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NATIONAL GEOGRAPHIC ROZPOCZYNA ZDJĘCIA DO DRUGIEGO SEZONU GŁOŚNEGO SERIALU MARS 

Akcja drugiego sezonu, którego producentami wykonawczymi są Brian Grazer i Ron Howard, toczy się pod powierzchnią Marsa. Przedstawione w kolejnych odcinkach wydarzenia przedstawiają wyzwania, zagrożenia i nowe możliwości związane z kolonizacją Czerwonej Planety. Konsultantami scenariusza serialu MARS, byli znani naukowcy i współcześni wizjonerzy, m.in. Elon Musk, Michio Kaku, była szefowa NASA, Ellen Stofan i pisarz Jared Diamond.


Zdjęcia do drugiego sezonu głośnego serialu National Geographic pt. MARS rozpoczęły się w Budapeszcie. Serial, który był chwalony przez krytyków za oryginalne połączenie futurystycznych wątków i archiwalnych ujęć, powróci na antenę z drugim sezonem, aby po raz kolejny pokazać nam jak będzie wyglądać życie, kiedy ludzie zasiedlą inne planety Układu Słonecznego. Premiera drugiego sezon serialu MARS, który krytycy nazywali w recenzjach  „skłaniającą do refleksji”, „wizualnie zachwycającą”, „ambitną”, „niezwykle nowatorską, pomysłową i frapującą” produkcją, odbędzie się na początku 2018 roku na antenie National Geographic w 171 krajach i 45 wersjach językowych.

Nad serialem po raz kolejny czuwają Brian Grazer, Ron Howard i Michael Rosenberg ze spółki Imagine Entertainment, a także współtwórca i producent wykonawczy Justin Wilkes i producent wykonawczy Jon Kamen z RadicalMedia. Obowiązki głównego producenta pełni Dee Johnson (Nashville, Ostry dyżur), która ma wieloletnie doświadczenie w produkcji telewizyjnej. Odcinki drugiego sezonu zostaną wyreżyserowane przez Stephena Cragga (Skandal, Sposób na morderstwo), Ashley Way (Doctor Who, Homeland) oraz Everardo Gouta (Days of Grace), który pracował przy realizacji pierwszej części.

Akcja sześciu odcinków drugiego sezonu rozpoczyna się w niedalekiej przyszłości, niedługo po tym, kiedy astronauci ze statku kosmicznego Daedalus zakładają nową osadę Olympus Town, dzięki czemu człowiek staje się międzyplanetarnym gatunkiem. Serial MARS analizuje wpływ ludzkiej obecności na Czerwoną Planetę oraz wpływ życia na Marsie na ludzką psychikę i organizm.

Do obsady dołączyli nowi aktorzy, którzy w najnowszej odsłonie serialu wcielą się w role międzyplanetarnych odkrywców: Esai Morales (Ozark, Nowojorscy glinarze)  wcieli się w Rolanda St. Johna, prezesa prywatnej spółki Lukrum Corporation, a Roxy Sternberg (Emerald City, Chewing Gum) zagra Jena Carsona, brygadzistę z kolonii górniczej założonej przez korporację Lukrum. W pozostałych rolach występują Gunnar Cauthery (Geniusz, Czas wojny) jako porucznik Michael Glenn, nowy mieszkaniec osady Olympus Town i zastępca głównego dowódcy, Levi Fiehler (The Fosters, Mission Control)  jako Cameron Pate, specjalista ds. biologii molekularnej w Olympus Town, Evan Hall (Orange is the New Black, The Following) jako Shep Master, nowy nabytek ekipy korporacji Lukrum, Akbar Kurtha (24 godziny, Syriana) jako dr Johar, psycholog, który ma wspierać i analizować zachowania mieszkańców Olympus Town oraz Jeff Hephner (Chicago Med, Code Black: Stan krytyczny) jako Kurt Hurrelle, szef kolonii górniczej założonej przez Lukrum. 

Po raz kolejny w serialu zobaczymy JiHAE (Mortal Engines) jako Hannę Seung, pilotkę misji i siostrę bliźniaczkę Joon Seung, nawigatorki z kontroli misji, Sammiego Rotibi (Mroczne umysły, Jak dogryźć mafii) jako Roberta Foucaulta, nigeryjskiego inżyniera-mechanika i specjalistę ds. robotyki, Alberto Ammanna (Narcos, Apaches) jako hydrologa i geochemika Javiera Delgado, Clémentine Poidatz (Maria Antonina, Osaczona) jako Amelie Durand, francuską fizyczkę i biochemiczkę, Anamarię Marincę (4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni, Furia) jako Martę Kamen, rosyjską egzobiolożkę i geolożkę oraz Cosimę Shaw (Dziewczyna z portretu, Dirk Gently) jako Leslie Richardson, brytyjską fizyczkę nuklearną.

