
 

 

 
 

 

Antonio Baderas za kulisami najnowszej produkcji „Geniusz: Picasso” – premiera już 22 

kwietnia na kanale National Geographic 

 

Niezwykła historia ekscentrycznego malarza. Tyran, buntownik i kochanek w oku kamery i reżysera oraz 

producenta wykonawczego serialu „Geniusz” – Kena Billera. Zobacz, jak wyglądała praca nad serialem, 

który pokazuje z bliska nie tylko malarza, ale i człowieka. 

 

Historia geniusza malarstwa rozpoczęła się w Maladze i tu również rozpoczyna się historia, którą w 10-

odcinkach serii „Geniusz: Picasso” od 22 kwietnia o godzinie 21:00 będzie można zobaczyć na kanale 

National Geographic. Tym razem dokładnie prześwietlone zostały już nie tylko jego dzieła, ale również i 

życie prywatne. Liczne romanse, fascynacja pięknem, zaangażowanie polityczne. Talent w połączeniu z 

pasją, odwaga i determinacja.  

„Opowiedzenie historii największego malarza XX wieku było nie lada wyzwaniem, szczególnie że słowem 

tej opowieści jest obraz” – przyznaje Ken Biller producent wykonawczy i reżyser „Geniusza: Picasso”. 

Zobacz, jak wyglądała praca nad tą produkcją i przyjrzyj się z bliska, jak Antonio Banderas przeistacza się 

w genialnego malarza.  

 

Pod tym linkiem znajduje się video „Geniusz: za kulisami” 

https://www.youtube.com/watch?v=XxjGP98GT7Y
https://www.youtube.com/watch?v=XxjGP98GT7Y


 

 

 

 

 

 

 

### 

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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