
«Ketchup og blod» er en utstilling som engasjerer. Den viser 
to videoverk av Paul McCarthy, Painter (1995) og Family 
Tyranny (1987).

Paul McCarthy (f. 1945) er en av sin generasjons mest innflytelsesrike 
kunstnere. Han arbeider hovedsakelig med skulptur, installasjon 
og performance, og er bosatt i California. Kunstneren fikk sitt 
kunstneriske gjennombrudd i 1972. Han låner formale og tematiske 
virkemidler fra tv-serier, porno- og skrekkfilmer. McCarthy beveger 
seg inn i en mediepreget hverdag hvor vi alle er vant til å ta avstand 
fra det vi ser, men ikke helt klarer det likevel. Denne dobbelheten 
gjenspeiler seg også i utstillingens tittel. Selv om vi kan se at han 
bruker ketchup fra en flaske og vi vet at det ikke er blod, klarer vi ikke 
helt å skille mellom virkelighet og iscenesettelse. Dette gjenspeiles i de 
verkene som vises i utstillingen.

Nasjonalmuseet ønsker med denne utstillingen å sette fokus på 
samfunnsrelevante spørsmål og skape dialog. Lærer og klasse får 
se videokunstverk som omhandler dagsaktuelle tema. Utstillingen 
overrasker og utfordrer publikum emosjonelt og intellektuelt  
(St.meld. nr. 48 «Kulturpolitikk frem mot 2014»).

McCarthys balansegang mellom en glansbildeaktig Disney-verden 
og underliggende, tabubelagte samfunnsspørsmål, gjør at hans verk, 
laget for tjue år siden, fortsatt har en aktualitet og en stemme i dagens 
samfunn.
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OM KUNSTVERKENE

Painter 
I Painter ser vi McCarthy ikledd en 
blond parykk, en gigantisk klovne-
nese og to gedigne gummihender. 
Han vandrer rundt i et lite studio 
med sin enorme pensel og mumler 
for seg selv. Han gyver løs på store 
lerreter og gråter trassig når han 
ringer galleristen fordi han trenger 
penger.

Det som interesserer McCarthy er arven fra den amerikan-
ske kunstneren Jackson Pollock og hans action painting. 
For McCarthy blir maleriet en handling mer enn et pro-
dukt. 

Painter er en morsom kommentar til abstrakt ekspresjo-
nisme og heftig maleri på 1970- og 1980 tallet.

Family Tyranny 
I 1987 fikk McCarthy tilgang til et 
TV-studio, med oppdrag om å lage 
videoverk som skulle omhandle 
barnemishandling. Han inviterte sin 
kunstnervenn Mike Kelley til å være 
med i filmen. Manus ble ikke brukt. 
McCarthys eneste instruksjon til 
Kelley var: «Jeg er faderen, du er 
sønnen». 

Family Tyranny viser en far og en sønn. Faren mishandler 
sønnen. Kunstvideoen viser også handlinger som etterlig-
ner seksuelle overgrep. Men når sønnen sier «På tide å gå på 
skolen, pappa», er det faren som sitter igjen som fange i eget 
hus. 

I McCarthys verk ser vi ofte at grenser utfordres. Disse 
grensene kan være indre/ytre, virkelige/virituelle, natur-
lige/kunstige. Denne tematikken videreføres i den dialog-
baserte formidlingen.

OM FORMIDLINGEN

Før utstillingsbesøket tar formidler kontakt med skolen. 
Lærere og helsesøster får tilbud om en førvisning av Family 
Tyranny.

Ved utstillingsbesøket blir elevene tatt imot av en formidler 
i galleriet. Det blir gitt en kort introduksjon til utstillingen, 
før videoverkene vises. 

Etter visningen blir elevene delt inn i grupper. Gjennom 
tekstbaserte oppgaver får de mulighet til å respondere på 
innhold og uttrykk i videoverkene de har sett. Formidler 
vil, i dialog med elevene, reflektere og samtale rundt elev-
enes opplevelse, verkenes tematikk, ulike virkemidler og 
McCarthys kunstnerskap. Til slutt vil formidler trekke ut 
hovedlinjer fra samtalen, og elevene vil også her få mulighet 
til å komme med egne sluttkommentarer.

I ETTERKANT AV UTSTILLINGSBESØKET

Elevene får med seg et brev med informasjon om hvem de 
kan kontakte hvis de ønsker å snakke med noen om over-
grepsproblematikk.

Temaer som kan være aktuelle å ta opp i undervisningen 
på skolen:

• Kunstnerrollen
• Overgrep
• Virkelighet/iscenesettelse
• Medias påvirkning
• Bør utstillinger ta opp sensitive temaer?
• Hva er en performance?
• Hva er videokunst?
• Virkemidler i performance/skuespill/film
• Kunstanmeldelser/filmanmeldelser
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Målgruppe
Videregående skole

Programlengde
2x45 min.

Antall elever
Max 30


