Tajemnicza śmierć niezwykłej badaczki małp naczelnych „Kto zabił Dian Fossey?” w styczniu
na kanale National Geographic
Samotne dzieciństwo, a następnie samotna walka o ochronę goryli górskich – tak w kilku
słowach można by opisać życie słynnej badaczki małp – Dian Fossey. Całe swoje życie –
przerwane brutalnie w 1985 roku - poświęciła gorylom górskim. Tajemnica jej śmierci nie
została wyjaśniona, a zasadność wydanego w tej sprawie wyroku jest od dawna podważana.
„Kto zabił Dian Fossey?” – odpowiedź na to pytanie przybliży trzyodcinkowa seria
dokumentalna, której producentem wykonawczym jest James Marsh, zdobywca Nagrody
Akademii Filmowej za najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny.
„Kto zabił Dian Fossey?” – premiera w sobotę 6 stycznia od godz. 21:00 na National
Geographic.
W serii dokumentalnej „Kto zabił Dian Fossey?” poznamy kulisy jej codziennej pracy i badań
terenowych nad gorylami górskimi. Badaczka zakochała się w tych zwierzętach w latach 60-tych,
kiedy wyjechała ze Stanów Zjednoczonych do Afryki Środkowej. W 1967 roku, w Rwandzie założyła
Centrum Badawcze Karisoke, gdzie przez kolejne 18 lat prowadziła badania i chroniła populację goryli
górskich. Prowadziła m.in. obserwacje dotyczące intymnego życia goryli i ich społecznej struktury.
Seria pokazuje także bliską więź bohaterki z młodym gorylem o imieniu Digit, brutalnie okaleczonym
i zabitym przez kłusowników, którzy odcięli mu głowę, co Fossey bardzo przeżyła oraz jej relacje ze
współpracownikami, włącznie z fotografem magazynu National Geographic Bobem Campbellem.
Dian zakochała się w nim, ale ich związek nie miał szczęśliwego zakończenia, bo Bob wrócił do
cywilizacji i swojej żony.
Aby przedstawić jak najpełniejszy obraz jej życia, nagrodzony Nagrodą Akademii Filmowej producent
wykonawczy - James Marsh („Człowiek na linie”, „Teoria wszystkiego”) oraz przedstawiciele spółki
Tigress Productions, przejrzeli setki zdjęć, prywatną korespondencję Fossey, a także nawiązali
współpracę z Dian Fossey Gorilla Fund. Wykorzystali ponad 40 godzin niepublikowanych wcześniej
archiwalnych nagrań oraz wywiadów z najbliższymi współpracownikami i przyjaciółmi Dian Fossey m.in. asystentem Waynem McGuire i przyjacielem Sir Davidem Attenborough.

Dian Fossey cieszyła się statusem międzynarodowej ikony, była znanym na całym świecie
prymatologiem, ale w Rwandzie prowadziła prywatną wojnę. Ta walka kosztowała ją życie, a zagadka
jej śmierci do dziś pozostaje nierozwiązana.
„Człowiek, który dzisiaj zabija zwierzęta to człowiek, który jutro zabije ludzi, jeśli staną mu na drodze”
– mówiła Dian Fossey.
W 1985 roku Fossey została brutalnie zamordowana w swoim górskim domu. W dokumencie
poznamy kulisy prowadzonego w tej sprawie śledztwa i procesu studenta Wayne’a McGuire’a, który
został skazany zaocznie przez rwandyjski sąd. Zasadność wydanego wyroku jest od dawna
podważana przez amerykańskich urzędników i osoby, które znają okoliczności morderstwa. W
dokumencie zobaczymy po raz pierwszy zdjęcia jej rzeczy osobistych, w tym przedmiotów
znalezionych na miejscu zbrodni oraz wywiad z McGuire’em, którego zapewnienia o niewinności
zyskują w ich świetle na wiarygodności.
„Kto zabił Dian Fossey?” – premiera w sobotę 6 stycznia od 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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