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1. Inleiding: de Aidsepidemie in de Jaren Tachtig in de VS
“AIDS obliges people to think of sex as having, possibly, the direst consequences: suicide.
Or murder.”
Susan Sontag, Illness as Metaphor and AIDS and its Metaphors.

Het is juni 1981 wanneer enkele jonge, voorheen gezonde, homoseksuele mannen in Los Angeles
overlijden aan een zeldzame longinfectie en enkele andere infecties in hun lichaam. Hun
immuunsysteem lijkt niet te werken. Deze vijf mannen vormen de eerste gerapporteerde gevallen van
wat later bekend zal komen te staan als aids: Acquired Immune Deficiency Syndrome.1 In de loop van
de eerste helft van de jaren tachtig raken steeds meer mensen besmet en begint men dan ook te spreken
van een aidsepidemie in de Verenigde Staten. Binnen de VS wordt de stad New York het hardst geraakt:
in 1986 waren 30% van alle aids-gevallen in de VS binnen de stadsgrenzen van New York.2
De autoriteiten in de VS kwamen, ondanks de snelle toename van het aantal doden als het gevolg
van aidscomplicaties, slechts langzaam in actie. Dit had te maken met het feit dat het gros van de
slachtoffers deel uitmaakte van gemarginaliseerde en gestigmatiseerde subgroepen binnen de
samenleving; vooral homoseksuele mannen stierven aan aids, maar bijvoorbeeld ook drugsverslaafden
die hiv – het Human Immuno-deficiency Virus: het virus dat aids veroorzaakt– overbrachten door het
delen van naalden.3 Hierdoor werd niet veel geld uitgegeven aan onderzoek en preventie. Daarnaast
werden reeds geïnfecteerden nauwelijks financieel geholpen.4
Bovendien had de conservatieve christelijke beweging Christian Right veel invloed op de
regering van president Reagan. Deze christelijke beweging verkondigde openlijk dat aids een straf van
God zou zijn voor het zondige leven dat homoseksuele mannen leiden. Voorlichting over het tegengaan
van de verspreiding van aids stond volgens hen gelijk aan het promoten van homoseksualiteit; iets waar
de overheid zich niet bezig mee zou moeten houden.5
Aangezien de overheid zich afzijdig hield, ondernam de private sector, en dan met name leden
van de homo- en lesbiennegemeenschappen, zelf actie. Zo ook een groep mannen in 1986 in New York.
Samen bedachten en ontwierpen zij een poster met daarop roze driehoek op een zwarte achtergrond en
daaronder de tekst ‘Silence=Death’ (afb. 1).6 De boodschap is duidelijk: als we niet praten over de
aidsepidemie, dan wordt het probleem alleen maar groter. Het werd een icoon voor het aids-activisme.
Vanuit deze poster ontstond langzaam maar zeker in 1987 de AIDS Coalition To Unleash Power (ACT
UP) beweging; een beweging die zich inzette voor goede sociale en medische voorzieningen voor
mensen met hiv/aids en het internationaal onder de aandacht brengen van de ziekte en de vreselijke
gevolgen. Daarnaast hield deze beweging zich ook bezig met de preventie van aids.
Naast ACT UP ontstond in 1988 een kunstenaarscollectief met de naam Gran Fury, bestaande
uit tien vaste leden: Avram Finkelstein7, Richard Elovich, Tom Kalin, John Lindell, Loring McAlpin,
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Marlene McCarty, Don Moffett, Michael Nesline, Mark Simpson en Robert Vazquez.8 Door middel van
met name posters vroeg dit kunstenaarscollectief aandacht voor de aidscrisis. De leden probeerden het
bewustzijn over de ziekte aan te scherpen en het onderwerp bespreekbaarder te maken. Het zijn de
posters en banieren van dit kunstenaarscollectief die het boegbeeld zijn geworden van het aidsactivisme
tijdens de tweede helft van de jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig in de VS en specifiek
in New York.
Individuele kunstenaars reageerden eveneens op de aidscrisis. De Amerikaanse kunstenaar
David Wojnarowicz (1955-1992) was een van hen. Wojnarowicz heeft nooit een kunstopleiding
gevolgd. Hij had echter wel een mentor in zijn leven: de fotograaf Peter Hujar. Deze man was zowel
een artistieke mentor, alsook een vaderfiguur en bijzondere vriend voor Wojnarowicz en hij had dan
ook een grote impact op Wojnarowicz’s leven. Hujar stierf in november 1987 aan de gevolgen van aids.9
Een halfjaar later, in de lente van 1988, werd Wojnarowicz zelf gediagnostiseerd met hiv. De dood van
Hujar en zijn eigen hiv-diagnose zijn belangrijk voor het werk van Wojnarowicz. Vanaf dat moment
gaat hij zich in zijn werk namelijk steeds meer bezighouden met de aidscrisis.10
Wojnarowicz’s werken over aids zijn verontrustend, maar ook ontroerend (zie bijvoorbeeld het
werk When I Put My Hands On Your Body (afb. 29) dat een ontroerende tekst geschreven door
Wojnarowicz bevat.). Door zijn eigen ervaringen met aids zijn de werken ook erg persoonlijk en in
sommige gevallen behoorlijk intiem, zoals bijvoorbeeld de foto’s die hij maakte bij het overlijden van
Peter Hujar (zie bijvoorbeeld afb. 13 ‘Untitled (Peter Hujar)11). Ook is in een groot aantal kunstwerken
zijn woede te zien en te voelen, een woede die in zijn schriftelijk werk (Wojnarowicz was ook schrijver)
uit deze periode eveneens zeer duidelijk naar voren komt.12 Zo schreef hij bijvoorbeeld het volgende:
“I want to throw up, because we’re supposed to quietly and politely make house in this killing
machine called America and pay taxes to support our own slow murder, and I’m amazed that
we’re not running amok in the streets and that we can still be capable of gestures of loving after
lifetimes of all this.”13
Het werk van Gran Fury (zoals op afb. 6: You’ve Got Blood on Your Hands, Stephen Joseph) daarentegen
is veel minder persoonlijk en intiem van aard. Wojnarowicz’s werk is ook bedoeld is voor
tentoonstellingsruimten. Zo zijn zijn kunstwerken uniek14 van aard en werden ze veelal getoond in
gallerieën in East Village, een wijk in New York City. Het werk van Gran Fury is daarentegen bedoeld
voor de straat en niet voor tentoonstellingsruimten. De posters zijn om overal opgeplakt te worden en
omhoog gehouden te worden tijdens demonstraties. De leden van het kunstenaarscollectief hebben
weliswaar stuk voor stuk persoonlijke redenen als drijfveer voor hun werk in het collectief, maar het
werk dat het collectief produceert is niet zo zeer met de persoon achter het werk verbonden, zoals bij
Wojnarowicz het geval is. Voor zowel Gran Fury alsook Wojnarowicz geldt wel dat zij beide in 1988
begonnen zijn met werk maken dat gerelateerd is aan aids.15
De jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig was een tijd waarin veel onwetendheid
en angst omtrent aids onder de mensen leefde. Zo wisten veel mensen niet goed hoe aids precies
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overdraagbaar was. Dit zorgde voor veel misvattingen en angst. Zo dachten veel mensen bijvoorbeeld
dat het mogelijk was om aids te krijgen door simpelweg een persoon met aids aan te raken of een hand
te geven.16 Dit zorgde voor een stigma ten aanzien van mensen met aids en dan in het bijzonder
homoseksuelen. De vraag is dan ook hoe de werken van het collectief Gran Fury en de kunstenaar David
Wojnarowicz werden ontvangen tussen 1988 en 1992 in de respectievelijke te onderscheiden context
waarin ze werden gepresenteerd.
