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Wstęp
Już w lutym na antenie stacji FOX zadebiutuje nowy, trzymający
w napięciu thriller Przejście, który jest adaptacją bestsellerowej trylogii
Justina Cronina. Serial został stworzony przez Liz Heldens (Friday Night
Lights) przy współpracy z producentem wykonawczym - laureatem
nagrody Emmy i nominowanym do Złotych Globów i Nagrody Akademii
- Ridleyem Scottem (Marsjanin, Gladiator) oraz reżyserem i scenarzystą
Mattem Reevesem (Ewolucja planety małp, Projekt: Monster).
Akcja serialu Przejście toczy się w tajnym ośrodku medycznym,
znanym jako Projekt Noe, gdzie naukowcy prowadzą eksperymenty
z groźnym wirusem – może on stać się uniwersalnym panaceum na
wszystkie choroby albo położyć kres ludzkiej rasie. Kolejnym obiektem
testów ma być dziewczynka Amy Bellafonte (Saniyya Sidney, Płoty,
Ukryte działania). Agent federalny Brad Wolgast (Mark-Paul Gosselaar,
Byle do dzwonka, Pitch) otrzymuje rozkaz, żeby przywieźć ją do
ośrodka, odmawia jednak wykonania zadania i postanawia zrobić
wszystko, by ją chronić.
Brad i Amy muszą stawić czoła major Nichole Sykes (brytyjskonigeryjska aktorka Caroline Chikezie, Żony piłkarzy), która kieruje
projektem Noe, dr. Jonasowi Learowi (szkocko-peruwiański aktor
Henry Ian Cusick, Zagubieni) oraz byłemu agentowi wywiadu

Przejście Od 18 lutego w poniedziałki o 21:05

marynarki wojennej Clarkowi Richardsowi (Vincent Piazza, Zakazane
imperium, Wołanie o pomoc). Czeka ich także konfrontacja z
przedstawicielami niebezpiecznej, nowej rasy stworzonej przez
naukowców w ramach Projektu Noe, w tym z byłym członkiem zespołu
badaczy Timem Fanningiem (Jamie McShane, Bosch, Bloodline, Synowie
anarchii) oraz skazanymi na śmierć Shauną Babcock (Brianne Howey,
Egzorcysta) i Anthonym Carterem (McKinley Belcher III, Ozark, Mercy
Street). Osamotniony Brad zwraca się o pomoc do byłej żony, dr Lili Kyle
(Emmanuelle Chriqui, Ekipa, Z premedytacją).
Kiedy zespół pracujący nad Projektem Noe doskonali recepturę leku,
który może uratować ludzkość, stworzone przez badaczy istoty stają
się coraz bardziej świadome posiadanej przez nie mocy, co może w
każdej chwili doprowadzić do niewyobrażalnej katastrofy.
Czy koniec ludzkości jest blisko? Jest tylko jeden sposób, żeby się
tego dowiedzieć...

Mark-Paul Gosselaar
jako Brad Wolgast

Agent federalny, który otrzymuje rozkaz, aby włączyć Amy Bellafonte
do Projektu Noe. Po spotkaniu z Amy Brad zaczyna kwestionować
decyzje związane z projektem. Postanawia zostać przybranym ojcem
dziewczynki i bronić jej za wszelką cenę.
Mark-Paul Gosselaar zadebiutował na małym ekranie rolą Zacka Morrisa
w popularnym serialu dla nastoletniej widowni Byle do dzwonka. Jego
filmografia obejmuje wiele innych produkcji telewizyjnych, w tym tak
popularne tytuły jak Zagrywka, Pani prezydent z Geeną Davis w roli
głównej, głośny serial policyjny Nowojorscy gliniarze, Sięgając wysoko
oraz Franklin & Bash z Breckinem Meyerem w roli głównej.
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Saniyya Sidney
jako Amy Bellafonte