„W tym sezonie w sensie dosłownym wkraczamy na nieznany nam teren” - mówi główna producentka serialu Dee Johnson. „Jak poradzą sobie nowi osadnicy na Marsie, gdzie nie obowiązuje żadne prawo, nie ma rządu ani żadnej gwarancji ich bezpieczeństwa? W kolejnych odcinkach pokażemy zagrożenia i tajemnice tego nowego dla ludzi świata. Zastanowimy się też nad definicją człowieczeństwa w miejscu zamieszkanym przez garstkę ludzi” - daje.

„Konflikt interesów prywatnych korporacji i naukowców osiągnie swój punkt kulminacyjny na Czerwonej Planecie, tak jak to stało się wcześniej na Ziemi” - dodaje Wilkes, jeden z pomysłodawców serialu i producent wykonawczy ze strony spółki RadicalMedia. „Główne pytanie, na jakie staramy się odpowiedzieć w tym sezonie brzmi: czy popełnione przez nas błędy czegoś nas nauczyły, czy kolonizując kolejną planetę znów podejmiemy te same, nietrafione decyzje?” 

Po raz kolejny scenariusz przyszłych, dramatycznych wydarzeń w osadzie Olympus Town, zilustrowany zdjęciami archiwalnymi, był konsultowany z największymi wizjonerami świata i najbardziej znanymi ekspertami i naukowcami, m.in. Elonem Muskiem, założycielem i prezesem spółki SpaceX, Michio Kaku, słynnym fizykiem teoretycznym i futurologiem, Ellen Stofan, byłą szefową NASA i autorką międzynarodowych bestsellerów oraz profesorem Jaredem Diamondem (autorem książki „Collapse and Guns, Germs and Steel”). W najnowszym sezonie, ujęcia dokumentalne pokazują w jeszcze bardziej sugestywny sposób potencjalne wyzwania, jakie mogą stanąć przed nami na Marsie oraz wydarzenia, które obserwujemy obecnie na Ziemi.

Serial MARS, którego premiera zbiegła się w czasie z największym w historii marki National Geographic rebrandingiem jest drugim najchętniej oglądanym serialem w historii kanału. Na całym świecie produkcja zgromadziła ponad 36-milionową widownię i stała się najczęściej nagrywanym serialem stacji. Serial MARS miał niemal 300 milionów odsłon w mediach społecznościowych, a związane z nim materiały wideo osiągnęły 35 milionów odsłon i wygenerowały 4 miliony interakcji. Poświęcone Czerwonej Planecie listopadowe, tematyczne wydanie magazynu National Geographic było jednym z najlepiej sprzedających się numerów. Angielskojęzyczna książka MARS autorstwa Leonarda Davida sprzedała się w ponad 20 tys. egzemplarzy.
                                                                                                                                                                         
Serial MARS został wyprodukowany dla NGC przez spółki Imagine Entertainment i RadicalMedia. Brian Grazer, Ron Howard i Michael Rosenberg pełnią obowiązki producentów wykonawczych ze strony Imagine Entertainment. Pomysłodawca serialu, Justin Wilkes, jest producentem wykonawczym ze strony RadicalMedia. Jon Kamen pełni obowiązki producenta wykonawczego. Matt Renner jest wiceprezesem ds. produkcji ze strony NGC, a Tim Pastore pełni obowiązki prezesa ds. produkcji i programów własnych.  

# # #

O National Geographic Partners LLC
National Geographic Partners LLC (NGP) to spółka joint venture założona przez Towarzystwo National Geographic i wytwórnię 21st Century Fox, która produkuje programy popularnonaukowe, przygodowe i podróżnicze oraz zarządza aktywami medialnymi. W portfolio NGP znajdują się międzynarodowe kanały National Geographic (National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Nat Geo Mundo, Nat Geo People), należące do National Geographic platformy oraz aktywa medialne, w tym magazyny National Geographic, wytwórnia National Geographic Studios, platformy cyfrowe i społecznościowe, wydawnictwa (książki, mapy, media dziecięce) oraz dodatkowa działalność, która obejmuje turystykę, centra rozrywki, sprzedaż archiwów, katalogów, licencji oraz e-commerce.  Od 18 lat rozwój wiedzy i lepsze poznanie otaczającego nas świata jest misją Towarzystwa National Geographic, które nadal zgłębia nowe tematy, przesuwa granice i poszerza horyzonty swoich widzów i czytelników... docierając każdego miesiąca do ponad 730 milionów ludzi z 171 krajów świata z treściami dostępnymi w 45 wersjach językowych.  NGP przekazuje 27 procent zysków Towarzystwu National Geographic, które jest organizacją pożytku publicznego, aby finansować badania naukowe, nowe odkrycia, projekty dot. ochrony środowiska i edukacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach  natgeotv.com i nationalgeographic.com.

