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Voorwoord

Voorwoord

In het voorjaar van 2008, maakte ik tijdens een studiereis kennis met het werk van Paul McCarthy. Ik bezocht de 

video-installatie Santa’s Chocolate Shop in het Hamburger Bahnhof in Berlijn. Helemaal alleen stond ik daar, me-

zelf dwingend om naar de films te kijken. Vol afschuw, overrompeld en zelfs misselijk verliet ik later het museum. 

De beelden bleven nog dagen op mijn netvlies staan. Juist door deze walging is er in mij een grote waardering 

ontstaan voor Paul McCarthy. 

Sindsdien ben ik gefascineerd geraakt door McCarthy’s vermogen om te choqueren en om de grenzen van kunst 

en smaak bruut te overschrijden. De afronding van de Master Moderne en Hedendaagse Kunst, deze thesis, 

greep ik dan ook graag aan om te onderzoeken welke reacties McCarthy teweeg brengt bij kunstkenners, de 

critici.

Op de eerste plaats wil ik mijn scriptiebegeleider Patrick van Rossem bedanken voor zijn tijd en inspiratie. Daar-

naast bedank ik Jelle Bouwhuis, curator van SMBA, voor het helpen brainstormen op geschikte invalshoeken 

voor deze scriptie. Linda van der Vleuten wil ik bedanken voor de grafische afronding. Tot slot bedank ik mijn 

familie, in het bijzonder mijn moeder Wil Rutten en broer Jan Stoop. Dankzij hun steun en aanhoudende inte-

resse voor de voortgang van mijn scriptie, heb ik de taak tot een goed einde kunnen brengen. 

Loes Stoop
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Inleiding

Paul McCarthy, geboren in 1945, is een succesvolle hedendaagse kunstenaar met een lange carrière waarbij hij 

een breed oeuvre heeft opgebouwd. Al veertig jaar lang onderzoekt McCarthy in zijn kunst het leven van de 

westerse wereld en de bijbehorende algemeen geldende normen en waarden. De kunstenaar heeft een sterk 

en uitgesproken maatschappijkritische houding en schuwt zich niet om zijn publiek een confronterende spiegel 

voor te houden of om taboes snoeihard te doorbreken. Door bekende en vertrouwde beelden uit de vermaak-

industrie en reclamewereld aan te grijpen en met zijn eigen visie opnieuw te presenteren, laat McCarthy een 

duistere en vaak ook hypocriete kant zien van de westerse samenleving.

Door de choquerende beelden die McCarthy produceert is zijn kunst niet alleen beroemd geworden, ook wordt 

vaak de stempel ‘berucht’ op de kunstwerken geplakt. Zijn kunst is omstreden en meer dan eens zijn er discus-

sies opgelaaid of McCarthy’s kunst wel zo geschikt is voor een groter publiek of in de openbare ruimte.1  Seksueel 

getinte beelden, vunzigheid met etenswaar en ongecontroleerde fetisjen zijn steeds terugkerende thema’s bij 

de kunstenaar. Ondanks dat zijn oeuvre een controversieel karakter heeft en vaak in opspraak is, wordt Paul 

McCarthy op brede schaal erkend als een van de grootste levende kunstenaars.2  

Paul McCarthy is geboren in Amerika, in Salt Lake City, Utah. McCarthy heeft Amerika nooit verlaten en is tegen-

woordig gevestigd in een grote studio in Los Angeles, California. Toch lijkt McCarthy meer voet aan de grond 

te hebben in Europa dan in Amerika. Wordt McCarthy’s werk in de kunstwereld van Amerika anders ontvangen 

dan in die van Europa? Er zijn een aantal redenen om te veronderstellen dat McCarthy’s werk in Amerika anders 

wordt ontvangen dan in Europa:

• Objectief: McCarthy heeft opvallend meer in Europa geëxposeerd dan in Amerika. De afgelopen tien  

 jaar werden twaalf solotentoonstellingen in Amerika gehouden en maar liefst vierentwintig in 

 Europa3 (zie biografie uitgegeven door Hauser & Wirth).

• Subjectief: McCarthy heeft een kritische houding naar de westerse en specifiek de Amerikaanse cul- 

 tuur en maatschappij. De kunstwerken van McCarthy kunnen hierdoor, logisch, gevoeliger ontvangen  

 worden in Amerika dan in Europa.

1  Website Telegraaf <http://www.telegraaf.nl/binnenland/2668598/__Feest_bij_Kabouter_Buttplug__.html> (15 mei 2010) Zie bijlage.
2   Door Lars Nittve (Directeur Moderna Museet) Jens Erik Sorensen (Directeur ARoS) en Philippe Van Cauteren (Directeur S.M.A.K).
3  Biografische gegevens uitgegeven door Hauser & Wirth, zie bijlage.

Inleiding
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• McCarthy’s eigen verklaring dat hij meer belangstelling krijgt van Europa dan van Amerika (citaat):

 

 “It’s not like I made a decision to show in Europe over America. It’s just that I ended up with a Swiss  

 gallery. I like being part of a dialogue in L.A. and I’ve been out of that. I have been talking about doing  

	 a	show	here	for	the	past	four	or	five	years,	but	I’ve	been	pretty	busy	in	Europe.”4

Om te onderzoeken of McCarthy’s kunst in Amerikaanse magazines anders wordt ontvangen dan in Europese 

stel ik een analyse voor van kunstkritieken. Het analyseren van kritieken en recensies lijkt mij een geschikte 

manier van onderzoek doen, omdat recensies en kritieken in zekere zin een bepaalde onafhankelijkheid mee-

dragen. Uiteraard kunnen kritieken verschillen in goede of slechte oordelen over de kunstenaar of de expositie, 

maar het zou in principe niet moeten uitmaken uit welk land de criticus komt of in welk blad deze publicatie is 

opgenomen.

Het onderzoek zal kwalitatief van aard zijn. Puntsgewijs zullen de Amerikaanse en Europese teksten worden 

onderzocht op inhoud. Echter, het is niet altijd eenduidig om te bepalen of een kunstmagazine Amerikaans 

of Europees is. De reden hiervan is onder andere de enorme bloei op de markt van kunstmagazines, de grote 

oplages die gedrukt worden en het steeds uitbreidende distributiekanaal. Om de valkuil te voorkomen dat er 

onzekerheid bestaat over de herkomst van het tijdschrift zal ik een methode hanteren om per magazine de 

nationaliteit vast te stellen.

Om vast te stellen of een kunstmagazine Amerikaans of Europees is wordt telkens de locatie van het hoofdkan-

toor, de nationaliteit van de hoofdredacteur van het kunstmagazine en de nationaliteit van de criticus bepaald. 

Is het hoofdkantoor in Amerika gevestigd, is de hoofdredacteur afkomstig uit Amerika, en is de schrijver van 

het artikel Amerikaans, dan valt het magazine onder de categorie Amerika en vice-versa met Europa. Door dit 

onderscheid te maken, kan er als volgt een vierdeling worden gemaakt (zie tabel op volgende pagina).

4  Geciteerd uit een artikel op website L.A.Times: <http://latimesblogs.latimes.com/culturemonster/2009/09/paul-mccarthy-to-inaugurate-     
    lm-arts-in-los-angeles-.html> (10 januari 2010)

                Inleiding
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Inleiding

Er zijn twee gebieden grijs gearceerd, dit zijn: 

• Artikelen geschreven door Amerikaanse critici die gepubliceerd zijn in een Amerikaans kunstmagazine.

• Artikelen geschreven door Europese critici die gepubliceerd zijn in een Europees kunstmagazine.

Deze twee categorieën bevatten de recensies die het meest relevant en interessant zijn om met elkaar te 

vergelijken. Tussen de gearceerde vlakken wordt verondersteld een verschil te zitten. De witte vlakken zijn 

velden waarvan ik veronderstel dat ze niet relevant genoeg zijn voor dit onderzoek en hierop zal ik me dan ook 

niet focussen. Naast deze specifieke criteria, zal ik de artikelen afbakenen op een bepaalde periode en wel van 

2000 tot 2010. Dit omdat er in deze periode opvallend veel meer solotentoonstellingen van Paul McCarthy in 

Europa werden gehouden dan in Amerika. 

De volgende kunstmagazines voldeden aan de gestelde criteria:

Amerikaanse kunstmagazines:   Artforum | Artnews | Bomb 84 | Frieze Art Magazine 

Europese kunstmagazines:   Art Magazin | Art Monthly | Flash Art | Kunstbeeld | Kunstforum  

     International | Metropolis M | Texte Zur Kunst | Tubelight

     De Witte Raaf

Uit bovenstaande kan de volgende onderzoeksvraag geformuleerd worden:

Schrijven Amerikaanse kunstcritici anders over Paul McCarthy dan Europese critici?

Nationaliteit criticus >

Nationaliteit
kunstmagazine >

Verenigde Staten Europa

Verenigde Staten

Europa
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De opbouw van de scriptie zal als volgt ingedeeld worden. In hoofdstuk 1 licht ik kort enkele meningen en visies 

toe met betrekking tot de eigentijdse kunstkritieken. Dit ter contextualisering van het onderzoek. Wat kan de 

literatuur ons vertellen over de huidige stand van zaken betreft kunstrecensies? En waar moet een kunstcriticus 

in de 21ste eeuw aan voldoen? 

Vervolgens zal ik in hoofdstuk 2 een korte introductie geven op het oeuvre van Paul McCarthy. Wat zijn de be-

langrijkste speerpunten in zijn oeuvre? In hoofdstuk 3 tot en met 6 volgen de resultaten van het kwalitatieve 

onderzoek van de artikelen uit de geselecteerde kunstmagazines. Dit zal gedaan worden aan de hand van de 

belangrijkste speerpunten die in de introductie over Paul McCarthy uitgefilterd zijn. Tot slot wil ik het onderzoek 

breder trekken door naast kunstkritieken ook een blik te werpen op andersoortige teksten, de catalogustekst. 

Hoe wordt er in verschillende catalogusteksten geschreven over de kunst van Paul McCarthy? Is er verschil aan 

te wijzen tussen Amerikaanse en Europese catalogusteksten?

De afbeeldingen zijn gebundeld, een gedeelte bevindt zich na de introductie op het oeuvre van Paul McCarthy 

en een gedeelte na hoofdstuk 6. Alle onderzochte artikelen zijn op alfabetische volgorde terug te vinden in de 

bijlage.

            Inleiding
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1.0 Kunstkritieken en -critici in de 21ste eeuw

Wat is een kunstcriticus? Wat maakt een goede kunstcriticus goed? Wat verstaat men onder kunstkritieken? 

Deze vragen zijn tegenwoordig lastig te beantwoorden. Een van de redenen hiervan is dat kunstkritieken aan 

verandering onderhevig zijn. Verandering van de tijd, de maatschappij, in de kunst op zich en de grillen van 

modetrends zorgen steeds voor hernieuwde definiëringen die nauwkeurig bijgehouden dienen te worden. Door 

deze veranderingen komt er langzaamaan een ontwikkeling tot stand. Wat kan de literatuur ons vertellen over 

de huidige stand van zaken betreft kunstrecensies? En waar moet een kunstcriticus in de 21ste eeuw aan vol-

doen? Hieronder volgen in vogelvlucht de kernproblemen van de huidige kunstkritieken.

Het lijkt erop dat er iets bijzonders gaande is op het gebied van kunstkritieken. James Elkins, kunsthistoricus en 

-criticus, begint zijn betoog in ‘The State of Art Criticism’ met de volgende opmerking (citaat): “Art criticism is in 

worldwide crisis.”5  En in de volgende regel beweert hij het tegenovergestelde (citaat): “… at	the	very	same	time,	

art criticism is also healhtier than ever.”6  Elkins neemt waar dat de praktijk van het beoordelen van kunst erg 

bloeiend is. Er zijn talloze glossy kunstmagazines die gedistribueerd worden over de gehele wereld. Daarnaast 

zijn er de kleinere tijdschriften die zich speciaal richten op kunst, de ontelbare kranten voorzien van een kunst-

supplement en kunstgerelateerde‘e-zines’ op internet. Galeries, musea en culturele instellingen houden geen 

tentoonstel-ling meer zonder een behoorlijke brochure of folder, voorzien van een essaytekst over de tentoon-

stelling of de kunstenaar.7  Maar wat maakt het dan dat het vakgebied zich tegelijkertijd in een crisis bevindt?

Volgens Elkins ligt dit aan het gegeven dat er in het vakgebied bepaalde essentiële fundamenten ontbreken. 

Een fundament zoals het echt duidelijk formuleren en onderbouwen van een mening door de criticus van heden 

ten dage is vaak afwezig.8  Het krachtig innemen van een standpunt en daaraan vast blijven houden is juist 

veel eerder uitzondering dan regel. Ook is er in toenemende mate sprake van verschillende soorten kunstbe-

sprekingen, die zich per categorie van elkaar weten te onderscheiden. Zo zijn er bijvoorbeeld de beschrijvende 

kunstkritieken, de catalogustekst, het academische essay en het filosofische essay.9

Echter, de afwezigheid van een gezamenlijke basis, een vastomlijnd uitgangsprincipe van waaruit het vakgebied 

is ontstaan zorgt voor een zwakke ruggengraat. Doordat de kunstkritieken niet meer eenduidig zijn terug te 

voeren naar een aantal basisregels, wordt het erg moeilijk om de kritieken in het juiste perspectief te plaatsen 

en te beoordelen.

Kunstkritieken en -critici in de 21ste eeuw

5  James Elkins en Michael Newman, The State of Art Criticism, New York, 2008, p.71
6  Elkins, Newman 2008 (zie noot 5), p.71
7  Elkins, Newman 2008 (zie noot 5), p.71
8  Elkins, Newman 2008 (zie noot 5), p.71
9  Elkins, Newman 2008 (zie noot 5), p.80
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Kunstkritieken en -critici in de 21ste eeuw

Deze verontrustende gegevens brengen ons bij de volgende vragen: welke eisen worden er gesteld aan een 

kunstcriticus en vooral, waar moet een goede kunstcriticus aan voldoen? Opvallend is dat, daar waar het aan 

een gezamenlijke basis voor kunstkritieken mankeert, er ook voor de beoefenaars van het vak een vaste achter-

grond ontbreekt. De vakgebieden waar de kunstcritici vandaan komen zijn tegenwoordig erg divers en hoeven 

in tegenstelling tot vroeger zelfs niet eens meer per se academisch of universitair te zijn.10  Kunstenaars, curato-

ren, galerie-eigenaren, maar ook kunstverzamelaars kunnen vandaag de dag meedoen als kunstcriticus. 

In dezelfde trant bieden de faculteiten waaraan kunstgeschiedenis wordt gegeven bijna geen cursussen voor 

het schrijven van kunstkritieken. Het schrijven van kunstkritieken wordt amper beschouwd als onderdeel van 

de discipline: het is niet een historische discipline maar meer iets dat in de buurt komt van creatief schrijven.11  

Hierdoor wordt het moeilijk om duidelijke eisen te stellen aan een kunstcriticus en om richtlijnen aan te houden 

wat betreft een kunstkritische tekst. Vragen als ‘moet een kunstcriticus een standpunt innemen?’, ‘moet een 

kunstcriticus objectief zijn?’ en ‘moet een kunstcriticus zijn kritieken plaatsen in een bepaald kunsthistorisch 

perspectief?’ lijken tegenwoordig eerder punten van discussie dan vanzelfsprekende maatstaven.

Domeniek Ruyters, hoofdredacteur van Metropolis M, sluit zich in zekere zin aan bij de visie van Elkins. Ruyters 

is bang dat de kunstcritici op den duur hun macht verliezen doordat vooral curatoren en verzamelaars hun taak 

overnemen.12  Gevreesd wordt dat niet langer de kunstcritici het kunstdiscours bepalen, maar dat galeriehou-

ders liever de touwtjes in eigen handen hebben. De onafhankelijke kunstcriticus zou enkel kunnen fungeren als 

tussenpersoon, die uiteindelijk niet meer is dan een kostenpost van tijd, geld en moeite.13 

Dit is niet alleen een zorgwekkende ontwikkeling voor het bestaan, ofwel het verval, van het vakgebied. Ook 

roept dit nog een ander vraagstuk op: wie waarborgt objectief de kwaliteit van kunst? Galerie-eigenaren en ver-

zamelaars handelen uit commercieel oogpunt. Curatoren hebben onder andere promotionele doelen voor ogen, 

zoals bezoekersaantallen en reputatie van het museum. Als een onafhankelijke factor, zoals de rol die de kunst-

criticus voorheen vervulde, dreigt weg te vallen kan dit grote gevolgen hebben voor het algemene kunstdiscours. 

Ruyters ziet gelukkig nog wel een deur openstaan voor de kunstcriticus (citaat): “Terwijl het tentoonstellings-

wezen zichtbaar gebukt gaat onder de verstikkende belangen van de markt en onmiddellijk gestraft wordt voor 

elk	experiment,	wordt	in	de	luwte	daarvan	het	ene	na	het	andere	experimentele	kunstblad	opgericht.”14 

10  Elkins, Newman 2008 (zie noot 5), p.76
11  Elkins, Newman 2008 (zie noot 5), p.76
12  Domeniek Ruyters, ‘Waar is de kritiek?’ (1 mei 2008) artikel geciteerd van: website Metropolis M <http://www.metropolism.com/
    magazine/2008-no2/waar-is-de-kritiek/> (19 mei 2010)
13  Ruyters 2008 (zie noot 12)
14  Ruyters 2008 (zie noot 12)
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Ruyters ziet de enorme opkomst van kunstmagazines en tijdschriften als redding voor de kunstcriticus, terwijl 

Elkins dit juist als grote valkuil beschouwd. 

Rosalind Krauss, oprichtster van de kunstmagazines Artforum en October ziet liever een kruisbestuiving van 

curator en criticus, de zogenoemde curator/criticus. Zij zegt (citaat): “Als we kunstkritiek omschrijven als pleit-

bezorger	van	de	beste	hedendaagse	kunstenaars,	dan	zijn	tentoonstellingen	vaak	de	arena	voor	zulke	pleidooien,	

waarmee de curator/criticus een belangrijk deel uitmaakt van de personae van de criticus.”15  Dit zou betekenen 

dat de kunstcriticus water bij de wijn zou moeten doen en er een breder takenpakket voor hem in het verschiet 

ligt. Niet enkel meer vanuit een metastandpunt, maar van binnenuit zou de criticus naar de kunstwereld moeten 

kijken.

Wat de rol van de kunstcriticus in de toekomst gaat inhouden lijkt onzeker, daar zijn Elkins, Ruyters en Krauss het 

over eens. Vooral Ruyters en Krauss vermoeden dat er, als de kunstcriticus zijn positie enigszins wil handhaven, 

er onvermijdelijk een verschuiving op zal treden rondom de inhoudelijke aspecten van het vakmanschap.

