie ma zatem powodu, żeby podawać
w wątpliwość to, co nakazuje mu Bóg. Z jego punktu widzenia ważne są inne kwestie. Po pierwsze, czy może mieć pew-

ność, że dobrze zrozumiał to, o co poprosił go Pan, a po drugie, w jaki sposób zrealizować ten boski plan.
Samo wyobrażenie sobie świata, w którym żyje Noe,
opisanego w Biblii jako pełnego przemocy i niegodziwości,
okresu pomiędzy upadkiem człowieka a nadejściem potopu,
jest ogromnym wyzwaniem. Są odniesienia biblijne do czasu
wielkiej podłości człowieka, ale źródła naukowe są w tej kwestii bardzo ograniczone.
Oprócz starotestamentowej Księgi Rodzaju, Aronofsky
i Handel zagłębiali się w inne starożytne teksty, w tym rękopisy znad Morza Martwego, Księgę Henocha (teksty przypisywane pradziadowi Noego) oraz apokryficzną Księgę Jubileuszów, a także wcześniejsze i współczesne analizy teologów
i historyków. Zawsze towarzyszyła im jednak myśl, że będą
musieli wykonać odważną operację przełożenia prowadzonych przez siebie badań starożytnych tekstów źródłowych
na język filmu, a tym samym pokazania historii Noego
w sposób jasny i przemawiający do wyobraźni osób o różnym stopniu znajomości tematu. Ryzyko, jakie niosło ze sobą
takie podejście, było znaczne.

Noe i inni

K

iedy twórcy filmu zaczęli zastanawiać się, kto powinien
wziąć na swoje barki rolę Noego, wszystkim przyszło
na myśl jedno nazwisko – Russell Crowe. Jednak zagranie postaci Noego nawet dla tak doświadczonego aktora wydawało
się być dość ekstremalnym zadaniem artystycznym. Po pierwsze, Noe nigdy wcześniej nie był pokazany na ekranie jako
prawdziwy mężczyzna, który stara się stawić czoła największemu wyzwaniu – przetrwaniu całego rodzaju ludzkiego.
Dla grającego główną rolę aktora największym wyzwaniem było zrozumienie w jaki sposób człowiek może pogodzić się na poziomie emocjonalnym i moralnym z tak niewiarygodnym planem Stwórcy – zniszczenia swojego dzieła
stworzenia.
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Na ekranie u boku Crowe’a w roli żony Noego zobaczymy Jennifer Connelly, laureatkę Oscara® za obraz „Piękny umysł”. W tekstach biblijnych nie ma wzmianki o żonie
Noego, jednak Aronofsky i Handel chcieli pogłębić relację
głównego bohatera z jego rodziną, stąd też nadali jej imię
przypisywane jej przez żydowskich uczonych – „Naameh”.
„Z Księgi Rodzaju nie dowiadujemy się co robi i co myśli
żona Noego. Z naszego punktu widzenia ważne było jednak nadanie tej postaci większego znaczenia”, mówi Handel
i dodaje: „Pisaliśmy scenariusz myśląc o niej jako o kobiecie,
która za wszelką cenę stara się utrzymać jedność rodziny. Jennifer dała Naameh siłę moralną – nawet kiedy pomaga mężowi wypełnić jego powinność, nie zapomina o tym, co jest
właściwe i prawe, czy ludzie zasługują na łaskę, czy też nie.”
Dysponując bardzo ograniczonymi informacjami źródłowymi na temat Naameh, Connelly przeprowadziła swoje
własne badania, chcąc zgłębić życie kobiet na początku istnienia świata. Byłam niezwykle ciekawa, jaki był jej wkład
w funkcjonowanie rodziny. Poszukując odpowiedzi na swoje
pytania, mogłam się oprzeć na tym, co mówią archeolodzy
oraz co mówi Biblia. Na podstawie tych źródeł zbudowałam
obraz kobiety niezwykle pracowitej, silnej emocjonalnie i fizycznie”.
Connelly znalazła również inspirację do swojej roli
w Księdze Przysłów, mówiącej o dzielnej niewieście, której „wartość przewyższa perły”, która „przepasuje mocą swe
biodra” oraz „otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce”. Jak mówi aktorka: „Sądzę, że Naameh uosabia wszystkie cechy, o których mowa w Księdze Przysłów
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– nie tylko w sposobie, w jaki wspiera swojego męża, ale
również w swojej sile, pracowitości, mądrości i skromności.”
W roli Matuzalema – o którym mówi Biblia w jednym
ze swoich ustępów, wspominając linię genealogiczną biegnącą od pierwszego mężczyzny na Ziemi, Adama, do Noego
oraz opisując go jako najdłużej żyjącego człowieka swoich
czasów – twórcy filmu obsadzili laureata Oscara® – Sir Anthony’ego Hopkinsa.
Jak mówi Aronofsky: „Obsadzenie odpowiedniego aktora
w roli Matuzalema nie było dla nas łatwe, ponieważ zagranie
postaci najstarszego stąpającego kiedykolwiek po Ziemi człowieka w interesujący sposób samo w sobie nie jest proste.