Dziewczynka, która zostaje wybrana do grupy poddawanej
doświadczeniom w ramach Projektu Noe. Naukowcy chcą lepiej
poznać wirusa i wierzą, że pomogą im w tym eksperymenty na
dziecku.
Saniyya Sidney zadebiutowała przed kamerą rolą w serialu Korzenie
w reżyserii Mario Van Peeblesa. Mogliśmy ją także oglądać w roli córki
Taraji P. Henson w głośnym filmie Ukryte działania, którego obsada
została wyróżniona nagrodą Gildii Aktorów Filmowych. Wybrana
podczas castingu przez samego Denzela Washingtona, Sidney wcieliła
się w rolę Raynell w dramacie Płoty.
Jej filmografia obejmuje takie tytuły jak Kevin Hart’s Guide to Black
History i dramat Fast Color, w którym wystąpiła obok Gugu
Mbatha-Raw i Lorraine Toussaint.
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Jamie McShane
jako Tim Fanning

Były naukowiec i bliski współpracownik dr. Jonasa Leara. Tim
pracował w Boliwii przy projekcie, którym kierował Lear, i został tam
śmiertelnie ugryziony w szyję. Jest obecnie pacjentem zero Projektu
Noe. Fanning ma zdolności, o których nie wie ani Lear,
ani pozostali lekarze.
McShane zdobył sławę dzięki roli Erica O’Bannona w głośnym
serialu Bloodline. Na małym ekranie mogliśmy oglądać go w takich
produkcjach jak Unsolved, Bosch, Gliniarze z Southland, Synowie
anarchii, Z premedytacją, Trzy dni Kondora, Nowojorscy gliniarze, CSI:
Kryminalne zagadki Las Vegas, Wbrew regułom i Deadwood.
McShane zagrał także w wielu kinowych przebojach, z których
warto wymienić takie tytuły jak Zaginiona dziewczyna, Operacja
Argo, Avengers, Thor, Osaczony, Gang z boiska i W cieniu chwały. W
2002 roku McShane zdobył nagrodę dla najlepszego aktora podczas
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Palm
Springs za główną rolę w filmie Fine, który wyprodukował Amerykański
Instytut Filmowy. Tytuł zdobył także Oskara dla najlepszej etiudy.
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Caroline Chikezie
jako Major Nichole Sykes

Jedna z głównych badaczek pracujących przy Projekcie Noe.
Sykes jest majorem Armii Stanów Zjednoczonych, lekarzem internistą
specjalizującym się w chorobach zakaźnych oraz urodzoną
przywódczynią. Kiedy Departament Obrony informuje ją o zbliżającej
się pandemii, Sykes ciągle waha się, czy powinna przeprowadzać
eksperymenty medyczne na nieletnich.
Urodzona w Wielkiej Brytanii Caroline Chikezie wystąpiła
w filmach Everly w reżyserii Joe Lyncha i Korpo, który miał swoją
prapremierą podczas festiwalu SXSW w 2017 roku. Aktorka była stałym
członkiem obsady serialu Kroniki Shannary i ma na swoim koncie
główną rolę w nakręconym w Nigerii serialu The Governor. W Wielkiej
Brytanii zdobyła dużą popularność dzięki rolom w takich serialach
jak Szpital Holby City, Na sygnale, As If i Żony piłkarzy. Na małym ekranie
zagrała także w produkcjach 40, Pocałunek Judasza, Siła przyciągania,
Nie z tego świata i Torchwood. Chikezie wystąpiła też w nagrodzonym
dramacie filmowym Babymother oraz w głośnych produkcjach
Eragon, Aeon Flux, Lotna brygada, Rozstania i powroty.
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Henry Ian Cusick
jako Dr Jonas Lear

Jeden z głównych badaczy pracujących przy Projekcie Noe. Mądry
i ciekawy świata człowiek, który chce zmieniać go na lepsze.
Doniesienia o 250-letnim mężczyźnie z Boliwii sprawiają, że zaczyna
wierzyć, iż system odpornościowy tego człowieka może zostać
wykorzystany z korzyścią dla całej ludzkości. Jego najnowszy projekt
jest finansowany przez Departament Obrony, a dr Lear namawia
swojego przyjaciela, dr. Tima Fanninga, aby dołączył do jego zespołu.
Nie wszystko idzie jednak po jego myśli.
Henry Ian Cusick urodził się w Peru i dorastał w Trynidadzie i Szkocji.
Aktor szkolił swój warsztat w Królewskiej Szkockiej Akademii Muzyki
i Sztuk Dramatycznych i zadebiutował na deskach Glasgow Citizens
Theatre.
Międzynarodową popularność przyniosła mu rola w kultowym serialu
Zagubieni. Na małym ekranie mogliśmy oglądać go
w takich produkcjach jak The 100, Skandal, Fringe: Na granicy światów,
Mentalista, Anatomia prawdy i Inhumans. Na dużym ekranie wystąpił w
filmach Hitman, Rememory, Chimera, Pali Road, Just Let Go, Not Another
Happy Ending, Gospel of John, Cena przetrwania, Półmrok, Frank vs. God
i Dziewczyna z pociągu.
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Emmanuelle Chriqui
jako Dr Lila Kyle

