Walka o piękną przyrodę – recenzja serialu „Nasza planeta”
Telewizja umożliwia nam przeniesienie się do dowolnego miejsca, o
dowolnym czasie. Oprócz funkcji rozrywkowej również nas edukuje,
pozwala zobaczyć funkcjonowanie świata i problemy, które go dotykają.
Spełnienia edukacyjnej misji telewizji podjęli się twórcy serialu „Nasza
planeta” na platformie Netflix.

W serialu nie znajdziemy ciekawych dialogów, zawiłych relacji
międzyludzkich czy trudnych problemów społecznych. Widzowi
przedstawiana jest po prostu natura. Każdy z ośmiu odcinków
nagrywany jest w innym ekosystemie. Z pokrytych lodem krain
przenosimy się do dżungli, ciepłego morza, lasów tundry czy na
afrykańską pustynię. Mamy szansę zobaczyć piękno środowiska,
zwierząt, ich zachowania w codziennym życiu, walki o pożywienie lub
partnerkę. Produkcja ma uświadomić widzom, jak niebezpieczna jest
działalność człowieka prowadzona na kuli ziemskiej, jak degraduje on
środowisko. Pokazuje nie tylko piękne krajobrazy, słodkie zwierzęta ale
też straty, które wyniknęły przez brak ochrony środowiska.
Przedstawione są zachwycające sceny wędrówki pingwinów, tańca
godowego ptaka czy życia najdrobniejszych istot kilka kilometrów w głąb
oceanu.

Narratorem w angielskiej wersji serialu jest znany z produkcji stacji BBC
„Planeta Ziemia” David Attenborough, natomiast w polskiej Krystyna
Czubówna, dzięki której seans jest jeszcze ciekawszy.

Cała produkcja to cudownie zrobione zdjęcia przyrody w najlepszej
jakości i idealnie zgrana ze scenami na ekranie muzyka. Serial
zachwyca swoją prostotą. Nie potrzeba nic więcej oprócz fascynujących
zdjęć, ścieżki dźwiękowej i komentarza Krystyny Czubówny.
„Nasza planeta” skłania widza do refleksji, daje mu nadzieję na
odratowanie choć części istniejących ekosystemów, zmusza do zmiany
swojego życia. Pozwala poznać nowe, nieznane zwierzęta, prawa
rządzące w przyrodzie czy ciekawe, często zaskakujące, zjawiska. Na
potwierdzenie słów o wartości produkcji, należy przytoczyć fakt, że serial
zdobył dwie nagrody Emmy, a otrzymał do niej osiem nominacji.
Serial dostępny jest na platformie Netflix. Wraz z produkcją powstała
strona www.ourplanet.com, na której organizacja WWF zachęca ludzi do
dbania o środowisko i pokazuje co jeszcze mogą zrobić w walce o jego
przetrwanie.
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