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2000-2002

De Internationale Beelden Collectie (ibc) verzoekt 
McCarthy een ontwerp te vervaardigen voor een kunstwerk 
op of in de directe omgeving van de culturele as. McCarthy 
maakte een eerste ontwerp ‘Santa Claus Statue’; een rode 
kerstman met een groene kerstboom en kerstbel. Op verzoek 
van de ibc ontstaat er een meer geabstraheerde kerstboom, 
voor meerdere betekenissen vatbaar.

Sculpture International Rotterdam (SIR) invites McCarthy 
to create a design for a work of art to be installed along 
the ‘cultural axis’ or in its immediate vicinity. McCarthy 
presented an initial design, ‘Santa Claus Statue’, a red Father 
Christmas with a green Christmas tree and bell. On the 
SIR’s request he devised a more abstract Christmas tree that 
is open to several interpretations.

Deze krant werd 
gemaakt ter 
gelegenheid van 
de plaatsing op het 
Eendrachtsplein 
Rotterdam
van het beeld Santa 
Claus van Paul 
McCarthy.

This newsletter 
was published on 
the occasion of 
the placement of 
the statue of Santa 
Claus, by Paul 
McCarthy, at the 
Eendrachtsplein in 
Rotterdam.
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Internationale Beelden Collectie Rotterdam
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2003 

De controverse in de 
media en de politiek 
komt op gang. Een 
belangrijke reden voor 
het ontstaan ervan 
is terug te voeren op 
twee krantenartikelen. 
In het krantenartikel 
uit het Rotterdams 
Dagblad van 22 
februari 2003 staat 
geschreven dat het 
College van b en w 
heeft besloten, op 
voorspraak van de 
ibc, tot de aankoop 
van Santa Claus. Drie 
dagen later meldt De 
Telegraaf dat politici 
geschokt zijn over 
de aankoop van het 
beeld en over het feit 
dat het bij De Doelen 
geplaatst zal worden. 
Met McCarthy wordt 
bedongen dat Santa 
voor Rotterdam 
de enige zal zijn in 
Europa.

The controversy in the 
media and the political 
arena gathers steam. 
Two newspaper articles 
lie at the root of this 
brouhaha. An article in 
the Rotterdams Dagblad 
of 22 February 2003 
reports that, on the 
sir’s recommendation, 
the Municipal 
Executive (Rotterdam’s 
Mayor and Aldermen) 
has decided to 
acquire Santa Claus. 
Three days later, De 
Telegraaf reports that 
politicians are shocked 
by the purchase of 
the sculpture and 
its intended location 
outside De Doelen 
concert hall and 
congress centre. It is 
agreed with McCarthy 
that the Santa for 
Rotterdam will be the 
only one in Europe.
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In een motie wordt 
besloten de plaatsing 
van het beeld bij 
De Doelen niet 
te realiseren en in 
overleg met de ibc 
een plaats te zoeken 
in de museumtuin 
van Boijmans Van 
Beuningen. 

The passing of a 
council resolution halts 
the statue’s installation 
outside De Doelen 
and decrees that, in 
consultation with sir, 
it should be allocated 
a spot in Museum 
Boijmans Van 
Beuningen’s garden.
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December 
2004

Santa wordt gegoten, 
in een bronsgieterij in 
Bulgarije. Thorbecke 
wordt weer uit de 
kast gehaald: de 
politiek moet zich 
niet bemoeien met de 
kunst.
Verschillende moties 
voor een geschikte 
locatie worden 
ingediend. De Witte 
de Withstraat, het 
Eendrachtsplein en 
het Binnenwegplein 
worden als serieuze 
opties gezien. Besloten 
wordt het beeld op 
de binnenplaats van 
Museum Boijmans Van 
Beuningen te plaatsen. 
De directeur van 
Boijmans verleent het 
beeld graag asiel. De 
ondernemersvereniging 
van de Nieuwe 
Binnenweg laat aan 
b en w weten dat zij 
zich over het beeld 
willen ontfermen. Zij 
zien de kabouter als 
een gouden pr-stunt.

Santa is cast at a 
bronze foundry 
in Bulgaria. The 
standpoint of the 19th-
century statesman, 
Johan Thorbecke, 
is dusted off again: 
government should not 
meddle in art.
Various motions for 
a suitable location 
are tabled: the Witte 
de Withstraat, the 
Eendrachtsplein and 
the Binnenwegplein 
are regarded as serious 
options. It is decided 
to place the sculpture 
in the courtyard of 
Museum Boijmans Van 
Beuningen, its director 
being keen to grant the 
sculpture asylum. The 
Nieuwe Binnenweg 
retailers’ association 
informs the Municipal 
Executive that it wishes 
to take the statue under 
its wing: its members 
see the gnome as a 
golden PR stunt.
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august 
2005

Oplevering door de 
bronsgieter van het 
beeld. Transport naar 
Rotterdam volgt.

