Zkrácená česká verze
Rok 2011 v Muzeu J.A. Komenského v Naardenu bude zaznamenán v historii muzea jako další
úspěšná sezóna činností.
Muzeum je stále cílem návštěvníků z Holandska a také dalších zemí, mezi kterými nechybí častí
návštěvnici z České a Slovenské republiky.
Celoroční program muzea byl opět rozšířen. V rámci každoročních oslav dne narození Komenského
27. března které se zúčastnil velvyslanec České republiky a kulturní attaché Slovenské republiky,
starostka Naardenu, zástupci města a celé oblasti, byl zahájen Den Komenského ve Velkém
kostele v Naardenu. Ve spolupráci města Naardenu, spolku Comenius Stichting, sponzorů
Pěveckého souboru “Toonkunstkoor Utrecht” byla provedena “Comenius-Cantate” holandského
skladatele C. Andriessena(1865-1947) na slova A.N.J. Fabia, která byla poprvé uvedena u
příležitosti 300. výročí narození Komenského v roce 1892. Nedávno opět nalezená částečná
partitura byla zrestaurována anglickým skladatelem Adriansem Williamsem. Koncert pokračoval
přednáškou profesora H.P.M Andriaansense na téma Současný stav univerzit - mezi talentem a
prostředností?
U příležitosti Dne Komenského byla vyhlášena cena Komenského, která bude poprvé v roce 2012
předána vítězi, kterého porota vybere jako představitele, navazujícího na myšlenky a cílo J.A.
Komenského.
Vedle výstav v prostorách muzea byla uspořádána řada přednášek, koncertů a “Museum
weekend”, Den otevřených dveří kulturních památek, studijní den pracovníků Univerzity
Groningen, studijni dny mezinárodního učebního programu “Comenius leergangen”.
Muzeum zorganizovalo v roce 2011 v Naardenu čtyři výstavy. Jedná se o tyto výstavy:
1. “Od Mariánského konventu k Muzeu J.A. Komenského – 570 let dějin budovy - Van
Mariaconvent tot Comenius Museum – 570 jaar geschiedenis van een gebouw”,
od 2. října 2020 do 3. dubna 2011.

Vlastní výstava. Kurátor: Hans van der Linde, ředitel muzea a Vladimír Hobrlant, člen
předsednictva, ve spolupráci s výstavní komisí.
2. “Pavel a Pavel v Naardenu – obrazy a fotografie Naardenu - Pavel en Pavel in
Naarden – Schilderijen en foto’s van Naarden door Tsjechische ogen”,
od 9. dubna do 15. května 2011.
Kurátor: Pavel Popelka, ředitel Muzea J.A.Komenský v Uherském Brodu. Hans van der Linde,
ředitel naardenského muzea a Vladimír Hobrlant, člen předsednictva.
Výstava fotografií Pavla Popelky a obrazů českého umělce Pavla Filipa, které jsou v majetku
muzea – Naarden českýma očima.
3. “Návrat domů – denní život v klášteru Sint Lioba - Thuiskomen – Dagelijkse leven in
het Sint Liobaklooster in Egmond”.
Výstava fotografií Armanda Jongejana, od 20. května do 19. června 2011.
Současně místo programu “ Off-festival” v rámci ‘Fotofestival Naarden’.
Kurátor: Hans van der Linde.

Mimořádná výstava fotografií tichého a bohatého života dnešních obyvatel kláštera. Toto jako
ukázka života vedle životního stylu Komenského jako teologa, který se pokoušel svou prací
vylepšit společenské vztahy.
“Svatí ochránci – dnešní a církevní umělecká díla - Beschermheiligen – Hedendaagse
kunstwerken en kerkelijke beelden”,
od 2. července 2011 do 15. ledna 2012. Dvojitá výstava ve spoluprtáci s muzeem “Huizer
museum”.
Vlastní výstava, kurátor: Elganan Jelsma, ředitel “Huizer museum” a Hans van der Linde,
ředitel muzea ve spolupráci s výstavní komisí a “Projectbureau Elganan en Schilthuis”.
Předsednictvo muzea spolu s ředitelem, dobrovolnými spolupracovníky a poradní komisí
pracovalo na dalším zlepšení organizace, struktury a postavení muzea v oblastním, národním a
mezinárodním kontextu.
Spolupráce s městem Naarden pomáhá
muzeu posílit kontakty s dalšími organizacemi v
Naardenu, spolupráce se Spolkem Comenius umožnila muzeu navázat kontakty s univerzitou VU v
Amsterdamu a rozšiřovat expertízu muzea. Spolupráce s Pedagogickým muzeem v Rotterdamu s
muzeem v Huizenu zajistila muzeu množství výstavních pomůcek a exponátů. Ve spolupraci s
muzeem Hernhutters v Zeistu zajistilo muzeum přednášku a další rozšíření expertízy.
Dlouholetá spolupráce s Muzeem J.A.Komenského v Uherském Brodu, ve spolupráci s ředitelem
Pavlem Popelkou a Pedagogickým Muzeem J.A. Komenského v Praze je konkrétní příkladem
mezináropdních činností muzea J.A. Komenského v Naardenu v roce 2011.
Muzeum J.A. Komenského v Naardenu se tradičně těší velké podpoře Českého velvyslanectví v Den
Haagu. Velvyslanec České republiky v Holandsku J.E. JUDr. J. Horák s chotí byli vítanými hosty
na otevření jedné z výstav.
Vylepšená webová stránka, logo, publicita, zlepšení výstavních prostor muzea, konkrétní plány na
vybudování výtahu pro tělesně postižené je výsledkem spolupráce pracovních skupin více jak 30
dobrovolných pracovníku, ředitele a členů předsednictva.
Cílem úsilí všech spolupracovníků je další zlepšování organizace, rozšíření aktivit a významu Muzea
J.A.Komenského Naarden v Holandsku i v zahraničí,
vyjádřených v interních
statutech,
založených na spolupráci českého Ministerstva kultury, Muzea v Uherském Brodě a města
Naarden.

