Wbrew przepowiedni, legendzie - „Jeździec wielorybów”
Niki Caro

1. Zapisz w punktach legendę, która głosiła nadejście nowego Paikea. W razie
trudności skorzystajcie z materiałów pomocniczych (Zał. Nr 1)

2. Jak ważną rolę w filmie odgrywał wieloryb? Czego symbolem był? W tym celu
przypomnij sobie niektóre z koocowych scen ( umierające wieloryby na brzegu morza,
pomoc mieszkaoców wioski w ich ratowaniu, Pai płynąca na grzbiecie jednego z nich).

3. Krótko scharakteryzuj główną bohaterkę filmu, Pai. Jakie relacje miała z poszczególnymi
członkami swojej rodziny? (ojcem, stryjem, babcią a przede wszystkim dziadkiem Koro)

4. Dwunastoletnia dziewczynka walczy o swoje dziedzictwo, uznanie plemienia i miłośd
najbliższej rodziny? Jakim przeciwnościom losu musi stawid czoła? Dokonaj analizy.

5. Zapoznaj się z danymi geograficznymi Nowej Zelandii (miejsce akcji filmu) a także
informacjami o plemieniu Maorysów (Zał. Nr 2).

6. Paikea bardzo kochała swojego dziadka, lecz nie zawsze potrafili się
porozumied. Często jest tak, że łatwiej nam coś napisad niż wypowiedzied. W imieniu
Paikea napisz list do Koro, w którym opisze swoje uczucia, wyrazi emocje.
Swoje prace przynieś do kina Echo lub wyślij na adres: kino@jarocin.pl
Przedstawimy je na stronie Szkolnej Akademii Filmowej www.akademia.jarocin.pl
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Zał. Nr 1
Nowa Zelandia, mała nadmorska miejscowośd Whangara. Tutejsi mieszkaocy żyją zgodnie z
odwiecznym rytmem natury, hołdując starym zwyczajom. Legenda głosi, że ich protoplastą był
Paikea, który tysiące lat temu trafił tu po katastrofie swojego kanoe. Uratował go wieloryb, na
którego grzbiecie Paikea dotarł na ląd. Od tej pory zgodnie z tradycją przywódcą społeczności jest
zawsze mężczyzna, który spełnia szereg warunków związanych ze swoim pochodzeniem.

Zał. Nr 2
Maorysi, Maori, to rdzenna ludnośd Nowej Zelandii, posiadająca własny język (maoryjski) i bogatą
kulturę.
Maorysi to potomkowie Polinezyjczyków z wysp wschodniej części Oceanu Spokojnego (m.in. Tahiti),
którzy jako pierwsi ludzie dotarli do brzegów Wyspy Północnej około roku 800 naszej ery. Jak głosi
legenda przybyli na 7 olbrzymich łodziach - canoes z żaglami. Każda łódź dała początek jednemu
plemieniu. Kapitan najwcześniej przybyłej łodzi - Kupe uchodzi za odkrywcę Aotearoa (kraj bialej
chmury, maoryska nazwa Nowej Zelandii). Wykopaliska archelogiczne dowodzą jednak, że pierwsi
Maorysi osiedlili się na Wyspie Południowej. Stosunkowo szybko opanowali oni obydwie wyspy,
zdecydowanie jednak preferując cieplejszą i bardziej gościnną Wyspę Północną.Maorysi zajmowali się
uprawą roślin, hodowlą i rybołówstwem; zasłynęli z wojowniczości i uzdolnieo artystycznych w
zakresie rzeźby, budownictwa i bardzo rozpowszechnionego tatuażu; po podboju przez Brytyjczyków
(pocz. XIX w.) zaczęli przejmowad kulturę europejską.
Nowa Zelandia (ang. New Zealand, język maoryski Aotearoa – Kraj Długiej Białej Chmury) – paostwo
wyspiarskie, położone na południowo-zachodnim Pacyfiku i składające się z dwóch głównych wysp
(Północnej i Południowej) oraz szeregu mniejszych wysp, w tym Wyspy Stewart i Wysp Chatham.
Archipelag Nowej Zelandii jest najdalej na południe wysuniętą częścią Oceanii, na południowy
wschód od Australii. Tradycyjna maoryska nazwa paostwa, Aotearoa, jest najczęściej tłumaczona jako
Kraj długiej białej chmury. W skład Nowej Zelandii (a dokładnie w skład Commonwealth realm Nowej
Zelandii, czyli są to terytoria stowarzyszone lub zależne Nowej Zelandii, ale wchodzące wraz z nią w
skład wspólnej domeny królewskiej tudzież królestwa stowarzyszeniowego, połączonego unią
personalną ze Zjednoczonych Królestwem i innymi Commonwealth realms) wchodzą również Wyspy
Cooka i Niue, które są samorządne, oraz Tokelau i Dependencja Rossa.
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