The foundry completes 
the sculpture and 
it is transported to 
Rotterdam.

26 11 2005 

Onthulling van 
Santa Claus op de 
binnenplaats van 
Boijmans. 

Unveiling of Santa 
Claus in Museum 
Boijmans Van 
Beuningen’s courtyard.

28 09 05

28 09 05



18 19

22 09 05



23 09 05

03 09 05 27 09 05

28 09 05

20 21

28 09 05

27 09 05

27 09 05

23 09 05



22 23

08 09 06 12 09 06

19 06 06

08 12 06

04 08 06

2005-2007

Een periode van 
relatieve rust in de 
controverse. De stad 
maakt kennis met 
het echte beeld in de 
veilige omgeving van 
het museum.

A period of 
relative calm in the 
controversy. The city 
becomes acquainted 
with the actual 
sculpture in the ‘safe’ 
environment of the 
museum.
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FEbRuARi 
FEbRuARY
2007

De raadscommissie 
voor Jeugd, Onderwijs 
en Cultuur spreekt 
zich, na advies van 
de ibc, uit vóór de 
plaatsing van het beeld 
in de publieke ruimte. 
De ibc start opnieuw 
uitgebreid onderzoek 
naar een optimale 
locatie voor het beeld. 
Ondernemers van de 
Nieuwe Binnenweg 
zetten alles op alles om 
het beeld te veroveren 
voor dit stadsdeel, 
‘downtown’.

After seeking sir’s 
advice, the Municipal 
Committee for 
Youth, Education and 
Culture pronounces its 
endorsement for the 
sculpture’s installation 
in the public domain.
sir conducts another 
wide-ranging study 
to determine the 
ideal location for 
the sculpture. The 
Nieuwe Binnenweg’s 
shopkeepers make 
every effort to claim 
the sculpture for 
‘downtown’, as they 
call their quarter.

MAART 
MARCH
2007

De vvd is nu groot 
pleitbezorger voor de 
komst van Santa Claus 
in het straatbeeld.

The vvd (liberal party) 
is now a firm advocate 
of introducing Santa 
Claus into the city’s 
streetscape.

zoMER 
SuMMER
2007

Tentoonstelling 
AIR BORN van 
Paul McCarthy in 
openluchtmuseum 
Middelheim 
(Antwerpen), met 
onder andere een 
opblaasbare Santa van 
24 meter hoog.

The ‘AIR BORN’ 
exhibition of Paul 
McCarthy’s work 
at the Middelheim 
Open-air Museum 
(Antwerp), which 
includes an inflatable 
Santa that towers some 
24 metres high.

2007/2008

Head Shop/Shop Head, 
tentoonstelling van 
McCarthy in s.m.a.k 
in Gent.

‘Head Shop/Shop 
Head’, an exhibition 
of McCarthy’s 
work at s.m.a.k (the 
Municipal Museum of 
Contemporary Art in 
Ghent).

DECEMbER 
2007

De politieke 
meerderheid vindt 
dat het kunstwerk 
niet langer verstopt 
hoeft te worden. Paul 
McCarthy opent 
ter gelegenheid van 
Kerstmis 2007 een 
chocolade fabriek in 
Maccarone Gallery 
(nyc): Chocolate Santa 
with Butt Plug werd 
hier geproduceerd.

The political majority 
agrees there is no 
longer any need for the 
artwork to be hidden 
away. To celebrate 
Christmas 2007, Paul 
McCarthy opens 
a chocolate factory 
at the Maccarone 
Gallery (nyc), where 
he produces Chocolate 
Santa with Butt Plug.
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MEI May 
2008

De ibc adviseert na 
uitgebreid onderzoek 
het stadsbestuur 
om Santa Claus 
aan het begin van 
de Koopgoot bij de 
Bijenkorf te plaatsen. 
Uiteindelijk wordt deze 
locatie niet geschikt 
bevonden, omdat de 
omgeving veel sneller 
verbouwd wordt dan 
verondersteld werd 
door de betrokken 
partijen.

