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James Beckett, Zaklady na Zycie (Plant-Life), 2010

Anna van Leeuwen | Even denk ik dat ik verkeerd zit, dat de galeriehouder me voor de
gek heeft gehouden. Wilfried Lentz had me foto's opgestuurd van "Een klein patafysisch
museum van 5 x 5 meter", maar eenmaal in zijn galerie in Rotterdam zie ik alleen een wit
hok, dat bijna de gehele ruimte in beslag neemt.

Gelukkig zit in het witte hok een witte deur.
En achter die deur waan ik me Alice in Wonderland.
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James Beckett, Zaklady na Zycie (Plant-Life), 2010

Achter de witte deur bevindt zich James Becketts installatie Zaklady na Zycie (Plant-Life)
een soort minimuseum met objecten uit de Poolse industrie. Verloren objecten, gevonden
in ruïnes en bij tweedehandswinkels. De objecten zijn prachtig tentoongesteld: in vitrines,
ingelijst met passepartouts en vergezeld door bijschriften in het Pools en het Engels.
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Musea met historische objecten zijn stiekem vaak veel leuker dan musea met kunst. Aan
mijn lijstje van persoonlijke favorieten: het Communisme Museum in Praag (in hetzelfde
pand als een casino en een McDonald's), het Stasi museum in Berlijn (in een gebouw dat
"Haus 1" heet, met een geweldige collectie afluisterapparatuur), het Fire and Rescue
Museum van Jussi Kivi en natuurlijk sinds kort het Nationale Museum van Tanzania
(dat om onduidelijke redenen ook een collectie oldtimers bezit), kan ik nu dit museum
toevoegen.

Er is iets ontroerends in het tentoonstellen van objecten die niet meer in gebruik zijn.

rechtsboven: "diploma acknowledging 25 years of service in the light construction industry
of Poland"

Kunstbeeld : Zaklady na Zycie (Plant-Life) http://www.kunstbeeld.nl/00/kb/nl/0/weblog/137/Zaklady_na_Zycie_Plant-Life.html



"found in the ruins of chocolatefactory Bahia in Poznan"

"Folder of unknown purpose"

Een map die ooit dagelijks in gebruik was, heet nu "folder of unknown purpose" en een
certificaat van 25 jaar trouwe dienst hangt niet meer bij iemand thuis aan de muur.
Waar zouden deze objecten zijn zonder James Beckett?

Het enige dat ontbreekt aan de sfeer van Becketts museum is stof, vergeeld plakband dat
getypte bijschriften op hun plek houdt. Deze gebreken worden ruimschoots gecompenseerd
door de uitvoering: de prachtige chirurg-groene kleur op de muren en de mooie verlichting.

Eind mei zal het museum dienen als onderdeel van een performance bij het Festival aan de
Werf in Utrecht. Wilfried Lentz neemt het museum daarna mee naar de Liste sidefair in
Basel. Hopelijk belandt het museum zo uiteindelijk waar het thuishoort: in een museum
voor hedendaagse kunst.
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Lees ook:
- Weblog over het Fire and Rescue Museum
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