  

Kunstkritieken en -critici in de 21ste eeuw

15  Sjoukje van der Meulen, Interview met Rosalind Krauss, ‘De staat van de hedendaagse kunstkritiek’, (1 mei 2008) artikel geciteerd van:     
   website Metropolis M, <http://www.metropolism.com/magazine/2008-no2/de-staat-van-de-hedendaagse-kuns/> (19 mei 2010)
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Kunstkritieken en -critici in de 21ste eeuw
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2.0 Introductie op het oeuvre van Paul McCarthy 

Om een analyse te maken van recensies over Paul McCarthy is het eerst belangrijk om de kunst van McCarthy 

helder in kaart te brengen. Wat voor kunst maakt McCarthy en hoe heeft deze zich ontwikkeld? Wat zijn de 

inspiratiebronnen en in welke context is zijn kunst te plaatsen? In deze introductie zal duidelijk worden welke 

speerpunten in McCarthy’s oeuvre belangrijk zijn. Deze speerpunten zullen aangegrepen worden om de analyse 

van de receptie van zijn kunst op te baseren en om vervolgens de Amerikaanse en Europese recensies punts-

gewijs te kunnen vergelijken. De speerpunten zullen in de conclusie van onderstaande uiteenzetting helder 

gepresenteerd worden. 

Het aantal solotentoonstellingen van Paul McCarthy is de afgelopen tien jaar in Europa twee keer zoveel ge-

weest als in de Verenigde Staten. Dat is een opvallend verschil en daarom een belangrijke pijler in deze thesis. 

De recensies die verzameld en geanalyseerd zullen worden in deze thesis zijn daarom ook afgebakend vanaf het 

jaar 2000 tot en met 2010. Hieruit voortvloeiend zal dit introducerend gedeelte dan ook meer toegespitst zijn 

op de tweede helft van zijn carrière dan op de vroegere werken van McCarthy. Hierdoor krijgt men een directe 

focus op de context van het onderzoek. Het begin van zijn carrière zal uiteraard wel kort worden aangehaald, 

maar krijgt niet de nadrukkelijke aandacht.

2.1 Paul McCarthy, het vroege oeuvre

Een beschrijving maken van het oeuvre van Paul McCarthy is langzamerhand een complexe zaak geworden. 

McCarthy’s oeuvre is een thematisch rijk en gelaagd geheel. Het kan zowel vanuit kunsthistorisch perspectief 

als vanuit maatschappelijk en politiek perspectief belicht worden. De tijdslijn speelt ook een belangrijke rol in 

deze gelaagdheid en thematiek. McCarthy is namelijk al meer dan veertig jaar actief als kunstenaar.16  Sinds 

zijn beginjaren, ongeveer vanaf 1960, is de tijdsgeest uiteraard niet hetzelfde gebleven. Alle geleidelijke 

veranderingen brengen vernieuwingen met zich mee, al dan niet met vooruitgang, reactie en tegenreactie. 

McCarthy’s reactie op de ontwikkeling in de kunst en in de maatschappij stelt zich hierop af en is voortdurend 

aan verandering onderhevig. 

Introductie op het oeuvre van Paul McCarthy

16  De publicatie Head Shop/Shop Head is een overzicht van zijn kunst van 1960 tot 2006, uitgegeven in 2006



15

Introductie op het oeuvre van Paul McCarthy

Paul McCarthy wordt tegenwoordig op brede schaal erkend als een van de grootste, nog in leven zijnde kun-

stenaars.17  Toch heeft het enige tijd geduurd voordat de kunstenaar bekend werd in het bredere kunstcircuit. 

Toen McCarthy begon aan zijn opleiding tot kunstenaar, eerst in Salt Lake City (University of Utah), daarna in 

San Francisco (San Francisco Art Institute) en ten slotte in Los Angeles (University of Southern California), werd 

de kunstwereld gedomineerd door een verscheidenheid aan stromingen: abstract expressionisme, conceptuele 

kunst, minimalisme, pop art en experimentele film.18  Velen beweren dat het werk van McCarthy is geworteld in al 

deze stijlen en media. Hoewel ze onderling in bepaalde opzichten verschillen, zijn er zeker ook overeenkomsten, 

die tot uitdrukking worden gebracht in de manier waarop McCarthy deze stromingen benadert.19  

Na afronding van zijn kunstopleidingen, houdt McCarthy zich voornamelijk bezig met performancekunst. Aan-

vankelijk is dit een experimentele fase waarin de kunstenaar naar grenzen zoekt in zijn rol als kunstenaar en ook 

wat betreft de rol van het publiek. In verschillende performances die McCarthy vervult in zijn vroege periode 

komen vaak al duidelijk een aantal elementen naar voren waaraan hij zich ook later vast blijft houden. Rol-

lenspellen waarin hij maskers, kostuums en verschillende rekwisieten gebruikt, zijn typerend voor McCarthy’s 

latere en volwassen periode.20  Veel van de rekwisieten die hij al jaren gebruikt zijn zelfs duidelijke herkennings-

voorwerpen geworden en kunnen niet meer losgekoppeld worden van de identiteit van McCarthy. Voorbeelden 

hiervan zijn flessen ketchup, dildo’s en kabouterbeeldjes (zie afb.1).

Opvallend in zijn rollenspellen zijn de afwisselingen tussen mannelijke en vrouwelijke rollen, het toe-eigenen en 

het onderzoeken van verboden en onderdrukte terreinen, compleet met de daarbij behorende onconventionele 

sexualiteit. Ontlasting, en andere vormen van excretie, juist die dingen waarvan de huidige, streng opgevoede 

westerse maatschappij ze uit alle macht heeft leren onderdrukken, zijn karakteristiek voor McCarthy’s perfor-

mances door de jaren heen.21  Deze elementen zijn veelal verantwoordelijk voor het feit dat McCarthy’s perfor-

mances vaak schokkende reacties teweegbrengen bij het toeschouwend publiek.

Performances hebben als eigenschap dat ze voorbijgaand zijn en dus een eindig karakter hebben. Het gevolg is, 

dat deze kunstvorm moeilijk te exposeren is in kunstinstellingen.22  Waarschijnlijk heeft dit bijgedragen aan het 

feit dat McCarthy in een later stadium pas erkenning van het grotere publiek heeft gekregen. Een belangrijk mo-

ment in de carrière van de kunstenaar is de tentoonstelling ‘Helter Skelter: L.A. Art in the 1990’ in het Museum 

17  Door Lars Nittve (Directeur Moderna Museet), Jens Erik Sorensen (Directeur ARoS) en Philippe Van Cauteren (Directeur S.M.A.K), zie      
    Head Shop/Shop Head, 2006 p.7
18  Magnus af Petersens e.a., Head Shop/Shop Head, tent.cat. Stockholm (Moderna Museet) 2006, p.10
19  Petersens af e.a. 2006 (zie noot 18), p.10
20  Petersens af e.a. 2006 (zie noot 18), p.17
21  Petersens af e.a. 2006 (zie noot 18), p.17
22  Petersens af e.a. 2006 (zie noot 18), p.22
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of Contemporary Art in Los Angeles, gecureerd door Paul Schimmel. In deze tentoonstelling zijn veel topkunste-

naars van de jaren ’80 en begin ’90, uit Los Angeles en omgeving bij elkaar gebracht in een museumsetting, en 

kreeg hierdoor veel aandacht van de pers.23

De opgenomen werken in de tentoonstelling ‘Helter Skelter’ hebben gezamenlijke en overeenkomstige thema’s, 

zoals het spektakel van de consumptiecultuur, waarbij shoppingmalls, hypes en themaparken uitbelicht worden, 

maar ook het toerisme en de torenhoge architectuur die het landschap van Los Angeles bepalen.24  ‘Helter 

Skelter’ presenteert de nachtmerries van de blanke man; achtervolgende beelden van adolescentie en de dis-

functionele relatie met de volwassen wereld, beelden van onteigening, aliënatie, asociaal gedrag, kwetsbaarheid 

en agressie.25  Kunst die een uiterste zwakheid en fragiliteit laat zien, is kenmerkend voor de jaren ’90 in Los 

Angeles en is ook te zien in de extreme beelden van Paul McCarthy.26  Dat performancekunst minder toegan-

kelijk is voor kunstinstellingen is niet de enige reden waarom de doorbraak van McCarthy op zich heeft laten 

wachten. Ook de aard van het werk van McCarthy, dat als controversieel en radicaal wordt bestempeld, is hier 

waarschijnlijk mede een oorzaak van.27

Eetrituelen en levensmiddelen zijn een hoofdbestanddeel van het werk van McCarthy sinds midden jaren ‘70.28 

In de vroege performances waarin hij veelal sociale conditionering en seksuele onderdrukking verbeeldde, propte 

hij rauw vlees en roomsaus in zijn mond (afb.2), vulde zijn broek met tonijn, boter en ketchup, en schrobde de 

vloer met melk gekleed als huisvrouw (afb.3). Het element voedsel, en dan vooral sauzen, zoals ketchup, mayo-

naise en chocoladesiroop, is hij de afgelopen jaren nog steeds blijven gebruiken.29 Tijdens zijn performances 

wordt chaos niet vermeden, ze zijn bewust ruig en vulgair van aard en neigen soms naar gewelddadigheid.

Introductie op het oeuvre van Paul McCarthy

23  Lisa Phillips, The American Century: Art&Culture, 1950-2000, New York 1999 p.349
24  Phillips 1999 (zie noot 23), p.349
25  Phillips 1999 (zie noot 23), p.349
26  Phillips 1999 (zie noot 23), p.352
27  Petersens af e.a. 2006 (zie noot 18), p.22
28  Ralph Rugoff, Piccadilly Circus, tent.cat. Zurich (Hauser & Wirth) 2004 p.169
29  Rugoff 2004 (zie noot 28), p.169
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2.2 Van gefilmde performances naar ‘Hollywoodwaardige’ producties

Na 1983 is McCarthy zich gaan toeleggen op het maken van lange film- en videoproducties. Het maken van deze 

video-installaties vloeit als het ware voort uit zijn ervaringen als performancekunstenaar en bevat meerdere 

acteurs en uitgebreidere en meer gedetailleerde opnamesets.30  De omgeving waar McCarthy woont en werkt 

zal evenzeer als motief hebben gediend bij de beslissing om over te gaan op film. In dezelfde stad, Los Angeles, 

onderscheiden ook uitgestrekte gebieden met reusachtige opnamestudio’s van Hollywood zich, de bakermat 

van de filmindustrie. 

McCarthy zegt zelf gefascineerd te zijn door Hollywood en Hollywood Boulevard, en dan vooral door de manier 

waarop de realiteit omgetoverd wordt in kunstmatigheid en kitscherigheid.31  Het lijkt tegenwoordig zo te zijn 

dat onze ervaringen en gedachtes worden geïnfiltreerd en geïnfecteerd door beelden vanuit de doordringende 

massamedia, waarin televisiepersoonlijkheden en stereotypen uit Hollywood als sociale rolmodellen dienen. 

McCarthy onderzoekt in zijn werk deze uitgestrekte waaier van clichés en haar verstrengeling met onze indivi-

duele of ‘persoonlijke’ psychologie.32  McCarthy doet dit door beeldelementen van Hollywood aan te grijpen en 

te analyseren, om hier vervolgens zijn kritiek op te uiten. 

Niet alleen inhoudelijk, maar ook de manier waarop McCarthy zijn video’s maakt doet denken aan Hollywood. In 

het werk Bossy Burger (1991) komt dit duidelijk naar voren (afb.4). In dit videowerk waarin hij nog solo speelt, 

maakt McCarthy gebruik van de afgedankte filmset van de Amerikaanse comedyserie Family Affair en The Ho-

gan Family, en wel van het fastfoodrestaurant waar de leden van de familie Hogan zich vaak bevinden.33  Door 

het gebruik van een dergelijk herkenbare set die voorheen veelvuldig op Amerikaanse televisie te zien is ge-

weest, slaat McCarthy met zijn manier van filmen een weg in die onlosmakelijk met Amerikaanse televisiepro-

ducties zoals Hollywood, geassocieerd kan worden. 

Hoewel het decor van Bossy Burger een bekend en vertrouwd voorkomen heeft, is het narratief van de film toch 

wezenlijk anders dan we normaal gesproken op de beeldbuis zien. Bossy Burger, gespeeld door McCarthy, is een 

gestoorde televisiechef die een kookprogramma presenteert. Al snel ontaardt het programma in een ranzige, 

met ketchup besmeurde setting waarbij eerder gedacht kan worden aan een gewelddadige oorlogsscène dan aan 

een gezellig en educatief kookprogramma. Opvallend is dat het personage Bossy Burger nooit het decor verlaat, 

alsof hij zit opgesloten in zijn eigen fastfoodrestaurant. Ook al vormt Hollywood een essentiële achtergrond 
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30  Petersens af e.a. 2006 (zie noot 18), p.10
31  Michael Duncan, ‘Daddy’s Little Helper’, artikel geciteerd van: website Frieze Magazine, (1993) <http://www.frieze.com/issue/article/ 
   daddys_little_helper/> (2 mei 2010)
32  Rugoff 2004 (zie noot 28), p.128
33  Eva Meyer-Hermann, Paul McCarthy Brain Box Dream Box, tent.cat., Eindhoven (Van Abbemuseum) 2004 p.15
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en context voor McCarthy’s werk, zijn methode en expressie zijn duidelijk volkomen anders dan de producties 

vervaardigd in Hollywood.34

Voor de installatie The Garden (1991/1992, afb.5) is een set gebruikt van de Amerikaanse televisieserie ‘Bonan-

za’ (afb.6). Met The Garden en Bossy Burger zet McCarthy de eerste stap in de richting van ‘Hollywoodachtige’ 

producties. McCarthy heeft deze aanpak, het adopteren en het zich eigen maken van herkenbare Hollywood-

elementen, in de jaren die volgen verder doorgevoerd, bijna tot in extremen. De kunstenaar werkt sinds enige 

tijd met een professioneel apparaat van toneelspelers, grimeurs, technici en deskundigen op het gebied van 

‘special effects’ en blijft in zijn installaties ook filmsets en -rekwisieten gebruiken.35  Naast de grote studio’s van 

Hollywood staat de studio van Paul McCarthy, die de afgelopen jaren zo ontwikkeld en uitgegroeid is dat het 

productiebedrijf bijna als concurrent gezien kan worden. 

2.3 Disney en Piraterij

McCarthy vindt het Amerikaanse opvoedkundige model, volgens het streng afgebakende keurslijf van de ‘popu-

laire cultuur’, interessant om onder de loep te nemen.36  In eerdere performances transformeert hij de traditio-

nele Amerikaanse familiediners (hamburgers, ketchup, hoddogs) tot gewelddadige seksuele taferelen. Dit is zijn 

wijze om het gevestigde consumentisme in Amerika en de met kinderlijkheid doordrongen cultuur aan de kaak 

te stellen.37  Een ander fenomeen naast Hollywood en tevens de rode draad in McCarthy’s oeuvre is de wereld 

van Disney. Zoals Hollywoodsterren kunnen dienen als echte rolmodellen, kunnen Disneyfiguren een bepaald 

opvoedend of pedagogisch doel dienen. Disneyfilms en Disneyland kunnen wat betreft het scheppen van een 

andere, betere realiteit vergeleken worden met Hollywood; er wordt een kunstmatig ideaalbeeld geschapen 

waar iedereen wel in zou willen leven. 

Aansluitend bij het Disneythema heeft McCarthy een aantal favoriete personages die hij als ware muzen inzet, 

onder andere Pinoccio in de video-installatie Pinocchio Pipenose Householddilemma (1994, afb.7) en Blockhead 

(2003, afb.8). Ook in het karakter van Pinoccio schuilt een soort dualiteit, de personage (die McCarthy be-

schouwt als een ‘ready-made’) kan gezien worden als een combinatie van een pop en een echte jongen.38 Deze 

pijnlijke en confronterende transformatie brengt een zekere gelaagdheid met zich mee. Als de jongen liegt, 

begint zijn neus te groeien; als hij zich eerlijk en oprecht gedraagt, wordt zijn neus weer kleiner. McCarthy ziet 

dit als een over en weergaande transformatie van de mens, van natuurlijk wezen naar een geconditioneerd en 

gecultiveerd wezen.

34  Petersens af e.a. 2006 (zie noot 18), p.20  
35  Esther Buss, ‘Remaking Hollywood’, Texte zur Kunst 15 (2005) 59, p.195
36  Rugoff 2004 (zie noot 28), p.32
37  Rugoff 2004 (zie noot 28), p.32
38  Frances Morris, Sarah Glennie, Blockhead and Daddies Bighead, tent.cat. Londen (Tate Modern) 2003 p.179
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Hand in hand met Pinoccio gaat Heidi voor wie McCarthy een vooraanstaande rol heeft weggelegd. Heidi en Pi-

noccio zijn iconen; zij zijn Europese voorbeelden en staan voor puurheid en eerlijkheid. Heidi is niet alleen voor 

Disney, maar ook in het oeuvre van McCarthy een klassieker. Afgezonderd van de geciviliseerde wereld woont 

zij tevreden samen met Grootvader, hoog in de Alpen. Echter, in de installatie Heidi: Midlife Crisis Trauma Center 

and Negative Media-Engram Abreaction Release Zone (1992, afb.9) neemt het verhaal een andere wending. 

Grootvader en Peter hebben onreine gedachten waarbij zij geen moeite doen om die te bedwingen. Bovendien 

wordt Heidi voorzien van een tatoeage.39  

De figuren in de films en installaties die McCarthy maakt zien er, ondanks de vaak provocerende en lugubere 

connotatie, strak, gepolijst en lieflijk uit (afb.10 en 11). Dit signalement is overduidelijk ontleend aan de aandoen-

lijke en sympathieke stijl van Disney. Met het adopteren van deze cartooneske stijl krijgt de kunst van McCarthy 

een steeds meer postmodernistische uitstraling.40 Veel figuren die McCarthy ontwikkelt zien er ‘prefab’ uit, 

alsof ze rechtstreeks uit een doe-het-zelf zaak voor volwassenen komen. Deze eigenschap van de postmoderne 

tijd legt nog eens extra de nadruk op de strategische marketing van het consumentisme; deze ‘producten’ zijn 

gemaakt voor de consument. De postmoderne aanpak is wezenlijk anders dan de oudere expressionistische 

performances van McCarthy. Dit kan voorzichtig als een verschuiving gezien worden.