Om deze vraag te beantwoorden, zal een vergelijking worden gemaakt tussen een selectie
werken van Gran Fury en Wojnarowicz. In het geval van Gran Fury zal gekeken worden naar enkele
posters die tussen 1988 en 1991 zijn gemaakt. In het geval van Wojnarowicz zal de focus gelegd worden
op de foto’s die Wojnarowicz heeft gemaakt van het levenloze lichaam van Hujar en enkele werken die
hij tussen 1988 en 1992 vervaardigd heeft en die bestaan uit een combinatie van eigen geschreven
teksten en zwart-wit foto’s. Aan de hand van deze werken van Gran Fury en Wojnarowicz zal worden
onderzocht hoe aids-gerelateerde werken werden ontvangen. De omgeving (straat tegenover artistieke
ruimten) waarin deze werken te zien waren, zorgt hier voor een belangrijk verschil dat verder onderzocht
zal worden, maar ook zal gekeken worden naar de context waarin de werken zijn ontstaan, aangezien
dit invloed kan hebben op de receptie van de betreffende werken.
In hoofdstuk 1 zal ik drie werken van Gran Fury bespreken en in hoofstuk 2 zal ik drie series
van werken van Wojnarowicz bespreken. In hoofdstuk 3 zal verder worden ingegaan op hoe de
omgeving waarin de werken te zien waren, de receptie kan hebben beïnvloed. Als laatste volgt een
conclusie.
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2. Gran Fury
“Our main beat isn’t with the art world, it’s with the United States’ government’s lack of
response and the political crisis that underlies the medical crisis of AIDS.”
Gran Fury

In dit hoofdstuk zal de focus liggen op drie posters die Gran Fury tussen 1988 en 1990 heeft vervaardigd.
Het gaat hier om Kissing Doesn’t Kill (1989-1990) (afb. 2)17, You’ve Got Blood On Your Hands, Stephen
Joseph (1988) (afb. 6) en The Pope and the Penis (first and second panel) (1990) (afb. 7 en afb. 8).

2.1 Kissing Doesn’t Kill
In 1989 kreeg Gran Fury de opdracht om voor de American Foundation for AIDS Research (AMFAR)
een poster te maken die als advertentie op de zijkant van bussen geplaatst zou kunnen worden. Het
project heette Art Against AIDS On The Road. Deze samenwerking was een kans voor Gran Fury om
hun werk in verschillende steden in de VS zichtbaar te maken.18 De poster zou namelijk op bussen in
verschillende grote steden verschijnen: New York, San Fransisco, Washington DC en Chicago.19 Het
collectief ging dan ook akkoord met de opdracht. Dit resulteerde in Kissing Doesn’t Kill.
Op de poster Kissing Doesn’t Kill zien we drie zoenende koppels: één heteroseksueel koppel,
één homoseksueel koppel en één lesbisch koppel. Boven hen is de tekst ‘Kissing doesn’t kill: greed and
indifference do’ te lezen. Onder de foto’s staat in kleinere letters ‘Corporate greed, government inaction
and public indifference make AIDS a political crisis’. Stilistisch is de poster een imitatie van de
reclamecampagnes uit de jaren tachtig van het modemerk United Colors of Benetton. Kenmerkend voor
deze reclamecampagnes was namelijk de diversiteit van nationaliteit en etniciteiten van de modellen, de
kleurrijke kleding, de spierwitte achtergrond en de lichtinval die ervoor zorgt dat er geen harde
schaduwen in de foto zichtbaar zijn (afb. 3).20
Hier gebruikte Gran Fury dus de beeldtaal van consumentisme om zo de aandacht van de
mensen naar aids te trekken. De poster trekt immers in eerste instantie de aandacht van de voorbijganger
door zijn herkenbare Benetton-stijl, maar vervolgens blijkt de poster de aidsepidemie aan te kaarten op
een plek die doorgaans bedoeld is voor reclame.21
De poster zoals hierboven beschreven en afgebeeld op afbeelding 2, is echter niet de poster die
uiteindelijk op bussen te zien was, ookal had Gran Fury deze het liefst op de bussen gezien. Het ging
hier echter om een project waar het belang van AMFAR ook in meespeelde; AMFAR was immers de
initatiefnemer van het project, maar bleek bezwaar te maken tegen het ontwerp. Het probleem hierbij
was de onderste zin – ‘Corporate greed, government inaction, and public indifference make AIDS a
political crisis’ – en dan met name de woorden ‘corporate greed’.22 AMFAR was namelijk van plan bij
verschillende partnerbedrijven (‘corporations’), waaronder pharmaceutische bedrijven, langs te gaan om
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sponsorgeld te vragen voor de financiering van het Art Against AIDS On The Road Project.23 Woorden
als ‘corporate greed’ zouden daar in het verkeerde keelgat schieten. Met enige tegenzin besloot Gran
Fury vervolgens om de onderste regel tekst van de poster te verwijderen (afb. 4).24 De originele poster,
inclusief de onderste regel, is later nog wel in de New Yorkse straten te zien geweest op posters die door
Creative Time – een organisatie die zich bezig houdt met kunst in de openbare ruimte – gefinancierd
werden.25
De afwezigheid van het onderste tekstgedeelte veranderde de boodschap van de poster wel
enigszins. Op de tekst ‘Art Against AIDS On The Road’ na, die rechts van de poster zichtbaar was (zie
afb. 4), werd namelijk nergens aids genoemd. De voorbijganger moest nu dus zelf de link tussen zoenen
en hiv/aids leggen.26 Een link die, mijns inziens, waarschijnlijk door de meeste mensen wel snel gelegd
werd in deze tijd, zij het dus onterecht.