Była żona Brada, która wyciąga do niego pomocną dłoń.
Ich małżeństwo rozpadło się po śmierci córki, ale wciąż darzą się
uczuciem i szacunkiem. Lila odgrywa kluczową rolę
w chronieniu Amy.
Chriqui ma na swoim koncie rolę Sloan McQuewick w głośnym serialu
Ekipa. Na małym ekranie mogliśmy oglądać ją w serialu stacji FOX
Z premedytacją, a także w telewizyjnych hitach Mentalista i Rodzina
Borgiów. Aktorka wystąpiła także w serialu Czyściciele Internetu
i była jego producentką wykonawczą. Emmanuelle Chriqui zagrała
w adaptacji powieści Billa O’Reillyego Zabić Jezusa w reżyserii Ridleya
Scotta (2015), emitowanej na antenie stacji National Geographic.
Jej filmografia obejmuje także takie tytuły jak obraz Nasza nowa
rodzina, w którym wystąpiła razem z Jasonem Ritterem, Jamesem
Brolinem i Christine Lahti, Fort Bliss, Elektra Luxx (w tym filmie
partnerował jej Joseph Gordon-Levitt) oraz Nie zadzieraj z fryzjerem
z Adamem Sandlerem, w którym zagrała jedną z głównych ról.
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Brianne Howey
jako Shauna Babcock

Shauna jest jednym z obiektów badawczych w Projekcie Noe.
Miała bardzo trudne dzieciństwo i pewnie dlatego jest wygadana,
zabawna, niebezpieczna i nie uznaje w życiu autorytetów. Łączy ją
tajemnicza więź z Clarkiem Richardsem.
Brianne Howey wystąpiła w pierwszym sezonie serialu Egzorcysta,
a wcześniej grała w serialu Królowe krzyku, w którym wcielała się w
postać Melanie Dorkus. W jej filmografii znajdziemy takie tytuły jak
Całe życie z modelkami i Umrzeć ze śmiechu.
Howey wystąpiła także w filmach Plus One, XOXO, The Keeping Hours,
Viral oraz niezależnej komedii Little Bitches.
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McKinley Belcher III
jako Anthony Carter

Skazany na śmierć za morderstwo Carter zostaje ostatnim obiektem
badań Projektu Noe.
McKinley Belcher III zagrał w filmie The Art of Racing in The Rain w
reżyserii Simona Curtisa, którego gwiazdą była Amanda Seyfried.
Większość widzów zapamiętała go jako odtwórcę głównej roli w serialu
kostiumowym Mercy Street. Jego filmografia obejmuje także seriale
Ozark, Kto się odważy i Power.
Debiutem Belchera była rola w niezależnym filmie Johna Saylesa
z 2013 roku pt. Go For Sisters. Aktor wystąpił także w filmie
biograficznym Mapplethorpe, który miał premierę podczas festiwalu
filmowego Tribeca.
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Vincent Piazza
jako Clark Richards

Były agent wywiadu marynarki wojennej, odpowiedzialny za działania
operacyjne. Brad Wolgast jest jego starym przyjacielem
z oddziału specjalnego.
W serialu Zakazane imperium Vincent Piazza wcielił się w rolę gangstera
Lucky’ego Luciano. Na małym ekranie mogliśmy go także oglądać w
serialach Rodzina Soprano i Wołanie o pomoc. Aktor wystąpił gościnnie
w wielkim przeboju telewizyjnym Prawo i porządek oraz pilocie serialu
Zaprzysiężeni.
Jego filmografia obejmuje takie produkcje jak Jersey Boys w reżyserii
Clinta Eastwooda, The Wannabe, Surving Me, The Girl Who Invented
Kissing, Przypadek Stephanie Daley, Życiowa debata, Szkoła zgorszenia,
Goodbye Baby, Polish Bar, Interwencja i You Were Never Here.
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Liz Heldens

