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Dům Albrechta Dürera v Norimberku

Půvabný Norimberk ležící uprostřed hlubokých borůvkových lesů zažil slavné časy, ale i tragické obdo-
bí spojené s nacistickým běsněním. Během války byl téměř zničen a víc než půl století je s německou 
pečlivostí vracen zpět do krásy. Jedním z míst, kde se zastavil čas, je náměstí Tiergärtnertorplatz 
(náměstí u brány zoologické zahrady), doslova nalepené na mohutné městské opevnění. V mohutném 
hrázděném domě prožil část života nejslavnější německý malíř a grafik Albrecht Dürer (1471–1528).

O významu tohoto umělce není snad 
třeba nikoho přesvědčovat. Za svůj 
z dnešního pohledu krátký život v dél
ce 57 let zanechal světu neuvěřitelných 
1100 kreseb, 34 akvarelů, 108 mědirytů 
a leptů, kolem 246 dřevořezů a 188 ma

leb. Během svého života rozvíjel techniky 
renesančního tisku. Byl vnímavým pozo
rovatelem svého okolí, často zachycoval 
živočichy, ale také jako první v Německu 
použil pro svoje akty živý model a doko
nale pracoval i s autoportrétem. Aktivní 
umělecká tvorba ale zdaleka nebyla 
jeho jedinou činností. Albrecht Dürer je 
autorem teoretického spisu Čtyři knihy 
o proporci, ale také autorem knih o ma
tematice, měřictví a opevňování. Psal si 
také deník. 
Možnost nahlédnout do umělcova sou
kromí je strhující záležitostí, stejně jako 

pohnutá historie této nevšední stavby. 
Rozlehlý hrázděný dům na úpatí norim
berského hradu, tudíž „na dobré adre
se“, je jedním z mála nezničených domů 
z norimberského období renesančního 
rozkvětu, ale především také v kontextu 
severní Evropy jediný zachovalý dům 
slavného umělce z 16. století. Samotný 
konstrukční systém hrázděných domů, 
typický pro část evropského regionu, je 
problematikou, která si zasluhuje zvlášt
ní pozornost. Mimo jiné i pro možnost 
jednoduchým způsobem měnit dispozici 
bytů přidáváním nebo ubíráním příček. 
Z tohoto důvodu je dost složité určit účel 
místností daného obydlí před 500 lety.
Dům na rohu náměstí  vznikl už v roce 
1420. Měl vlastní studnu a stáj. První 
přestavba domu je doložena v roce 
1501. Jeho tehdejší majitel, známý astro
nom Bernhard Walter, zde totiž vybudo
val první doloženou hvězdárnu v Evropě. 
Albrecht Dürer, syn bohatého zlatníka, 
koupil dům v roce 1509 za vysokou 
částku 275 zlatých. Jako nejslavnější ně
mecký malíř a současně jedna z vůdčích 
osobností umělecké Evropy zde bydlel 
a pracoval téměř 20 let až do své smrti 
v roce 1528. Jeho manželka Agnes ho 
přežila o 9 let. Manželství bylo bezdětné, 
proto od roku 1541 střídal dům majitele 
i nájemníky. Ti mu vtiskli vzhled podle 
svých představ. V roce 1826 dům od
koupilo město a zřídilo zde vzpomínkové 
místo. 
Po pruskofrancouzské válce v roce 
1871, spojené se vznikem německé 
říše, bylo právě 400leté výročí narození 
Albrechta Dürera jako velkého němec
kého umělce impulsem k přeměně jeho 
domu v muzeum. Této aktivity se zhostila 
nově vzniklá nadace Albrechta Dürera. 
Ve značně zpustlém objektu se mnoho 
autentického nezachovalo. Představit 

Půvabné náměstíčko pod hradem nalepené k hradbám zavání nostalgií starých 
časů. Čtyřpodlažní umělcův dům je jeho dominantou
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umělcův život široké veřejnosti v kontextu 
jeho privátního obydlí vyžadovalo velké 
úsilí a tým odborníků. 
Jádrem expozice jsou obytné místnosti 
2. a 3. podlaží. Jejich rekonstrukce byla 
svěřena významnému norimberskému 
malíři, sochaři a nábytkářskému umělci 
Friedrichu Wilhelmu Wandererovi, který 
je autorem řady obrazů, plastik a ka
šen ve městě. Wanderer v domě v roce 
1881 realizoval interiér v duchu estetiky 
své doby – romantismu. Inspiroval se 
Dürerovými mědiryty a vytvořil nábytko
vé zařízeni ve stylu pozdní gotiky a re
nesance, aby co nejvěrněji připomínalo 
nábytkové vybavení v době, kdy zde žila 
Dürerova rodina.
V největším ohrožení byl dům během II. 
světové války. Zažil pumový útok, zůstal 
však jako zázrakem stát. V roce 1949 
byly ukončeny opravné práce a dům za
čal v rozbombardovaném Norimberku 
opět sloužit veřejnosti. 
Dalším mezníkem byla rekonstrukce při 
příležitosti 500letého výročí umělcova 
narození, ale zejména rok 2010, který 
rozhodl o nové koncepci uspořádání 
muzea, aby více zohledňovalo i sběra
telské a badatelské potřeby. Nadace 
společně s městem Norimberk financuje 
přednášky, workshopy, krátkodobé vý
stavy, publikace a sbírá o renesančním 
umělci veškeré informace. V nadační kni
hovně je na toto téma přes 8000 svazků, 
Dürerova díla jsou centrem pozornosti 
uměleckých sbírek Norimberka a někte
rá z nich jsou k vidění přímo ve výstavní 
síni umělcova domu.