2.4 The American Dream

McCarthy onderzoekt rollen en thema’s die verband houden met mythevorming over de ‘popular culture’: de 

entertainmentindustrie, het consumentisme en massamedia. Al deze elementen hebben te maken met het ver-

wezenlijken van The American Dream: zelf verworven rijkdom, faam en geluk. De geschiedenis van Amerika met 

het ‘wilde westen’ en piraten vormen een omvangrijke thematiek binnen McCarthy’s oeuvre. Hij grijpt dit aan 

om kritiek op het kolonialisme en kapitalisme te geven; cowboys, pioniers en piraten die onbekende gebieden 

ontdekken en veroveren, waarbij zij vervolgens overgaan op plunderingen, verkrachtingen en martelingen.41 

Het onontgonnen Amerikaanse land betekent land met onbegrensde mogelijkheden. McCarthy ziet cowboys, 

pioniers en piraten dan ook als vleesgeworden metaforen voor strijders van The American Dream. 

De cowboy, in dit geval, staat symbool voor de machtige, potente man die in verbinding staat met de natuur, de 

man die ervoor zorgt dat de wereld zijn regels volgt. George W. Bush laat zien dat dit cliché tegenwoordig nog 

steeds van toepassing is en McCarthy parodieert de clichés, maar geeft een eigen draai aan de betekenis.42 

Ontelbare films presenteren de geschiedenis van het westen in een mythe; een mythe die een vervalsing is van 

39  Petersens af e.a. 2006 (zie noot 18), p.21
40  Rugoff 2004 (zie noot 28), p.78
41  Petersens af e.a. 2006 (zie noot 18), p.21
42  Stephanie Rosenthal e.a., LaLa Land Parody Paradise, tent.cat. München, (Haus der Kunst/Hatje Cantz), 2005 p.136
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het Amerikaanse westen van vandaag de dag. McCarthy probeert deze vervalsing terug te draaien en licht te 

werpen op hoe bruut en barbaars de veroveringen vroeger er echt aan toe gingen.43  In McCarthy’s films zijn de 

cowboys geen echte helden, ze zijn verstrooid of hangen de clown uit. Door observaties krijgt de toeschouwer 

eerder medelijden dan dat ze als heldhaftig bestempeld worden. 

De producties die McCarthy heeft gemaakt rondom cowboys en het wilde westen zijn zeer omvangrijk. Een paar 

voorbeelden hiervan zijn Saloon Theater (1995-96), Saloon Film (1995), Yaa-Hoo Town en Bunkhouse (1996), 

F-Fort (2003-05) en Wagons (2003-05) (afb. 12-15). In 2005 is er een reizende solotentoonstelling gehouden in 

Whitechapel in Londen en in Haus der Kunst in München, waarin het wilde westenthema van McCarthy centraal 

staat. De titel, ‘Lala Land Parody Paradise’, verwijst hiermee al direct naar een kinderachtige wereld, een ont-

manteld paradijs, dat helaas volgepropt zit met slechte namaak en parodieën. Om nog eens extra het theatrale 

van het onderwerp te benadrukken, werd de opening van de tentoonstelling luid aangekondigd door middel van 

een carnavaleske optocht. Een groot dweilorkest, cowboys die een typisch patriottistisch rijtuig voorttrekken en 

uiteraard McCarthy zelf participeerden in de hysterische cavalerie. 

De tentoonstelling ‘Lala Land Parody Paradise’ werd, toen het in Haus der Kunst in München plaatsvond, voor de 

gelegenheid aangekleed met een Duits thema. In plaats van te verwijzen naar elementen uit Amerika, gebruikte 

McCarthy hier Duitse iconografie. Het gebouw waar nu Haus der Kunst is gevestigd, heette vroeger Haus der 

Deutsche Kunst, en is een voormalige opslagplaats voor kunst van het Derde Rijk. Ook staat het bekent als de 

beruchte locatie waar Hitler vaak toespraken hield.44  McCarthy wilde de beladen Duitse geschiedenis graag ac-

centueren tijdens zijn tentoonstelling. Hiervoor heeft hij torenhoge opblaasbare geraniums op het dak van Haus 

der Kunst laten plaatsen (afb.16). Met de geraniums verwijst hij naar het traditionele Duitsland, waar de typische 

Baufach architectuur werd opgevrolijkt met de kleurrijke plant. Niet alleen blikt McCarthy met de bloemen naar 

het verleden, ook het nazi-achtige karakter van het gebouw waarin Haus der Kunst schuilt, neemt hij op de hak. 

De opblaasbare bloemen zijn zo reusachtig dat ze het gebouw overheersen. Haus der Kunst oogde plots niet 

meer zo imposant, maar gleed tijdens de tentoonstelling af naar het niveau van plantenbak. 

In het thema van muitende piraten is McCarthy in het bijzonder geïnteresseerd in de toevluchtsoorden van de 

zeevaarders: mannen onder elkaar, die hun eigen subcultuur hebben. Alleen de strikte regelgeving maakt het 

43  Rosenthal 2005 (zie noot 42), p.137
44  Rachel Harrison, ‘California über Alles’, Artforum (2005) 44, p.69
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mogelijk om de lange ontdekkingsreizen te doorstaan, hoewel er uiteraard nog wel ruimte over is voor orgieën 

die spontaan kunnen uitbreken.45  Afgezonderd van de buitenwereld, zoals ook Heidi is, gelden er andere wetten, 

normen en waarden. Met het veroveren van land door middel van geweld en bestialiteit die samengaan met deze 

ondernemingen ziet McCarthy tegenwoordig parallellen met de oorlog in Irak, een essentiële drijfkracht achter 

zijn piratenwerken.46  Als het ware de schaduwkant van The American Dream. 

Al in de vroege performances omhelst McCarthy het thema zeeroverij, bijvoorbeeld Sailor’s Meat (1975) en 

Death Ship (1981) (afb.17 en 18) waar hij een driftige kapitein speelt. De piratenwerken zijn de eerste werken die 

McCarthy samen met zijn zoon Damon McCarthy heeft vervaardigd. Zij hebben hier een aantal jaar aan gewerkt 

waarin een complexe samenwerking tot stand is gekomen tussen vader en zoon, met Paul als acteur en regis-

seur en Damon als cameraman en redacteur.47  Het idee is lichtelijk gebaseerd op een van de meest geliefde Dis-

neylandattracties, de ‘Pirates of the Caribbean’. Ook dit project is erg omvangrijk; kunstwerken met de piraten-

thematiek zijn bijvoorbeeld Caribbean Pirates (2003-05) waartoe Frigate,	Cakebox,	Houseboat en Underwater 

World behoren, en de videowerken Pirate Party (2005) en Houseboat Party (2005) (afb.19-21).

Paul McCarthy heeft jarenlang gezocht naar hoe hij door middel van kunst het publiek kan confronteren en 

schokken. Het is niet eenvoudig om altijd maar op een boeiende manier te blijven choqueren, zonder voor-

spelbaar te worden of in steeds dezelfde maniertjes te vervallen waardoor er vervlakking optreedt. Ook Mc-

Carthy moet dit zo ervaren hebben. Sinds het nieuwe decennium is hij een nieuwe weg ingeslagen met het 

opzoeken van uitersten. Hij heeft dit gedaan door, zoals bij de tentoonstelling in Haus der Kunst al geïllustreerd, 

zijn sculpturen op te blazen tot buitenzinnige proporties in de vorm van zogenaamde ‘inflatables’. Opblaas-

bare vinyl objecten worden constant voorzien van een stroom van lucht door blazers. De kunstenaar heeft de 

sculpturen zo groot gemaakt dat ze de museumzaal ontgroeien. Wat dat betreft voldoen deze inflatables aan 

bepaalde Amerikaanse wensen zoals ‘The bigger, the better’. Hoe groter, hoe beter, is een stereotype idee die 

aansluit bij het gedachtegoed van The American Dream. Alleen buiten, waar ‘de sky de limit is’, komen de in-

flatables tot hun recht. Een daarbij onvermijdelijk feit is, dat McCarthy zich niet meer beperkt tot het publiek van 

kunstliefhebbers. Zijn kunst staat nu in de openbare ruimte. Niet alleen een nieuwe manier van vormgeven, ook 

een nieuwe doelgroep is aangeboord.

45  Rosenthal 2005 (zie noot 42), p.132
46  Rosenthal 2005 (zie noot 42), p.132
47  Rosenthal 2005 (zie noot 42), p.193
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In de zomer van 2003 wordt het Europese publiek voor het eerst geconfronteerd met de inflatables van Mc-

Carthy. Bij de entree van Tate Modern in Londen staat Blockhead (2003, afb.8) opgesteld, een figuur dat losjes 

is gebaseerd op Pinoccio.48 een inmiddels zeer vertrouwde sterspeler in de tentoonstellingen van McCarthy. 

Blockhead torent boven het dak van Tate Modern uit, zodat het de skyline van de omgeving beïnvloedt. Veel ver-

trouwde figuren en elementen uit McCarthy’s oeuvre zijn omgetoverd tot een inflatable, zo ook de ketchupfles 

Daddies Ketchup (2001, afb.22) als eerbetoon aan de performances en films waar de ketchup zo rijkelijk vloeit. 

Maar ook het seksspeeltje Black	Plug,	Butt	Plug (2007, afb.23), de Kerstman in Santa with Butt Plug (2007, 

afb.24) en een monumentaal aandenken aan McCarthy’s piraten in Captain	Morgan’s	Rum,	Reversed,	Upside	

Down (2005, afb.25).

Het uiterlijk van deze inflatables is anders en verfrissend, toch blijft het concept vertrouwd dicht bij McCarthy. 

Dit soort inflatables werden namelijk al gebruikt in de reclamewereld, bijvoorbeeld door McDonald’s en Budweis-

er als zijnde een speelse reclamezuil.49  En hiermee laat McCarthy de reclamewereld en consumptiemaatschap-

pij een koekje van eigen deeg zien. Voor McCarthy zijn de inflatables niet meer dan een laagje huid die binnenin 

gevuld is met niets anders dan lucht, ze zijn dus leeg en hol. Ze kunnen enorm groot en imposant worden, maar 

dit is enkel tijdelijk.50  De inflatables kunnen onschuldig en grappig overkomen, maar evengoed verontrustend 

en controversieel. McCarthy maakt met de inflatables de koppeling tussen lichtvoetig en speels aan de ene kant 

en afstotelijk aan de andere kant, zoals hij dat in zijn werk over het algemeen doet.51  De inflatables hebben al di-

verse tentoonstellingen in museumtuinen gevuld. Onder andere in 2007 het Middelheimmuseum in Antwerpen 

met de tentoonstelling ‘Air Born | Air Borne | Air Pressure’ en in 2009 de Utrechtse Botanische Tuinen met de 

tentoonstelling genaamd ‘Air Pressure’. 

Naast ‘Lala Land Parody Paradise’, ‘Air Born | Air Borne | Air Pressure’ en ‘Air Pressure’ heeft McCarthy de 

afgelopen tien jaar meerdere grote solotentoonstellingen gehouden. Een voorbeeld hiervan is de reizende ten-

toonstelling ‘Head Shop/Shop Head’, die onder andere te zien was bij Stedelijk Museum Actuele Kunst (S.M.A.K.) 

in Gent in 2007. Deze tentoonstelling plaatste een aantal recentere werken in de bredere context van McCarthy’s 

oeuvre, waardoor het een ruimer en dieper perspectief schept op deze complexe en uitdagende kunstenaar. In 

samenwerking met het Moderna Museet te Stockholm en ARoS te Aarhus presenteerde het S.M.A.K. de eerste 

retrospectieve tentoonstelling die de volle 40 jaar van McCarthy’s kunstproductie overspant.52 

48  Frances, Glennie 2003 (zie noot 38), p.180
49  Frances, Glennie 2003 (zie noot 38), p.180
50  Frances, Glennie 2003 (zie noot 38), p.180
51  Jan van Adrichem, Air Pressure, Utrecht 2010 p.14
52  Website Stedelijk Museum Actuele Kunst, Gent <http://www.smak.be/tentoonstelling.php?id=376> (17 mei 2010)
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Ook een zeer belangrijke solotentoonstelling is ‘Piccadilly Circus’, speciaal georganiseerd voor de opening in 

2003 van galerie Hauser & Wirth in Londen, de galerie waar McCarthy bij aangesloten is. Hauser & Wirth is in 

een voormalig bankgebouw gevestigd, dat enorm in omvang is en zeer statig oogt. Voor McCarthy was dit de 

reden waarom het een ideaal gebouw is om in te werken. De begane grond heeft een indrukwekkende hal, de 

kelder is als een labyrint en heeft een gewelf met doorgang zodat het lijkt op een sombere schuilplaats. Op 

de bovenste verdieping bevindt zich een donker kantoor dat op de plattegrond op onverklaarbare wijze werd 

aangeduid als de ‘American Room’.53 

Deze ruimte is bij uitstek geschikt voor de karakters die spelen in de gefilmde performance Piccadilly Circus 

(afb.26), waarnaar de tentoonstelling vernoemd is. De personages refereren naar belangrijke leiders van onze 

tijd, maar ze kunnen niet verward worden met bestaande persoonlijkheden. Veel meer staan ze symbool voor 

de systemen van ideologieën, waarden en morele voorschriften.54  Voor de opening van de galerie zijn kosten 

noch moeite gespaard om het spectaculair aan te pakken en beter dan de bombastische aanpak van McCarthy 

zou het haast niet kunnen.

Alle bovengenoemde tentoonstellingen vonden plaats in Europa. In Amerika zijn uiteraard ook belangrijke solo-

tentoonstellingen gehouden. Eind 2000 vond er in het Museum of Contemporary Art in (MOCA) in Los Angeles 

een grote overzichtstentoonstelling plaats, toepasselijk getiteld ‘Paul McCarthy’. Voor het eerst exposeerde de 

kunstenaar met een grootschalige tentoonstelling waar een overzicht werd gepresenteerd van zijn oeuvre met 

meer dan honderd werken, waaronder tekeningen, video’s, sculpturen en installaties.55  Paul Schimmel heeft 

de tentoonstelling samengesteld, dezelfde curator als ‘Helter Skelter: L.A. Art in the 1990’, ook in het Museum 

of Contemporary Art in Los Angeles, de tentoonstelling waarbij McCarthy werd voorgesteld aan een breder 

publiek.

2.5 Paul McCarthy, de speerpunten

Paul McCarthy’s werk bevat een scherpe sociaalkritische houding die zich focust op sociale en culturele dilem-

ma’s, in het bijzonder de keerzijde van The American Dream en de consumentenmaatschappij waarin wij 

53  Website Hauser & Wirth <http://www.hauserwirth.com/exhibitions/70/paul-mccarthy-piccadilly-circus/view/> (17 mei 2010)
54  Website Hauser & Wirth (zie noot 53)
55  Website MOCA, L.A. <http://www.moca.org/library/archive/exhibition/detail/2959> (17 mei 2010)
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nu leven.56  In de hedendaagse westerse maatschappij, en in het bijzonder in de Verenigde Staten, wordt er 

aangenomen dat de entertainmentindustrie een soort opvoedende en educatieve taak heeft, een taak om kin-

deren normen en waarden bij te brengen.57  Hoewel het niet altijd duidelijk is of McCarthy dit zozeer afwijst, 

lijkt het eerder een doel voor McCarthy om zijn publiek hier op te wijzen en zich ervan bewust te maken. Door 

te choqueren, een methode die McCarthy moedwillig gebruikt, vraagt hij aandacht voor zijn standpunten. De 

complexe relatie tussen kunst en kitsch, realiteit en fantasie, symboliek en materialisme weegt McCarthy in zijn 

oeuvre nauwkeurig tegen elkaar af. 

Uit bovenstaande uiteenzetting kunnen verschillende speerpunten in McCarthy’s oeuvre gefilterd worden. 

• De maatschappijkritische houding tegenover een aantal normen en waarden binnen de Amerikaanse  

 cultuur en samenleving.

• De kritiek op de westerse consumptiemaatschappij en het kapitalisme, dus ook buiten Amerika.

• Het doelbewust willen choqueren om aandacht te vestigen op zijn kunst en het willen doorbreken van  

 taboes. De toeschouwers willen confronteren met maatschappelijk gevestigde normen, waarden en  

 opvattingen en het publiek op een carnavaleske en vaak zwaar seksueel getinte manier een spiegel  

 voorhouden.

• Het aangrijpen van elementen van de consumptiemaatschappij, reclamewereld en entertainment-

 industrie om dit vervolgens toe te passen in zijn eigen beelden.

 

56  Petersens af e.a. 2006 (zie noot 18), p.9
57  Frances, Glennie 2003 (zie noot 38), p.15
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afb.1 Paul McCarthy, The Trunks, 1972-84, verschillende rekwisieten, b.n.t.
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afb. 2 (boven) Paul McCarthy, Hot Dog, 1974, performance, video door Mike Cramm, b.n.t.
afb. 4 (onder) Paul McCarthy, Bossy Burger, 1991, performance, video, installatie, Hauser & Wirth 
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afb. 3 Paul McCarthy, Meat Cake #4, 1974, performance, video door Mike Cramm, b.n.t. 
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afb. 5 Paul McCarthy, The Garden, 1991-92, installatie van o.a. hout, staal en latex, a.n.t., b.n.t.
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afb. 6 (links) Affiche Bonanza, Amerikaanse sitcom uit de jaren ’60
afb. 7 (rechts) Paul McCarthy, Pinocchio Pipenose Householddillemma, 1994, performance video, b.n.t.



30

afb. 8 Paul McCarthy, Blockhead Drawing, 2003, potlood op papier, 21.5 x 28.0 cm, Flick Collection, Berlijn
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afb. 9 Paul McCarthy en Mike Kelley, Heidi, 1992, performance video, b.n.t. 
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afb. 10 (links) Paul McCarthy, Tomato Heads, 1994, plastic, rubber, metaal, verschillende afmetingen, b.n.t. 
afb. 11 (rechts) Paul McCarthy, Apple Heads on Swiss Cheese, 1997, metaal, hout, siliconen, verschillende afmetingen, b.n.t.
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afb. 12 (linksboven) Paul McCarthy, Saloon Theater, 1995-96, Video installatie, 592 x 2034 cm. Flick Collection, Berlijn
afb. 13 (linksonder) Paul McCarthy, Saloon Film (onderdeel van Saloon Theater), 1995-99, fragment uit film, b.n.t.
afb. 14 (rechtsboven) Paul McCarthy, Bunkhouse, 1996, installatie, a.n.t., b.n.t., Phillips de Pury & Company, New York 
afb. 15 (rechtsonder) Paul McCarthy, F-Fort, 2005, performance, video, b.n.t., installatie, Haus der Kunst, München
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afb. 16 Haus der Kunst tijdens tentoonstelling ‘Lala Land Parody Paradise’, München, 2005
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afb. 17 (boven) Paul McCarthy, Sailors Meat, 1975, performance video, b.n.t.
afb. 18 (onder) Paul McCarthy, Death Ship, 1981, performance video, b.n.t.
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afb. 19 Paul McCarthy en Damon McCarthy, The Frigate fragment uit Caribbean Pirates, 2003-05, installatie, a.n.t., 
Hauser & Wirth, Zürich 
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afb. 20 (links) Paul McCarthy en Damon McCarthy, Captain Morgan fragment uit Caribbean Pirates, 2003-05, installatie, 
a.n.t., Hauser & Wirth, Zürich 
afb. 21 (rechts) Paul McCarthy en Damon McCarthy, Houseboat Party, 2005, performance video,  Hauser & Wirth, Zürich
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afb. 22 Paul McCarthy, Daddies	Ketchup	Inflatable, 2001, vinyl, 950 x 320 x 320 cm, b.n.t. 
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afb. 23 Paul McCarthy, Black Plug Butt Plug, 2007, vinyl, 18.20 m., b.n.t. 
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afb. 25 Paul McCarthy, Captain Morgan’s Rum Reversed Upside Down, 2005, vinyl, 8.53 x 2.13 m., b.n.t. 
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afb. 24 (links) Paul McCarthy, Santa with Butt Plug, 2007, vinyl, 24x12.20 m., b.n.t. 
afb. 26 (rechts) Paul McCarthy, Piccadilly Circus, 2003, performance video, Hauser & Wirth, Londen
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3.0 Kritiek op de maatschappij binnen Amerika

Speerpunt 1: De maatschappijkritische houding van McCarthy tegenover een aantal algemene normen en 

waarden binnen de Amerikaanse cultuur en samenleving.