Based on a 
comprehensive study, 
the SIR advises the 
Municipal Executive 
to place Santa Claus 
at the mouth of the 
‘Spenders’ Gulch’ 
next to the Bijenkorf 
department store. This 
spot ultimately proves 
to be unsuitable, as the 
surrounding area is to 
undergo redevelopment 
far sooner than the 
parties concerned had 
anticipated.
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NOVEMBER 
2008

Santa Claus krijgt 
definitief een thuis. 
Op 28 november 
2008 wordt hij door 
Gemeentewerken 
en firma Dick van 
Campenhout tijdens 
koopavond en in 
het schijnsel van de 
bouwlampen, op zijn 
plek gehesen op het 
Eendrachtsplein.

Santa Claus is assigned 
a permanent new 
home. During late-
night shopping on 
28 November 2008, 
under the glare of 
heavy-duty lights, 
the Public Works 
Department and Dick 
van Campenhout 
construction services 
firm hoist him 
into place on the 
Eendrachtsplein.
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Ik begreep het werk van Paul 
McCarthy pas echt toen ik een 
avond op een jongetje van twee 
had gepast. Het klinkt mis-
schien vreemd om je ervaring als 
babysitter aan te voeren als een 
voorwaarde om McCarthy te 
kunnen begrijpen, zeker gezien 
de discussie rond zijn standbeeld 
Santa Claus. Ik wil met deze 
verwijzing naar een kind ook 
zeker niet het vuurtje onder alle 
ophef nog wat verder opsto-
ken, maar een specifieke kracht 
belichten van een toch wat 
chaotisch aandoend oeuvre. Er 
zijn natuurlijk veel meer redenen 
waarom je Paul McCarthy’s 
kunsthistorisch baanbrekende 
werken kunt waarderen, van zijn 
performances met ketchup uit 
de jaren zeventig tot zijn instal-
laties met mechanische poppen 
uit de jaren negentig. Laten we 
ook niet zijn ongeëvenaarde, 
en internationaal invloedrijke 
bijdrage aan de sculpturen in 
de openbare ruimte vergeten, 
zoals de gigantische, opblaasbare 
figuren Blockhead (2003) en 
Daddies Bighead (2003) die het 
terrein rond de Tate Gallery in 
Londen sierden. In Antwerpen 
werd zijn Santa Claus with a Butt 
plug (2007) zelfs opgeblazen tot 
de verbijsterende hoogte van 24 
meter, zonder weg te waaien. 
Dat blijven indrukwekkende 
prestaties, maar om eerlijk te 
zijn denk ik dat oppassen op een 
kleuter meer inzicht verschaft.

Dit is een persoonlijk verhaal dat 
begint in Londen en eindigt in 
Parijs in de herfst van 2003. In 
Londen bezocht ik de nieuwe 
vestiging van de Zwitserse 
galerie Hauser & Wirth op Pic-
cadilly Circus in de oude, statige 
burelen van de Midland Bank, 
die McCarthy had omgebouwd 
tot de installatie Piccadilly 
(2003). Parijs was toevallig de 
woonplaats van een jongetje van 
twee, die ik TJO zal noemen, en 
zijn ouders. Van McCarthy had 
ik daarvoor alleen films van zijn 
performances gezien, waarvan 
me vooral Bossy Burger (1991) 
was bijgebleven die ik samen 
met Mechanical Pig (2005) 
zowel levensecht als strip-achtig 
vond. TJO had ik alleen gezien 
toen hij nog een baby was. Een 
probleem met beide was dat ik 
alleen kon terugvallen op foto’s, 
die misleidend kunnen zijn, om 
me een voorstelling te kunnen 
maken van hun ontwikkeling. 
Terwijl op de beelden van het 
werk van McCarthy vooral 
de ruige, groteske en perverse 

kanten worden benadrukt, sprak 
uit de familiefoto’s van TJO 
vooral zijn schattige onschuld. 
Lang voordat ik Londen en 
vervolgens Parijs bezocht, had 
mij echter al een sterke gelijke-
nis moeten opvallen, die ik nog 
steeds treffend vind: die tussen 
een foto van McCarthy verkleed 
als Kerstman met een baard vol 
chocoladesaus en een foto van 
TJO die een kom chocolade-
pudding als een masker over zijn 
gezicht heeft uitgesmeerd. Toch 
gaven de foto’s over het geheel 
genomen de indruk van twee 
verschillende karakters - slecht 
en goed - hoewel ze uiteindelijk 
dichter bij elkaar bleken te lig-
gen dan tegengesteld te zijn.