Autorka adaptacji i producent wykonawczy serialu
Liz Heldens rozpoczęła swoją przygodę z telewizją jako scenarzystka
serialu Boston Public, a kilka lat później została producentką
wykonawczą głośnego serialu Friday Night Lights.
Była pomysłodawczynią, producentką wykonawczą i główną
producentką serialu medycznego Szpital Miłosierdzia, serialu
kryminalnego Oszustwo i komediowej produkcji Camp.
Heldens jest także producentką wykonawczą nakręconego
dla stacji FOX serialu Orville.
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Matt Reeves
Producent wykonawczy

W 2014 roku Matt Reeves wyreżyserował film Ewolucja planety małp,
który zarobił na całym świecie ponad 600 milionów dolarów. Jest także
współautorem scenariusza i reżyserem obrazu Wojna o planetę małp,
który od dnia swojej premiery zarobił ponad 400 milionów dolarów.
W 2010 roku Reeves napisał scenariusz i wyreżyserował głośny horror
Pozwól mi wejść, a dwa lata wcześniej nakręcił utrzymany
w konwencji science fiction film grozy Projekt: Monster.
Reeves jest współpomysłodawcą popularnego serialu telewizyjnego
Felicity, w którym główną rolę zagrała laureatka Złotego Globu
Keri Russell. Reeves był jego producentem wykonawczym we
współpracy z J.J. Abramsem.
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Jason Ensler
Producent wykonawczy

Jason Ensler był producentem wykonawczym i reżyserem drugiego
sezonu serialu Egzorcysta oraz dwóch odcinków sezonu pierwszego.
Jego filmografia jako reżysera obejmuje takie produkcje jak Zabójcza
broń, Newsroom i Zakładnicy.
Ensler wyreżyserował wiele odcinków seriali komediowych Brooklyn
9-9, Goldbergowie i Syreny oraz pilota i wszystkie odcinki kultowego
serialu Andy Barker P.I.
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Ridley Scott
Producent wykonawczy

Ridley Scott to znany filmowiec, który jako reżyser był nominowany do
Nagrody Akademii Filmowej za takie produkcje jak Helikopter w ogniu
(2001), Gladiator (2000) oraz Thelma i Louise (1991). Ma na swoim
koncie wielkie przeboje kinowe, m.in. film Marsjanin, który zdobył liczne
nagrody i nominacje (do Złotych Globów w kategoriach najlepszy
musical lub komedia oraz najlepsza rola męska w musicalu lub komedii,
7 nominacji do Nagród Akademii Filmowej, nominacja do nagrody
Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych oraz sześć nominacji
do nagród BAFTA, w tym za najlepszą reżyserię). Scott był także
nominowany do Złotych Globów w kategorii najlepsza reżyseria za
dramat American Gangster i zdobył nominacje do Złotych Globów oraz
nagrody BAFTA za reżyserię kostiumowego dramatu Gladiator, który
został wyróżniony Oskarem, Złotym Globem i statuetką BAFTA
dla najlepszego filmu. Filmografia Ridleya Scotta to również inne wielkie
kinowe przeboje - Obcy, Łowca androidów, Prometeusz i Hannibal.
Scott był producentem wykonawczych serialu Żona idealna, który
zdobył nagrodę Emmy, Peabody’ego i Złoty Glob,
oraz głośnego serialu The Man in the High Castle. W 2003 roku Ridley
Scott został odznaczony przez królową Elżbietę II Orderem Imperium
Brytyjskiego w uznaniu za swój wkład w rozwój sztuki.
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David Zucker
Producent wykonawczy

David Zucker zaistniał na komediowej scenie Los Angeles po premierze
brawurowego filmu Kino z Kentucky Fried Theater, którego motywy
pojawiły się później w kultowej komedii Czy leci z nami pilot? Kilka lat
później premierę kinową miał kolejny klasyk zatytułowany Naga broń,
który był pierwszą częścią jednej z najbardziej kasowych trylogii Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego, Naga broń 2 1/2: Kto obroni
prezydenta? i Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga.
Zucker jest także reżyserem głośnych komedii Straszny film 3
i Straszny film 4 oraz producentem dramatu Spacer w chmurach
i wielkiego przeboju kinowego thrillera Telefon.
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