
              

TISKOVÁ ZPRÁVA
Rožmberský rok zakoncí výstava o Krumlovském 
obrazovém kodexu, který byl darem od Rožmberku 
Ceské Budejov ice, 12. 12. 2011

Skutecnou tecku za Rožmberským rokem priprav il Národní památkov ý ústav na adventní cas. 
Výstav a „ Krumlovský obrazov ý kodex. Výjimecná stredoveká kniha z rožmberské rezidence“  
se pro v erejnost otev re 13. prosince 2011 v budove Mincovny na II. nádvorí Státního hradu a 
zámku Ceský Krumlov . K v idení bude faksimile rukopisu, jehož originál je uložen v Rakouské 
národní knihovne v e Vídni. Na 37 grafických panelech se návštevníci mohou seznámit s 
podrobnostmi o vzácném kodexu. Spoluporadatelem v ýstav y je Ústav dejin umení Akademie 
ved CR.  

Kontakty:

Kniha zvaná Liber depictus pocházející z krumlovského kláštera minoritu a klarisek patrí k rade 
vzácných krumlovských památek, které Ceský Krumlov za ruzných okolností opustily. Když císar 
Josef II. zrušil v druhé polovine 18. století kláštery, byla kniha Liber depictus prevezena do Vídne, kde 
je dodnes uložena v Rakouské národní knihovne pod signaturou 370 a patrí zde k nejvzácnejším 
památkám tamejší sbírky rukopisu. 

Stredoveká kniha o 172 listech vznikla pred polovinou 14. století a obsahuje Bibli chudých, dve 
moralistická podobenství a tricet legend. Na titulní strane rukopisu je vyobrazena Panna Marie 
s Kristovým telem, což zde zrejme symbolizuje spojení s klášterem v Ceském Krumlove, který byl 
práve „k pocte Kristova tela a slavné Panny Marie“ zasvecen. Zakladateli kláštera byli Rožmberkové a 
nejpravdepodobneji práve oni nechali rukopis zhotovit a darovali ho klášteru. Svuj dnešní vehlas si 
krumlovský rukopis vydobyl predevším tím, že biblické príbehy a životy svatých nevypráví slovem, ale 
obrazem.  

Rukopis výhradne tvorí cykly ilustrací, které jsou nanejvýš doprovázeny strucným vysvetlujícím 
textem. Listy zaplnené kresbami odráží nejen tehdejší umeleckou tvorbu, ale predevším život 
stredovekého cloveka v ruzných rovinách. Mužete tak spatrit výjevy spojené se stredovekou 
zbožností, ale i bájné tvory, dábly a démony, korunova            v ci turnaj, válecné výpravy, rozlicné 
druhy zlocinu a samozrejme i trestu. Najdeme zde i výjev narození dcery ci dojení krávy, výuku cetby 
ci dokonce také uklízení a umývání nádobí. Stranou ilustrátori nenechali ani lásku a sex ci nemoc a 
smrt. Obrazem jsou na panelech prevypráveny legendy o sv. Vítu, Panne Marii a hríšné matce ci život 
sv. Václava.

Faksimile knihy zapujcil Ústav dejin umení Akademie ved CR. Na výstave je k dispozici i maketa 
knihy, ve které mohou návštevníci listovat. Samotný originál si mohou návštevníci prohlédnout na 
filmových záberech natocených v Rakouské národní knihovne ve Vídni. Kurátory výstavy jsou Mgr. 
Lukáš Reitinger a Mgr. Petr Pavelec, reditel Národního památkové ústavu v Ceských Budejovicích. 
Výstava je otevrena od 13. do 23. prosince 2011 denne mimo pondelí od 10 do 15 hodin. Vstupné na 
výstavu je zdarma.

***
Více na www.npu-cb.eu,  www.rozmberskyrok.cz, www.zamek-ceskykrumlov.eu

Národní památkový ústav ÚOP Ceské Budejovice, Katerina Voleská, vztahy k verejnosti, Námestí 
Premysla Otakara II. 34, 370 21 Ceské Budejovice, M:60   6736, e-mail: 
voleska@budejovice.npu.cz

Rožmberský rok 2011 pripomíná významný rod Rožmberku a jeho kulturní dedictví nejen v jižních 
Cechách. Projekt inicioval Národní památkový ústav, významná cást aktivit Rožmberského roku 
probíhá v organizacní i financní režii Jihoceského kraje a na projektu se podílí rada institucí, mest, 
obcí ci soukromých subjektu. V tomto roce se uskutecní velké množství akcí s rožmberskou 
tématikou. 
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