Toen ik de galerie van Hauser 
& Wirth binnenliep, werd ik 
niet teleurgesteld: ik kreeg een 
ruig, grotesk en pervers werk te 
zien. Piccadilly was niet zozeer 
kwaadaardig, als wel ronduit 
onthutsend. De labyrint-achtige 
installatie had de hele bank 
overgenomen en slingerde zich 
als een tropisch oerwoud door 
alle drie de etages, inclusief de 
bedompte kelder, waar realisti-
sche videobeelden de gruwelen 
van een martelkamer toonden, 
en niet de verstilde veiligheid 
van bankkluizen. Omdat de 
bank tot het nationaal erfgoed 
behoort, kon McCarthy er nog 
geen krasje aan toevoegen. Door 
de chaos van zijn installatie op 
de begane grond - een krot-
tenwijk van planken en kan-
toortroep - zag de bank er nog 
fragieler uit, ondanks de statige 
houten muren en koperen loket-
ten boven smetteloos marmeren 
toonbanken. Om zijn perfor-
mances uit te kunnen voeren, 
die ook op de begane grond 
werden getoond, had McCarthy 
in zijn atelier in Los Angeles een 
replica van de bank gebouwd, 
die hij en zijn medespelers 
vervolgens aanvielen met zagen, 

boren en natuurlijk chocolade-
saus. Sommige spelers droegen 
maskers van George W. Bush en 
Osama Bin Laden, en ik geloof 
dat er nog iets met een stofzui-
ger gebeurde. Ik word nog steeds 
achtervolgd door het beeld van 
één speler, in een tuttig jurkje en 
met een grappig, veel te groot 
masker van een poppengezichtje, 
die maar bleef inhakken op het 
been van een medespeler waaruit 
nepbloed spoot. Aangezien de 
VS in het voorjaar van 2003 net 
Irak waren binnengevallen, gaf 
Piccadilly een treffend beeld van 
het onzinnig zinloze geweld van 
de War on Terror - en liep zelfs 
vooruit op de gruwelen in de 
Abu Graib-gevangenis. Aan het 
einde van de tentoonstelling was 
ik uitgeput. Ik keek zelfs verlan-
gend uit naar mijn korte verblijf 
in Parijs bij mijn vrienden en 
hun kleine peuter.

Ik was amper bij ze binnen of ik 
werd al gevraagd of ik wilde op-
passen. Ik stemde daar al net zo 
gemakkelijk, en misschien even 
stom, mee in als met de uitnodi-
ging voor de tentoonstelling van 
McCarthy. Het echte verband 
tussen het werk van McCarthy 
en wat ik alleen kan omschrijven 
als de ‘levenshouding’ van TJO 
werd mij rond etenstijd ge-
openbaard, in een moment van 
herkenning, zo niet een déjà-vu. 
TJO probeerde de dop van zijn 
melkflesje op een plastic beker 
op tafel te schroeven. Dat werd 
al snel gevolgd door een heilloze 
poging de dop in de beker te 
stoppen en de al even heilloze 
poging de twee voorwerpen op 
elkaar te stapelen. Maar niets 
wilde passen, of beter gezegd, 
TJO bezat nog niet de motori-
sche vaardigheid ze goed te laten 
passen. Hoewel TJO niet slaagde 
in zijn merkwaardige bezighe-
den - want echt, mij ontging 
het waar hij zo geconcentreerd 
mee bezig was - toch wilde hij 
van geen ophouden weten en 
bleef maar doorgaan. En terwijl 
hij dat zat te doen - beker, dop, 
stapelen, vallen, lachen - werd 
ik door zijn gestuntel ineens 
herinnerd aan een scène uit Pic-
cadilly: de groteske pop die een 
plastic buis in een gat in de vloer 
probeert te passen, wat steeds 
maar niet wil lukken, maar die 
desondanks koppig weigert deze 
schijnbaar doelloze bezigheid op 
te geven. In de videobeelden van 
de performances van McCarthy 
lijken de spelers zich doelbe-
wust stompzinnig te gedragen, 
louter en alleen om te shockeren. 