Een groter probleem als gevolg van de afwezigheid van de tekstregel was dat de boodschap van
de poster onduidelijk wordt. Zoals Finkelstein schrijft: “As action packed as the message was, I loved
that it was also perfectly clear, and indisputable. […] Without the rejoinder, I felt, it was essentially a
safe-sex poster pinkwashing27 pharmaceutical money.”28 De poster zou dus met name veilig vrijen
promoten en niet zo’n kritische boodschap uitspreken, zoals de aanvankelijke poster wel zou doen.
Immers, naar wie verwijst nu de ‘greed’ (gierigheid) en de ‘indifference’ (onverschilligheid)? In de
oorspronkelijke poster was het duidelijk dat men hier doelde op de pharmaceutische industrie, de
overheid en een groot deel van de maatschappij. Nu berust de poster meer op de invulling van de
individuele beschouwer.
Gran Fury was dus minder blij met het feit dat de poster nu meer neigde naar een ‘safe seks’
poster, toch maakte ze met deze aangepaste poster nog steeds twee belangrijke statements. Zo waren in
de jaren tachtig veel mensen onzeker en verkeerd geïnformeerd over hoe het hiv-virus opgelopen kan
worden. Lange tijd werd gedacht dat zoenen risicovol zou zijn. Het hiv-virus wordt immers
overgedragen via lichamelijke vloeistoffen. Speeksel behoort echter niet tot de groep
lichaamsvloeistoffen die het virus kunnen overdragen.29 Dat maakt Gran Fury hier duidelijk aan het
grote publiek: kissing doesn’t kill.30 Zo maakt de poster zoenen onschuldig; niemand krijgt er aids van.
Daarnaast laat de poster ook zien dat aids geen ziekte was waar uitstluitend homoseksuelen en
drugsverslaafden aan leden. Iets dat in het begin nog veel gedacht werd door mensen. Door zowel een
homoseksueel, een heteroseksueel, alsook een lesbisch koppel weer te geven, maakt Gran Fury
duidelijk: iedereen kan aids krijgen.31 Men kan het echter niet krijgen door zoenen, wel door activiteiten
waar zoenen toe kan leiden.
Zoals eerder gezegd werd de poster – nadat hij was aangepast – toch gebruikt door AMFAR.
Ondanks de afwezigheid van een zeer felle zin, lokte de poster toch behoorlijk wat reacties uit. Met
name in Chicago was er veel controverse over de Kissing Doesn’t Kill posters.
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Doordat de poster de onderste zin mistte, leek hij minder politiek geëngageerd en werd hij wel
eens anders geïnterpreteerd. Veel mensen, waaronder conservatieve politici, in Chicago dachten dat de
poster zich bezighield met het recht van lesbiennes en homoseksuele mannen om te zoenen in het
openbaar. Deze misinterpretatie – die toch een zekere plausibiliteit heeft – had als gevolg dat politici in
Chicago de plaatsing van de poster op bussen probeerde tegen te houden.32 “[Kissing Doesn’t Kill] has
nothing to do with the cure for AIDS. It has something to do with a particular lifestyle, and I don’t think
that is what the CTA [Chicago Transit Authority] should be in the business of promoting”, aldus Robert
Shaw33, wethouder in Chicago.34
Kort voordat de Kissing Doesn’t Kill poster op de bussen in Chicago zou verschijnen, werd in
de Illinois State Senate een wetsvoorstel geaccepteerd.35 Dit wetsvoorstel omvatte het volgende:
[outlawing the public display of] “any poster showing or simulating physical contact or embrace within
a homosexual or lesbian context where a person under 21 can view it.”36 Deze nieuwe wet maakte het
plaatsen van Gran Fury’s Kissing Doesn’t Kill poster dus illigaal in Chicago. Toch belandden de posters
op de bussen, al was het twee maanden later dan gepland.
De lokale homogemeenschap, versterkt door de American Civil Liberty Union, achtte de wet
namelijk ongrondwettig. Na wekenlang lobbyen werd het wetsvoorstel ongeldig verklaard door de State
House of Representatives (Huis van Afgevaardigden). Dit zorgde ervoor dat tientallen posters, ondanks
de politieke controverse, in augustus 1990 op de bussen en metroplatforms van Chicago verschenen.
Binnen 24 uur na plaatsing was echter een groot aantal van de posters al beklad (afb. 5).37
Door de vele aandacht van de pers en politici werd Kissing Doesn’t Kill het meest geziene werk
van het collectief Gran Fury. Bovendien wakkerde de controverse omtrent deze poster de discussie over
homofobie, homoseksualiteit, aids en de visuele representatie van deze dingen aan.38 Ondanks dat de
poster niet precies was wat Gran Fury zich erbij had voorgesteld, werd de poster uiteindelijk toch
succesvol en wakkerde weliswaar de discussie omtrent aids niet zozeer aan, maar de discussie omtrent
homofobie en seksualiteit des te meer.
2.2 You’ve Got Blood On Your Hands, Stephen Joseph
Op de poster You’ve Got Blood on Your Hands, Stephen Joseph (afb. 6) uit 1988 wordt een persoon
genaamd Stephen Joseph direct aangesproken met de volgende tekst: ‘You’ve got blood on your hands,
Stephen Joseph. The cut in AIDS numbers is a lethal lie.’ Tussen de eerste en de tweede zin is een grote,
rode handafdruk te zien en de poster heeft een dikke, zwarte omlijning die doet denken aan
overlijdensadvertenties en de waarschuwingen op sigarettenpakjes. Voor het verder begrip van de poster
zal eerst worden gekeken naar wie Stephen Joseph was en wat hij precies gedaan had om zo op deze
poster aangesproken te worden.
