
Spolupráce výtvarníků z Jihlavy a Purmerendu. 

V roce 1991 byla podepsána první smlouva o partnerství mezi městy Jihlava a Purmerend, která byla 
obnovena po deseti letech trvání vzájemných kontaktů. Během 20 let spolupráce obou měst to byly 
stovky akcí uspořádaných po vzájemné dohodě a tisíce osob, které se těchto akcí zúčastnily. Do 
partnerských aktivit se zapojili členové různých spolků, sportovci, školní kolektivy. Stranou nestáli ani 
výtvarní umělci. Nedlouho po podepsání smlouvy o partnerství se poprvé představili jihlavští 
výtvarníci v Purmerendu, v roce 2001 naopak holandští výtvarníci vystavili svá díla na jihlavské 
radnici. 

V roce 2009 jsme se pokusili znovu oživit poněkud pozapomenuté vazby. Podařilo se nám  získat 
kontakt na současné vedení purmerendského sdružení výtvarných umělců. Toto sdružení seskupuje asi 
50 výtvarných umělců a jejich nejvýznamnější každoroční veřejnou aktivitou je pořádání víkendu 
otevřených ateliérů.  
 
S purmerendským sdružením výtvarných umělců došlo k dohodě, že se pokusíme v obou partnerských 
městech představit to nejlepší ze současné výtvarné tvorby regionu. První krok této dohody byl 
naplněn 7. října 2010, kdy byla slavnostní vernisáží zahájena výstava Sdružení výtvarných umělců 
Vysočiny v Purmerendu. Vzhledem k vymezeným prostorám na purmerendské radnici nebylo možno 
představit všech 34 členů SVUV, došlo tedy k výběru tak, aby návštěvník získal jakýsi průřezový 
přehled z různých oblastí umělecké tvorby a také různého věkového rozložení členů SVUV. Patnáct 
vysočinských výtvarníků, kteří se v Purmerendu představili, tedy reprezentovalo na jedné straně 
zkušené tvůrce jako je Dörfl, Macek, Boška, Brunová, Kremláček, ale také mladé nadějné výtvarníky 
jako je Pavelcová, Kába nebo Ewert. Na výstavě v Purmerendu si mohli návštěvníci prohlédnout 
malby, grafiky, objekty, šperky, kovové i dřevěné sochy. Svá díla představili následující výtvarníci: 
Boška, Brunová, Dörfl, Ewert, Habermann, Kába, Kasalý, Kremláček, Kukla, Macek, Milichovská, 
Nestrojil, Pavelcová, Šplíchal, Toman 
 
Při zahájení výstavy vystoupil místostarosta Purmerendu zodpovědný za kulturu a vzdělání, 
předsedkyně purmerendských výtvarných umělců a předseda SVUV Pavel Toman. Při příležitosti 
výstavy byly vydány dva přehledné katalogy. Výstava měla velmi slušný ohlas mezi veřejností i 
v purmerendském místním tisku. 
 
Druhý krok zmíněné dohody o spolupráci – tedy uspořádání výstavy purmerendských výtvarníků 
v Jihlavě – byl podmíněn zajištěním vhodného výstavního prostoru v Jihlavě pro rozsáhlejší výstavu. 
Samotné město Jihlava tak velký výstavní prostor k dispozici nemá, jedinou reálnou možností tedy 
bylo uspořádat výstavu v Oblastní galerii Vysočiny zřizované Krajem Vysočina. Ředitel OGV Mgr. 
Aleš Seifert byl uspořádání takovéto výstavy od začátku nakloněn a začlenil ji do výstavního plánu na 
rok 2011 se zahájením v září tohoto roku. Výsledkem tedy je dosud největší přehlídka holandských 
výtvarníků z partnerského Purmerendu, na které se představí 17 umělců vystavujících přibližně 80 
výtvarných děl. 
 
 
 
PhDr. Pavel Toman, předseda SVUV 
 
 
 
Vernisáž výstavy Purmerend 
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - Masarykovo nám. 24 
22. 9. 2011 v 17:00 hod.  
 


