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De woorden ‘Act or Perish’ stonden prominent op de folder van de Britse anti-oorlogsgroep ‘the
Committee of 100’. in 1960 mede opgericht door kunstenaar en activist Gustav Metzger. Metzger
verzette zich heftig tegen de atoombom, en hij besteedde een groot deel van zijn tijd aan het bijwonen
van betogingen en het organiseren van vreedzame demonstraties. Deze tentoonstelling benadrukt de
pragmatische, maar wel radicale aanpak van Metzger, en zijn overtuiging dat kunst gebruikt kan en
moet worden voor maatschappelijke veranderingen. Zijn krachtige grondbeginselen zijn zowel terug
te vinden in zijn kunst als in zijn acties, die altijd nauw met elkaar verbonden waren.
Gustav Metzger werd in Nurnberg geboren als kind van Pools-Joodse ouders en werd in 1939 op 12-jarige
leeftijd naar Groot-Brittannië geëvacueerd, dankzij de ‘Refugee Children’s Movement’. Op jonge leeftijd
maakte hij kennis met de gruwelijkheden van het totalitaire naziregime; zijn ouders en andere familieleden zijn
omgekomen in de Holocaust. Tijdens de oorlog raakte hij geïnteresseerd in linkse politiek en wilde hij een
politieke revolutionair worden. Metzger werd een kunstenaar toen hij zich bewust werd van de mogelijkheden
om met kunst de maatschappij te veranderen, en gedurende zijn hele carrière onderzocht hij de manier
waarop esthetiek kan worden ingezet om politieke ideeën over te brengen en tot actie aan te zetten.
In 1959 schreef Metzger zijn eerste manifest ‘Auto-destructive Art’ en werd daarmee de grondlegger van een
radicaal nieuwe kunstvorm. Met deze en zijn latere manifesten toonde hij aan hoe de samenleving vernietigd
kon worden door het kapitalisme, maar hij vroeg ook aandacht voor het transformerende potentieel van
vernietiging; bijvoorbeeld de mogelijkheid om de maatschappij te veranderen door middel van (individuele)
acties. In 1961, demonstreerde Metzger het concept van autodestructieve kunst door gespannen nylon
doeken krachtig te lijf te gaan met zuur, waardoor ze volledig uit elkaar vielen. Dit was een aanval op en zelfs
een symbolische vernietiging van het systeem. Tegelijkertijd rebelleerde Metzger niet alleen tegen het politieke
systeem, maar ook tegen de commerciële aspecten van de kunstwereld. In 1977 stelde hij een driejarige ‘Art
Strike’ voor, die, zoals hij hoopte, zou leiden tot een instorting en totale herstructurering van het kunstsysteem.
Het monumentale werk ‘Mass Media – Today and Yesterday’ (1972), bestaat uit een sculptuur die is gemaakt
van duizenden kranten, en toont muurpanelen die zijn volgeplakt met krantenknipsels over belangrijke zaken;
gekozen door de bezoekers. De knipsels vormen een voortdurend groeiende en veranderende collage en
wijzen op het belang om ons bezig te houden met kwesties zoals vernietiging en bedreigde diersoorten, hoe
afgeleid en ongevoelig we ook mogen zijn voor de overdosis aan slecht nieuws in de media.
In zijn serie ‘Historic Photographs’, verborg Metzger vergrootte, oude persfoto’s en combineerde ze met
onbewerkte materialen zoals hout, textiel en staal; hiermee creëerde hij sculpturale taferelen die de bezoeker
uitnodigden om letterlijk voorbij het oppervlak te kijken. De werken kijken terug op onze recente geschiedenis
en enkele van de meest ontstellende gebeurtenissen uit die tijd, en proberen de manier te veranderen waarop
de kijker deze foto’s, hun inhoud en — op een ander niveau — de geschiedenis zelf waarneemt.
Nu de verhoudingen tussen de wereldmachten weer op scherp staan, de klimaatcrisis op politiek niveau wordt
ontkend en onze planeet steeds verder wordt vernietigd, is het werk van Metzger relevanter dan ooit. Terwijl
de ondergang van het mensheid naderbij lijkt te komen, brengt dit terug wat Metzger slechts enkele maanden
voor zijn dood zei: ‘kunst kan niet alleen verandering brengen, kunst moet verandering brengen’.
Gustav Metzger (10 april 1926 - 1 maart 2017) heeft solotentoonstellingen gehad in o.a. Serpentine Galleries, Londen; Tate Britain,
Londen; Museo Jumex, Mexico City; Neuer Berliner Kunstverein, Berlijn; Haus der Kunst München, München; Kunsthalle Basel, Basel;
New Museum, New York; en Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv. Ook was zijn werk te zien op de documenta 13 (2012), de Biënnale van
Venetië in 2003 en de Biënnale in Sao Paulo in 2010.
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