Odczuliśmy ulgę, kiedy dowiedzieliśmy się, że Anthony Hopkins podjął się tej roli. To po prostu znakomity aktor”.
Do roli Tubala–Kaina, wroga Noego oraz potomka biblijnego Kaina, zatrudniony został brytyjski aktor Ray
Winstone, Chociaż o Tubal–Kainie jest mowa w Księdze
Rodzaju, nie występuje on jako część historii o Noem. Zamysłem Aronofsky’ego i Handela było jednak umieszczenie
go w scenariuszu, ponieważ jak mówią: „Jest on potomkiem
Kaina, pierwszego mordercy na świecie. Sam jest opisywany
w Starym Testamencie jako kowal wykuwający broń. Jest
zatem świetnym przykładem, w jaki sposób ludzkość zeszła
na manowce i splugawiła świat”.

Konstruowanie Arki

J

uż na początku etapu przygotowań do filmu Darren Aronofsky podjął kluczową dla całego przedsięwzięcia decyzję – zbuduje Arkę od zera, wyciosując ją zgodnie z wymiarami i dokładnymi wskazówkami zawartymi z Biblii. Reżyser
zdawał sobie sprawę, że stworzenie komputerowego wizerunku Arki byłoby o wiele prostsze, ale jednocześnie nie dawałoby to widzom możliwości doświadczenia jak wielki w swojej
skali projekt realizował Noe, jak uderzającą konstrukcją musiała się ona wydawać współczesnym mu ludziom i w końcu
jak wielkie i niebezpieczne zadanie postawił przed Noem
Bóg.
Jak tłumaczy reżyser: „Naszym podstawowym źródłem
informacji przy budowaniu Arki były słowa Biblii, która
precyzyjnie opisuje ten rodzaj prostokątnej konstrukcji.
W Księdze Rodzaju Bóg daje Noemu wszystkie wytyczne,
co do wymiarów i sposobu budowy Arki. Co ciekawe, to jeden z nielicznych fragmentów tekstu, przekazujący tak precyzyjne informacje. Aronofsky postanowił zatem ściśle trzymać się słów Biblii i konstrukcji w niej opisanej. Jak mówi:

„Wszystkie repliki Arki, które tworzono przez ostatnie stulecia, przypominały statek. Jednak w rzeczywistości Arka nie
potrzebowała steru, bo nie było mowy o żadnej nawigacji.
Jej nadrzędną funkcją było przetrwanie powodzi, a do tego
musiała być potężnych rozmiarów, żeby pomieścić wszelkie
żyjące na ziemi istoty. I tak dokładnie opisuje to Biblia”.
Przez wieki prowadzono poszukiwania w celu odnalezienia pozostałości Arki w górach na pograniczu Turcji i Armenii, jednak jeśli chodzi o odtworzenie bryły we właściwej
jej skali, do tej pory podjęto niewiele wysiłków. Budowa
konstrukcji przypominającej rzeczywistą Arkę dla aktorów
i członków ekipy była bardzo kształcąca, a dodatkowo stworzyła wyjątkową atmosferę na planie.
Scenograf Mark Friedberg rozpoczął przygotowania
do filmu na rok przed rozpoczęciem zdjęć, pierwotnie skupił
swoją uwagę na proporcjach. Jak mówi: „W Księdze Rodzaju
wymiary Arki podane są jako: 30 łokci – wysokość, 50 łokci – szerokość i 300 łokci – długość. Mieliśmy jednak dylemat, bo w źródłach historycznych są egipskie łokcie i łokcie
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dy były zgromadzone na środkowym poziomie, wysokim
zaledwie na niewiele ponad dwa metry. Najwyższy poziom,
prawie czterometrowej wysokości, zarezerwowany był dla rodziny Noego i ptactwa.
Tak zorganizowana powierzchnia scenograficzna, ułożona jedna nad drugą dawała znakomite pole do popisu autorowi zdjęć, Matthew Libatique, którego kamera często prześlizguje się wraz z bohaterami z jednego poziomu na drugi.
Kolejną trudnością twórców filmu była kwestia oświetlenia wnętrza Arki, ponieważ Księga Rodzaju wspomina
tylko jedno okno w całej tej ogromnej konstrukcji. Po wielu
dyskusjach podjęto decyzję, że w środku Arki wybudowany
zostanie wielki piec. Jak mówi Friedberg: „Piec ten jest głównym źródłem światła przez czterdzieści dni i nocy wielkiego
potopu. Daje on światło, jest źródłem ciepła, a dodatkowo
znakomicie oddaje efekt skali, ponieważ został umieszczony
w środku całej konstrukcji”.
weneckie – musieliśmy zatem pójść nieco głębiej w badania
historyczne, żeby dowiedzieć się, o które miary tak naprawdę
chodziło”.
Friedberg i Aronofsky nabrali przekonania, że wykonanie
Arki będzie bardzo siermiężne, obrobione na tyle, na ile da
się to wykonać ręcznie, a także, że bale drewna nie będą cięte
za pomocą piły, tylko łamane i łączone ze sobą pasami.
Kiedy prace projektowe zostały zakończone, konstrukcja
arki rozpoczęła się w arboretum Parku Stanowego w Oyster
Bay na Long Island. W ciągu pięciu miesięcy wzniesiono
na trawiastej powierzchni, używanej zwykle jako parking, ponad 50 metrów Arki. Reszta konstrukcji była dziełem ekipy
efektów specjalnych. W tym samym czasie powstała też druga Arka w starym składzie amunicji na Brooklynie. W niej
kręcono sceny we wnętrzu.
Jak mówi Księga Rodzaju, wnętrze Arki było podzielone
na trzy poziomy. Najniższy – to miejsce dla ssaków – mamutów, słoni, żyraf i innych dzikich zwierząt. Gady, płazy i owa-