Dat kan irritant zijn - net zo 
irritant als de Kerstman van een 
buttplug voorzien. Maar als je 
datzelfde stompzinnige gedrag 
bij een onschuldig kind ziet, 
werpt dat een nieuw licht op de 
performances van McCarthy. 
In plaats van de onwetendheid 
van de spelers als provocerend 
te zien, zag ik nu dat de spelers 
terugvielen in hun kinderlijke 
staat. Hoewel de spelers het 
formaat van een volwassene 
hadden, misten ze, onder andere, 
de coördinatie die volwassenen 
bezitten.
 Ik weet wel wat u nu 
denkt: ik vergelijk McCarthy 
& co met een kind van twee. 
En dat is ook zo, deels. Maar 
laat me eerst over de rest van 
de avond vertellen, die achteraf 
bezien aardig wat weg had van 
een performance van McCarthy, 
zo niet van het geopolitieke 
mediaconsumentisme waarop 
zijn werk lijkt te zijn geïnspi-
reerd. Het afscheid van mamma 
en pappa veranderde TJO van 
een tevreden peuter in een rood 
aangelopen snikkend hoopje 
ellende dat ijzingwekkend hard 
krijste en keihard tegen de deur 
bleef bonken, die zijn ouders 
achter zich hadden dichtgetrok-
ken. Ieder speeltje dat ik TJO 
voorhield om hem te troosten 
- Batman, Bambi, Shrek en een 
hele verzameling andere die ik 
niet kon thuisbrengen - eindig-
den steevast aan de andere kant 
van de kamer (ik werd bijna 
recht in mijn oog getroffen door 
Darth Vader). Om de een of 
andere reden bleek Spiderman 
redding te bieden, en de woe-
dende tranen waren even snel 
weer verdwenen als ze waren op 
komen zetten. Nu konden we 
de volgende uitdaging aan: TJO 
moest zijn eten opeten. Maar 
TJO vond het interessanter om 
zijn vingers op te eten, uiteraard 
nadat hij ze eerst in zijn neus 
had gestoken. Ineens dook hij 
op mijn mes af, en schaterde het 
uit toen hij mijn grote schrik 
en verbazing zag. Na het eten 
bleef TJO doodeng doen en 
probeerde mij over te halen tot 
een spelletje ‘Lukt het mij om 
de kindveilige afsluiting van het 
stopcontact te trekken?’ In bad 
wilde TJO alleen met z’n plasser 
spelen. Rond bedtijd volgde nog 
wat ijzingwekkend gekrijs, totdat 
ik TJO in zijn pyjama met een 
flesje voor de buis installeerde. 
Met zijn lievelingsknuffel in zijn 
armen, een voddige muis die Vé-
ronique heette en betere tijden 
had gekend, viel TJO uiteinde-
lijk in slaap, waarna ik hem naar 
zijn bedje droeg. Opnieuw was 
ik uitgeput.

Aan het eind van de avond was 
me alles duidelijk. McCarthy 
was niet echt een kind, en TJO 
was zeker geen McCarthy. Maar 
eigenlijk leek de kunstenaar 
op precies dezelfde manier op 
onze consumentistische wereld 
te reageren als de producten 
worden verpakt, aangeprezen 
en afgeleverd: als een bandeloze 
fantasiewereld van seksueel 
geladen en verkleuterlijkte 
regressie. Zelfs Large kan XXXL 
worden. Door op een hele reeks 
culturele artefacten te reageren 
zoals een kind dat kan doen - 
stapelen, vallen, lachen - wijst 
McCarthy ons op de vele wijzen 
waarop wij gevraagd worden 
kind te blijven door cultuur te 
consumeren. TJO zou zeggen, 
als zijn woordenschat ietsje 
uitgebreider was, dat een kind 
geen verschil ziet tussen de 
verschillende lichaamsopenin-
gen, of tussen welke openingen 