Tussen 11 maart 1986 en 19 januari 1990 was dr. Stephen C. Joseph de ‘Commissioner of Health
of the City of New York’39, oftewel de commisaris van volksgezondheid.40 Dit betekende dat hij aan het
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hoofd stond van de New York City Department of Health and Mental Hygiene (DOHMH); een instantie
die enigszins vergelijkbaar is met de GGD in Nederland.41
Op 19 juli 1988 halveerde Stephen Joseph de geschatte hoeveelheid aidsgevallen in de stad New
York met de helft.42 Waar eerst lange tijd werd uitgegaan van een geschat aantal van 400.000 gevallen
– wat neerkomt op 1 op de 18 inwoners van New York City –, bracht Stephen Joseph dit naar beneden
tot een geschat aantal van 200.000 gevallen. Een halvering dus ten opzichte van het aantal waar vier jaar
lang van uitgegaan werd. Het was niet geheel duidelijk op welke feiten deze nieuwe schatting was
gebasseerd en de herschatting werd dan ook betwist, onder andere door Timothy Sweeney, de adjunctdirecteur van non-profit organisatie Gay Men’s Health Crisis.43
Deze nieuwe, veel lagere schatting van het aantal aidsgevallen in de New York zou ertoe leiden
dat de financiering van aids-gerelateerden diensten drastisch verminderd zou worden, terwijl de stad al
kampte met tekorten aan onder andere ziekenhuisbedden voor mensen met aids die behandeld moesten
worden.44 De zorg voor mensen met aids zou dus door de bezuiningen slechter worden, terwijl deze al
niet zo goed was. Gran Fury en ACT UP NY kwamen dan ook in actie.
Met de bebloede handafdruk en de tekst ‘You have blood on your hands, Stephen Joseph. The cut in
AIDS numbers is a lethal lie.’45 stelt Gran Fury de Commissioner of Health Stephen Joseph
aansprakelijk voor de aids-sterfgevallen die het gevolg waren van de bezuinigingen die gebaseerd zijn
op diens betwiste halvering van het aantal aidsgevallen in New York. De centraal geplaatste, bebloede
hand staar hier symbool voor de schuldige, bebloede handen van Stephen Joseph. Daarnaast zou deze
bebloede hand ook nog kunnen verwijzen naar aidsoverdracht en aidsdiagnose. Het hiv-virus kan
namelijk via bloed worden overgedragen en aan de hand van een bloedtest kan ook een aidsdiagnose
worden vastgesteld.46
De poster werd in New York in de straten geplakt door Gran Fury, Surrender Dorothy en ACT
UP. Bovendien werd de poster gebruikt tijdens ACT UP protesten. Het doel van deze acties was dat
Stephen Joseph ontslagen zou worden van zijn functie als Commissioner of Health.47 Aangezien Stephen
Joseph tot december 1989 deze functie heeft gehouden48, en deze poster afkomstig is uit 1988, lijkt het
aannemelijk dat deze acties niet succesvol zijn geweest, of tenminste niet zo succesvol als gehoopt.
Hoogstwaarschijnlijk hebben deze acties er wel toe geleid dat meer mensen wakker werden geschud wat
betreft het aidsbeleid van de stad New York. Ondanks de heftige aanval in opvallende beeldtaal, lijkt de
poster weinig publieke controverse te hebben opgeroepen. In de literatuur wordt namelijk nergens een
controverse rondom deze poster beschreven, waar dit bij andere werken, Kissing Doesn’t Kill
bijvoorbeeld wel het geval is.
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2.3 The Pope and the Penis
Gran Fury werd uitgenodigd om in 1990 op de 44e editie van de Biennale van Venetië49 werk tentoon
te stellen in de Aperto: een tentoonstelling die iedere twee jaar door een andere onafhankelijke curator
wordt samengesteld in het centrale paviljoen (Aperto) van de Biennale. Deze uitnodiging was een
duidelijk signaal dat Gran Fury als collectief door de kunstwereld gezien en geaccepteerd werd. Deze
acceptatie bracht echter ook een zekere ambivalentie met zich mee. Het collectief had immers altijd
werk gemaakt voor de openbare ruimte, niet voor tentoonstellingsruimtes. De uitnodiging accepteren
zou betekenen dat ze een werk voor een tentoonstellingsruimte zouden moeten maken en dat ze deel
zouden gaan uitmaken van het kunstestablishment. De Biennale is echter ook een grote internationale
gebeurtenis die veel mediaandacht geniet. De uitnodiging accepteren zou dan ook betekenen dat ze met
hun activisme een nog groter, internationaler publiek zouden kunnen bereiken. Uiteindelijk besloot Gran
Fury de uitnodiging te accepteren en een werk te maken dat het standpunt van de katholieke kerk ten
opzichte van de aidscrisis aan zou kaarten.50
De katholieke kerk zag aids als een straf voor immoreel gedrag. Door de katholieke kerk werd
homoseksueel gedrag als een ernstige zonde beschouwd. Dit standpunt is gebaseerd op de Bijbel.51
Seksuele handelingen tussen twee mannen worden hierin meermaals beschreven als een uiterst zondige
daad. In Leviticus 20:13 wordt bijvoorbeeld het volgende gezegd: “Wie met een man het bed deelt als
met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood
aan zichzelf te wijten.”52 Een seksuele daad tussen twee mannen gaat tegen de wil van God in. Deze
daad kan immers niet tot voorplanting leiden, terwijl God de geslachtsorganen van de man en vrouw
heeft geschapen ten behoeve van voortplanting.53
De samentrekking van homoseksualiteit en aids als straf daarvoor, klopt echter niet. Aids is
immers een medisch probleem dat weliswaar veel homoseksuele mannen aangaat, maar zeker niet alleen
maar homoseksuele mannen. Een virus is namelijk niet selectief en kan bij iedereen binnenkomen die
op een onbeschermde manier aan risicovolle seksuele gedragingen of andere risicovolle handelingen
deelneemt. Hier lijkt de katholieke kerk echter geen oog voor te hebben. In de ogen van de kerk is het
een ‘gay disease’, een straf die de homoseksuelen aan hun eigen gedrag te wijten hebben.54
Daarnaast was preventie van de ziekte in de ogen van de katholieke kerk eveneens zondig. Om
te voorkomen dat men het hiv-virus tijdens seksuele handelingen zou oplopen, moest men condooms
gebruiken. Het gebruik van condooms werd door de katholieke kerk echter gezien als een vorm van
ongeoorloofde geboortebeperking, niet als een preventiemiddel tegen ziektes.