De paragraaf in dit hoofdstuk richt zich op de vraag in hoeverre er in zowel Amerikaanse als in Europese kunst-

magazines gesproken wordt over Paul McCarthy’s maatschappijkritische houding ten opzichte van een aantal 

algemene normen en waarden binnen de Amerikaanse cultuur. En vooral hoe daar inhoudelijk precies over 

geschreven is.

3.1 Amerikaanse kunstmagazines

Dit speerpunt zal in de analyse een belangrijke plaats innemen, omdat het nauw aansluit bij cruciale raakvlak-

ken van de hypothese. Wat direct opvalt bij het analyseren van de Amerikaanse artikelen is dat er niet veel 

wordt geschreven over McCarthy’s houding ten aanzien van normen en waarden binnen de Amerikaanse cul-

tuur. Van de veertien beschouwende teksten en recensies wordt dit onderwerp maar in vijf teksten aangehaald. 

Omdat hier zeer beperkt over geschreven wordt, biedt deze analyse ruimte om gedetailleerd in te zoomen op 

die teksten en passages, waar het onderwerp wel wordt behandeld. Wat wordt er precies besproken over de 

maatschappijkritische houding van McCarthy? En in hoeverre wordt er in de artikelen ook werkelijk McCarthy’s 

ideeën en houding blootgelegd? 

In de eerste recensie die we hier behandelen, wordt er zeer beperkt gerept over McCarthy’s opvattingen ten 

opzichte van de Amerikaanse cultuur en maatschappij. De schrijfster en critica Barbara Pollack recenseert in 

Artnews (2001) over McCarthy’s overzichtstentoonstelling in New Museum of Contemporary Art in New York 

gehouden in 2001. In deze tentoonstelling waren onder andere werken te zien als Cultural Gothic (1992) en Fa-

mily Tyranny (1987) (afb.27 en 28), beide zijn werken waarin McCarthy zijn maatschappijkritische houding sterk 

uitdraagt. Pollack beschrijft in haar openingsregel (citaat): “For	 three	decades,	Paul	McCarthy	has	been	del-

ving	into	the	most	nauseating	stuff	of	American	pop	culture,	finding	inspiration	at	the	bottom	of	barf	bags	and	

Port-o-Potties.”58  Een introductie die weliswaar aanhaalt dat McCarthy elementen van de Amerikaanse cultuur 

aangrijpt, maar hierover verder aan de oppervlakte blijft. 

58  Barbara Pollack, ‘Paul McCarthy’, Artnews 5 (2001) 100, p.189
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In PAJ (A Journal of Performances and Art) beschrijft Jennie Klein, critica en hoogleraar op Ohio University, in 

een uitgebreid stuk de tentoonstelling in Museum of Contemporary Art in Los Angeles gehouden in 2000. Klein 

schept in het artikel (2001) ook een overzicht van het oeuvre van Paul McCarthy. Veel werken die in New Mu-

seum of Contemporary Art hebben gestaan, worden ook in Los Angeles geëxposeerd. Klein kiest het werk The 

Garden (1992) (afb.5) uit om er uitvoerig op in te gaan. Het werk The Garden is een installatie waarin een vader 

en zoon in het bos op de grond liggen, uiteraard een vreemde gewaarwording. Klein legt uit (citaat): “Even if 

they	were	not	engaging	in	such	a	disturbing	act,	they	would	be	outsiders	to	the	relentlessly	consumerist	society	

of	southern	California,	a	society	that	McCarthy’s	work	both	satirizes	and	explores.”59  Hoewel Klein McCarthy’s 

maatschappijkritische houding ten opzichte van Amerikaanse normen en waarden doet beperken tot de staat 

California, raakt zij toch scherp de diepere laag van het kunstwerk. Enerzijds beschrijft zij McCarthy’s satirische 

bril waarmee hij naar de Amerikaanse maatschappij kijkt. Anderzijds geeft zij ook aan dat McCarthy gefasci-

neerd en geïnspireerd wordt door deze samenleving.

In een korte tekst in Artforum (2003), dat meer het karakter heeft van een persbericht dan een recensie of 

kritisch stuk, beschrijft critica Jennifer Allen de openingstentoonstelling van de nieuwe projectruimte van de 

galerie Hauser & Wirth in Londen gehouden in 2003. Zij geeft aan (citaat): “While tackling icons and artifacts 

of	American	culture,	McCarthy	seems	to	embody	the	primary	processes	of	the	unconscious.”60  Allen stipt een 

belangrijk idee aan van de kunstenaar, namelijk het blootleggen van menselijke behoeftes en driften die in de 

westerse maatschappij zo krampachtig worden onderdrukt. De schrijfster geeft aan dat McCarthy dat doet door 

elementen van de Amerikaanse cultuur aan te grijpen om hiermee vervolgens de confrontatie mee te zoeken. 

De zinsopbouw doet echter vermoeden, dat het aangrijpen van elementen uit de Amerikaanse cultuur meer een 

bijzaak is in McCarthy‘s oeuvre, dan één van de hoofdpunten.

Deze analyse is gespitst op de vraag in hoeverre er in Amerikaanse magazines wordt geschreven over de 

maatschappijkritische houding van Paul McCarthy. In het betoog van assistent curator in het Guggenheim Mu-

seum Alison Gingeras, gepubliceerd in Artforum (2005), wordt niet zozeer beschreven hoe McCarthy zijn kritiek 

uit. Gingeras laat min of meer in het midden hoe maatschappijkritisch McCarthy is tegenover Amerika en hierin 

verschilt deze tekst niet veel van de overige Amerikaanse teksten. Opmerkelijk genoeg doet Gingeras wel zelf 

een opvallende uitspraak, in maatschappijkritische zin, over de Amerikaanse kunstwereld. In de laatste regel 

59  Jennie Klein, ‘Paul McCarthy: Rites of Masculinity’, PAJ (2001) 68, p.10
60  Jennifer Allen, ‘Paul McCarthy’, (2003) artikel geciteerd van: website Artforum <Artforumhttp://artforum.com/archive/id=5827> 
   (16 februari 2010)
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van haar artikel plaatst ze nog een uitsmijter (citaat): “Why,	as	is	repeatedly	the	case,	does	one	of	America’s	

greatest	artists	have	to	travel	to	Europe	to	find	a	fittingly	expansive	platform?”61  De schrijfster vraagt zich af 

waarom McCarthy in Europa wel, en in Amerika niet zoveel voet aan de grond krijgt.

De vijfde en meest recente tekst waar de maatschappijkritische houding van Paul McCarthy wordt aangehaald, 

is de recensie van kunstenares en schrijfster Rachel Harrison, die ook gepubliceerd is in Artforum (2005). De 

titel van de recensie luidt: ‘California über alles’, een spannende opening met zelfs een Duitse aankondiging, 

hoewel de rest van de tekst Engels is. De recensie gaat over de politiek heftig beladen tentoonstelling ‘Lala 

Land Parody Paradise’ die in de Duitse stad München plaatsvond in 2005, en die McCarthy dan ook met een 

Duits jasje heeft aangekleed (zie hoofdstuk 2). Harrison beschrijft een nieuw werk en meldt (citaat): “The new 

work	in	Munich,	comprising	McCarthy’s	Western	and	‘Caribbean	Pirates’	projects	(2001-2005),	takes	on	with	a	

vengeance	all	things	American.	With	‘LaLa	Land’	-Disney	and	Hollywood-	as	the	socio-political	backdrop	to	this	

‘parody	paradise’.”62  Met deze enkele regel, waarin ook maar enigszins blijkt dat McCarthy kritiek uit op de 

Amerikaanse cultuur, blijft Harisson angstvallig aan de oppervlakte. 

3.2 Europese kunstmagazines

Omdat bij het analyseren van dit onderwerp de kwantiteit bij de Amerikaanse magazines een belangrijk ge-

geven blijkt te zijn, is het handig om dit direct als vertrekpunt te gebruiken bij het analyseren van de Europese 

magazines. Van de dertien kritische en beschouwende artikelen gepubliceerd in Europese magazines, wordt 

McCarthy’s maatschappijkritische houding tegenover normen en waarden van de Amerikaanse cultuur in ne-

gen teksten aangehaald. Opvallend vaker dan in de Amerikaanse magazines. Maar hoe wordt het onderwerp 

inhoudelijk besproken? Wordt er in Europese magazines, net zoals in Amerikaanse magazines, ook aan de op-

pervlakte gedwaald? Of weten de critici en recensenten de vinger wel op de gevoelige plek te leggen? De belan-

grijkste artikelen zullen uitgebreid worden aangehaald.

Hoogleraar en schrijver Michael Stoeber besteedt in zijn artikel (2002) over McCarthy’s tentoonstelling in het 

Hamburger Kunstverein genaamd ‘Paul McCarthy: Videos und Fotografien’ gehouden in 2001, een groot 
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61  Alison Gingeras, ‘Mad Cowboy’, (2005) artikel geciteerd van: website Artforum <http://artforum.com/diary/id=9177> (16 februari 2010)
62  Harrison 2005 (zie noot 44), p.70
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gedeelte van de tekst aan McCarthy’s maatschappelijke kritieken. Naast het feit dat Stoeber in Kunstforum 

International het speerpunt uitvoerig beschrijft, draait hij er door middel van zijn woordkeuze ook niet omheen. 

Een voorbeeld van zijn toegespitste manier van omschrijven (citaat, vertaald uit het Duits); “…McCarthy schokt 

niet	alleen	de	geheiligde	voedselidealen	van	de	Amerikaanse	natie,	maar	hij	scheurt	haar	ook	het	onnatuurlijke	

koele masker van puriteinse zelfbeheersing van het gezicht.”63  In deze woorden, die exemplarisch zijn voor de 

toon van de hele tekst, maakt Stoeber de felheid waarmee McCarthy zijn kritiek op de Amerikaanse maatschap-

pij uit, haast voelbaar. 

De politiek beladen tentoonstelling ‘Lala Land Parody Paradise’ uit 2005, die Rachel Harrison becommenta-

rieert in Artforum, wordt ook door schrijfster Esther Buss in het Duitse kunstblad Texte zur Kunst (2005) be-

sproken. Ook Buss haalt het werk Pirates Video (2001-2005, afb.29) aan en schrijft (citaat, vertaald uit het 

Duits): “Het	motief	van	de	overval,	de	invasie	resp.	‘landinname’	als	beeld	van	de	kolonialistische	expansiepogin-

gen	van	de	westelijke	wereld	resp.	de	Verenigde	Staten,	 is	 in	de	tentoonstelling	een	onophoudelijk	gespeelde	

evergreen	en	vindt	in	de	‘Penetratiescène’	een	tamelijk	letterlijke	uitwerking.”64  In principe beschrijft Buss hier 

de manier waarop McCarthy het overheersende kolonialisme van Amerika bespot. Echter, haar schrijfstijl is zo 

hoogdravend dat haar expliciet bedoelde uitdrukkingen meer het karakter krijgen van een geheime codetaal. 

McCarthy’s kritiek op Amerika wordt dan wel uitvoerig besproken, in tegenstelling tot Harrisons artikel, maar 

erg duidelijk voor de lezer wordt het helaas niet. 

In 2005 is er, ter ere van McCarthy’s veertigjarige carrière als kunstenaar, een grote overzichtstentoonstelling 

van Paul McCarthy georganiseerd in het Moderna Museet, in Stockholm (zie hoofdstuk 2). De uit Stockholm 

afkomstige Robert Stasinski, schrijver en curator, schrijft in het magazine Flash Art (2006) een artikel waarin 

hij zowel over McCarthy recenseert als over de opzet en inhoud van de tentoonstelling ‘Head Shop/Shop Head’. 

Over McCarthy’s oeuvre zegt hij, naar aanleiding van het werk The Caribbean Pirates (afb.19-21) (citaat): “The 

tortured	pirates	look	like	Abu	Ghraib	prisoners,	suggesting	one	of	McCarthy’s	most	significant	objects	of	revul-

sion – mass-produced American culture as well as politics.”65 Stasinski oppert scherp en direct een vergelijking 

waaruit blijkt dat het kunstwerk uit 2001 nog steeds als erg actueel gezien kan worden. Stasinkski geeft blijk de 

maatschappijkritische houding van McCarthy erg belangrijk te vinden, hij geeft in zijn artikel zelfs aan, dat de 

tentoonstelling niet genoeg aandacht geeft aan dit speerpunt. Zowel in de presentatie van de kunstwerken als 

63  Michael Stoeber, ‘Paul McCarthy’, Kunstforum International (2002) 158, p.239
64  Buss 2005 (zie noot 35), p.195
65  Robert Stasinski, ‘Paul McCarthy’, Flash Art 250 (2006), p.111
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in de catalogus wordt volgens de schrijver hier niet genoeg over vermeld. 

Ook in de tekst van de Duitse correspondente vanuit Amerika Claudia Bodin, gepubliceerd in het Duitse kunst-

tijdschrift Art Magazin (2009), wordt de maatschappijkritische houding ten opzichte van Amerika uitvoerig en 

scherp besproken. De titel van het stuk zet al de toon voor de rest van de recensie, namelijk ‘Die Bösen Mär-

chenonkel’ (De boze sprookjesoom). Bodin zegt letterlijk in haar tekst (citaat, vertaald uit het Duits): “In zijn vi-

deowerken	breekt	hij…	graag	met	het	cliché	van	het	zuivere	Amerika.	McCarthy	houdt	ervan,	om	aan	de	waarden	

in	zijn	land	te	schaven,	de	verdorven	gemeenschap	aan	te	vallen	en	in	de	donkere	hoeken	van	onze	psyche	rond	

te hangen.”66  Bodin zet ook in het overige van haar artikel McCarthy’s bedoelingen helder uiteen door middel 

van smakelijke maar vooral begrijpelijke zinnen. 

In de zomer van 2009 is er een wat kleiner bericht dan de reeds besproken artikelen, gepubliceerd in het blad 

Metropolis M over de tentoonstelling ‘Air Pressure’ in Utrecht (zie hoofdstuk 2). Dit bericht is, zonder al te veel 

uit te wijden in details, vooral kort en bondig opgesteld. Domeniek Ruyters, schrijver van de tekst en tevens 

hoofdredacteur van het magazine sluit af met de regel (citaat): “Bovendien	bieden	ze	(de	inflatables)	gelegen-

heid zijn werk in samenhang te tonen zodat eens te meer duidelijk wordt hoe McCarthy vooral de eigen Ameri-

kaanse cultuur op de korrel neemt.”67  Net zoals in het persbericht van Jennifer Allen wordt hier McCarthy’s 

maatschappijkritische houding min of meer zijdelings genoemd en er wordt niet teveel op ingesprongen. Maar 

in tegenstelling tot de tekst van Allen benadrukt Ruyters wel het cruciale belang van dit speerpunt in McCarthy’s 

kunst, en doet het niet af als bijzaak zoals dat bij Allen het geval lijkt te zijn.

3.3 Samenvattend

Het aantal artikelen in Amerikaanse magazines over McCarthy’s maatschappijkritische houding ten opzichte 

van Amerikaanse normen en waarden, is erg summier. Benadrukt mag worden dat de analyse van dit belangrijke 

speerpunt uit McCarthy’s oeuvre een geheel en al complete opsomming is. Opmerkelijk is dat, àls het al wordt 

beschreven, dan wordt het telkens alleen maar zijdelings aangehaald. Zoals aangegeven bij de recensie van Jen-

nifer Allen kan in het algemeen gelden voor Amerikaanse teksten: in Amerikaanse magazines komt McCarthy’s 

maatschappijkritische houding over als bijzaak in zijn oeuvre. 

66  Claudia Bodin, ‘Die Bösen Märchenonkel’, artikel geciteerd van: website Art Magazin (2009) <http://www.art-magazin.de/kunst/24226/ 
    paul_mccarthy_mike_kelley_new_york> (26 maart 2010)
67  Domeniek Ruyters, ‘Bigger than Life, Paul McCarthy XL in Utrecht’, (2009) artikel geciteerd van: website Metropolis M <http://www. 
    metropolism.com/reviews/bigger-than-life/> (15 maart 2010)
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Vergeleken met het aantal Amerikaanse artikelen wordt er in de Europese magazines veel vaker over McCar-

thy’s maatschappijkritische houding gesproken. 

In tegenstelling tot het volledige overzicht van de Amerikaanse magazines omvat de analyse over de Europese 

teksten slechts een willekeurige greep uit een groot aanbod. Ook blijkt bij het inzoomen op de inhoud van de 

noteringen, dat de Europese magazines uitvoeriger en dieper ingaan op McCarthy’s manier van kritiek geven op 

de Amerikaanse maatschappij dan Amerikaanse magazines. 
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4.0 Kritiek op de maatschappij buiten Amerika

Speerpunt 2: De algemene kritiek op de westerse consumptiemaatschappij en het kapitalisme, hoofdzakelijk 

buiten Amerika.

Dit hoofdstuk richt zich op de vraag in hoeverre er in zowel Amerikaanse als Europese kunstmagazines wordt 

gesproken over de kritiek van Paul McCarthy op de westerse consumptiemaatschappij en het kapitalisme, 

hoofdzakelijk buiten Amerika. En vooral hoe daar inhoudelijk precies over geschreven is.

4.1 Amerikaanse kunstmagazines

In de veertien Amerikaanse artikelen over McCarthy wordt slechts in drie artikelen geschreven over McCarthy’s 

kritiek op de consumptiemaatschappij en het kapitalisme, vooral buiten Amerika. Om dit element in McCarthy’s 

oeuvre terug te vinden in de teksten, moet dus erg nauwkeurig gezocht worden, als een speld in een hooiberg. 

