Dokument, który otworzy ci oczy - „Nasza Planeta”
Klimat na świecie zmienia się w zatrważającym tempie. Od czasów rewolucji
przemysłowej średnia temperatura na Ziemi wzrosła o ponad 1○C. Przyczyną tego
wyniszczającego zjawiska jest działalność człowieka i nieświadomość konsekwencji jego
czynów. Dlatego tak ważne jest, aby edukować ludzi w zakresie ekologii na każdym kroku. W
doskonały sposób zrobiło to Silverback Films we współpracy z organizacją WWF oraz
Netflixem. Wyprodukowali oni serial „Nasza Planeta”, gdzie ukazane jest piękno
poszczególnych
ekosystemów
wraz
z
adekwatną
narracją
sir Davida Attenborough (W polskiej wersji Krystyny Czubówny).
„Our Planet” to ośmioodcinkowy dokument, który swoim rozmachem przyćmiewa inne
tego typu produkcje. Twórcy, za pomocą najnowszych technologii, zaserwowali nam świetne
zdjęcia, na których widz może podziwiać nawet najmniejszy detal. Każdy 50-minutowy odcinek
przenosi oglądającego w inną krainę cudów Matki Natury. Niektóre z nich są tak niepojęte, że
widz zastanawia się czy to, co widzi, jest naprawdę miejscem na Ziemi, czy komputerowo
wygenerowaną rzeczywistością. Piękno przyrody wylewa się z każdego kadru i nie pozwala
przejść obok siebie obojętnie: zachwyca, zapiera dech w piersiach, piorunuje rozmachem.

„Nasza Planeta” ukazuje naturalne zachowania zwierząt, zależności pomiędzy gatunkami
i uświadamia widza, że nawet najmniejsze zwierze może odgrywać wielką rolę w skali
ekosystemu. Podczas oglądania serialu można podziwiać między innymi fenomenalny taniec
godowy sześciopióra czarnego, wędrówki morsów po skalistych klifach, codzienność
orangutanów czy mnogość gatunków ryb w morskiej toni. Kamera przemieszczająca się wśród
zwierząt pokazuje, jak niesamowita i doskonała jest planeta Ziemia a także to, jak łatwo jest
zachwiać jej harmonię wypracowaną przez lata.

W dokumencie zdumiewają nie tylko kadry, ale również narracja, która w połączeniu
z kojącym głosem Krystyny Czubówny sprawia, że widz jak zahipnotyzowany chłonie kolejne
minuty przyrodniczego serialu. Według narratorki, kluczowe dla naszej planety jest najbliższe
20 lat. To właśnie wtedy, jeśli człowiek nie zmieni swojego postępowania, możemy spodziewać
się katastrofalnych skutków ludzkiej działalności. Narratorka zaznacza jednak, że Ziemie wciąż
da się uratować, wystarczy jedynie przestać być obojętnym.
Produkcja serialu trwała ponad 4 lata. 600-osobowa ekipa zbierała zdjęcia w ponad
50 miejscach na całym świecie. 400 minut, które zawarte są w całym sezonie „Naszej Planety”,
to wciąż za mało, aby opowiedzieć o pięknie, a zarazem zagrożeniach, jakie dotykają Ziemię.
W pierwszym tygodniu od premiery, serial obejrzało ponad 25 milionów ludzi. Produkcja cieszy
się popularnością nie tylko wśród widzów, ale również wśród krytyków filmowych. Niezwykły
dokument został nominowany do nagrody Emmy aż 10 razy, finalnie zdobył on dwie statuetki
w kategorii „Najlepszy serial dokumentalny” oraz „Najlepsza gra głosem” (nagroda dla Davida
Attenborough).

„Our Planet” to dokument, po który powinien sięgnąć każdy. W obecnych czasach niezwykle
ważnym jest, aby ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, jak pozornie błahe czynności
wpływają na ekosystem. Serial ten nie tylko ciekawi widza fenomenalnymi kadrami
i nietuzinkową narracją, ale przede wszystkim skłania go do refleksji nad swoim zachowaniem.
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