Het gebruik van

condooms zou zondig zijn, omdat ze het enige doel van seks, namelijke voortplanting, in de weg zouden
staan. Dit gaat tegen de natuur en God’s ontwerp in, aldus de katholieke kerk.55

Op deze denkbeelden wilde Gran Fury met hun Biennale werk kritiek uiten. Dit deden ze door middel
van twee billboards met de titel The Pope and the Penis (afb. 7 en afb. 8); een werk speciaal gemaakt
voor de Biennale van Venetië.56 Het tweede panel (afb. 8) is hierbij een re-make van een eerdere poster,
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Sexism Rears Its Unprotected Head (1988) (afb. 9), die wel verspreid werd in New York. Voor het
billboard op de Bienalle is de tekst vergroot, de kleur veranderd en de afbeelding van de penis
verkleind.57 Het eerste panel (afb. 7) is een geheel nieuw werk van Gran Fury dat opgebouwd is als een
triptiek.58 Hier is in het midden een foto van de toenmalige paus, Johannes Paulus II, te zien met daarop
een citaat dat kort en bondig het standpunt van de katholieke kerk tegenover aids duidelijkt maakt: “The
truth is not in condoms or clean needles. These are lies…good morality is good medicine.” Deze
uitspraak werd gedaan door kardinaal John O’Connor tijdens de eerste Vaticaanse conferentie over aids
in 1989. De foto van de paus wordt geflankeerd door twee paarse blokken tekst waarop Gran Fury’s
kritiek op de katholieke kerk te lezen is:
“The Catholic Church has long taught men and women to loathe their bodies and fear their sexual
natures. This particular vision of good and evil continues to bring suffering and even death. By
holding medicine hostage to Catholic morality and withholding information which allows people to
protect themselves and each other from acquiring the Human Immunodeficiency Virus, the Church
seeks to punish all who do not share in its peculiar version of human experience and makes clear its
preference for living saints and dead sinners. It is immoral to practice bad medicine. It is bad
medicine to deny people information that can help end the AIDS crisis. Condoms and clean needles
save lives as surely as the earth revolves around the sun. AIDS is caused by a virus and a virus has
no morals.”
Bijna waren deze twee billboards niet op de Biennale tentoongesteld. Op de een of andere manier was
de toenmalige curator van de Aperto op de Bienalle, Giovanni Carandente, achter de inhoud van het
werk van Gran Fury gekomen.59 Cardente was van mening dat het de twee billboards geen kunst zouden
zijn en dat hij zou aftreden wanneer het zo ver zou komen dat deze werken daadwerkelijk tentoongesteld
zouden worden. Bovendien werden de twee billboards vastgehouden bij de douane op het vliegveld van
Venetië. Kortom, The Pope and The Penis kwam Italië niet in.60
Vanzelfsprekend was het collectief woedend over het feit dat hun werk niet werd toegelaten in
Italië en op de Biennale. In de lege expositieruimte gaf Gran Fury een persconferentie en op de muur
waar de billboards hoorden te hangen, trof de pers de volgende tekst aan:
Two billboards by Gran Fury are being held in Italian Customs. One billboard, with a picture of
the Pope, criticizes the Catholic Church’s position on condoms and AIDS education. The other
billboard, with a picture of an erect penis, mandates that men use condoms to prevent the spread
of the AIDS virus. The director of the Biennale, Giovanni Caradente, has threatened to resign
if the billboards are exhibited. The Biennale officials refuse to intervene to secure the work.61
Het probleem dat de curator van de Biennale met de poster heeft, lijkt met name te maken te hebben met
de afbeeldingen op de poster en niet zozeer met de tekst en het onderwerp. Het eerste panel, het panel
met de afbeelding van de paus, werd door de directeur beschreven als ‘blasphemous’, oftewel
‘godlasterlijk’. Deze godslastering werd volgens de directeur alleen maar verergerd door de nabijheid
van een foto van een erecte penis (het tweede panel).62 Bovendien zou de curator van de Biennale tegen
Gran Fury gezegd hebben dat een afbeelding van de paus in een kunstwerk gebruiken simpelweg niet
kan. Volgens hem was het niet mogelijk om een politiek werk te maken met de paus.63 Aangezien de
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curator zwaar de nadruk legde op de aanwezigheid van de foto van de paus, lijkt de boodschap van het
werk hier dus niet het grootste probleem te zijn.
Het is opvallend dat de curator zelf Gran Fury deze censuur oplegt. Hij had Gran Fury immers
zelf uitgenodigd om werk tentoon te stellen op de Biennale en hij wist hij dus met wat voor collectief
hij te maken had. Wanneer bijvoorbeeld de algemeen directeur van de Biennale het werk van Gran Fury
had geweerd, was dat minder opvallend geweest. Die directeur had immers Gran Fury niet uitgenodigd.
Het gaat hier echter om de curator, wat betekent dat hij tegen zichzelf ingaat: het ene moment is Gran
Fury welkom op de Biennale, en wanneer het werk de curator niet aanstaat plots niet meer.