Omdat het onderwerp zo mondjesmaat wordt besproken in de Amerikaanse teksten, kan het, net zoals het 

vorige speerpunt, in deze analyse volledig behandeld worden. Wat wordt er precies besproken over de algemene 

maatschappijkritische houding van McCarthy tegenover het westen, dus ook buiten Amerika? En in hoeverre 

wordt in de artikelen ook werkelijk het gedachtegoed van McCarthy hierover blootgelegd?

Jennie Klein bespreekt in haar artikel in PAJ (2001) een aantal werken zoals Pinocchio Pipenose Household-

dilemma (1994, afb.7), Santa Chocolate Shop (1997, afb.30), The Garden (1992, afb.5) en Cultural Gothic (1992, 

afb.27). Al deze werken van McCarthy dragen kritiek uit en gemeenschappelijk in deze werken is de kritiek op 

de consumptiemaatschappij, op het maatschappelijk voorgeschreven en gewenst gedrag en de hypocrisie die 

ontstaat wanneer men zich niet conformeert aan dit gedrag. Klein constateert (citaat): “As with The Garden and 

Cultural	Gothic,	the	underbelly	of	childhood	innocence	as	portrayed	in	popular	culture	is	exposed.”68  Hiermee 

beschrijft Klein tactvol McCarthy’s veel minder genuanceerde manier van het bekritiseren van de westerse 

maatschappij. Voorzichtig benoemt zij de westerse maatschappij met de abstracte term ‘popular culture’. Klein 

haalt McCarthy’s speerpunt aan. Het is niet dat zij er zozeer omheen draait, maar ze dekt haar opmerking graag 

discreet in door de notie ‘popular culture’ te gebruiken. 

68  Klein 2001 (zie noot 59), p.17
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De korte tekst van Jennifer Allen uit Artforum (2003), een aankondiging van de opening van de galerie Hauser 

& Wirth in Londen, de galerie waar McCarthy bij aangesloten is, beschrijft het werk Piccadilly Circus (2003, zie 

hoofdstuk 2 en afb.26). In deze gefilmde performance spelen oud-president George W. Bush, Osama bin Laden 

en ‘Queen Mother’ (de Britse koningin Elizabeth II) de hoofdrol69.  Doordat deze drie wereldleiders de hoofdrol 

spelen, kan het de aanschouwer haast niet ontgaan dat dit een werk is waar onder andere het kapitalistische 

westen een rol toebedeeld krijgt. Ook Allen geeft in haar artikel blijk van dit gegeven en ze schrijft erover (ci-

taat): “…The stately bank setting (het interieur van de nieuwe Hauser & Wirth galerie)	offers	a	sufficient	critique:	

The accoutrements of authority are reduced to a chaos reminiscent of a day-care center.”70  Hoewel Allen het 

speerpunt van McCarthy wel moet aanhalen in haar artikel, gezien de keuze van het kunstwerk dat ze bespreekt, 

blijft het bij deze ene opmerking die niet veel blootgeeft van McCarthy’s ongezouten kritiek.  

Rachel Harrison beschrijft in de tekst ‘California über alles’ in Artforum (2005) werken van McCarthy die geba-

seerd zijn op plunderende en gewelddadige piraten, zoals Frigate (2001 2005), Cakebox (2001-2005) en Captain 

Morgan (2005) (afb.19-21). Harrison probeert het verband te verklaren tussen het gedrag van de piraten in 

McCarthy’s kunstwerken en de houding van het kapitalistische westen. Zij legt uit (citaat): “Pirates are of course 

associated	with	rapacious	pillaging	motivated	by	excess	and	greed,	a	parallel	to	our	age	of	global	capitalism,	

‘coalitions	of	the	willing’,	and	the	blurred	boundaries	of	power	between	nations	and	corporations.”71  De parallel 

die Harrison trekt is duidelijk en legt de vinger precies op de juiste plek. Het wordt bovendien helder en open 

geformuleerd, waardoor het direct begrijpelijk is voor de lezer. 

4.2 Europese kunstmagazines

In de Europese kunstmagazines wordt het speerpunt van McCarthy’s oeuvre, de kritiek op de consumptie-

maatschappij en het kapitalisme van de bredere westerse wereld beduidend vaker aangehaald dan in de Ameri-

kaanse kunstmagazines. Op zich is dit niet echt verwonderlijk, aangezien het aantal Amerikaanse artikelen dat 

wel over dit speerpunt spreekt zeer gering is. In zes van in totaal dertien Europese artikelen wordt het onder-

werp besproken. Vergeleken met het eerste speerpunt, de kritiek van McCarthy op de heersende normen en 

waarden in de Amerikaanse maatschappij, lijkt dit tweede speerpunt in aantal wat achter te blijven. Hoe wordt 

69  Rugoff 2004 (zie noot 28), p.168
70  Allen 2003 (zie noot 60)
71  Harrison 2005 (zie noot 44), p.70
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er in Europese kunstmagazines geschreven over McCarthy’s kritiek die hij uit op de consumptiemaatschappij en 

het kapitalisme, ook buiten Amerika? 

In het artikel dat Michael Stoeber schrijft, behandelt hij niet alleen, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, 

McCarthy’s solotentoonstelling in het Hamburger Kunstverein, in 2001. Hij beschrijft in Kunstforum Interna-

tional (2002) ook McCarthy’s algehele oeuvre, zodat de solotentoonstelling in een bredere context geplaatst 

kan worden. In het algemene gedeelte vertelt Stoeber (citaat, vertaald uit het Duits): ”In de performances van 

Paul	McCarthy	worden	de	mythes	van	de	WASPS,	de	White	Angelsaksische	protestanten	en	allerlei	puriteinse	

gemeenschappen onbarmhartig afgebroken.”72  Later voegt hij hier nog aan toe: “Genadeloos scheurt de kun-

stenaar	de	leugenachtige	beelden	van	een	‘gezonde’	wereld	in	stukken.”73  Stoeber gebruikt heftige woorden en 

spitst McCarthy’s speerpunt zeer nauw toe tot een bepaalde groepering. Zou Stoeber hiermee cynisch doelen 

op de westerse kapitalistische wereld? Of McCarthy zelf zijn kunst nu echt zo toespitst op specifiek deze groep 

is niet duidelijk. Wel blijkt uit deze citaten dat Stoeber niet bang is om McCarthy’s oeuvre op een haast bonte 

manier aan te vullen. 

Robert Stasinski, een Zweedse curator en criticus, bekijkt de tentoonstelling ‘Head Shop/Shop Head’ gehouden 

in 2006 in Stockholm, zoals dat al in hoofdstuk 3 is aangegeven, met diverse brillen en beschrijft de verschil-

lende aspecten die hij waarneemt. Zo verklaart hij onder andere de titel van de tentoonstelling en beredeneert 

(citaat): “From	the	title	of	the	exhibition	‘Head	Shop/Shop	Head’,	one	can	extract	the	very	meat	of	his	latest	pro-

jects: the consumption and digestion of post-war culture.”74  Een mooie analyse in één zin, die min of meer het in 

dit hoofdstuk besproken speerpunt in het oeuvre van McCarthy in een notendop weet samen te vatten. Hoewel 

Stasinski met de term ‘post-war culture’ op een vrij abstracte manier doelt op de westerse wereld, vergelijkbaar 

met de term ‘popular culture’ die Klein gebruikt, lijkt het er niet op dat Stasinski zich, zoals Klein, voorzichtig wil 

opstellen. Toch laat hij zich niet uit over het kritische aspect in McCarthy’s kunst.

Hetzelfde geldt voor wat schrijver Halldór Björn Runólfsson opmerkt in een kort artikel in Flash Art (2004). 

Hierin recenseert Runólfsson de tentoonstelling ‘Sheep Plug’ in de galerie Kling & Bang in Reykjavik. Een ten-

toonstelling gehouden in 2005 waarvoor McCarthy met de toen nog levende kunstenaar Jason Rhoades (1965-

2006) samenwerkte. Runólfsson legt uit dat er maar liefst 200 ‘sheep plugs’ zijn gemaakt door de kunstenaars 

72  Stoeber 2002 (zie noot 63), p.294
73  Stoeber 2002 (zie noot 63), p.294
74  Stasinski 2006 (zie noot 65), p.111

Kritiek op de maatschappij buiten Amerika



51

en dat de galerie waar ze opgesteld staan door deze tentoonstelling meer lijkt op een warenhuis. Hij schrijft 

hierna (citaat): “This	is	a	murky	celebration	of	overproduction,	to	which	innocent	societies	with	strong	traditional	

leanings easily fall prey.”75  Een opmerking die duidelijk met een belerende vinger wijst naar westerse landen, 

hoewel dit er niet direct bij vermeld wordt. 

McCarthy’s kritiek op het westerse kapitalisme en overdadig consumentisme wordt door recensente Christine 

Vuegen erg direct benadrukt. Zij becommentarieert in het Nederlandse kunstmagazine Kunstbeeld (2007) de 

tentoonstelling ‘Air Born | Air Borne | Air Pressure’ in het Middelheimmuseum gehouden in 2007 (zie hoofdstuk 

2). Zij zegt (citaat): ”Met een mix van anarchie en humor zet hij de hakbijl in westerse waarden.”76  Op een smake-

lijke manier verwoordt zij onomstotelijk McCarthy’s speerpunt. Ook maakt ze een toespeling van minder directe 

aard (citaat): “De beelden pompen zuurstof in de samenleving die nog altijd verstikt in taboe.”77  Duidelijk is dat 

Vuegen begrijpt welke boodschap McCarthy wil uitdragen met zijn inflatables. Namelijk het publiek confronteren 

door het reusachtig opgeblazen, maar wel alledaagse elementen voor te schotelen, die daardoor een absurde 

bijsmaak krijgen. 

Tot slot de publicatie van Nieck de Bruijn, galeriehouder van de Amsterdamse galerie Upstream. Hij werd in 

2009 gevraagd door de redactie van Metropolis M om een stuk te schrijven over zijn favoriete kunstwerk. Hij 

koos voor McCarthy’s Bossy Burger (1991, afb.4) en spreekt zijn waardering uit voor de kritische lading die de 

gefilmde performance met zich meedraagt. De Bruijn merkt op (citaat): “McCarthy laat hiermee op weergaloze 

wijze het beest in de mens zien en veegt achteloos het dunne laagje beschaving weg.”78  Hij zet zijn mening nog 

meer kracht bij en schrijft (citaat): “Ik vind het fascinerend dat een op het eerste oog misschien onbenullige en 

kinderachtige knoeipartij bij nader inzien zo intelligent vragen blijkt op te roepen over onze westerse samenle-

ving en tegelijk weet te ontroeren.”79  In de onderbouwing van zijn mening laat De Bruijn tevens het speerpunt 

van McCarthy aan de lezer helder doorschemeren. 

75  Halldór Björn Runólfsson, ‘Paul McCarthy and Jason Rhoades - Kling & Bang’, Flash Art 38 (2004),  p.134
76  Christine Vuegen, ‘Paul McCarthy’, Kunstbeeld 6 (2007), p.10
77  Vuegen 2007 (zie noot 76), p.10
78  Ruyters 2009 (zie noot 67)
79  Ruyters 2009 (zie noot 67)
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4.3 Samenvattend

In zeer weinig Amerikaanse artikelen wordt blijk gegeven van de kritiek van McCarthy op het westerse kapi-

talisme en consumentisme. Ook in vrij weinig Europese artikelen is die kritiek terug te vinden. Enerzijds is dit 

opvallend, gezien het belang dat McCarthy hecht aan de boodschappen in zijn kunst. Anderzijds valt het wellicht 

enigszins te beredeneren. Dit speerpunt sluit nauw aan bij het vorig geanalyseerde punt, namelijk de kritiek van 

McCarthy op de heersende Amerikaanse normen en waarden. Ook dat speerpunt wordt in Amerikaanse publica-

ties niet veel besproken, dus is het aannemelijk dat ook dit tweede aspect niet uitgebreid behandeld wordt in 

de magazines. 

Het aantal artikelen waarin het speerpunt wordt besproken komt grofweg overeen met het in het vorige hoofd-

stuk behandelde speerpunt. Dit geldt voor zowel de Amerikaanse als de Europese artikelen. Als we echter nader 

gaan bekijken welke Amerikaanse schrijvers over speerpunt een geschreven hebben, valt onmiddellijk op dat 

deze schrijvers ook vaak speerpunt twee betrekken in de publicatie. Dit geldt andersom ook. Als een Ameri-

kaanse schrij-ver niet over speerpunt een schrijft, blijkt dat ook speerpunt twee achterwege gelaten wordt. In 

de Europese teksten valt deze conclusie niet te trekken. De critici behandelen ofwel één van de speerpunten, 

of allebei. 
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5.0 Het choqueren en doorbreken van taboes

Speerpunt 3: Het doelbewust willen choqueren om aandacht te vestigen op zijn kunst en het willen doorbreken 

van taboes. De toeschouwers willen confronteren met maatschappelijk gevestigde normen, waarden en opvat-

tingen en het publiek op een carnavaleske en vaak zwaar seksueel getinte manier een spiegel voorhouden. 

Dit hoofdstuk richt zich op de vraag hoe er zowel in Amerikaanse als in Europese kunstmagazines geschreven 

wordt over de manier waarop Paul McCarthy het publiek wil choqueren. Hoe gaan de schrijvers hier inhoudelijk 

mee om?

5.1 Amerikaanse kunstmagazines

Het schrijven over het taboedoorbrekende element in McCarthy’s werk kan op allerlei manieren, want ook McCar-

thy heeft in veel verschillende vormen getracht te choqueren door op absurde wijze aandacht te vestigen op zijn 

kunst. Waarschijnlijk is de schrijfstijl van de auteur zeer bepalend voor de manier waarop men over McCarthy’s car-

navaleske ‘beeldentaal’ schrijft. Gezien de hoeveelheid Amerikaanse publicaties waarin McCarthy’s derde speer-

punt uit de doeken wordt gedaan, blijkt dit een aanlokkelijk gedeelte te zijn waar men smakelijk over wil schrijven. 

In acht van de veertien Amerikaanse teksten keert dit speerpunt terug, voor het merendeel van de artikelen zelfs 

zeer uitvoerig. Hoe wordt er gesproken over McCarthy’s taboedoorbrekende manier om iets aan de kaak te stel-

len? Hoe wordt er inhoudelijk geschreven over de manier waarop McCarthy het publiek een spiegel voorhoudt?

De recensie in Artnews (2001) van kunstcritica en verslaggeefster Suzanne Muchnic, gaat over de solotentoon-

stelling in Museum of Contemporary Art, Los Angeles, gehouden in 2001 (zie hoofdstuk 2). Muchnic schrijft in 

concrete bewoordingen hoe graag McCarthy het schokkende effect aangrijpt. Zij schrijft (citaat): “It’s easy to get 

lost in the obsessive mess of Paul McCarthy’s performances.”80  Verderop in de tekst staat (citaat): “Then there’s 

his	penis	fixation,	which	recurs	in	performances	and	sculptures	such	as	‘Spaghetti	Man’.”81  Ook geeft zij uitleg over 

wat McCarthy precies wil uitdragen met zijn obsessie, om het publiek te confronteren met seksuele elementen. Zij 

legt uit (citaat): “But	this	is	no	adolescent	orgy;	it’s	a	retrospective	of	an	influential	body	of	work	by	a	55-year-old	

veteran who skewers social taboos.”82  Muchnic geeft op objectieve wijze dit element in McCarthy’s oeuvre weer.

80  Suzanne Muchnic, ‘Paul McCarthy’, Artnews 2 (2001) 100, p.160
81  Muchnic 2001 (zie noot 80), p.160
82  Muchnic 2001 (zie noot 80), p.160
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De kunstcritica Kim Levin behandelt McCarthy’s aanpak van het doorbreken van taboes in haar tekst op on-

geveer dezelfde wijze als Muchnic. Levin’s recensie in Artnews (2008) beschrijft zowel de tentoonstelling in 

Whitney Museum in New York ‘Central Symmetrical Rotation Movement – Three Installations, Two Films’ ge-

houden eind 2008, als McCarthy’s oeuvre in het algemeen. Zonder al te veel bijzaak behandelt zij een aantal 

werken uit de tentoonstelling en ook schetst zij de invloed die kunstenaars hebben gehad op McCarthy. Levin 

behandelt het schokeffect dat McCarthy’s kunst kan hebben op een bijna net zo’n beschrijvende toon. Zij zegt 

(citaat): “No	messy	ketchup,	no	Bossy	Burger,	no	Santas	with	butt	plugs,	no	ham-fisted	gloves.	You	won’t	find	the	

maniacal scenarios or primal acting out that Paul McCarthy has long been known for in this exhibition.”83   Levin 

verwerkt dit element overzichtelijk.

Barbara Pollack grijpt in haar artikel in Artnews (2001) de kans om haar ervaring en mening over McCarthy’s 

werken smeuïg te beschrijven. Zij stelt (citaat): “Even	in	an	era	of	‘Hannibal’	and	‘South	Park’,	these	works	are	

transgressive in the extreme.”84  Ook zegt ze (citaat): “These	works	are	at	once	disgusting	and	poignant,	display-

ing an aesthetic so idiosyncratic that it almost overrides their raw content.”85  Dat Pollack geraakt is door het 

schokkende en taboedoorbrekende effect van McCarthy’s werken laat zij duidelijk weten. Doordat zij zichzelf 

min of meer de rol aanmeet van ‘geschokte bezoeker’ en vanuit dit perspectief kijkt, wordt het artikel erg inte-

ressant om te lezen.

Bruce Hainley, een criticus, die vooral focust op kunst en kunstenaars afkomstig uit Los Angeles, heeft meerdere 

artikelen geschreven over Paul McCarthy. Hainley schrijft vaak over de spiegel die McCarthy op schokkende 

wijze de maatschappij weet voor te houden. De criticus doet dit meestal door een kunstwerk te beschrijven en 

hierover tot in detail de weerzinwekkende elementen te benoemen. Zo beschrijft hij in Artforum (2000) het 

kunstwerk Santa’s Remains (1996): “To	see	‘Santa’s	Remains’,	a	slide	of	the	abused	Santa	suit	and	mask	from	the	

Tokyo	performance,	depleted	and	rank	as	a	week-old	condom,	is	to	find	the	sublime	embedded	in	the	abject	like	

a pregnant tick.”86  Alsof de schokkende beelden van de kunstenaar nog niet aanstootgevend genoeg zijn, doet 

Hainley graag nog een flinke duit in het zakje door dit kunstwerk met een rijke fantasie te beschrijven.

