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Tsjech Hodač vangt schoonheid in foto’s  

 

Het was een beetje fris, op de eerste verdieping van B+O Architecten aan de Gasgracht in 

Meppel. De ruimte in de voormalige Gasfabriek vormt echter, in al zijn ruwheid, een perfecte 

locatie voor het project ‘Fabrica Bohemica’ van de Tsjechische fotograaf Jan Hodač. De 

vernissage was zondagmiddag. Na een inleidende toespraak van Harm Jan Lanjouw, nam de 

Tsjechische ambassadeur Mareš het woord en verklaarde de expositie voor geopend. De 

expositie vindt plaats in het kader van de stedenband tussen Meppel en Most. 

 

Tsjechische industrie zoals je die nog nooit hebt gezien. Dat is Fabrica Bohemica. De 

veelbelovende fotograaf Jan Hodač uit Most heeft het industriële landschap in Noord 

Bohemen opgezocht en op bijzondere wijze vereeuwigd. Op verschillende momenten van de 

dag, met aparte lichtinvallen. Dit heeft geresulteerd in mystieke, kleurrijke, soms 

onheilspellende en bijna futuristisch aandoende beelden. Ieder van de 55 getoonde werken 

intrigeert. Hodač heeft op bijzonder mooie wijze de schoonheid vastgelegd van het contrast 

van het landschap dat is ontstaan na de bruinkoolwinning. ‘Het zijn levende industrieën, een 

natuurlijk element in de moderne wereld, die het landschap vormen’, verklaart Hodač het 

onderwerp van zijn project. Zijn wens is dat Fabrica Bohemica een symbolische toegangsweg 

is tot een andere kijk op industrie in het landschap. De fotograaf werkt internationaal. Zo heeft 

hij onder andere opdrachten uitgevoerd in Frankrijk en gaat hij in april in Nederland 

fotograferen. Naast zijn industriële passie is hij ook glamourfotograaf en legt hij wereldwijd 

prachtige stadsgezichten vast. 

 

Most in beeld  
De expositie vindt plaats in het kader van de stedenband tussen Meppel en Most. Most ligt 

enige tientallen kilometers over de grens van het voormalige Oost-Duisland en ongeveer 100 

kilometer van de hoofdstad Praag. Tijdens de laatste uitwisseling tussen de twee steden 

ontmoette Hodač leden van Stichting Stedenband Most-Meppel. Hij gaf aan graag eens te 

willen exposeren in Meppel. Met name Harm Jan Lanjouw, schouwburgdirecteur Hilko 

Folkeringa en Marije Luten van B+O Architecten hebben veel inspanningen gepleegd om dit 

idee te realiseren. Pakweg een halfjaar later stond Hodač op de opening van zijn expositie 

Fabrica Bohemica. De Tsjech is blij. Hij is inmiddels bezig met een volgend project, waarbij 

hij weer op een geheel eigen wijze de streek waar jhij vandaan komt laat zien. Ditmaal is het 

onderwerp de verandering van het landschap van bergen en mijnen. ‘Hopelijk kan ik deze 

foto’s ook in Meppel laten zien’. 

Directeur Hilko Folkeringa van schouwburg Ogterop: ‘Stichting Stedenband Most-Meppel 

doet al veel op het gebied van onderwijs en sport. Het leuke van het onderdeel cultuur is dat je 

de stedenband en Most zichtbaar kunt maken’. Hij vindt de voormalige gasfabriek een 

perfecte locatie voor de  expositie. ‘Het had ook in de schouwburg gekund, maar bij een 

expositie zoek je altijd naar een locatie die erbij past.’ 

Arnoud Olie van B+O Architecten is eveneens in zijn sas. Het is de vijfde tentoonstelling in 

het pand. ‘Fabrica Bohemica is te zien tot het Prinsengrachtfestival. Daarna komt hier een 

expositie van twee Zuid-Afrikaanse kunstenaars; een edelsmid en een fotograaf.’ Het is de 

bedoeling dat vele lokale, maar vooral internationale exposities zullen volgen. ‘Met als doel 

om meer cultuur naar Meppel te trekken. Wij werken graag in een omgeving die bruist en 

beweegt. Anders wordt het zo’n duffe bende.’ 

De expositie Fabrica Bohemica is te bezichtigen tot en met 7 mei. Belangstellenden zijn op 

werkdagen welkom tijdens kantooruren. 