Deze censuur zette de curator van de Biennale dan ook in een slecht daglicht. Na een petitie
waarin andere tentoongestelde kunstenaars dreigden hun werk terug te trekken wanneer Gran Fury’s
werk gecensureerd zou worden, heroverwoog Cardente zijn afwijzing en werden de twee billboards toch
in Aperto 90 op de Biennale van Venetië geïnstalleerd (afb. 10). Ook trad de curator niet af.64 In de
dagen na de installatie van de billboards overwoog het Vaticaan wel om de Italiaanse regering te vragen
om de billboards te laten verwijderen. Bij dit overwegen is het echter gebleven; het Vaticaan heeft
uiteindelijk geen verzoek bij de regering ingediend en de posters bleven hangen.65
Dit alles zorgde voor veel media-aandacht en de Italiaanse kranten stonden rond 25 en 26 mei
1990 dan ook vol met berichten over het ‘Scandalo alla Biennale’.66 Als gevolg hiervan maakte veel
mensen in Italië kennis met de billboards67 en de daarbij behorende boodschap van Gran Fury, mensen
die waarschijnlijk anders nooit de kennis zouden hebben genomen van de poster en de kritiek van Gran
Fury. Bovendien plaatsten kranten naast het artikel over het Biennale-schandaal een of twee artikelen
over de verspreiding van aids in Italië. In het noorden van Italië en op Sicilië verspreidde aids zich
namelijk in een rap tempo op dat moment.68
Door werk te produceren dat als godslasterlijk en onacceptabel werd beschouwd in Italië
bereikte Gran Fury met The Pope and the Penis in 1990 een groter publiek dan verwacht. Voorpagina
nieuws zorgde ervoor dat de ideeën van Gran Fury ook een groot Italiaanse publiek buiten de Biennale
bereikte. Hierdoor kon bewustzijn over aids gecreeërd worden. “The strongest thing was not the object
[the billboard] itself, but the discussion the object generated…it allowed us to break outside the
cloistered territory of the Biennale,”69 aldus Donald Moffett, één van de leden van Gran Fury.
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2.4 Posters, Ophef en Media: Een Vergelijking
Zoals in bovenstaande voorbeelden is gebleken, gebruikt Gran Fury de publieke ruimte – en ook
eenmalig de tentoonstellingsruimte, zij het met een groot publiek effect – om de aandacht van de
maatschappij op de aidsepidemie te vestigen met de hoop verandering teweeg te brengen. Met hun
posters bekritiseerden Gran Fury veelal de omgang van het bestuur van de stad New York, de
gezondheidszorg, de Amerikaanse regering en de katholieke kerk

met de aidscrisis. In de drie

voorbeelden van het werk van Gran Fury is duidelijk geworden dat deze kritiek meermaals heeft geleid
tot pogingen tot censuur, maar niet altijd. Deze reactie kwam veelal uit de conservatieve en christelijke
kringen.
Bij deze reacties op de posters leek het probleem niet zozeer bij de tekst en het onderwerp te
liggen, maar eerder bij de gebruikte afbeeldingen. Dit was immers bij zowel Kissing Doesn’t Kill alsook
bij The Pope and The Penis het geval. In het geval van Kissing Doesn’t Kill probeerden conservatieven
in het bestuur van Chicago een wet door te voeren die het het tonen van lichamelijk contact in
homoseksuele of lesbische context op plekken waar personen onder de 21 jaar het konden zien, zou
verbieden. De poster zou een homoseksuele levensstijl voor de jeugd promoten. Uiteindelijk werd deze
wet echter niet doorgevoerd en konden de posters toch op de bussen in Chicago geplaatst worden. Ook
in het geval van The Pope en The Penis was er bijna sprake van een ban, die uiteindelijk toch niet
doorging. In dit geval had dit met name te maken met het gebruik van een foto van de paus in een
politieke context, waarbij bovendien een foto van een penis in erectie zich in de nabijheid van deze foto
bevond. Het geheel was godslasterlijk volgens de directeur van de Biennale van Venetië. De wat
boodschap betreft uiterst kritische, maar wat betreft uiterlijk zeer simplistische poster You’ve Got Blood
on Your Hands, Stephen Joseph zorgde niet voor ophef. Het uiterlijk van de poster is hier dan ook niet
aanstootgevend. Het is immers ‘slechts’ zwarte tekst en een rode handafdruk.
Opvallend is dat in het geval van The Pope and the Penis de foto van de penis in erectie in de
VS hoogstwaarschijnlijk voor meer ophef zou zorgen dan het gebruik van de foto van de paus in de
context van dit werk.70 Censuur en ophef is duidelijk ook afhankelijk van de plek en het land waarin een
specifiek werk getoond wordt. Italië staat bekend als een katholiek land en bovendien is de paus zelf
gezeteld in Vaticaanstad in Rome. Het is dan ook niet geheel verassend dat een werk dat de paus in een
kwaad daglicht stelt, en naast een afbeelding van een penis plaatst, juist in Italië voor zo’n ophef zorgt.
Was Gran Fury’s inzending voor de Biennale alleen het tweede panel (Sexism Rears Its
Unprotected Head) geweest, dan was er in mijn ogen waarschijnlijk minder geweest over het werk. Op
diezelfde Biennale werd namelijk ook een serie werken van de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons
tentoongesteld die (bijna) pornografisch te noemen is. Het gaat hier om de serie met de titel Made In
Heaven.71 Op de verschillende doeken zijn foto’s van seksuele scènes tussen Jeff Koons en zijn (ex)vrouw Cicciolina gedrukt. Cicciolina – haar echte naam is Ilona Staller – was een pornoster en van
1987 tot 1991 (dus ook ten tijden van deze Biennale) lid van het Italiaanse parlement. De scènes spelen
zich af in een omgeving die dromerig aandoet en zoet van kleur is (afb. 11). In een aantal van deze
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werken zijn geslachtsdelen expliciet zichtbaar (afb. 12). Toch is rondom deze werken geen grote ophef
ontstaan – tenminste, niet op de Biennale.72 Men kan op grond hiervan dus aannemen dat Sexism Rears
Its Unprotected Head (Panel Two) alleen geen controverse op de Biennale zou hebben veroorzaakt.
De media-aandacht als gevolg van een controverse zorgt echter wel voor een groter bereik voor
het werk van Gran Fury. Zowel bij de controverse rondom Kissing Doesn’t Kill alsook The Pope and
The Penis was dit het geval. De controverse was dus eigenlijk wel goed voor de boodschap van de
werken. Publiciteit bracht echter niet in alle gevallen langdurige bekendheid met zich mee. The Pope
and the Penis is door de jaren veel minder bekend geworden dan ander werk van Gran Fury, ondanks
de publiciteit.73 Kissing Doesn’t Kill, dat ook veel controversiële publiciteit kreeg, is door de jaren heen
één van de bekendste werken van Gran Fury gebleven.
