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Utstillingen viser to videoverk av Paul McCarthy 
(f. 1945), en av verdens mest betydelige nålevende 
kunstnere. Utstillingens tittel reflekterer 
McCarthys interesse for, og interaksjon med, 
materialene – som ikke bare er arbeidsredskap, 
men en viktig del av selve verket. 

McCarthy bruker ketchup for å illustrere 
blod, og han legger ikke skjul på dette. Likevel 
klarer vi ikke helt å skille mellom ketchup og 
blod – virkelighet og iscenesettelse. Han låner 
formale og tematiske virkemidler fra tv-serier, 
pornofilmer og skrekkfilmer. McCarthy beveger 
seg inn i en mediepreget hverdag, hvor vi alle er 
vant til å ta avstand til det vi ser, men ikke alltid 
klarer det. 

McCarthy utforsker hvordan en glamorøs 
populærkultur relaterer til de mørkere sidene av 
det virkelige liv. Kunstneren finner inspirasjon til 
sine verk i denne gnisningen mellom den perfekte 
overflaten og den grumsete bunnen. Utstillingen 
vises som et nødvendig korrektiv til alt som er 
perfekt og konseptuelt ferdigbehandlet.
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Family Tyranny

Hvem er kunstneren?
Paul McCarthy (f. 1945) bor og arbeider i Los 
Angeles i California. Hans kunstneriske gjen-
nombrudd kom med performancen Painting 
Face Down i 1972. McCarthy underviste i 
performance, video, installasjonskunst og 
kunsthistorie ved UCLA fra 1982 til 2002. Han 
er opprinnelig utdannet kunstmaler, men i dag 
jobber han hovedsakelig med skulptur, installa-
sjon og performance. 

Hva er performance og videokunst?
Performance viser kunst som en handling i 
motsetning til et objekt. Vi har ikke noe dek-
kende norsk begrep for performance, så vi bru-
ker det engelske uttrykket. Videokunst er kunst 
som utspiller seg over tid og som kan sees igjen 
og igjen. Selv om filmene ikke lenger vises fra vi-
deo, men fra en digital fil, utvikler ikke språket 
seg like raskt som den tekniske utviklingen, og 
vi sier fremdeles videokunst.
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Videoverket Painter er et eksempel på hvordan 
McCarthys arbeider på 90-tallet ofte forsøker 
å utfordre ideen om den selvstendige mannlige 
maleren og myter om kunstnerisk storhet. Fil-
men ironiserer over den geniforklarte kunstne-
ren som «naturbarn».

Painter utforsker de siste arbeidene til maleren 
William de Kooning, men også altzheimersyk-
dommen og kunstsamlerne i miljøet rundt ham. 
Vi ser maleren i sykehusklær gå rundt og mumle 
for seg selv om arbeidet og livet:  Fuck obey, fuck 
obey. Om det er penselen eller sitt eget hode han 
ikke får til å adlyde, er uvisst. På slutten av fil-
men går han opp på et bord og drar ned buksene. 
En kunstsamler med en ekstremt stor lekenese 
lukter ham i baken, som for å sjekke «produk-
sjonen hans». Vandrende mellom sengen og 
lerretet, sinnsykehuset og arbeidet, med digre 
pensler og store malingtuber, løper han rundt og 
roper navnet sitt. Når han er sammen med andre 
er han barnslig og sutrete. Han ødelegger konto-
ret til agenten sin, løper rundt og spør «Hvor er 
pengene mine? Jeg vil ha pengene mine nå!» Når 
han er alene, er han voldelig og selvskadende. 

McCarthys arbeider tester ofte hvor langt han 
kan strekke både sine egne og sitt publikums 
følelsesmessige grenser. I Painter kan man tidvis 
føle seg dyttet langt utenfor komfortsonen. 
Kunstkritikeren Adrian Aearle skriver; Painter 
er McCarthy på sitt beste, eller muligens sitt verste.

I en periode etter 1984, ble McCarthy familie-
orientert. Han brukte mye tid på sin egen 
familie og på undervisning. Performancene 
fra denne perioden tar ofte opp vold i mindre 
sosiale konstellasjoner, som familien eller 
parforholdet. 
 
Family Tyranny viser Paul McCarthy og Mike 
Kelley som far og sønn i en kunstvideo som 
bruker kjente trekk ved instruksjons-TV, som 
matprogrammer, på en surrealistisk måte. 
Faren putter en metallbolle på sønnens hode og 
synger truende: «Du kan angre på at du fikk meg 
som far… din lille dritt». Mishandlingen er først 
over når sønnen sier «På tide å gå på skolen, 
pappa».
 
Når sønnen går på skolen, er det faren som er 
fanget i huset – strukturen som opprettholder 
overgrepet. Sønnen har mulighet til å rømme, 
mens faren er fanget. Videoverket tar opp 
 familievold som en struktur, der mishandleren 
er fastlåst. Den ender med at faren vasker en 
liten dukke mens han sier «… Beklager, jeg er så 
lei meg, jeg beklager, pappas lille gutt ...»
 
McCarthy jobber ofte med sjokkerende sann-
heter, som er en av hovedgrunnene til at arbei-
dene hans er vanskelige å forholde seg til. Han 
tar opp ekstremt vanskelige temaer, som incest, 
på en overdrevet direkte måte. For de fleste av 
oss går han for langt – det er nettopp det han 
spiller på.
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