Een jaar later (in 2001) verschijnt er weer een artikel over Paul McCarthy geschreven door Bruce Hainly, dit keer 

gepubliceerd in Frieze Art Magazine. Ook in dit artikel beschrijft Hainly uitvoerig en op creatieve wijze de 

83  Kim Levin, ‘Paul McCarthy’, Artnews 8 (2008) 107, p.143
84  Pollack 2001(zie noot 58), p.189
85  Pollack 2001(zie noot 58), p.189
86  Bruce Hainley, ‘Paul McCarthy’, (2000) artikel geciteerd van: website Artforum <http://artforum.com/archive/id=312> (15 februari 2010)
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burleske performances, besmeurde kunstwerken en misselijkmakende films van Paul McCarthy. Echter, bij het 

beschrijven van het werk Heidi (1992, afb.9) in samenwerking met Mike Kelley (1954), lijkt het alsof Hainly op 

gelijke hoogte wil komen staan met Paul McCarthy door plotseling ook te gaan choqueren. Hij stelt de vraag: 

“How	does	the	artist	equal	the	strange	fucked-up	nature	of	the	always	proliferating	stuff	already	in	the	world?”87  

Hainly gaat op onverklaarbare wijze over van creatieve metaforen naar vrij grove woorden en binnen dit artikel 

komt dit vreemd over.

Jennie Klein beziet het schokkende karakter van McCarthy’s kunstwerken weer op een geheel andere manier 

dan bij bovengenoemde schrijvers kan worden waargenomen. Zij beschrijft in PAJ (2001) McCarthy’s kunst 

niet zo keurig als Muchnic en Levin, noch gebruikt zij grove woorden. Zij zegt krachtig (citaat): “Like much of 

McCarthy’s	work,	it	is	simultaneously	repellent	and	seductive,	repulsive	and	compelling.”88  Ook grijpt zij heel 

sterk de beleving en reactie van de beschouwer aan om te illustreren wat de uitwerking van McCarthy’s kunst 

kan zijn. Zij zegt (citaat): “The	performance	ended	when	the	audience,	unable	to	stomach	the	performance	any	

longer,	left	the	room.	So	repulsive	was	this	performance	that	the	viewers…	had	to	literally	fight	not	to	vomit.”89  

Doordat Klein het publiek een grote rol geeft in haar artikel, wordt de tekst levendig en geeft ze de lezer een 

helder beeld van het weerzinwekkende onderdeel van McCarthy’s kunst.

Recensente Emma Firman hanteert dezelfde verteltechniek als Klein; ook zij kijkt door de ogen van het publiek. 

In Artnews (2008) schrijft ze over de tentoonstelling ‘Head Shop/Shop Head’ (zie hoofdstuk 2), een reizende 

tentoonstelling gehouden in 2007 in Aarhus Museum of Art, Denemarken, en begint de eerste regel met (ci-

taat): “As	visitors	walked	around	‘Head	Shop/Shop	Head’,	this	retrospective	spanning	40	years	of	Paul	McCarthy	

videos…” 90  Ze houdt vast aan deze toon en vervolgt met het beschrijven van een kunstwerk (citaat): “When 

stepping	into	the	space	containing	the	multipart	sculpture	and	video	installation	‘Pirate	Project’,	viewers	might	

have felt they had entered a cross between a freak show and a snuff movie.”91  Firman vertelt niet haar eigen 

ervaring, zoals Pollack dat wel sterk doet, maar zij neemt afstand en reflecteert min of meer op de kunst van 

McCarthy en de reactie van het publiek. 

87  Bruce Hainley, ‘Paul McCarthy’, (2001) artikel geciteerd van: website Frieze Art Magazine <http://www.frieze.com/issue/review/paul_  
 mccarthy/> (15 februari 2010)
88  Klein 2001 (zie noot 59), p.11
89  Klein 2001 (zie noot 59), p.15
90  Emma Firman, ‘Paul McCarthy’, Artnews 5 (2008) 107, p.163
91  Firman 2008 (zie noot 90), p.163
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5.2 Europese kunstmagazines

Net zoals in de Amerikaanse vakliteratuur is het schokeffect van McCarthy’s kunst een geliefd onderdeel in allerlei 

Europese kunstmagazines. Het wordt dan ook met regelmaat aangegrepen door schrijvers om passages rijkelijk 

te illustreren of kleurrijk te maken. In maar liefst elf van de dertien teksten wordt gemeld dat McCarthy doel-

bewust op onthutsende wijze het publiek wil confronteren met de gevestigde normen, waarden en gewoontes. 

Ook is er, evenals bij de Amerikaanse artikelen, veel diversiteit in de teksten wat betreft de behandeling van dit 

aspect in McCarthy’s oeuvre. Maar op welke manier wordt dit onderwerp dan aangegrepen en vooral, hoe wordt 

er inhoudelijk over dit onderwerp gesproken in Europese vakbladen? Hieronder zullen de meest relevante en 

interessante passages worden besproken. 

De Zweedse curator Robert Stasinski behandelt het schokkende aspect in McCarthy’s kunst meerdere malen in 

zijn artikel, gepubliceerd in Flash Art (2006). Hij beschrijft een aantal keer hoe de beelden uit de reizende ten-

toonstelling ‘Head Shop/Shop Head’ (zie hoofdstuk 2), in 2006 al gehouden in Stockholm, kunnen overkomen. 

Bijvoorbeeld (citaat): “Paul	McCarthy	biggest	retrospective	presentation	to	date	is,	in	short,	uncanny.”92  En ook 

(citaat): “The	display	is	both	reassuring,	in	its	obvious	criticality,	and	extremely	distasteful.”93  Uiteindelijk komt 

Stasinski tot de ongezouten conclusie (citaat): “Paul	McCarthy	delves	in	cultural	masks,	identities	and	taboos,	but	

with a literal cock-and-ass perspective.”94  Stasinski laat het element graag naar voren komen en gebruikt het 

zodanig dat zijn tekst aantrekkelijk wordt om te lezen. 

Kunstcriticus en –historicus Sven Lütticken begint zijn artikel, geschreven voor het Vlaams kunsttijdschrift De 

Witte Raaf (2004) met de uitwerking die het schokeffect van McCarthy’s oeuvre door de jaren heen heeft bewerk-

stelligd. Lütticken opent (citaat): “Het is alsof het satanisme staatsgodsdienst is geworden: Paul McCarthy is sinds 

enkele jaren een van de groten van de kunstwereld…”95  Dat Lütticken deze positie niet gepast vindt voor McCar-

thy laat hij ook merken. In zijn mening haalt de kunsthistoricus enkele karakteristieken van McCarthy’s oeuvre 

aan. Hij laat weten (citaat): “Dit is een curieuze positie voor een kunstenaar die alles omarmt wat abject en met 

taboe beladen is…”96  Doordat Lütticken zijn artikel laat beginnen met dit onderwerp, zorgt hij voor een pakkende 

opening waarbij de lezer een prikkel krijgt om verder te lezen. Ook Lütticken schijnt het abjecte en het met taboe 

beladende aspect in McCarthy’s kunst te omarmen, hoewel hij doet voorkomen alsof hij het min of meer afwijst.

92  Stasinski 2006 (zie noot 65), p.111
93  Stasinski 2006 (zie noot 65), p.111
94  Stasinski 2006 (zie noot 65), p.111
95  Sven Lütticken, ‘Paul McCarthy’, (2004) artikel geciteerd van: website De Witte Raaf <http://dewitteraaf.stylelabs.com/web/flash/con 
   tent.asp?struct_id=8&pagetype=search&language_id=2&site=DWR_site&pagecount=1> (26 april 2010)
96  Lütticken 2004 (zie noot 95)
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Hoewel schrijfster Esther Buss hier wel erg veel haar best voor doet, kan zij met gebruikmaking van een span-

nende opening om de lezer te prikkelen helaas niet meekomen. In het Duitse kunstmagazine Texte zur Kunst 

(2005) schrijft zij een recensie over de tentoonstelling ‘Lala Land Parody Paradise’ in Haus der Kunst (zie 

hoofdstuk 2), gehouden in 2005. Zij opent haar inleiding als volgt (citaat, vertaald uit het Duits): “De uit de hand 

lopende	installatie,	het	confronterende	arrangement	van	rekwisieten	en	de	sinistere	welsprekendheid	van	onder-

buikgevoelens	van	de	Westkunst	kunstenaar	Paul	McCarthy	spelen	op	een	eigen	manier	een	‘Giant	League’….”97 

Het is alsof Buss in één regel zoveel mogelijk McCarthy’s kenmerken wil vatten. Ook tracht zij dit nog eens in een 

proza-achtige stijl te doen. Waar andere schrijvers daarentegen dit element erg dynamisch kunnen verwoorden, 

slaat Buss jammerlijk door in hoogdravende zinnen. De uitwerking roept eerder verwarring op dan de prikkel 

om verder te lezen.

Net als Lütticken en (een poging van) Buss, zet ook recensente Claudia Bodin de absurde en aanstootgevende 

aspecten uit McCarthy’s oeuvre in, om haar tekst in Art Magazin (2009) krachtig te beginnen. Zij opent heel 

direct en confronterend met het volgende (citaat, vertaald uit het Duits): “Monsterachtige	penissen,	een	mas-

turberend	Sneeuwwitje,	perverse	kikkers:	Paul	McCarthy	en	Mike	Kelley	dalen	in	hun	nieuwe	tentoonstelling	af	

naar de gebroeders Grimm…”98  Bodin waardeert de aanpak van de kunstenaars (ook van Kelley in dit geval) en 

ze sluit af met een regel waarin ze hier blijk van geeft. Ze stelt (citaat, vertaald uit het Duits): “Zolang de ten-

toonstelling	duurt,	zal	ze	in	maatschappelijk	bewustzijn	woelen.	Daarin	zijn	Kelley	en	McCarthy	meester.”99 

Christine Vuegen beschrijft in haar artikel, gepubliceerd in het Nederlandse kunstmagazine Kunstbeeld (2007), 

zoveel mogelijk verschillende aspecten uit McCarthy’s oeuvre. Vooral de carnavaleske en burleske kant van Mc-

Carthy’s ideeën licht zij groots uit. Hierdoor komt zij uiteindelijk tot een conclusie over McCarthy’s identiteit, 

zij zegt (citaat): “Niet verwonderlijk dat de reputatie van vunzige viezerik hem voorbijsteekt. Zelf voelt hij meer 

voor de rol van de kunstenaar als clown.”100  Ook de opblaasbare sculpturen die te zien waren in het Middelheim-

museum bij de tentoonstelling ‘Air Born | Air Borne | Air Pressure’ in 2007 bedeelt Vuegen een rol toe. Zij zegt 

hierover (citaat): “De beelden pompen zuurstof in de samenleving die nog altijd verstikt in taboe.”101  McCarthy’s 

taboedoorbrekende manier om iets aan de kaak te stellen vertaalt Vuegen in een rollenpatroon van de kunste-

naar en zijn kunstwerken. 

97   Buss 2005 (zie noot 35), p.195
98   Bodin 2009 (zie noot 66)
99   Bodin 2009 (zie noot 66)
100 Vuegen 2007 (zie noot 76), p.10
101 Vuegen 2007 (zie noot 76), p.10
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De tekst van galeriehouder Nieck de Bruijn in Metropolis M (2008) is net als het artikel van Barbara Pollack, 

veel persoonlijker van aard. Ook hij meet zich min of meer de rol aan van ‘geschokte bezoeker’. De Bruijn zegt 

over McCarthy’s werk Bossy Burger (1991, afb.4) (citaat): “Verbijsterd,	overrompeld	en	walgend,	maar	met	ver-

hoogde hartslag en totaal gefascineerd heb ik lange tijd naar het videoscherm zitten staren.”102  De Bruijn legt 

vervolgens zelf een verband tussen McCarthy’s schokkende werken en de mate waarin dit een afspiegeling is 

van de maatschappij. Hij stelt (citaat): “De	hele	setting,	inclusief	zijn	verkleedpartijen,	bezorgen	een	gevoel	van	

ontzetting	en	walging,	vergelijkbaar	met	de	weerzin	die	je	overvalt	als	je	op	het	journaal	hoort	van	een	groot	

internationaal kinderpornonetwerk… of de zoveelste jonge massamoordenaar op een High School.”103 

5.3 Samenvattend

In verschillende teksten wordt er veelvuldig over McCarthy’s derde speerpunt gesproken. Er is een groot ver-

schil in de manier waarop schrijvers dit onderwerp aanpakken. Zo benaderen sommigen dit speerpunt van een 

afstand. Muchnic en Levin hangen hier zelf geen waardeoordeel aan op, of geven er geen eigen mening over. 

Andere schrijvers kunnen haast niet anders dan er een heldere opinie over te formuleren, zoals Bodin en Lüt-

ticken. 

Onder meer Firman en Hainley halen het speerpunt in McCarthy’s werk aan door middel van het beschrijven van 

een bepaald kunstwerk. Soms ook wordt er uitgegaan van het perspectief van de beschouwer, zoals Klein dat 

doet. En een enkele keer beschrijft een recensent het schokkende karakter van McCarthy vanuit een persoon-

lijke opvatting, zoals De Bruijn. 

 

102  Nieck de Bruijn, ‘1:1 Bossy Burger, Paul McCarthy’, Metropolis M (2008) 2, p.17
103  Bruijn de 2008 (zie noot 102), p.17
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6.0 Visie op de consumptiemaatschappij, reclamewereld en entertainmentindustrie

Speerpunt 4: Het aangrijpen van elementen van onder andere de consumptiemaatschappij, reclamewereld en 

entertainmentindustrie om dit vervolgens toe te passen in zijn eigen beelden.

Dit hoofdstuk richt zich op de vraag in hoeverre er in zowel Amerikaanse als Europese kunstmagazines wordt 

gesproken over Paul McCarthy’s gebruik van typische en herkenbare beelden vanuit de consumptiemaatschap-

pij, reclamewereld en entertainmentindustrie om dit vervolgens te vormen tot een eigen beeldentaal en nar-

ratief. En vooral hoe daar inhoudelijk precies over geschreven is.

6.1 Amerikaanse kunstmagazines

In tien van de veertien Amerikaanse artikelen wordt ‘iets’ besproken over het aangrijpen van typerende ele-

menten van de westerse wereld door McCarthy. Dit ‘iets’ is erg breed genomen, want in de meeste teksten wordt 

enkel en alleen het feit aangehaald dat McCarthy vaak op deze manier te werk gaat, en welke elementen hij zoal 

aangrijpt, maar hier blijft het dan ook bij. Er is bijna nergens een toelichting bijgevoegd over hoe en waarom hij 

dit doet. In uitsluitend drie van deze tien teksten staat wel een volledige uitleg wat McCarthy wil vertellen met 

zijn parodieën. Wat wordt er in de teksten, die wel grondig ingaan op McCarthy’s aanpak, precies besproken? En 

in hoeverre komt deze bespreking overeen met McCarthy’s uitgangspunten en bedoelingen?

Jennie Klein belicht in haar artikel in PAJ (2001) niet veel, maar wel zeer helder en fijn geformuleerd, McCarthy’s 

metaforische methode. Zij legt dit uit aan de hand van het werk The Garden (1992, afb.5). Ze meldt (citaat): “The 

Garden,	as	with	much	of	McCarthy’s	work,	engages	with	the	themes	of	interfamilial	sexuality,	abject	and	abjected	

masculinity,	familial	relations	as	portrayed	by	Disneyland	and	television,	and	the	voyeurism	engendered	by	our	

media culture.”104 In één regel weet Klein verschillende aspecten van het gedachtegoed van McCarthy te treffen 

en te verwoorden. De aspecten die zij waarneemt in het werk The Garden grijpt zij aan om ook in meer algemeen 

opzicht de kunstenaar te kenschetsen. 

De tekst uit een artikel van Rachel Harrison in Artforum (2005) gaat zeer uitgebreid in op hoe McCarthy 

elementen van de westerse reclamewereld en entertainmentindustrie als beeldentaal gebruikt om maatschap-

104  Klein 2001 (zie noot 59), p.11

Visie	op	consumptiemaatschappij,	reclamewereld	en	entertainmentindustrie



61

pelijke zaken aan te kaarten. Het citaat uit haar artikel dat al is aangehaald bij speerpunt twee (zie hoofdstuk 4), 

is ook hier van toepassing. Harrison stelt (citaat): “Pirates are of course associated with rapacious pillaging mo-

tivated	by	excess	and	greed,	a	parallel	to	our	age	of	global	capitalism,	‘coalitions	of	the	willing’,	and	the	blurred	

boundaries of power between nations and corporations.”105  Het citaat beschrijft niet alleen de kritiek van McCar-

thy op de westerse consumptiemaatschappij en het kapitalisme. Ook merkt Harrison op waarom McCarthy vaak 

piraten gebruikt in zijn kunst, namelijk om de roofzuchtige en hebberige kant van het kapitalisme te belichten. 

Echter, Harrison stelt tevens een kritische vraag bij deze aanpak van McCarthy (citaat): “Does the parodic na-

ture	of	McCarthy’s	production	blunt	our	ability	to	recognize	these	parallels…?”106 De schrijfster vraagt zich af of, 

nadat McCarthy zijn eigen narratief heeft aangebracht, de beschouwers nog wel kunnen herkennen wat de kun-

stenaar aan de kaak wil stellen. Gaat de kunstenaar niet te ver in het aankleden van zijn eigen verhaal? Gebeurt 

er niet teveel in McCarthy’s films en performances om nog de boodschap helder te kunnen destilleren? Toch is 

Harrison positief over de aanpak van McCarthy en dit laat zij blijken aan het einde van het artikel. Ze sluit af met 

(citaat): “And that an artist can still make use of parody without it being a burned rhetorical gesture.”107

Ook Alison Gingeras probeert in Artforum (2005) duidelijk uit te leggen hoe en waarom McCarthy teruggrijpt 

op bekende aangelegenheden om dit te vervormen tot zijn eigen beeldmateriaal. Let wel, het voorbeeld dat 

Gingeras aankaart, is toevallig net van een andere aard dan McCarthy doorgaans gebruikt. In de tentoonstelling 

‘Lala Land Parody Paradise’ (zie hoofdstuk 2), gehouden in 2005 in München steekt McCarthy voor de verande-

ring zijn oeuvre in een Duits jasje en dit is een uitzondering. Met de kunstwerken op deze tentoonstelling grijpt 

de kunstenaar geen aspecten van de vermaakindustrie of reclamewereld aan, maar voert terug op de scha-

duwkant van de geschiedenis van Duitsland. Gingeras legt uit (citaat): “This signaled one of the main leitmotifs 

of	the	show:	McCarthy	took	on	het	specters	of	Germany’s	past	while	simultaneously	importing	(and	lampooning)	

the	most	grotesque	aspects	of	Americana.”108  Los van de verandering van de uiterlijke kenmerken en de vorm, 

blijft McCarthy inhoudelijk wel dicht bij zijn vertrouwde aanpak. Namelijk het publiek confronteren met wes-

terse, en toch ook weer Amerikaanse maatschappelijke kwesties. 