dan ook eigenlijk. Eten is vies 
is spelletje. Alles verdwijnt in je 
mond, en vingers zwerven graag 
van je genitaliën naar een plastic 
badspeeltje, of wrijven eerst 
over de zeep en dan in je ogen. 
Voorwerpen waar een taboe op 
rust - de gevaarlijke voorwerpen 
- zijn het opwindendst om aan 
te raken. Motorische vaardighe-
den kunnen worden geoefend op 
alles wat binnen handbereik ligt. 
Een kind spaart nergens voor en 
geeft nergens om, maar maakt 
alles domweg stuk en consu-
meert alles, zoals blijkt uit de 
afgekloven, voddige lievelings-
knuffel van ieder kind. Sprookjes 
worden bevolkt door simplisti-
sche personages, waarschijnlijk 
opdat kinderen goed en kwaad 
leren onderscheiden. En wat 
het allerbelangrijkst is aan de 
kindertijd: de dood bestaat niet. 
Animatie- en stripfiguren, van 
Shrek tot Spiderman, overleven 
iedere aanval, en geweld is grap-
pig. Daarom kunnen kinderen 
zich vermoedelijk ook over een 
van die vele tegenstrijdigheden 
van het ouderworden heenzet-
ten: eerst van een hele verzame-
ling dierenfiguren houden - en 
zelfs de levende exemplaren 
knuffelen in de dierentuin - en 
ze dan bij het avondmaal opeten, 
als je ze er tenminste van kunt 
weerhouden in hun neus te 
peuteren en vervolgens naar het 
grote-mensen mes te grijpen.
 McCarthy’s Santa 
Claus die met een dildo zwaait 
gaat over de overdaad van de 
kindertijd, waarin de enige 
beperkingen aan de seksualiteit 
en het consumeren het gevolg 
zijn van de nog onvoltooide 
ontwikkeling van het kind. Alle 
holten zijn onderling verwissel-
baar: de tas met speeltjes, de sok, 
de schoorsteen, de anus, de gat 
in het midden van een tulband. 
McCarthy’s werken gaan mis-
schien alle grenzen - van ethisch 
tot fysiek - te buiten, maar 
worden toch alle getypeerd door 
dat ene obstakel van een fysiek, 
mentaal en ethisch onderont-
wikkelde figuur. Iemand die er 
volwassen uitziet, zij het gemas-
kerd, maar handelt als een kind, 
van driftbui tot pret. Hoewel 
McCarthy’s werken je beelden 
van overdaad voorschotelen - 
overdadig veel seks, smerigheid, 
geweld, humor en objecten - 
tonen ze je uiteindelijk beelden 
van de totale nederlaag. Laat de 
mega-omvang van Santa Claus 
je niet voor de gek houden: zo 
ziet de wereld eruit door de ogen 
van een kind. Alles torent hoog 
boven kinderen uit, van hun 
volwassen oppassers tot de koek-
jestrommel op het aanrecht. In 
de rij in het winkelcentrum waar 
je op schoot van de Kerstman 
gefotografeerd kunt worden, 
staan altijd een paar kinderen 
die in huilen uitbarsten als ze 
een grote oude man in een rood 
pak zien zitten. Pas na een paar 
keer Santa Claus - of Sinterklaas 
- te hebben gevierd, worden 
kinderen blij bij de gedachte 
aan de goedheiligman en al zijn 
cadeautjes. Veel later verliezen 
ze hun geloof in het fabeltje van 
die universele overdaad. Een 
fabeltje waarin rijkdom wordt 
verheerlijkt, maar aan echte 
armoe wordt voorbijgegaan. De 
Sint komt niet bij iedereen langs, 
zelfs niet in Rotterdam.

(Vertaling: Maaike Post en 
Arjen Mulder)

I understood Paul McCarthy’s 
work, only after I took care a 
two-year-old for an evening. It 
may sound strange to cite a stint 
of childcare as a prerequisite 
for understanding McCarthy, 
especially in light of the dispute 
surrounding the public sculpture 
Santa Claus. By referring to a 
child, I am not adding more 
shock value to the rife scandal 
but rather trying to capture a 
precise quality in what often 
appears as a chaotic body of 
work. Of course, there are many 
other reasons to appreciate 
McCarthy for his art historical 
innovations, from his ketchup 
performances in the 1970s to his 
automated puppet installations 
in the 1990s. Let’s not forget his 
record-breaking contributions to 
the international realm of public 
sculpture, like the massive inflat-
able figures Blockhead (2003) 
and Daddies Bighead (2003) 
which graced the grounds of 
Tate Modern in London. Over 
in Antwerp, Santa Claus with a 
Buttplug (2007) was blown up to 
an astonishing twenty-four me-
ters without blowing away. Such 
feats remain convincing enough, 
but, to be honest, I would say 
that babysitting a toddler pro-
vided much more insight. 

My story is a personal one, 
which begins in London and 
ends in Paris during the fall 
of 2003. In London, I visited 
the new branch of the Swiss 
gallery Hauser & Wirth on 
Piccadilly Circus inside the 
grand old offices of the Midland 
Bank, which McCarthy had 
transformed into the installa-
tion Piccadilly (2003). Paris just 
happens to be the home of the 
two-year-old, whom I will call 
TYO, and his parents. With 
McCarthy, I had experienced 
films of his performances, the 
most memorable being Bossy 
Burger (1991), along with Me-
chanical Pig (2005), which was 
both life-like and comic-like. 
With TYO, I had seen last seen 
him as a baby. One problem 
with both was that I had to 
rely on photographs, which can 
be misleading, to follow their 
respective developments. While 
images of McCarthy’s work tend 
to emphasize its raw, grotesque 
and perverse nature, the family 
snapshots of TYO tended to 
emphasize his cute innocence. 
Long before I got to London 
and then to Paris, I should have 
picked up on a major resem-
blance that continues to strike 

me today: a still of McCarthy 
dressed as Santa Claus with his 
beard covered in chocolate sauce 
and a still of TYO transform-
ing a bowl of chocolate pudding 
into a facial mask. Yet in general, 
the photographs suggested two 
distinct characters – evil and 
good – although these would 
prove to be more closely related 
than dialectically opposed. 

