Antonio Banderas w roli Pabla Picassa – pierwsze zdjęcia z planu
Trwają zdjęcia do drugiej części telewizyjnej antologii „Geniusz” tworzonej przez stację
National Geographic, wytwórnię FOX 21 Television Studios oraz spółkę Imagine Television.
Tym razem jej bohaterem jest Pablo Picasso, w rolę którego wcielił się nominowany do nagród
Emmy i Złotego Globu Antonio Banderas. Pierwsze zdjęcia z planu nie pozostawiają
wątpliwości, że mamy do czynienia z charyzmatycznym artystą. Antonio Banderas w roli Pabla
Picassa to postać nieprzeciętna, o wyrazistym temperamencie.

„Życie Pabla Picassa fascynuje mnie od lat. Bardzo szanuję tego człowieka, który tak, jak ja pochodzi
z Malagi” - mówi Banderas.

Link do teasera video
Pierwsza część antologii „Geniusz” poświęcona Albertowi Einsteinowi zdobyła dziesięć nominacji do
nagród Emmy, m.in. w kategoriach: najlepszy serial telewizyjny, najlepsza główna rola męska w
serialu lub filmie telewizyjnym, najlepsza reżyseria serialu telewizyjnego. W chwili swojej premiery
serial zgromadził na całym świecie rekordową widownię szacowaną na ponad 45 milionów widzów.
Premiera drugiej części telewizyjnej antologii „Geniusz” z Antonio Banderasem w roli głównej
odbędzie się w 2018 roku na antenie National Geographic w 171 krajach i 45 wersjach
językowych.

###
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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