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Olomoucký deník, 26. dubna 2011 

 

Výstavní sál se promění v Kukyho les 

 
Olomouc–Růžovýmedvídeka hlavní hrdina filmu Kuky se vrací vyskočil z filmového plátna a zamířil do 
Olomouce. Na děti i dospělé bude od čtvrtka čekat ve Vlastivědném muzeu v Olomoci, kde kousek 
Kukyho světa vyrostl. Výstava, která láká také na několikrát zvětšený filmový model auta kapitána 
Hergota, se věnuje oblíbené postavičce aekologii.  
 
"Dlouho jsem toužil udělat film, v němž bych se mohl věnovat drobným detailům – hmyzu, světlu listí, 
letícímu chmýří. Různě jsem to do svých filmů pašoval, ale šlo to těžko. Napadlo mě tak zasadit 
příběh přímo do mikrosvěta, jeho protagonisty udělat dostatečně malé, aby kořeny stromů byly 
dekorací, světlo v malinových listech dělalo atmosféru, chmýří bylo rekvizitou a veškerý hmyz 
přirozeným komparzem," popsal autor scénáře a režisér filmu Kuky se vrací Jan Svěrák, jehož snímek 
se s trochou nadsázky dočkal pokračování v olomouckém Vlastivědném muzeu.  
 
Právě tady totiž vyrostl svět, který se až do konce července stane lákadlem pro malé a velké diváky 
nejnovějšího Svěrákova filmu. Ti se mohou těšit nejen na Kukyho a další postavičky, ale třeba na 
Hergotovo auto. "Originální loutky a filmové rekvizity výtvarníka Jakuba Dvorského zaplní Velký sál 
muzea, v němž návštěvníci najdou i skutečný les, ba co víc mohou si sednout i do Hergotova auta, 
které podle filmového modelu vyrobili pracovníci Vlastivědného muzea," okomentoval výstavu ředitel 
muzeaBřetislavHolásek. Ekologické poselství K výstavě se dále přidružily i doprovodné expozice, které 
tvoří další části expozice. Protože se film Kuky se vrací točí kolem skládky, organizátoři pro 
návštěvníky připravili i ekologickou sekci, na které se podílí technické služby. 
SpolusCentremekologických aktivit Sluňákov přiblíží cestu odpadu. "Tato doprovodná expozice 
představuje cesty, kterými se odpad z olomouckých domácností proměňuje na nové výrobky. Snažili 
jsme se názorně a přitom zábavně ukázat, že třídění odpadu má smysl. Podobně jako filmový Kuky, 
který nechce zpátky na skládku, si nepřejeme, aby na skládce zbytečně končilo velké množství 
využitelných surovin," dodal ředitel Technických služeb města Olomouce MiroslavPetřík.  
 
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek v 17 hodin ve Václavkově sále. V rámci ní se odehraje také 
netradiční módní přehlídka a vůbec poprvé tu veřejně vystoupí děti z Hudebnědramatického studia 
při Moravském divadle Olomouc. V prostorách muzea zůstane plyšový medvídek do 31. července. 
Výstava bude otevřená denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin  
 
(JIŘÍ BENEŠ) 


