VÍNO NAPŘÍČ STALETÍMI
Původ • Tradice • Symbolika

Vůbec první souhrnnou stálou vinařskou výstavu o historii a rozmanitém vývoji vinohradnictví
a vinařství na našem území připravuje Praga Mystica s.r.o. za podpory Jihomoravského kraje
a Vinařského fondu pro Regionální muzeum v Mikulově na zámku v Mikulově. Výstava bude v dosud
nepřístupných prostorách bývalých zámeckých koníren otevřena na sezonu roku 2012.

„Takto komplexní výstava na jižní Moravě dosud chyběla. Skutečnost, že české i zahraniční
turisty zákulisí našeho vinohradnictví a vinařství zajímá, že chtějí bližší informace, je nejlepším
dokladem toho, jak neobyčejná vína zde děláme,“ komentoval připravovanou expozici
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje. A dodal, že se hrdě hlásí k podpoře tak
výjimečného projektu.
Výstava „Víno napříč staletími“ vzniká díky významné podpoře Vinařského fondu. Svým
neotřelým pojetím vhodně obohatí dlouhodobou strategii propagace révy a vína pod značkou
„Vína z Moravy, Vína z Čech“. Zároveň podpoří naplňování poslání Vinařského fondu v oblasti
rozvoje vinařské turistiky i marketingu vína.
Mikulov, oblíbený turistický cíl Jihomoravského kraje, patří mezi nejznámější a nejvýznamnější vinařská města České republiky. Výstava je určena všem věkovým kategoriím
domácích i zahraničních návštěvníků. Smyslem výstavy je mimo jiné zvýšit povědomí o tomto
ušlechtilém nápoji a zároveň podpořit cestovní ruch v Jihomoravském kraji. Jihomoravský kraj jako
zřizovatel Regionálního muzea v Mikulově na zámku v Mikulově je rovněž významným
podporovatelem tohoto projektu. Regionální muzeum v Mikulově pro výstavu připravuje krásné
prostory bývalých koníren, poskytne do výstavy předměty ze svých sbírek a je rovněž
konzultantem výstavy.
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Výstava „Víno napříč staletími“ návštěvníka provede nejdůležitějšími a nejkrásnějšími
okamžiky oboru. Poukáže na dosud neodhalené souvislosti a představí méně známé či zcela
neznámé poznatky i předměty. Jednotlivá témata budou výtvarně ztvárněna tak, aby navozovala
atmosféru dané doby a ukázala umělecké prvky příslušného období. Kombinace originálů
a kvalitních dobových replik umožní přiblížit návštěvníkovi dílo našich předků. Výstava ve svém
celku ukáže postupný vývoj vinohradnictví a vinařství na našem území, období rozkvětu
i stagnace.
Autory scénáře k výstavě „Víno napříč staletími“ jsou Prof. Vilém Kraus, Ing. Zuzana Foffová
a Bohumil Vurm, kteří mimo jiné zpracovali výpravnou dvoudílnou knihu „Nová encyklopedie
českého a moravského vína“, jejíž první díl se stal vítězem kategorie „Monografie a zvlášť
odborné a propagační dílo“ v roce 2006 v soutěži světové vinařské literatury, kterou každoročně
vyhlašuje Mezinárodní organizace révy a vína O.I.V. se sídlem v Paříži. Tato kniha vznikla za
podpory Vinařského fondu.
Výstava „Víno napříč staletími“ návštěvníka provede nejdůležitějšími a nejkrásnějšími
obdobími tohoto oboru. Úvodní část návštěvníka seznámí s prvopočátky v období starého
Egypta, Řecka a Říma. Po Velké Moravě ho období románské dovede do obdivuhodné gotiky
a pestré rudolfínské renesance. Období vlády Karla IV., Jiřího z Poděbrad, Vladislava
Jagellonského a Rudolfa II. hrály v rozvoji vinohradnictví a vinařství na našem území významnou
roli, a tak i ve výstavě jim bude věnován odpovídající prostor.
Naváže poměrně obsažné období baroka, kde budou vyzdviženy osobnosti jako Jan Amos
Komenský, hrabě Špork či Bohuslav Balbín a jejich propojení s révou a vínem. Nebude chybět
zmínka o vědeckých poznatcích té doby a rozvoji výroby šumivých vín. Závěr výstavy bude
věnován současnosti s důrazem na renesanci výroby prvotřídních vín, která vznikají ve vinařských
podoblastech České republiky. Poutavou formou seznámí návštěvníka s odlišnostmi všech
6 vinařských podoblastí Moravy a Čech, jak je známe dnes, a vyzve k jejich navštívení.

Více o jednotlivých partnerech naleznete na:
www.pragamystica.cz
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