Zwierzęta na Arce Noego

O

ile Arka jest aż nadto realistycznie pokazana w filmie,
o tyle zwierzęta, które mają znaleźć na niej swoje schronienie są efektem programowania komputerowego i modelowanych replik. „Kiedy pracuje się z żywymi stworzeniami,
dużym ograniczeniem jest dostępność pewnych gatunków
oraz ogromna odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo”,
tłumaczy Aronofsky. „Nie chciałem, żeby Arka wyglądała jak
współczesne zoo”.
Kiedy już zwierzęta znalazły się we wnętrzu Arki, prawdopodobnie zostały uśpione za pomocą specjalnych ziół,
co pozwoliło im spokojnie przetrwać 40 dni na wodzie. Jak
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mówi Handel: „Problemy, które mogły pojawić się w związku z przebywaniem tylu antagonistycznych względem siebie gatunków na ograniczonej powierzchni, mogły być niewyobrażalne. Wiele osób wcześniej również zastanawiało
się nad tym, w jaki sposób uniknięto np. ataku lwa na owcę
i jednym przekonującym wytłumaczeniem jest założenie,
że zwierzęta przebywały w jakimś stanie zamroczenia. Idąc
tym tropem, doszliśmy do wniosku, że kiedy cała fauna
znalazła się we wnętrzu Arki, zwierzęta zapadły w sen, który pozwolił im spokojnie dotrwać do końca potopu, kiedy
to w Nowym Świecie stały się zaczątkiem nowego życia.”
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Nadchodzi wielki deszcz

W

momencie, kiedy Noe kończy pracę nad dziełem
swojego życia, niebo ciemnieje i tryskają wszystkie
źródła Wielkiej Otchłani. Rozpoczyna się największy deszcz,
jaki do tej pory znała ziemia. A trwa on nieprzerwanie przez
40 dni i 40 nocy. Zadanie stworzenia potopu na ekranie powierzone zostało zaznajomionemu z efektami specjalnym
Burtowi Daltonowi, laureatowi Oscara® za „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”.
Aby tak się stało, twórcy filmu zakopali pod Arką system
rur doprowadzających wodę, a w pobliżu ulokowali pompy

wodne i 5 zbiorników mogących pomieścić ponad 80.000 litrów wody każdy. Dodatkowo, zamontowali wysięgniki, którymi woda miała się wlewać od góry. W zależności od ujęcia
głowice wysięgników wytwarzały małe lub większe krople
deszczu. W typowej scenie zużywano prawie 19 tysięcy litrów wody na minutę – trzy razy więcej niż w standardowej
scenie deszczu (aby nie marnować tak dużej ilości wody była
ona poddawana recyklingowi).
I tym sposobem wody potopu spadły na ziemię...
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W KINACH OD 28 MARCA 2014
OBSADA

RUSSELL CROWE			
JENNIFER CONNELLY 			
RAY WINSTON 			
EMMA WATSON 			
SIR ANTHONY HOPKINS 			
LOGAN LERMAN 			
Douglas Booth 			

Noe
Naameh
Tubal–Kain
Ila
Matuzalem
Ham
Shem

TWÓRCY

Reżyseria 			
Scenariusz 			
Scenografia 			
Produkcja 			
			
Producent wykonawczy 			
Zdjęcia 			
Kostiumy 			
Montaż 			
Muzyka 			

DYSTRYBUCJA W POLSCE:
DATA PREMIERY:

DARREN ARONOFSKY
ARI HANDEL
MARK FRIEDBERG
MARY PARENT
SCOTT FRANKLIN
ARI HANDEL
MATTHEW LIBATIQUE, ASC
MICHAEL WILKINSON
ANDREW WEISBLUM, ACE
CLINT MANSELL

United International Pictures
28.03.2014

www.tylkohity.pl
Film w wersjach:
2D w dubbingu i napisach
3D tylko w napisach

