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Graficky a polygraficky výpravná kniha zabývající se na základě nejnovějších poznatků archeologie, his-
torie, enologie a prostřednictvím originálních výtvarných děl (malířských, sochařských, fotografických) 
i poezie problematikou pěstování révy vinné (Vitis vinifera), výrobou vína a jeho kulturními a sociálními 
aspekty v minulosti (v pravěku, starověku, středověku, novověku) i současnosti ve významných civili-
začních oblastech světa.
Autoři přitom pohlížejí na víno nejen očima dnešních technologů a konzumentů, ale zamýšlejí se nad 
možnostmi a starými technologickými postupy, nastiňují, jakými metodami se víno v minulosti vyrá-
bělo, jak se konzumovalo a co pro tehdejšího člověka a společnost znamenalo. Ve výkladu se opírají 
nejen o archeologické památky, ikonografické a písemné prameny, ale také o experimentálně ově-
řené technologie pravěkých, starověkých a středověkých způsobů výroby vína. Výklad ilustrují mnoha 
kresbami, obrazy, iluminacemi, freskami, reliéfy, sochami a plastikami s vinařskými motivy napříč 
tisíciletími; ty jsou umocněny výtvarnými díly tří desítek významných českých malířů, sochařů, umě-
leckých sklářů a kovářů i fotografů, která byla vytvořena speciálně pro tuto knihu.
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