Over waarom het ene controversiële werk bekender werd dan het andere valt te speculeren. Een
belangrijk verschil tussen The Pope and The Penis en Kissing Doesn’t Kill is natuurlijk dat The Pope
bedoeld was voor een plek op de Biennale in Italië, terwijl Kissing zichtbaar was in het straatbeeld van
verschillende grote steden in de Verenigde Staten. Toch verklaart dit niet alles. Een poster waar het
tweede panel van de The Pope and The Penis op was gebaseerd, namelijk Men Use Condoms or Beat
It (afb. 9), is ook minder bekend gebleven, terwijl die wel in het straatbeeld van New York zichtbaar
was.74 In vergelijking met The Pope and the Penis is Kissing Doesn’t Kill wel veel directer: het is eerder
duidelijk waar het over gaat en de reclame-achtige uitstraling trekt de blik van mensen. The Pope and
the Penis daarentegen is een grote lap tekst die niet zo makkelijk wegleest.

Gran Fury maakte kunst die voor de openbare ruimte in met name New York bedoeld was. In het
volgende hoofdstuk zal worden gekeken naar een kunstenaar die persoonlijke kunstwerken over aids
maakte in East Village in New York: David Wojnarowicz.
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3. David Wojnarowicz
“What I feel is the momentary shock of realizing that most of the wood, metal and plastic
fixtures, the sinks, lampshades, the shower stall, and even the drinking cups will all outlive me
if my body follows the progression that this tiny, invisible-to-the-eye virus has initiated.”
David Wojnarowicz, Living Close to the Knives.

Vanaf het jaar 1988 gaat het werk van Wojnarowicz meer in het teken van de aidsepidemie staan. In de
lente van 1988 wordt hij namelijk zelf gediagnosticeerd met aids. Kort daarvoor, in november 1987,
stierf Peter Hujar – de man die voor Wojnarowicz een vaderfiguur, een mentor en dierbare vriend was
– aan de gevolgen van aids. Deze twee momenten hebben een grote impact op de kunst die Wojnarowicz
in de daaropvolgende jaren, tot en met zijn eigen dood in juli 1992, maakt. In dit hoofdstuk zal worden
gekeken naar drie series werken die in deze periode zijn gemaakt.
Allereerst een serie van drie foto’s die Wojnarowicz met zijn camera gemaakt heeft van het
overledene lichaam van Hujar in het ziekenhuisbed in November 1987. Eén foto van Hujar’s hoofd (afb.
13), één foto van een van zijn handen (afb. 14) en één foto van zijn voeten die onder de deken uit komen
(afb. 15).75 Vervolgens zal gekeken worden naar een serie van acht werken genaamd de Sex Series (For
Marion Scemama) uit 1989 (afb. 20 tot en met afb. 27). Als laatste wordt de aandacht gericht op een
onafgemaakte serie werken. Wojnarowicz heeft Untitled (When I Put My Hands on Your Body) (afb.
29) in 1990 gemaakt en Untitled (Sometimes I Come to Hate People) (afb. 30) in 1992 gemaakt. Deze
twee werken maken deel uit van een serie die nooit is afgemaakt. Wojnarowicz voelde zich namelijk te
ziek om verder te werken en stierf uiteindelijk op 22 juli 1992.76

3.1 De Overleden Peter Hujar
Toen op 26 november 1987 zijn dierbare vriend en mentor Peter Hujar overleed aan de gevolgen van
een aids-gerelateerde longontsteking, was Wojnarowicz aanwezig in de ziekenhuiskamer. Het moment
dat hij de foto’s van het lichaam van Hujar maakte en het moment vlak daarvoor beschrijft Wojnarowicz
in zijn memoir Close To The Knives:
“[…] there was some point when I was sitting at the far corner of the bed in a chair thinking
about leaving when I looked towards his face and his eyes moved slightly and I put two fingers
up like rabbit ear behind the back of my head, a gesture, a high sign we had that we’d discreetly
give when we bumped into each other at a crowded gathering in the past. I flashed him the sign
and then turned away embarrassed and moments later Ethyl said, “David…Look at Peter.” We
all turned to the bed and his body was completely still; and then there was a very strong and
slow intake of breath and then stillness and then one more intake of breath and he was gone.
I surprised myself: I barely cried. When everyone left the room I closed the door and
pulled the super-8 camera out of my bag and did a sweep of his bed: his open eye, his open
mouth, that beautiful hand with the hint of gauze at the wrist that held the i.v. needle, the color
of his hand like marble, the full sense of the flesh of it. Then the still camera: portraits of his
amazing feet, his head, that open eye again – I kept trying to get the light I saw in that eye.77
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Kort na het moment van overlijden heeft Wojnarowicz dus het levenloze lichaam van Hujar vastgelegd
met zijn Super-8 camera en still camera.78 Een blik op de contact sheet (afb. 16) maakt al gauw duidelijk
dat Wojnarowicz tijdens het fotograferen van Hujar’s lichaam aan het zoeken was naar de juiste manier
om de overleden Hujar vast te leggen. Alleen al voor het vastleggen van Hujar’s hoofd heeft hij minimaal
acht verschillende foto’s gemaakt. Ook heeft hij meermaals het hoofd iets bewogen naar links, naar
rechts of naar boven. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat deze werken wat betreft
compositie en onderwerp een eerbetoon zou moeten zijn aan Hujar’s eigen fotografische werk. Hujar
was namelijk een bekende fotograaf in New York. Tijdens zijn leven heeft Hujar vele portretten
gefotografeerd van vrienden en bekenden, waarbij zij in een hoek van veertig graden lagen.
De gelijkenis tussen Hujar’s werk en Wojnarowicz’s foto van Hujar’s hoofd op zijn sterfbed is
het duidelijkst zichtbaar in de foto Candy Darling on Her Deathbed II uit 1974 (afb. 17). De hoek waarin
het hoofd in Candy Darling on Her Deathbed II is gepositioneerd ten opzichte van de randen van de
foto is bijna een spiegelbeeld van Wojnarowicz’s foto van Hujar’s hoofd.79 Op de contact sheet (afb.
