Morgan Freeman w poszukiwaniu prawdy o człowieku. Kim jesteśmy i dokąd
zmierzamy? „Opowieść o człowieczeństwie” w styczniu
na kanale National Geographic
W styczniu Morgan Freeman zabierze widzów w podróż dookoła świata, by poznać ludzi z różnych
kultur i poruszyć uniwersalne kwestie kształtujące życie każdego z nas. W jaki sposób niektórym
ludziom udaje się dojść do władzy? Skąd bierze się w nas sprzeciw i dlaczego potrafi być tak silny,
że prowadzi do buntu? Dlaczego się zakochujemy i jak wybieramy swoich towarzyszy życia?
Odpowiedzi między innymi na te pytania poszukiwać będziemy w serii „Opowieść o
człowieczeństwie”.
„Opowieść o człowieczeństwie” – premiery w niedziele od 14 stycznia o godz. 21:00 na
National Geographic.
Morgan Freeman – znany widzom kanału National Geographic z serii „W poszukiwaniu Boga” („The
Story of God”) - tym razem przemierzy świat, by znaleźć punkty wspólne ludzkości i odkryć, co
drzemie w głębi każdego z nas.
Każdy z 6 odcinków serii „Opowieść o człowieczeństwie” skupiać się będzie wokół jednego tematu
przewodniego: wolność, pokój, miłość, podziały społeczne, władza, bunt. Podczas swojej podróży,
Morgan Freeman przeprowadzi trudne, fundamentalne rozmowy z przywódcami państw, działaczami
społecznymi, więźniami, ale i zwykłymi ludźmi.
„Rozmowa z trzema prezydentami i dwoma laureatami Pokojowej Nagrody Nobla, podróż do
odległych regionów Afryki i Ameryki Centralnej była dla mnie wydarzeniem niezapomnianym” – mówi
Morgan Freeman.
Rozmówcami Morgana Freemana w serii „Opowieść o człowieczeństwie” będą m.in.:


Albert Woodfox – więzień, który osadzony w izolatce przebywał w odosobnieniu przez ponad
43 lata.



Paul Kagame – prezydent Rwandy, który zaprowadził w kraju pokój po wojnie domowej.



Joshua Coombes – fryzjer z Londynu, który rozpoczął światowy ruch społeczny
#DoSomethingForNothing. Jego celem jest angażowanie ludzi, by dbali o codzienne gesty
wzajemnej uprzejmości. W ramach ruchu, Joshua oferuje bezdomnym swoje usługi, by na
nowo przywrócić im godność.



Megan Phelps-Roper – była członkini Kościoła Baptystycznego Westboro – budzącej liczne
kontrowersje fundamentalistycznej organizacji chrześcijańskiej.



Bill Clinton – były prezydent USA, którego Morgan Freeman będzie pytał o ciężar i
odpowiedzialność spoczywającą na osobie sprawującej władzę w tak ważnym i wpływowym
kraju jak Stany Zjednoczone.



Patrisse Cullors – współzałożycielka ruchu „Black Lives Matter”. Nadużycie, jakiego wobec jej
brata dopuściła się policja, rozpoczęło jej walkę o równość i sprawiedliwość społeczną.

