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Josef Zedník koppelt kunst aan kunde  

 
RECENSIE 

 

Het is algemeen bekend dat beeldende kunst in de vroegere communistische landen in Oost-

Europa ondergeschikt was aan partijpolitiek en de propagandamachine van de staat. Hoewel 

kunstenaars meestal moeite hadden met die gedwongen dienstbare opstelling, lukte het hen 

zelden om er aan te ontkomen. In Tsjechië is de invloed van het communistische staats-

apparaat inmiddels voorgoed verleden tijd, maar desondanks kleven er aan de hedendaagse 

beeldende kunst vaak nog restjes van de ingeslepen opvatting dat kunst maatschappelijke 

relevantie moet bezitten of van engagement moet getuigen. Die standpunten zijn voor een 

deel terug te vinden in de academische vorming. 

 

Waar de meeste kunstacademies in westerse landen de koppeling tussen kunst en kunde al in 

de jaren ’60 grotendeels hebben losgelaten, is de doctrine dat vakmanschap tot meesterschap 

leidt in voormalige communistische landen dieper geworteld en niet zomaar uit te roeien. 

Recente tekeningen, schilderijen en grafische kunstwerken van Josef Zedník maken die 

veronderstelling opnieuw actueel. In Drukkerijmuseum Meppel is te zien dat ambachtelijke 

vaardigheden een belangrijke rol spelen in het werk van de kunstenaar uit de Tsjechische 

plaats Most, die traditionele waarden hoog houdt. 

Naast technische vaardigheden die duiden op een grondige ambachtelijke scholing, wijzen 

ook de beeldtaal en de geëngageerde boodschap op onuitroeibare sporen van een inmiddels 

afgeworpen communistische traditie. Het werk van Zedník ademt bevrijding. De mensen die 

zijn werk bevolken hebben zich ontworsteld aan de onderdrukking. Het juk van het regime is 

afgeworpen. Vogels, vleugels en vlammen symboliseren de letterlijke en figuurlijke 

verademing en bevlogenheid van de bevolking. 

Een ander element dat een prominente plek inneemt in de wervelende en dunamische 

taferelen van Zedník is de religie. Maria en Christus duiken herhaaldelijk op temidden van 

een geëmotioneerde menigte. De obligate stralenkrans maakt het niet moeilijk de heilige 

moeder en zoon terug te vinden in de mensenmassa. Zedník behandelt de religieuze thematiek 

met respect en bewogenheid. 

Ook de liefde voor zijn vaderland steekt de kunstenaar niet onder stoelen of banken. 

Imposante bouwwerken en sprookjesachtige stadsgezichten vormen een geliefd thema. 

Evenals de andere thema’s die hij behandelt, gaat hij ook in deze werken uit van een 

decoratieve aanpak. Zedník houdt van versiering. Soms grijpt hij terug op een werkwijze die 

doet denken aan Jugendstil en Art Nouveau. Sierlijke lijnen en gracieuze vormen onder-

steunen de suggestie dat alles in positieve zin in beweging is. 

 