Entering Hauser & Wirth’s gal-
lery on Piccadilly Circus, I was 
not disappointed in my expec-
tations of the raw, grotesque 
and perverse. Piccadilly, 2003 
was not exactly evil but down-
right disturbing. The maze-like 
installation invaded the entire 
bank and spread like a tropical 
forest through all three floors, 
including the dank basement, 
where video projections depicted 
the graphic horrors of a torture 

chamber instead of the silent 
security of safety deposit boxes. 
Since the bank is a heritage 
site, McCarthy could not add a 
scratch to the precious building. 
The chaos of his installation on 
the main floor – a shantytown 
of planks and office junk – made 
the bank look all the more 
fragile, despite its stately wooden 
walls, brass teller booths and 
pristine marble countertops. To 
create his performances, which 
were also screened on the main 
floor, McCarthy had built in 
his Los Angeles studio a replica 
of the bank, which he and his 
fellow performers proceeded to 
maim with hammers, saws, drills 
and, of course, chocolate sauce. 
Some characters wore George 
W. Bush and Osama Bin Laden 
masks; I believe there was a 
vacuum cleaner involved. I am 
still haunted by the memory of 
one performer, wearing a girlish 
dress and a comically oversized 
doll’s head, who was hacking 
away at another character’s 
leg, which spurted fake blood. 

Since the United States had just 
invaded Irak in spring 2003, 
Piccadilly aptly captured the 
absurdly unnecessary violence of 
the war on terror – and indeed 
anticipated the horrors of Abu 
Ghraib. By the end of the exhi-
bition, I was exhausted. Indeed, 
I looked forward to the coming 
sejour in Paris with my friends 
and their toddler son. 

No sooner had I arrived, I was 
offered the babysitting stint, 
which I accepted as easily and 
perhaps as foolishly as my 
invite to the McCarthy show. 
The actual connection between 
McCarthy’s work and what I 
can only call TYO’s “way of 
being in the world” – a moment 
of recognition, if not déjà-vu – 
came around dinnertime. TYO 
tried to place his milk bottle on 
top of a plastic cup on the table. 
Soon, there was a vain attempt 
to put the bottle inside the cup, 
followed by an equally vain at-
tempt to stack the two objects 
on top of each other. Nothing 
would quite fit; rather, TYO did 
not have enough motor skills to 
make them fit. While TYO had 
no luck completing his curious 
tasks – indeed, I never grasped 
the point of all these concen-
trated efforts – he simply would 
not give up and was happy to 
continue. As he went on – cup, 
bottle, stacking, banging, laugh-
ing – his awkwardness suddenly 
transported me to a scene from 
Piccadilly: the grotesque doll 
trying to place a plastic funnel 
in a hole in the floor and always 
missing the mark – and yet 
stubbornly refusing to give up on 
what appeared to be a futile task. 
In the projections of the Mc-
Carthy performances, the per-
formers seemed to be willfully 
slow-witted, with the sole goal 
of being provocative. That can be 
annoying – as annoying adding a 
buttplug to Santa. Yet observing 
the same slow-wittted behav-
iour in an innocent child put 
the McCarthy performances in 
a new light. Instead of viewing 
their ignorance as provocative, I 
saw the performers as regressing 
to a child-like state. Although 
adult size, the performers lacked 
coordination, among other adult 
skills. 

Now, I know what you are 
thinking: I am comparing Mc-
Carthy and Co. to a two-year-
old child. That’s partly right. 
But let me recap the rest of the 
evening, which in retrospect 

offered an approximation of a 
McCarthy performance, if not 
the geo-political media con-
sumerism that seems to inspire 
his work. Saying goodbye to 
mommy and daddy transformed 
TYO from a happy toddler to a 
red-faced sobbing blob emit-
ting blood-curdling screams 
and violently banging on the 
door, which his parents had 
closed behind them. Every toy 
I tried to give TYO to comfort 
him - Batman, Bambi, Shrek 
and a host of others I could 
not identify - ended up across 
the room (I almost got blinded 
by a Darth Vader). For some 
reason, Spiderman worked like 
a charm, and the raging tears 
disappeared as quickly as they 
had come. We were ready for the 
next challenge: eating dinner. 
Yet TYO was more interested in 
eating his fingers, after he had 
put them in his nose, of course. 
There was a sudden lunge for my 
knife and a round of laughter to 
meet my terrified astonishment. 
After dinner, TYO stuck to the 
dangerous path and tried to con-
vince me to play “Can I remove 
the safety cap from the electri-
cal outlet?” During bath time, 
TYO only wanted to play with 
his zizi. There were a few more 
blood-curdling screams around 
bedtime, until I put TYO in his 
PJs with a bottle in front of the 
television. Holding his favourite 
stuffed toy – a ragged mouse 
called Véronique who had clearly 
seen much better days – TYO 
eventually fell asleep, whereupon 
I carried him up to his bed. 
Once again, I was exhausted. 
 