105  Harrison 2005 (zie noot 44), p.70
106  Harrison 2005 (zie noot 44), p.69
107 Harrison 2005 (zie noot 44), p.70
108  Gingeras 2005 (zie noot 61)
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6.2 Europese kunstmagazines

Hoe vaak en in welke Europese artikelen wordt er aangehaald hoe McCarthy elementen van onder andere de 

consumptiemaatschappij, reclamewereld en entertainmentindustrie aangrijpt om dit vervolgens toe te passen 

in zijn eigen beelden? Een inventarisatie hiervan maken blijkt niet heel eenvoudig. In geen enkele tekst zijn 

letterlijk McCarthy’s bedoelingen verwoord als in de drie bovengenoemde Amerikaanse artikelen. In tien van 

de dertien teksten stipt men wel aan, net zoals in het gros van de Amerikaanse artikelen, dat McCarthy vaak 

typische aspecten van de westerse maatschappij aangrijpt. Maar in vier artikelen hiervan wordt er verder niet 

dieper of uitvoeriger op ingegaan. In de overige zes artikelen wordt hier wel meer op ingesprongen, weliswaar 

op impliciete wijze. Wat bespreken de teksten, die wel ingaan op McCarthy’s aanpak? En in hoeverre komt deze 

bespreking overeen met wat McCarthy’s uitgangspunten en bedoelingen zijn? 

Recensent Frank-Alexander Hettig behandelt in zijn artikel, gepubliceerd in Kunstforum International (2000), 

het begin van McCarthy’s oeuvre. Hij schrijft over McCarthy’s films en performances in zijn vroege periode, de 

jaren ‘70 en ‘80. Hettig ziet hierin een parallel met bepaalde kwesties vanuit de maatschappij. Hij stelt (citaat, 

vertaalt uit het Duits): “Zijn verwijzingen naar kindertelevisie en sprookjes formuleerden zijn focus met betrek-

king tot seks en geweld binnen de kinderjaren en in gezinssituaties. Maar ook op zelfervaring en vragen over ge-

slachtelijke	identiteit	en	welke	rol	men	speelt,	stonden	hierbij	op	de	voorgrond.”109  Hettig zet hier een gevoelig, 

maar vooral complex punt uit McCarthy’s oeuvre uiteen, gebruik makend van de juiste en gepaste termen. 

Het artikel, geschreven door Michael Stoeber ook gepubliceerd in Kunstforum International (2002), gaat in op 

het element voedsel, een vaak gezien onderdeel in McCarthy’s kunstwerken. Stoeber schrijft (citaat, vertaald uit 

het Duits): “Doordat	de	kunstenaar	het	aanbod	van	McDonalds	als	quasi	oer-Amerikaanse	gerechten	in	zijn	ac-

ties	aangrijpt	en	incorporeert,	gebruikt	hij	ze	zo	dat	ze	in	een	volledig	andere	context	gezien	worden.	Mayonaise	

wordt	sperma,	ketchup	wordt	bloed	en	chocolade	wordt	poep.	McCarthy	schokt	niet	alleen	de	geheiligde	voed-

selidealen	van	de	natie,	maar	hij	scheurt	haar	ook	het	onnatuurlijke	koele	masker	van	puriteinse	zelfbeheersing	

van het gezicht.”110  In dit citaat, waar tevens een overlapping te traceren valt met het citaat in hoofdstuk 2, zet 

Stoeber helder uiteen wat McCarthy’s bedoelingen zijn van zijn ideeën achter het metafoor voedsel. De schrijver 

blijft niet aan de oppervlakte maar raakt hiermee een diepere laag in McCarthy’s oeuvre.

109  Frank-Alexander Hettig, ‘Paul McCarthy’, Kunstforum International (2000) 153, p.423
110  Stoeber 2002 (zie noot 63), p.293
111  Lütticken 2004 (zie noot 95)
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Sven Lütticken plaatst in zijn artikel van het Vlaamse kunsttijdschrift De Witte Raaf (2004) een verband tussen 

de werkwijze van McCarthy en die van mediaconglomeraat Disney. Lütticken laat de lezers merken dat hij niet 

veel lof heeft voor dit aspect uit McCarthy’s oeuvre. Hij schrijft (citaat): “Al te vaak is het werk van McCarthy 

schematische	anti-Disney,	even	oninteressant	als	de	zoveelste	prequel	of	sequel	van	‘The	Lion	King’	bij	de	kassa	

van	de	supermarkt;	het	gaat	evenzeer	om	een	huisstijl	die	er	industrieel	wordt	ingeramd,	alleen	drijft	het	merk	

op	abjectheid	 in	plaats	van	 ‘cuteness’.”111  Ondanks de negatieve toon die de schrijver aanslaat, geeft hij wel 

enigszins informatie over een uitgangspunt van de kunstenaar. De schrijver maakt zich er wel snel van af, erg 

diep gaat hij niet in op McCarthy’s bedoelingen. Dat Lütticken deze methode van de kunstenaar afwijst zal 

waarschijnlijk een grote rol spelen in het feit dat hij hier niet al te veel aandacht aan besteedt.

Kunsthistorica en –critica Anna Dezeuze is in tegenstelling tot Lütticken positiever over de aanpak van McCarthy 

waarin hij speelt met parodieën en metaforen. Zij belicht in haar artikel in Art Monthly (2005) dan ook diverse 

manieren waarop McCarthy dit aspect toepast. Dezeuze schrijft (citaat): “Rejecting all forms of Disney-sanitisa-

tion,	McCarthy	gleefully	reminds	us	that	pirates	are	in	fact	the	sickest,	lewdest,	most	anarchic	and	ridiculous	of	

all	heroic	figures.”112  De krachtige woorden waarmee de schrijfster dit aspect in McCarthy’s oeuvre illustreert, 

geven blijk van erkenning van de inzichten van de kunstenaar. 

6.3 Samenvattend

Opvallend is dat er niet veel Amerikaanse artikelen en bijna net zo min Europese artikelen zijn waarin wordt 

belicht dat McCarthy elementen van de consumptiemaatschappij, de reclamewereld en de entertainmentindustrie 

aangrijpt om dit vervolgens toe te passen in zijn eigen beelden. De schrijvers die in hun artikel wel aandacht 

besteden aan dit speerpunt, gaan er uitvoerig en ook wel diepzinnig op in. Vaak halen schrijvers dit onderwerp 

aan door één kunstwerk of één aspect uit McCarthy’s oeuvre centraal te nemen om van daaruit heel specifiek 

uiteen te zetten wat McCarthy tracht te verbeelden. Dit is te zien bij Klein, Harrison, Stoeber en Dezeuze. 

Kennelijk is dit speerpunt een punt van verschillende kritieken. Harrison en Dezeuze waarderen dit onderdeel 

uit McCarthy’s oeuvre, maar Lütticken geeft eerder een afwijzend oordeel. 

112  Anna Dezeuze, ‘Paul McCarthy’, Art Monthly (2005) 292, p.36
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afb. 27 Paul McCarthy, Cultural Gothic, 1992, installatie, hout, staal, 244 x 244 x 244 cm., b.n.t. 
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afb. 28 (linksboven) Paul McCarthy, Family Tyranny, 1987, performance video, b.n.t. 
afb. 29 (rechtsboven) Paul McCarthy en Damon McCarthy, Pirates Video, 2005, performance video. 
Hauser & Wirth, Zürich
afb. 30 (onder) Paul McCarthy, Santa’s Chocolate Shop, 1997, performance video, b.n.t. 
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7.0 Vergelijking

In dit hoofdstuk zal de daadwerkelijke vergelijking van de Amerikaanse en Europese kunstkritieken plaatsvin-

den. Daarnaast zal er in paragraaf twee een vergelijking worden gemaakt tussen ‘andersoortige’ Amerikaanse 

en Europese teksten, en wel teksten uit tentoonstellingscatalogi. 

7.1 Vergelijking kunstkritische teksten

De bestudering van Amerikaanse en Europese kunstmagazines met betrekking tot kritieken over Paul McCarthy 

opent mogelijkheden om ze met elkaar te vergelijken. De analyse is gemaakt op basis van vier speerpunten 

die in het oeuvre van McCarthy de boventoon voeren. Overzichtelijk is het, conform de hoofdstukken, om deze 

speerpunten als leidraad aan te houden voor een systematische en puntsgewijze vergelijking. Welke overeen-

komsten zijn er tussen de kunstkritieken? En welke verschillen kunnen waargenomen worden in de recensies 

over Paul McCarthy?

Het eerste geanalyseerde speerpunt behandelt de maatschappijkritische houding van McCarthy ten opzichte 

van algemene normen en waarden binnen de Amerikaanse cultuur en samenleving. Wat direct opvalt bij het 

analyseren van de artikelen, is dat er zeer weinig overeenkomsten zijn op dit gebied. Alleen al het aantal ar-

tikelen over dit speerpunt loopt sterk uiteen. In Europese kunstmagazines wordt het onderwerp bijna twee keer 

zoveel besproken als in Amerikaanse magazines. Een verbazingwekkend feit dat indirect al laat vermoeden dat 

er op inhoudelijk gebied ook wel grote verschillen zullen zijn. 

En ja, ook inhoudelijk vallen er na grondige analyse grootse verschillen aan te wijzen. De belangrijkste punten 

waarin deze verschillen zitten zijn de toon en de inhoud van teksten. Amerikaanse kunstcritici die over het 

onderwerp schrijven hebben de neiging om McCarthy’s kritische houding te bagatelliseren. In de Europese 

artikelen echter, wordt volop creatief en gevarieerd over het onderwerp gesproken. In het algemeen krijgt dit 

thema in de onderzochte Amerikaanse artikelen weinig aandacht, terwijl dit toch een van de hoofdzaken binnen 

McCarthy’s gehele oeuvre is. 
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Het tweede speerpunt betreft de algemene kritiek van McCarthy op de westerse consumptiemaatschappij en 

het kapitalisme, hoofdzakelijk buiten Amerika. Een onderwerp dat nauw aansluit bij het voorgaande speerpunt. 

Hoewel ook hier een vermoeden kan ontstaan van grote verschillen blijkt dit na analyse toch niet zo te zijn. 

Wederom in zeer weinig Amerikaanse artikelen wordt deze kwestie aangehaald. Echter, ook in de Europese 

artikelen valt op dat het onderwerp niet vaak wordt behandeld. Overeenkomstig tussen zowel de Amerikaanse 

als de Europese artikelen is dat schrijvers uit beide continenten die dit speerpunt wel aangrijpen, hier gedegen 

en kritisch mee omgaan. 

Het derde speerpunt omvat het doelbewust willen choqueren van McCarthy om aandacht te vestigen op zijn 

kunst en het willen doorbreken van taboes. Na analyse valt op te merken dat veel critici dit onderwerp vol 

overgave aangrijpen. Het is kennelijk een aspect in McCarthy’s oeuvre dat zich ervoor leent om er creatief en 

uitbundig over te schrijven. 

De meest opvallende verschillen tussen de Amerikaanse en Europese artikelen lijken, met betrekking tot dit 

speerpunt, geheel niet meer traceerbaar voor wat betreft de afkomst van de criticus. Alleen nog maar in de 

schrijfstijl van de criticus onderscheiden de teksten zich van elkaar. Dit derde speerpunt leent zich niet alleen 

voor creatief en uitbundig schrijven, het nodigt vooral ook uit tot het bijdragen van een persoonlijke mening van 

de schrijver. Op dit gebied is er geen verschil meer tussen Amerikaanse en Europese critici. Belangrijker is dat 

de critici zich op dit vlak onderling individueel van elkaar weten te onderscheiden.

 

Speerpunt vier, het aangrijpen van McCarthy van elementen uit de consumptiemaatschappij, reclamewereld en 

entertainmentindustrie en dit toepassen in zijn eigen beelden, is het laatste speerpunt in deze scriptie. Direct in 

het oog springend hierbij is het aantal artikelen waarin dit onderwerp besproken wordt. Zowel Amerikaanse als 

Europese schrijvers lijken het onderwerp niet veel aandacht te willen geven. Het tweede aspect dat opvalt bij 

het analyseren, komt voor een groot gedeelte overeen met wat is geconstateerd bij speerpunt drie. Er valt geen 

duidelijke tweedeling meer te maken in de onderzochte categorieën, maar belangrijker worden de creativiteit, 

stijl en inhoudelijke benadering van de criticus zelf. De diepgaande mate van aanpak waarop schrijvers te werk 

gaan en de wijze van beschrijven lopen in ieder artikel sterk uiteen. Het zou zo goed als misplaatst zijn om bij dit 

speerpunt een resoluut onderscheid te maken tussen Amerikaanse en Europese teksten. 
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7.2 Vergelijking catalogusteksten

Na de vergelijking te hebben gemaakt tussen kunstkritische teksten, zal nu een vergelijking volgen tussen tek-

sten uit tentoonstellingscatalogi. Het analyseren van catalogusteksten zal een diepere laag toevoegen aan het 

onderzoek. Catalogusteksten hebben een wezenlijk ander karakter dan kunstkritische teksten en deze onder-

linge verschillen maken het interessant om het gehele onderzoek duidelijk in perspectief te plaatsten. 

Het doel van een catalogustekst is om een kunstenaar of de tentoongestelde kunstwerken te analyseren om 

ze vervolgens te positioneren. Het duiden van de kunst staat voorop. Vaak is er voor de schrijver (museumdi-

recteur, verzamelaar, kunstcriticus) veel ruimte en tijd beschikbaar om de tekst te schrijven. Hierdoor zijn cata-

logusteksten uitvoeriger en grondiger dan kunstkritische teksten. 

Kunstkritische teksten zijn er om te informeren, om te analyseren, maar vooral om te evalueren. Schrijvers van 

kunstkritische teksten halen vaak de belangrijkste punten van de kunstenaar, tentoonstelling of kunstwerken 

aan. Minder gewichtige aspecten worden achterwegen gelaten omdat kunstkritische teksten over het algemeen 

korter zijn dan catalogusteksten en ook sneller geschreven moeten worden.

Overeenkomstig tussen de Amerikaanse tentoonstellingscatalogus en de Europese die geselecteerd zijn voor 

analyse is, dat ze allebei tussen 2000 en 2010 zijn uitgegeven. 

7.3 Amerikaanse catalogustekst

De Amerikaanse catalogustekst is een publicatie die is uitgegeven bij de tentoonstelling ’Paul McCarthy ’, ge-

houden in New Museum of Contemporary Art, New York in 2000. Het is een overzichtstentoonstelling met 

foto’s, video’s en installaties vanaf 1973 tot aan 2000. De tekst is geschreven door Lisa Phillips, de toenmalige 

directrice van het museum en draagt de titel ‘Paul McCarthy’s Theater of the Body’.
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Speerpunt een, de maatschappijkritische houding van McCarthy tegenover een aantal algemene normen en 

waarden binnen de Amerikaanse cultuur, haalt Phillips meerdere malen aan. Zo ziet zij Los Angeles, de stad 

waar McCarthy zijn werkstudio heeft, als grote inspiratiebron voor de kunstenaar. Ze ziet een aantal parallel-

len tussen L.A. en de rest van Amerika in McCarthy’s werk (citaat): “It is these contrasts of contemporary life 

(intensified	in	a	city	like	L.A.),	between	the	real	and	the	imaginary,	the	revealed	and	the	hidden,	that	has	fuelled	

McCarthy’s	work.	He	makes	plain	the	dysfunctionalism	of	the	American	dream	using	L.A.,	 the	entertainment	

capital,	 ‘as	a	paradigm.’”113  Onomstotelijk maakt Phillips de lezer een belangrijk aspect in McCarthy’s oeuvre 

duidelijk. 

Phillips weet vaker de vinger precies op de zere plek te leggen. Nadat zij de werken Hot	Dog,	Meat	Cake en Death 

Ship (afb.2, 3 en 18) heeft besproken komt zij tot de volgende conclusie die zij in het algemeen laat gelden voor 

de werken (citaat): “The	work	and	its	content	have	proven	deeply	disturbing	and	threatening,	as	they	challenge	

American core values and reveal underlying sinister forces.”114  Helder geformuleerd sluit deze regel naadloos 

aan op het beoogde speerpunt.

Over speerpunt twee, McCarthy’s kritiek op de westerse consumptiemaatschappij en het kapitalisme, ook 

buiten Amerika, wordt in de tekst opvallend genoeg niet gerept. Na de verhelderende opmerkingen van Phillips 

over het vorige speerpunt, is het achterwege laten van dit speerpunt zeer merkwaardig te noemen. Aangezien 

de twee speerpunten nauw op elkaar aansluiten, is het ook nog eens opvallend dat er zelfs geen overlapping 

traceerbaar is in de tekst. 

Bij het derde speerpunt, het doelbewust willen choqueren van McCarthy om aandacht te vestigen op zijn kunst, 

gaat Phillips weer breedvoerig te werk. Zij probeert de aard van McCarthy’s kunstwerken te beschrijven (citaat): 

“McCarthy’s	work	is	‘in	your	face,’	raw	and	visceral.	It	is	unrelenting	and	obsessive	in	its	anxiety	and	often	dif-

ficult,	even	painful,	to	look	at.”115  In al haar inspanningen om de juiste woorden te vinden voor het schokkende 

karakter van McCarthy’s werk, meldt Phillips niet dat de kunstenaar deze tactiek als instrument aangrijpt om 

zijn ideeën kracht bij te zetten. Veel later in de tekst komt zij hier nog wel even kort op terug en schrijft ze over 

de manier waarop McCarthy het publiek een spiegel voorhoudt, (citaat): “Social taboos are challenged through 

the presentation of a weirdly comic spectacle.”116 

113  Lisa Phillips e.a., Paul McCarthy, tent.cat. New York, (New Museum of Contemporary Art) 2000, p.3
114  Phillips e.a. 2000 (zie noot 113), p.3
115  Phillips e.a. 2000 (zie noot 113), p.2
116  Phillips e.a. 2000 (zie noot 113), p.3
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Het vierde speerpunt, het aangrijpen van elementen uit de consumptiemaatschappij, reclamewereld en enter-

tainmentindustrie om dit vervolgens toe te passen in McCarthy’s eigen beelden, haalt Phillips verscheidene 

keren en zeer uitvoerig aan. Zij rafelt het speerpunt zelfs uiteen en gaat op een aantal elementen afzonderlijk 

in. Opvallend is dat zij dit telkens doet door een verband te leggen met McCarthy’s maatschappijkritische hou-

ding ten opzichte van Amerikaanse normen en waarden. Zo zegt zij (citaat): “What interests him in particular are 

consumer	icons	from	the	entertainment	industry	–	Hollywood,	television,	theme	parks	–	and	how	these	sanitized	

images	intersect	with	the	dark	underside	of	American	life	where	child	abuse,	insanity,	rape,	pornography	and	

violence lurk.”117  Gedetailleerd somt Phillips op uit welke elementen van de entertainmentindustrie McCarthy 

zijn inspiratie haalt. Verderop in de tekst haalt ze het punt nog een keer aan en zegt (citaat): “Playing out al-

legories and narrative commentaries on American dreams and values through such archetypal characters as 

Santa	Claus,	Cowboys	and	Indians	of	the	Wild	West,	Pinocchio,	Heidi,	Mr.	Potato	Head,	Popeye	and	Olive	Oyl,	

cherished childhood icons are reinvisioned and adulterated with a unsettling ambivalence about the innocence 

of childhood.”118

Phillips gaat stapsgewijs verder en behandelt McCarthy’s kritiek op de consumptiemaatschappij. Zij zegt (citaat): 

“This	use	of	liquids	was	taken	to	further	extremes	shortly	thereafter	when	the	artist	began	to	focus	on	foodstuffs	

as	emblematic	of	American	Family	life	as	hamburgers,	hotdogs,	mustard,	mayonnaise,	catsup	and	chocolate.”119  

Net als in het vorige citaat is Phillips uitgebreid in haar opsomming, wat een rijke illustratie bewerkstelligt. 

