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„THE CHOSEN” NA WIELKIM EKRANIE

The Chosen (Wybrani) to opowieść o relacjach Chrystusa z ludźmi, których znamy z kart
Ewangelii. Serial jest największym projektem medialnym wszech czasów finansowanym przez
społeczność. Do tej pory przetłumaczony został na 56 języków, konsekwentnie utrzymuje się
w rankingu 50 najlepszych aplikacji streamingowych iOS i Android.

Charyzmatyczny rybak walczący z długiem, piękna kobieta zmagająca się z demonami
i utalentowany księgowy wykluczony ze społeczeństwa.  Oni  jako pierwsi  spotykają  Jezusa,
który, dokonując cudów, rozpoczyna swoją misję, aby zmienić świat. Jeszcze nie wiedzą, że to
początek globalnej rewolucji, która rozpocznie nową erę w historii. 

Pierwsze dwa sezony, które do tej pory się ukazały, zbierają bardzo pozytywne recenzje
w najpopularniejszych  serwisach  filmowych  (IMDb  –  9,4/10;  Rotten  Tomatoes  –  100%;
Filmweb – 9,2/10).

PRZYJDŹ I ZOBACZ, CO WIDZIELI CI, KTÓRZY GO SPOTKALI!

REŻYSER O PROJEKCIE THE CHOSEN

Chcę ożywić historie, które słyszeliśmy już tyle razy, nie zmieniając ich. [Jako twórcy
-przyp.red.] wierzymy, że jeśli zobaczysz Jezusa oczami tych, którzy Go rzeczywiście spotkali,
możesz tak jak oni Go doświadczyć i się zmienić.  Chcemy, by  The Chosen był wiarygodny
i wierny intencji Pisma Świętego.  Razem ze scenarzystami zaczynamy od Pisma Świętego
jako  fundamentu  i  konsultujemy  się  z  rabinem  Jasonem  Soblem,  katolickim  księdzem
o. Davidem Guffeyem i ewangelickim profesorem NT dr Dougiem Huffmanem. Niekoniecznie
zgadzamy się ze sobą we wszystkich kwestiach teologicznych, ale wszyscy wierzymy w Pismo
Święte  jako  Słowo  Boże.  Staramy  się  brać  pod  uwagę  cały  kontekst  biblijny,  historyczny
i kulturowy  w  miarę  rozwoju  historii  i  upewniać  się,  że  dodawane  przez  nas  historie  są
wiarygodne i wierne intencji Pisma Świętego.

Fragment wywiadu z reżyserem Dallasem Jenkinsem
Źródło: Aleteia.pl

SERIALOWY JEZUS O THE CHOSEN

The  Chosen to  pierwsza  wielosezonowa  seria  o  życiu  Chrystusa,  a  jej  ideą  jest
doświadczanie  Chrystusa  poprzez  ludzi  i  uczniów,  którzy  go  znali.  Jeśli  to  doświadczenie
przebywania z Chrystusem mogłoby zmienić Apostołów od wewnątrz, to miejmy nadzieję, że
widzowie również doświadczą podobnego rodzaju zmiany w sobie lub przynajmniej nowej
perspektywy  na  to,  kim  był  Chrystus  i  ludzie,  z  którymi  żył  i  dzielił  się  swoimi
doświadczeniami i swoim czasem. Tak się składa, że gram Jezusa Chrystusa. To było pokorne
doświadczenie i wielki zaszczyt nie tylko mojej kariery, ale i życia.

Zawsze powtarzam, że granie Chrystusa uczyniło mnie lepszą wersją siebie, ponieważ
dążę do większych rzeczy, do bycia moralnie lepszym...

Wywiad z Jonathanem Roumie ; źródło: FOXNEWS



THE CHOSEN: PIERWSZE SPOTKANIE – INFORMACJA DLA KIN

Od  25  listopada  oferujemy  możliwość  organizowania  seansów  The  Chosen (z  polskim
lektorem). Proponujemy podzielić emitowanie serialu na trzy sety wyświetlane cyklicznie, np.
w odstępach dwu-, trzytygodniowych.

I. The Chosen: Pierwsze spotkanie (czas trwania: 119 min)

1. Wezwałem cię po imieniu
2. Szabat
3. Jezus kocha dzieci

II. The Chosen: Pierwsze spotkanie – Rodział drugi (czas trwania: 103 min 20 s)

1. Skała, która staje się fundamentem
2. Prezent ślubny (Wesele w Kanie Galilejskiej)

III. The Chosen: Pierwsze spotkanie – Wielki finał (czas trwania: 167 min 55 s)

1. Nieopisane współczucie
2. Zaproszenia
3. Ja Nim jestem
4. Pasterz

Zachęcamy  do  informowania  lokalnych  grup  chętnie  oglądających  w  Państwa  kinie
filmy o tematyce religijnej o możliwości zobaczenia The Chosen na wielkim ekranie. 

Może to być doskonała propozycja np. na kinowe rekolekcje adwentowe (Adwent z The
Chosen) lub inną formę wspólnotowego spędzenia czasu w kinie (np. maraton z The Chosen)

Informacje o projekcie: www.rafaelfilm.pl oraz na www.thechosen.pl




