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Tisková zpráva 
Do Liberce se opět vrátili filmaři. Kanadský štáb 

bude v muzeu točit seriál 12 opic 

V Severočeském muzeu v Liberci započaly v tomto týdnu přípravy na natáčení 4. série kanadského 

sci-fi seriálu 12 opic. Seriál vzniká na motivy filmové předlohy stejnojmenného snímku ve spolupráci 

společnosti Stillking Films, spol. s. r. o. a amerického studia NBC.  

Zajímavostí je, že děj scénáře je napsán přímo do současnosti, a proto si Severočeské muzeum zahraje 
samo sebe. „V seriálu zůstane Severočeským muzeem, budeme tam mít i svoje logo," prozradil ředitel 
muzea Jiří Křížek. Liberecké muzeum je mezi filmaři všeobecně oblíbené. V posledních pěti letech se 
tady točilo každý rok. „Naposledy se muzeum proměnilo na polytechnický ústav, kde pracuje Albert 
Einstein,“ doplnil ředitel. Natáčení filmů je pro muzeum dobrou reklamou, která se může pozitivně 
odrazit v návštěvnosti. Zájem filmařů má pro muzeum také zajímavý finanční přínos.  

Filmovou turistiku město Liberec podporuje. Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu libereckého 
magistrátu aktivně pracuje s projekty, které se v Liberci natočily. Na webu www.visitliberec.eu v 
kategorie „filmová místa“ najdou filmoví fanoušci přehled míst, která už si v minulosti filmaři pro své 
projekty vybrali. V současné době se dokončují práce na filmové stezce, která známí místa v Liberci 
představí z pohledu historického seriálu GENIUS, který se v Liberci natáčel na přelomu letošního roku. 

Z důvodu natáčení bude omezen provoz muzea pro návštěvníky. Do 18. srpna bude pro veřejnost 
uzavřen prostor v přízemí, kde v současné době probíhá výstava podmaleb na skle Vincence Jankeho. 
Filmaři si zde vytvoří vlastní expozici, ve které se odehraje jedna z klíčových scén nové řady seriálu – 
hlavní hrdinka Jennifer odtud uloupí starou relikvii, s jejíž pomocí mohou, dle legendy, hrdinové sci-fi 
seriálu zachránit svět před zkázou, která mu v tomto příběhu hrozí. Ostatní výstavy zůstanou pro 
veřejnost přístupné. Celé muzeum se pak pro veřejnost uzavře v úterý 15. srpna, ale pouze na jeden 
den.  

V hlavních rolích příběhu diváci uvidí Aarona Stanforda, kterého české publikum může znát z druhého 
dílu X-Mena, kde hrál horkokrevného mutanta Pyra nebo Amandu Schull, která si zahrála po boku 
Johna Travolty ve snímku Já, pomsta. Mimo Liberec filmaři natáčí také v přírodní soutěsce „Adamovo 
lože“ na Hruboskalsku nebo na hradu Křivoklátě či na zámku v Libochovicích.  
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