By the end of the evening, 
everything seemed clear to me. 
McCarthy was not so much a 
child; TYO was definitely not 
McCarthy. Rather, the artist 
seemed to be responding to our 
consumer world in precisely the 
same way that commodities are 
packaged, advertised and de-
livered to us: as a fantasy world 
of sexualized and infantilized 
regression where they are no re-
strictions. Even Large can grow 
into XXX-L. By interacting with 
a host of cultural artefacts in the 
way a child might interact with 
them – stacking, banging, laugh-
ing – McCarthy alerts us to 
the many ways in which we are 
asked to remain children by con-
suming culture. As TYO would 
attest – if only his vocabulary 
were somewhat richer – a child 
sees no difference between body 
orifices or any other orifices for 
that matter. Food is dirt is play. 
Everything goes in the mouth; 
fingers happily travel from the 
genitals to the plastic bath toy, 
from the soap to the eyes. Taboo 

objects – the dangerous ones – 
are the most exciting to touch. 
Motor skills can be practised 
on anything within arm’s reach. 
The child does not save, nor care 
for things, but simply destroys 
and consumes them, as the 
favourite ragged stuffed toy of 
any child attests. Fairytales are 
filled with simplistic characters, 
likely so that children can learn 

to distinguish between good and 
evil. And the most important 
dimension of childhood: there is 
no death. Cartoon figures, from 
Shrek to Spiderman, survive 
any attack; violence is funny. 
That’s probably how children 
can overcome one of the many 
contradictions of growing up: 
loving a host of animal figures – 
even petting real ones in the zoo 
– and then eating meat for din-
ner, if you can get them to stop 
poking their noses and lunging 
for the adults’ knives. 

McCarthy’s Santa Claus bran-
dishing a dildo bespeaks the 
plentifulness of childhood, where 
the only restrictions on sexuality 
and consumption come from the 
child’s lack of development. All 
the orifices are interchangeable: 
the bag of toys, the stocking, 
the chimney, the anus, the hole 
in the middle of the pound-
cake. McCarthy’s works may 
go beyond all limits – from the 
physical to the ethical – yet they 

are all marked by this peculiar 
obstacle of a physically, mentally 
and ethically underdeveloped 
figure. A figure who looks like 
an adult, albeit masked, but who 
acts like a child, from the tan-
trum to the joy. While offering 
images of plenty – plenty of sex, 
gore, violence, comedy and sheer 
objects – McCarthy’s works 
ultimately offer images of total 
defeat. Don’t let the mega-jum-
bo size of Santa Claus fool you: 
That’s precisely how the world 
looks to a little child. Everything 
towers over children, from their 
adult babysitters to the cookie 
box hidden on the counter. In 
the line-up at the mall to sit on 
Santa’s lap for a picture, there are 
always a few children who break 
into tears at the sight of a big 
old man in a red suit. Only after 
a few celebrations of Christmas 
do children warm to the idea of 
Santa and his many gifts. Much 
later they stop believing in the 
fiction of universal plenty. A 
fiction that celebrates prosper-
ity while ignoring real poverty. 
Santa does not visit every home, 
not even in Rotterdam. 

Jennifer Allen
Oppassen op 
Paul McCarthy

Jennifer Allen
Taking Care of 
Paul McCarthy 

Terwijl op de beelden 
van het werk van 
McCarthy vooral 
de ruige, groteske 
en perverse kanten 
worden benadrukt, 
sprak uit de 
familiefoto’s van TJO 
vooral zijn schattige 
onschuld. 

I am still haunted by 
the memory of one 
performer, wearing 
a girlish dress and a 
comically oversized 
doll’s head, who was 
hacking away at 
another character’s 
leg, which spurted 
fake blood. 

Taboo objects – the 
dangerous ones – are 
the most exciting to 
touch. 

While offering 
images of plenty – 
plenty of sex, gore, 
violence, comedy 
and sheer objects – 
McCarthy’s works 
ultimately offer 
images of total defeat. 
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