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pa u l  m c c a r t h y

De amerikaan paul mccarthy 
(1945) verwierf bekendheid met 
zijn pretparkachtige poppen, 
gigantische opblaasbare sculp-
turen en performances. Zijn 
werk is geïnspireerd op ameri-
kaanse kindertelivisie.  hij ziet 
zichzelf als een clown, niet een 
sjamaan, zoals volgens som-
migen beweerd.2 In zijn werk 
zijn vooral thema’s als seksual-
iteit, verkrachting, bestialiteit 
en menselijke uitwerpselen cen-
traal.
   
In zijn vroege werken probeerde 
mccarthy de beperkingen van 
de schilderkunst te breken door 
het lichaam als penseel of zelfs 
canvas te gebruiken. later is hij 
lichaamsvloeistoffen of voedsel 
beginnen opnemen  in zijn werk. 
In een video uit 1974, painting, 
Wall Whip, schilderde hij met 
zijn hoofd en gezicht, hij be-
smeerde zijn lichaam met verf 
en daarna met ketchup, mayo-
naise of rauw vlees en, in een 
geval, feces.3 Zijn werk evol-
ueerde uit de schilderkunst naar 
transgressieve performance art, 
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waarbij psychoseksuele gebeur-
tenissen de emotionele grenzen 
van zowel de kunstenaar als 
toeschouwer trachten te testen. 
Een voorbeeld hiervan is class 
Fool, een werk uit 1976 waar 
mccarthy zichzelf heen en weer 
gooide in een klaslokaal aan de 
universiteit van californië,  tot 
hij versuft was van de verwon-
dingen. hierna braakte hij een 
paar keer en inserteerde een 
Barbie-pop in zijn anus. het 
stuk eindigde toen het publiek 
door walging niet langer naar de 
performance kon kijken en het 
klaslokaal ontvluchte.1

McCarthy’s werk in de jaren ne-
gentig probeert vaak het idee 
van ‘de mythe van artistieke 
grootsheid’ te ondermijnen 
en tracht een einde te maken 
aan het idee van de heldhaftige 
mannelijke kunstenaar.1 In The 
Painter, een performance van 
1995, speelt McCarthy de schil-
der die kunst probeert te maken. 
Hij verkleed zich op een heel 
clowneske manier met grote 
neus en grote lompe handen als 
een soort cartoonfiguur, die ti-
jdens het proces volledig doors-
laat.Het lijkt wel of je naar een 
soort belachelijk kinderpro-
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gramma aan het kijken bent. 
Hij toont duidelijk dat de he-
dendaagse schilder niet meer 
de meesterkunstenaar is uit de 
moderniteit, maar een gestoorde 
man die die een redelijk zielig 
bestaan lijdt.

Paul McCarthy begon ook car-
toonachtige sculpturen te mak-
en als tomato man en spaghetti 
man (met een meterslange pe-
nis). Op de hamburgse tentoon-
stelling, post-human (1993), 
presenteerde hij the Garden: 
een installatie met een tweetal 
mechanische poppen, mannen-

figuren met afgezakte broek 
waarvan de een de grond en de 
ander een boom neukt.2

McCarthy heeft verschillende 
kerst-geïnspireerde werken ge-
maakt. Door hen, combineert 
hij de sombere esthetiek en de 
ware betekenis van Kerstmis.3 
In 2001 maakte hij Santa Claus 
voor de stad Rotterdam. In de 
volksmond wordt het werk ook 
wel eens ‘kabouter buttplug ge-
noemd’, wegens de enorme ero-
tische speeltje de kerstman in 
zijn handen heeft.
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Paul McCarthy laat zich tevens 
inspireren door het sprookje van 
Sneeuwwitje en de zeven dwer-
gen. Hij maakt een aantal teke-
ningen waar Sneeuwwitje wordt 
voorgesteld als een hoer die 
seks heeft, of verkracht wordt, 
door de dwergen. Hij maakt ook 
beelden van de dwergen, waarbij 
hij hun handen laat afvallen of 
hij ze vervangt door een penis. 
Ook hun pikhouweel is gebouwd 
uit penissen. Naast sneeuwwitje 
laat McCarthy zich ook inspir-
eren op andere Disney sprookjes 
als Pinokkio.

Paul McCarthy heeft daarnaast 
veel sculpturen gemaakt met 
varkens. Deze ‘vieze’ dieren 
zijn de perfecte symbolen van 
het denken van McCarthy. Hij 
maakt ook een reeks van werken 
waarbij George W. Bush op por-
nografische wijze seks heeft met 
varkens.  Deze ‘orgieën’ zijn voor 
McCarth een vorm om zijn kri-
tiek tegen het beleid van Bush te 
uiten. 

Hij gaat ook immense opblaas-
bare sculpturen maken van bi-
jvoorbeeld neukende varkens, 
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zijn santa claus, een buttplug, het 
hoofd van George Bush of een 
hoop stront. Hij stelt dit onder 
andere tentoon in het Ant-
werpse Middelheimpark. In de 
zomer van 2008, nam de wind 
het opblaasbaar werk Complex 
Shit, geïnstalleerd op het terrein 
van het Paul Klee Centrum in 
Bern, Zwitserland, mee en liet 
een kleine ravage achter op zijn 
pad.1 Dit incident werd breed in-
ternationaal gerapporteerd met 
koppen als “Huge turd catastro-
phe for museum”2 en. “Up in the 
sky: is it a turd or a plane?” 3
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