Interiér domu

Interiér je jedinečnou ukázkou měšťan
ské bytové kultury počátku 16. století, 
doby, jež je vnímána jako epocha největ
šího rozkvětu města. Okruh čtyřpodlažní 
stavbou představuje četné podoby uměl
cova života a tvorby. Během prohlídky lze 
občas narazit i na malířovu ženu Agnes 
(původkyni), která svůj dům samozřejmě 
okomentuje nejlépe… 
Po poslední rekonstrukci vznikl v budově 
prostor pro prezentaci umělcova díla, tzv. 
Dürerův sál. Obsahuje hodnotné kopie 
umělcových maleb z městského archi
vu. Krátkodobé výstavy našly umístění 
v Grafickém kabinetu. Nově byl také 
upraven vstup, toalety a technické zá
zemí.
Dvě prostřední podlaží jsou zařízena jako 
obytné prostory. Lze navštívit několik 
obytných místností – komor (Kammer). 
Ta na druhém podlaží mohla sloužit jako 
spací prostor, protože ji v zimě ohříva

la vedlejší kuchyň. Sousedství s teplou 
kuchyní mohlo být v létě naopak proble
matické, takže skutečné využití místnosti 
nelze jednoznačně určit.
Kuchyně je naopak jedinou místností, 
jejíž účel i po letech jednoznačně určit 
lze. Dokládá to mimo jiné svod splaš
kové vody na vlastní dvorek. 
Světnice (Stube) má poměrně velkory
sé prosklení, které dělilo její obyvatele 
od vnějšího světa. Právě zde vytvořil 
Friedrich Wilhelm Wanderer noblesní 
jídelnu v historizujícím stylu. Kachlová 
kamna pocházejí z 17. století. Také ved
lejší světnice je vybavena Wandererovým 
zařízením.
Masivní schodiště ze 17. století vede 
na další podlaží. V předchozím období 
byla obytná plocha zřejmě větší, proto
že přístup k horním podlažím zajišťovalo 
u tehdejších měšťanských domů venkov
ní schodiště umístěné na dvoře. Malá 
kuchyňka je dokladem toho, že dům ne
obývala jedna rodina. Přitom není jisté, 
zda zde měla svoji domácnost umělcova 
matka, nebo tu žili jeho učni a pomoc
níci. Část domu mohla být už v tomto 
období pronajímána. 
Nejvyšší patro je věnováno prezenta
ci Dürera jako umělce, i když je dnes 
nejasné, kde vlastně maloval, tisknul 
a tvořil. Možnost jednoduchého pře
mísťování příček hrázděné budovy ne
vylučuje předchozí rozdělení dnes vel
koryse působících místností. Zvláštní 
atrakcí je malířský ateliér, kde jsou ná
zorně předvedeny umělcovy oblíbené 
používané techniky včetně samotného 
míchání barev.
Také původní funkce místnosti s lisem je 

nejasná. Dnes tu sídlí další žena, Sofia 
Frankl. Je grafička a má obrovské štěstí, 
že svoje řemeslo může už 25 let vyko
návat přímo v Dürerově domě. Pracuje 
v umělcově dílně, v autentickém pros
tředí, které v ničem nepřipomíná muze
um, kde obdivujeme hotové rytiny. Zde, 
v umělcově dílně, jsme přímo u jejich 
zrodu. „Dürer byl největší grafik všech 
dob“, říká s úsměvem Sofie. A dodává: 
„Mědiryt je kopírkou středověku. Z jed
né desky mohlo tenkrát vzniknout až 70 
kopií“. Dürerovi oblíbení zajíci ale neby
ly mědirytiny, nýbrž kresby. Do podoby 
mědirytu je dovedla až Sofia, a to na
prosto dokonale. Každý se o tom může 
přesvědčit. Její kopie slavného Dürerova 
zajíce je v domě k mání za 28 euro.
Albrech Dürer neměl moc v lásce cesto
vání. Přesto najdeme jeho stopu i v Brně. 
Stačí zajít do kostela Sv. Jakuba. Ve zdi je 
osazen náhrobek měšťana Jakuba Čerta, 
vášnivého matematika. Při bedlivějším 
pozorování na něm najdeme grafické 
znázornění Pythagorovy věty vytesané 
dle kresby Albrechta Dürera. Snad jen 
čert ví, kde se ti dva spolu setkali…

Zdroje: tiskové informace muzea Dürerův dům
https://www.museen.nuernberg.de/duererhaus/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer
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Další obrázky z domu Albrechta 
Dürera najdete v pdf verzi 
tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci HISTORIE

Interiér obytných místností dle návrhu Wanderera
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Schodiště je pravděpodobně dílem 17. 
století

Protipólem umělcova domu je obří socha se zajícem, zřejmě samicí s mláďaty

Kuchyň na 2. podlaží. Kuchyňské zaříze-
ní pochází z mladší doby

Tiskařský strojNika ve zdi uzavřená dvířkyKachlová kamna

Kuchyň 3. podlaží
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AutoportrétUkázka výroby barev

Slavný zajíc