Opisy pierwszych odcinków:
Odcinek: Władza. Premiera w niedzielę 14 stycznia o godz. 21:00.
Społeczeństwo to skomplikowany i złożony zbiór jednostek i indywidualności. Stojący na jego czele
przywódca, stara się wyrażać i spełniać wolę większości. Jak wybieramy swoich przywódców w
różnych częściach świata? Jak mówić głosem społeczeństwa liczącego 330 milionów osób? Jak
spełniać ich oczekiwania? Na to pytanie Morgan Freeman będzie szukał odpowiedzi u 42. prezydenta
Stanów Zjednoczonych – Billa Clintona. Zapyta go również, jakie najtrudniejsze decyzje musiał podjąć
podczas swojej prezydentury.
Podróż po świecie i kolejne rozmowy ukażą również, co dzieje się, kiedy opinie, poglądy czy wierzenia
nie są respektowane przez społeczeństwo i przywódców. Dlaczego niektórzy w poszukiwaniu
godnego i sprawiedliwego życia, zgodnego z własnymi przekonaniami i uczuciami, muszą
przemierzać tysiące kilometrów? Czy rozwój technologii i Internetu pozwala mówić głośniej o ideach
i sprawia, że jesteśmy słyszalni? A może to niebezpieczne narzędzie w rękach populistów?
Odcinek: Bunt. Premiera w niedzielę 21 stycznia o godz. 21:00.
W tym odcinku serii „Opowieść o człowieczeństwie”, Morgan Freeman rozmawia z buntownikami,
których łączy odwaga i pragnienie, by zmieniać świat. Każde społeczeństwo działa w imię zasad
dotyczących religii, gospodarki, prawa czy kultury. Bunt najczęściej rodzi się wtedy, gdy okazuje się,
że zasady są łamane. Jak rozpoczyna się i rozprzestrzenia rewolucja? Kiedy jej przeprowadzenie
może się powieść?

Opowie o tym Patrisse Cullors, której ruch rozpoczął się od internetowego hasztagu
#BlackLivesMatter, po czym w ciągu kilku lat swoim zasięgiem objął cały świat i spowodował dyskusję
o działaniu sił porządkowych.
Czy buntownikiem trzeba się urodzić, czy można się nim stać? Rozmowy, które w tym cyklu
przeprowadzi Morgan Freeman pokażą, że przede wszystkim trzeba być wytrwałym i przygotowanym
na długą walkę.
Odcinek: Siła miłości. Premiera w niedzielę 28 stycznia o godz. 21:00.
Czy miłość ma moc zmieniania rzeczywistości? Przebój Beatlesów „All you need is love” zna chyba
każdy – czyż to nie prosta recepta na szczęśliwe życie w pokoju i dostatku? Brzmi naiwnie, ale kiedy
dłużej się nad tym zastanowić, okazuje się, że ludzie organizują swoje życie – rodziny i społeczeństwa
- na bazie uczuć i emocji. Jak wygląda życie tych, którzy nie doświadczyli miłości rodzicielskiej?
Dokument pokaże, dlaczego w jednych kulturach małżeństwo kojarzy się z miłością, w innych nie ma
z nią nic wspólnego. Czy możliwe jest, by mimo wychowania w kulturze Zachodu zdecydować się na
małżeństwo aranżowane? I jak można nauczyć się miłości? To pokażą rozmowy Morgana Freemana
w trzecim odcinku serii „Opowieść o człowieczeństwie”, w których zechce dowiedzieć się jak
najwięcej o tej pierwotnej i wspólnej dla całej ludzkości sile.
„Opowieść o człowieczeństwie” – premiery w niedziele od 14 stycznia o godz. 21:00 na
National Geographic.
###
National Geographic skłania widzów, by dowiedzieli się więcej. Poprzez pasjonujące dokumenty i reportaże oraz programy rozrywkowe wzbogaca
naszą wiedzę o otaczającym świecie. National Geographic angażuje i stawia wyzwania, by poznać głębiej, na nowo. Dzięki współpracy
z Towarzystwem National Geographic, znanymi na całym świecie badaczami oraz fotografowani, nasze programy są interesujące, wiarygodne,
pokazują zapierające dech w piersiach ujęcia i pozostają na długo w pamięci. National Geographic oferuje dostęp do unikalnych ludzi, miejsc
i zdarzeń na całym świecie. Pokazuje i przybliża świat poprzez programy dotyczące różnych dziedzin naszego życia: naukę i technikę, historię
oraz psychologię. Programy na antenie National Geographic to mądra, oparta na faktach rozrywka. Pokazujemy prawdziwe historie, wielkie
przedsięwzięcia i wyjątkowe odkrycia. Więcej informacji na witrynie: www.natgeotv.com/pl.
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