Wederom koppelt ze dit speerpunt aan McCarthy’s houding ten opzichte van typisch Amerikaanse conventies, 

in dit geval de dagelijkse voedselgewoontes in Amerikaanse gezinnen. 

7.4 Europese catalogustekst

De Europese catalogustekst komt uit de publicatie die is uitgegeven bij de reizende tentoonstelling ‘Brain Box 

Dream Box’, gehouden in Centro de Arte Contemporáneo in Málaga en in Van Abbemuseum, Eindhoven, in 2004 

en 2005. De solotentoonstelling bevatte twee omvangrijke video-installaties uit 1996 en 2003, vier grootscha-

lige sculptuurensembles en ongeveer tweehonderd tekeningen van 1967 tot 2003. Deze niet eerder getoonde 

tekeningen vormden de ruggengraat van de tentoonstelling.  Het essay in de catalogus is geschreven door de 

117  Phillips e.a. 2000 (zie noot 113), p.2
118  Phillips e.a. 2000 (zie noot 113), p.3
119  Phillips e.a. 2000 (zie noot 113), p.5
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curator van de tentoonstelling120, Eva Meyer-Hermann, en draagt de titel ‘The Intangible Contained’.

Het eerste speerpunt, de maatschappijkritische houding van McCarthy tegenover een aantal algemene normen 

en waarden binnen de Amerikaanse cultuur, benoemt Meyer-Hermann maar een keer, vrij vooraan in de tekst. 

Dit doet ze terwijl ze het begin van McCarthy’s carrière beschrijft en ze verwijst naar overzichtstentoonstellin-

gen die hebben bijgedragen aan een goede start. Meyer-Hermann stelt (citaat): “These overview exhibitions did 

much	to	rehabilitate	an	artist	renowned	for	breaking	taboos	of	Middle	America,	with	its	outwardly	squeaky	clean	

image.”121  De curator maakt enkel een vage notitie van deze belangrijke pijler in McCarthy’s oeuvre.

Over speerpunt twee, McCarthy’s kritiek op de westerse consumptiemaatschappij en het kapitalisme, ook buiten 

Amerika, wordt in de Europese tekst, net zoals in de Amerikaanse, opvallend genoeg niet geschreven. 

Het derde speerpunt, het doelbewust willen choqueren van McCarthy om aandacht te vestigen op zijn kunst, 

wordt net als het eerste speerpunt amper besproken. Eenmaal laat Meyer-Hermann de lezer weten dat McCar-

thy’s kunst bij tijden een schokelement kan bevatten. Ze zegt (citaat): “Under	de	guise	of	widely	familiar	forms,	

and	at	times	with	a	shockingly	crass	vocabulary	of	artistic	representation,	McCarthy	delves	deep	into	the	indi-

vidual	and	collective	subconscious,	and	into	the	drives	that	are	intrinsic	to	human	beings.”122

Over het vierde speerpunt, het aangrijpen van elementen uit de consumptiemaatschappij, reclamewereld en 

entertainmentindustrie om dit vervolgens toe te passen in McCarthy’s eigen beelden, is Meyer-Hermann veel 

uitvoeriger. Wel blijft ze nog even bij de overzichtstentoonstellingen die in het verleden rondom McCarthy zijn 

gehouden en zegt (citaat): “A main focus in these presentations was the popular imagery drawn from Disney and 

Hollywood	which	first	emerged	with	the	objects	McCarthy	was	making	in	the	1990s.”123  En hier voegt ze aan toe: 

“Paul McCarthy was seen as a critical artist addressing the culture of spectacle and the social conditions deter-

mined by the media and advertising.”124  De benadering van McCarthy’s kunst door Meyer-Hermann is heel indi-

rect, ze beschrijft het oeuvre door een weergave te presenteren van voorgaande overzichtstentoonstellingen. 

 

120  Website Van Abbemuseum, Eindhoven <http://www.vanabbemuseum.nl/collectie-en-tentoonstellingen/details/tentoonstelling/> 
     (25 mei 2010)
121  Meyer-Hermann 2004 (zie noot 33), p.10
122  Meyer-Hermann 2004 (zie noot 33), p.10
123  Meyer-Hermann 2004 (zie noot 33), p.10
124  Meyer-Hermann 2004 (zie noot 33), p.10
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7.5 Samenvattend

Het springt direct in het oog dat er in de Amerikaanse catalogustekst zeer veel en uitvoerig over McCarthy’s 

maatschappijkritische houding wordt geschreven. Het lijkt alsof Phillips geen kans voorbij laat gaan om dit as-

pect te noemen en daarbij rijk te illustreren. Wat in deze tekst genoemd wordt, is precies het tegenovergestelde 

van wat blijkt uit de analyse van kunstkritische teksten.

Hieruit volgt een frappant resultaat: de constatering bij de kunstkritische teksten lijkt maar voor een gedeelte 

op te gaan voor de catalogusteksten. Immers, daar waar in Amerikaanse kunstkritieken weinig aandacht wordt 

besteed aan McCarthy’s maatschappijkritische houding ten opzichte van Amerika, wordt er in de Amerikaanse 

catalogustekst zeer uitgebreid op ingegaan. Voor Europa geldt echter precies het omgekeerde: in Europese 

kunstmagazines wordt over het algemeen veel geschreven over McCarthy’s maatschappijkritische houding ten 

opzichte van Amerika, maar opvallend weinig in de catalogustekst. 

Het zou toeval kunnen zijn. Er zijn per slot van rekening maar twee catalogusteksten geanalyseerd en deze zijn 

vrij willekeurig geselecteerd. De groepen geanalyseerde kunstkritische teksten daarentegen, telden veel meer 

artikelen. Daar is geen sprake van willekeur. Er zou ook een oorzaak bij de uiteenlopende aard van de teksten 

kunnen liggen. Er zijn bij beide soorten teksten andere punten waar op gefocust wordt. De tijd om een artikel te 

schrijven of de lengte van het artikel zouden een rol kunnen spelen.

Wat wel overeenkomt in de groep geanalyseerde kunstkritieken en de catalogusteksten, is dat de schrijvers zich 

individueel van elkaar weten te onderscheiden. Ook de schrijvers van de catalogusteksten hebben verschillende 

achtergronden. Vooral bij de tekst van Meyer-Hermann schemert haar beroep door. Zij beschrijft McCarthy’s 

oeuvre veelal door eerdere overzichtstentoonstellingen te analyseren en positioneren. Ze bekijkt McCarthy’s 

kunstwerken werkelijk vanuit de invalshoek van een curator. 
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Besluit

In de inleiding stelde ik de onderzoeksvraag: Schrijven Amerikaanse kunstcritici anders over Paul McCarthy dan 

Europese critici?

Deze vraag heb ik onderzocht door in de voorafgaande hoofdstukken steeds door middel van een aantal speer-

punten enerzijds de Amerikaanse kunstkritieken te analyseren over het werk van Paul McCarthy en anderzijds 

de Europese kritieken. Er zijn essentiële verschillen, maar ook sterke overeenkomsten tussen deze twee cate-

gorieën. De aard van de onderzochte speerpunten blijkt grotendeels de overeenkomsten of juist de verschillen 

te bepalen. 

Het grootste verschil is zichtbaar in het eerste speerpunt, de maatschappijkritische houding van McCarthy 

tegenover een aantal algemene normen en waarden binnen de Amerikaanse cultuur en samenleving. Over dit 

speerpunt wordt er op de eerste plaats niet alleen aanzienlijk minder geschreven door Amerikaanse critici dan 

door de Europese. Ook wordt er nog eens wezenlijk anders geschreven in Amerikaanse teksten. Bij dit speer-

punt is het zelfs mogelijk om de algemene conclusie te trekken, dat Europese critici veel vaker en diepgaander 

schrijven over McCarthy’s kritische houding ten opzichte van een aantal algemene normen en waarden binnen 

de Amerikaanse cultuur en samenleving dan Amerikaanse kunstcritici. 

Bij speerpunt twee, de kritiek op de maatschappij buiten Amerika, speerpunt drie, het choqueren en doorbreken 

van taboes en speerpunt vier, de visie op de consumptiemaatschappij, reclamewereld en entertainmentindu-

strie ligt het anders. Hierbij is het moeilijker om een algemene uitspraak te doen over de twee verschillende 

categorieën. Het valt op dat bij deze speerpunten eerder andere cruciale elementen een rol spelen, met name 

de individuele eigenschappen zoals schrijfstijl, creativiteit en achtergrond van de criticus. Er zijn dus verschillen 

waar te nemen tussen de artikelen afzonderlijk en niet zozeer meer tussen de twee categorieën. Om deze ver-

schillen over één kam te scheren met de afkomst van criticus en kunsttijdschrift zou tot een verkeerde conclusie 

leiden. 

Na een constatering te hebben gemaakt over de kunstkritische teksten is het resultaat van de onderzochte 

catalogusteksten zeer merkwaardig. Hier blijkt juist het tegenovergestelde: daar waar in Amerikaanse kunstkri-

tieken weinig aandacht wordt besteed aan McCarthy’s maatschappijkritische houding ten opzichte van Amerika, 

wordt er in de Amerikaanse catalogustekst zeer uitgebreid op ingegaan. En het omgekeerde geldt voor Europa: 

in Europese kunstmagazines wordt over het algemeen veel geschreven over McCarthy’s maatschappijkritische 

houding ten opzichte van Amerika, maar opvallend weinig in de catalogustekst.
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Volgens de huidige stand van zaken van kunstkritieken en -critici blijkt het überhaupt gecompliceerd om de 

praktijk te veralgemenen. Zoals Krauss en Ruyters al aangaven, verschuift de rol van de kunstcriticus. Ook de 

critici opgenomen in dit onderzoek blijken uiteenlopende achtergronden te hebben. Onder andere vanuit de 

educatie, zoals Jennie Klein en Michael Stoeber, vanuit het museumwezen zoals Alison Gingeras en Robert 

Stasinski, of vanuit het kunstenaarschap, zoals Rachel Harrison. Doordat de kunstkritieken niet meer eenduidig 

zijn terug te voeren naar een aantal basisregels, wordt het lastig om de kritieken in het juiste perspectief te 

plaatsen en te beoordelen. 

Deze scriptie biedt een aanzet tot extensief onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten en conclusie zou 

er verder onderzoek gedaan kunnen worden naar achterliggende oorzaken. De onderzochte artikelen in deze 

scriptie zijn geselecteerd aan de hand van strak omlijnde criteria. Zo zijn alle artikelen gepubliceerd binnen een 

bepaalde periode, namelijk tussen 2000 en 2010. Ten eerste is het interessant om te toetsen of de resultaten 

nog gelden wanneer de tijdsspanne wordt uitgerekt. Ook zou de selectie aan kunsttijdschriften kunnen worden 

uitgebreid. Zo zouden er meer magazines bij betrokken kunnen worden of kunstkritieken vanuit andere bron-

nen, zoals kranten, internet en boeken. Als tweede punt voor verder onderzoek zou er dieper op het speerpunt 

waar de meest cruciale verschillen zicht-baar zijn, ingegaan kunnen worden. Hoe komt het dat juist de 

Amerikaanse critici weinig schrijven over de maatschappijkritische houding van Paul McCarthy ten opzichte van 

de normen en waarden binnen Amerika? Zou er een bepaalde filterfunctie, bewust of onbewust, in het spel zijn? 

Zou het te maken hebben met een taboe dat nog altijd lijkt te heersen? Of zou het simpelweg een vorm van 

blindheid zijn, een punt uit McCarthy’s oeuvre dat zo voor de hand ligt, dat de critici het niet meer benoemen. 

Tot slot is het van belang dat er onderzoek gedaan wordt naar de recensenten en critici afzonderlijk die over 

McCarthy schrijven. Zij blijven per slot van rekening individuen met elk hun eigen achtergrond en visie. Iedere 

criticus focust zich op andere invalshoeken en hanteert andere maatstaven. Wat is de achtergrond van de 

kunstcriticus? Op welk gebied heeft de kunstcriticus zich gespecialiseerd? Alle bovengenoemde vragen kunnen 

interessant zijn om dieper in te gaan op de kunstkritische receptie van Paul McCarthy.
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Utrecht 2010, p.41
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afb.28: Paul McCarthy, Family Tyranny, 1987, performance video, Van Abbemuseum, Eindhoven. Foto: Peter-

sens af, M., Head Shop/Shop Head, 2006, p342

afb.29: Paul McCarthy en Damon McCarthy, Pirates Video, 2005, performance video. Hauser & Wirth, Zürich. 

Foto: Petersens af, M., Head Shop/Shop Head, 2006, p.609

afb.30: Paul McCarthy, Santa’s Chocolate Shop, 1997, performance video, b.n.t. Foto: Petersens af, M., Head 
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once circulated outside of the gallery space its meaning shifts as
does its status as an art object.

In offering up the figure of ‘Spectator T’ the event presents a
means to reflect on current debates concerning the idea of
socially engaged art practices. The wealth of responses to this
complex starting point enjoy varying degrees of success, but
therein lies their interest. Potentially what ‘Spectator T’ asks of
the artists involved is that they grapple with the question of
what they want from their audience.

MICHELLE ATHERTON is an artist and teaches at Sheffield Hallam
University.

� Paul McCarthy
Whitechapel Art Gallery London October 23 to January 6

Paul McCarthy’s major London exhibition is, undoubtedly, the
climax of his long love-hate relationship with Hollywood. The
fact that McCarthy has lived in California for over 30 years, his
increasing fascination with the infantilism of American culture,
and the irresistible opportunity to explore the most violent and
disgusting fantasies in the privacy of a film studio are only
some of the reasons why the artist has been attracted to Holly-
wood. Just add the idea of protesting against the Walt Disney
mythification of Pirates of the Caribbean (the title of the recent
blockbuster film and of a popular ride in Disneyland), the
access to impressive Hollywood sets and special effects techni-
cians, and you have all the ingredients for an explosive
grotesque parody.

Rejecting all forms of Disney-sanitisation, McCarthy glee-
fully reminds us that pirates are in fact the sickest, lewdest,
most anarchic and ridiculous of all heroic figures. Any doubt
about that should be swiftly removed by McCarthy’s drawings
and sculptures: everything about pirates, it emerges, is phallic
(their hats, their canons, their boats, their bloated noses), and

everything they do involves either violence (the multiple scars,
amputations and the artist’s repeated use of the phrase ‘cut off
penis’ relate this directly to castration anxieties) or sex (a sculp-
ture of a utopian island suggests that pirate bliss ultimately lies
in fucking pigs).

How exactly McCarthy got from his earlier, more minimalist
performances to such baroque excess is not exactly clear from
the exhibition, which leaves out a huge chunk of work created
between the late 70s and the 2001-05 ‘Caribbean Pirates’ project.
What seems obvious from the early performances, though, is
that McCarthy has always been interested in the body and its
repressed animal functions. There is a logical progression from
the artist painting lines on the gallery walls using his face, head
and shoulder in 72 to painting with his penis in 1974, thereby
poking fun at painters as the first macho figures in a series of
male models to be debunked. McCarthy’s interest in the materi-
ality of paint is echoed in his subsequent use of his own spit in
Glass, 1974 and then foodstuffs which act as generic – and par-
ticularly nauseating – excretions such as sperm, vomit and shit
as in Sailor’s Meat, 1975. As to the various body casts and pros-
thetics displayed in the upper gallery, they are of course direct
extensions of the artist’s body, allowing him (and his co-perform-
ers) to pursue ever more realistically violent, and self-parodying,
actions behind the mask of caricature. 

As it turns out, the works in the Whitechapel Art Gallery are
mere (unappetising) appetisers for McCarthy’s spectacular off-
site installation in a spookily dark and derelict warehouse in the
East End. Lit by projectors, the two large-scale film sets, empty
shells disorientatingly cut and completed by so-called Cakeboxes
(platforms and walls mounted on metal scaffolding) are
haunted, like crime scenes, by the sounds and projected images
of the messy performances that took place within them. Pirate
Party involves grotesque pirates cavorting around a prototypical
Frigate and wreaking havoc in a village inhabited by hapless
men and amorous wenches; Houseboat Party is a more domes-
tic scenario, loosely modelled on the film Who’s Afraid of Vir-
ginia Woolf?, in which four main characters act out scenes of
drunken destruction on board of a private boat. The actors were
given loose instructions and improvised for hours, being filmed
from different angles by numerous cameras. The resulting
films, each shown in multiple, overlapping screen projections,
present a profusion of often barely-legible scenes and close-ups
of costumed and made-up characters ingesting and smearing
each other with liquids, including a ubiquitous dark brown
chocolate syrup, simulating copulation and torture, speaking,
shouting raucously and laughing hysterically. Scenes set in the
illusionist space of Hollywood films – characters on the deck,
simulated waves behind them – seamlessly merge with actions
taking place in the recognisably fake Cakeboxes, complete with
plywood walls being cut with a drill and a filming camera crew.
In this indeterminate space between reality, artifice and fiction,
the disturbingly comic characters fooling around the set, half-
heartedly enacting absurdly childish scenarios are a cross
between Big Brother contestants and the American soldiers at
Abu Ghraib – humans left to their own devices, caught in that
frightening space between fun and cruelty. 

The ‘Caribbean Pirates’ bonanza obviously explores
repressed Hollywood fantasies, attacking the crude but effective
underlying American ideology with the crudest and most effec-
tive weapons of abjection and appallingly bad taste. As Britain’s
‘special relationship’ to America goes through another of its
own love-hate cycles, it has never been more tempting to cheer
McCarthy on in his anti-heroic crusade. �

ANNA DEZEUZE is postdoctoral research fellow at University of
Manchester.
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Paul McCarthy
Pirate Party 2005
video projection
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