O Imagine  
Spółkę Imagine Entertainment założyli w 1986 roku Ron Howard i Brian Grazer, aby realizować niezależne filmy fabularne i programy telewizyjne własnej produkcji. Imagine Entertainment ma na swoim koncie ponad 60 prestiżowych nagród, w tym 10 Nagród Akademii Filmowej i 40 statuetek Emmy. W jej dorobku znajduje się obraz „Piękny umysł”, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu oraz tak głośne produkcje, jak „Apollo 13”, „American Gangster”, „Kod Da Vinci”, „8 mila”, „Kłamca, kłamca”, „Ognisty podmuch” czy „Parenthood”. Już niedługo swoją premierę będą miały obrazy „Inferno” (trzecia część sagi Dana Browna), „American Made” z Tomem Cruisem w roli głównej oraz dokument o słynnej czwórce z Liverpoolu zatytułowany „The Beatles: 8 Days a Week — The Touring Years”. Na małym ekranie możemy oglądać zrealizowany przez spółkę dla stacji FOX serial „Imperium”, nową odsłonę telewizyjnego przeboju  „24 godziny” zatytułowaną „24: Legacy” oraz emitowane na antenie National Geographic Channel seriale BREAKTHROUGH i GENIUSZ. Spółka ma także na swoim koncie wcześniejsze sezony serialu NBC „Parenthood”, serial „Światła stadionów” zrealizowany dla stacji FOX oraz takie przeboje telewizyjne, jak „24 godziny” i „24: Jeszcze jeden dzień”, emitowaną na antenie FOX i platformie Netflix produkcję „Bogaci bankruci i wyprodukowany dla HBO film telewizyjny „Z Ziemi na Księżyc”, za który Howard i Grazer zdobyli nagrodę Emmy dla najlepszego serialu. Pierwszymi wspólnymi projektami Rona Howarda i Briana Grazera były przeboje komediowe z 1985 roku „Nocna Zmiana” i „Plusk”. 

O RadicalMedia 
RadicaMedia to spółka produkcyjna, która ma na swoim koncie nagrody Akademii Filmowej, Emmy, im. Peabody’ego i Grammy oraz tak głośne tytuły, jak serial MARS, nominowaną do nagrody Emmy serię programów popularnonaukowych YEAR MILLION, wyprodukowaną dla stacji National Geographic, zrealizowany dla stacji ESPN dokument Doc&Darryl z cyklu „30 for 30”, film dokumentalny Stan Against Evil dla kanału IFC, dokument Hamilton’s America z cyklu Great Performances stacji PBS, zrealizowany dla Netflixa dokument Abstract: The Art of Design, który miał swoją światową premierę podczas Festiwalu Filmowego w Sundance w 2017 roku oraz May It Last: A Portrait of the Avett Brothers, który zdobył nagrodę publiczności podczas festiwalu SXSW w 2017 roku i wejdzie do kin we wrześniu tego roku. Filmografia RadicalMedia obejmuje także oskarowy dokument  Mgły wojny: Jedenaście lekcji z życia Roberta S. McNamary, nominowaną do Nagrody Akademii Filmowej i wyróżnioną statuetką Emmy produkcję Netflixa pt. What Happened, Miss Simone? , zrealizowany dla Netflixa biograficzny dokument w reż. Morgana Neville’a Keith Richards: Under the Influence, cykl dokumentalny zrealizowany dla kanału Epix pt. America Divided, którego producentami wykonawczymi byli Common, Norman Lear i Shonda Rhimes oraz wiele innych projektów wyreżyserowanych i wyprodukowanych przez Joe Berlingera, m.in. nominowany do Oskara i nagrody Emmy dokument Raj utracony 3 Czyściec dla HBO, Metallica: Some Kind of Monster, Under African Skies dla A&E, Whitey: The US vs. James J. Bulger dla stacji CNN, Tony Robbins: I Am Not Your Guru dla Netflixa, Killing Richard Glossip dla stacji Investigation Discovery oraz dwa dokumenty, które miały swoją międzynarodową premierę na Festiwalu Filmowym Tribeca  w 2017 roku: Intent to Destroy i FROM THE ASHES, którego globalna premiera telewizyjna odbyła się antenie National Geographic w czerwcu 2017 roku.  Aby dowiedzieć się więcej na temat zapraszamy na stronę internetową RadicalMedia.com oraz do serwisów Facebook, Twitter i Instagram.