16) lijkt echter een andere foto nog meer op de foto van Candy Darling, namelijk de uiterst rechtse foto
in de vierde rij van boven. Als Wojnarowicz echt Hujar’s foto’s wilde nabootsen, is het opvallend dat
hij niet voor die foto heeft gekozen uiteindelijk.
Het fotograferen van een overledene is niet nieuw; reeds in de negentiende eeuw werd dit
gedaan. Wanneer men het geld ervoor beschikbaar had, was fotograferen van een onlangs overleden
kind, geliefde, familielid of ouder een zeer normale zaak.80 De levenloze lichamen werden hierbij vaak
in een stoel gezet of in bed gelegd, om zo de illusie te wekken dat de overleden persoon gewoon leefde
of sliep.81 Dit type foto’s maakte toendertijd een belangrijk deel uit van de rouwcultuur en ze werden op
de haard of bij het bed gezet of in een medaillion bewaard met een stukje haar.82
In de loop van de twintigste eeuw veranderde echter de houding tegenover de dood en hiermee
ook de houding tegenover postmortemfotografie. Dood en overlijden werd steeds minder bespreekbaar
in de VS. Zo werden steeds meer eufemismen, zoals bijvoorbeeld ‘she’s gone’ en ‘she passed away’,
gebruikt om woorden als ‘death’ en ‘died’ niet te hoeven gebruiken. Bovendien werd de dood
gemedicaliseerder, geïnstitutionaliseerder en onpersoonlijker: mensen stierven vaker in instituten en
ziekenhuizen in plaats van thuis. Hierdoor komt de zorg voor de stervende meer in de handen van
professionals en minder in de handen van familie te liggen.83 De dood werd iets dat steeds minder
zichtbaar was. Volgens onder andere de antropoloog Geoffrey Gorer en de historicus Philippe Aries was
rond het midden van de twintigste eeuw de dood, in plaats van seks, het nieuwe grote taboe geworden.84
Dit nieuwe taboe bracht ook met zich mee dat wanneer postmortem foto’s van een overledene
werden gemaakt, deze foto’s dikwijls ergens in huis of ergens achterin een fotoboek verscholen werden.
De foto’s werden dan nauwelijks nog zichtbaar in huis gezet of getoond aan mensen. 85 Dit in
tegenstelling tot de negentiende eeuw, toen het niet vreemd was om een postmortemfoto op de haard te
zien staan.
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Dit taboe rondom de dood maakt de foto’s die Wojnarowicz van de overleden Hujar heeft
genomen uiterst interessant. Deze foto’s zijn overduidelijk van onschatbare persoonlijke waarde voor
Wojnarowicz zelf: ze helpen hem bij de rouw om Hujar. Maar ook kiest hij ervoor om deze foto’s
openbaar te maken. Hiermee doorbreekt hij het taboe van het tonen van de realiteit van de dood.
Bovendien gaat het hier niet om een dood als gevolg van ouderdom. De persoon in kwestie is overleden
aan de gevolgen van aids. Een ziekte die hij heeft gekregen door deel te nemen aan iets waar ook een
groot taboe op rust: homoseksuele geslachtsgemeenschap.
Een Amerikaanse fotograaf die bekend staat om een serie foto’s die hij tussen 1987 en 1991 van mannen
met aids heeft gemaakt, is Nicholas Nixon. Voor de serie People With AIDS volgde hij vijftien
verschillende mannen in hun ziekteproces. Nixon fotografeerde hen, terwijl zij door de maanden en
jaren heen steeds dichter bij hun dood kwamen. Dit leidde tot enkele zeer aangrijpende foto’s van
mannen met aids die zich in de laatste weken of dagen van hun leven bevonden, zoals bijvoorbeeld de
foto Tom Moran, Boston, January 1988 (afb. 18). Hier zijn mensen gefotografeerd die zich op de
drempel van de dood bevonden. Het zijn niet overlijdens foto’s, maar wel bijna-overlijdens foto’s. Nog
voordat Nixon het boek van deze serie foto’s in 1991 had uitgebracht, waren veertien van de in totaal
vijftien mannen reeds overleden.86
In 1988 organiseerde het Museum of Modern Art in New York een tentoonstelling over het
oeuvre van Nicholas Nixon. Ook een deel van de serie People With AIDS, die toen nog niet af was, werd
daar tentoongesteld. Op deze serie foto’s kwamen meteen negatieve reacties. Zo was ACT UP87 uiterst
kritisch over deze foto’s. Tijdens een protest bij het MoMA tijdens deze tentoonstelling deelden leden
van ACT UP flyers uit aan bezoekers van de tentoontstelling. In deze flyers probeerden ze duidelijk te
maken dat “the PWA [Person With AIDS] is a human being whose health has deteriorated not simply
due to a virus, but due to government inaction, the inaccessibility of affordable healthcare, and
institutionalized neglect in the forms of heterosexism, racism, and sexism”.88 ACT UP trachtte dus de
bezoekers duidelijk te maken wat de sociaal-politieke context van de tentoongestelde foto’s was.
De kritiek op deze serie foto’s is met name dat er geen sociale context wordt gegeven en dat
Nixon met deze serie eigenlijk alleen maar de veronderstellingen van het grote publiek over aids en
aidspatiënten vereeuwigt. De foto’s laten volgens de kritiek alleen zien wat allang bekend was over
mensen met aids: dat ze door het syndroom verzwakt, ontsiert en kapotgemaakt zijn, terwijl ze eenzaam
en wanhopig op hun dood wachten.89 Nixon benadrukt zo volgens critici in zijn foto’s dat mensen met
aids anders zijn: ze zijn ziekelijke, hulpeloze slachtoffers en nauwelijks nog mensen.90
Zou de hierboven genoemde kritiek ook van toepassing kunnen zijn op de foto’s die
Wojnarowicz heeft gemaakt? Op het eerste gezicht zou gezegd kunnen worden dat de foto’s vrij gelijk
aan elkaar zijn: zowel Wojnarowicz als Nixon leggen vast in zwart-wit hoe een man (bijna) aan aids
overleden is. In het geval van Nixon is de man nog in leven, al zit hij wel tegen zijn einde aan. Bij
Wojnarowicz gaat het om een zojuist overleden persoon. Wie de werken zonder context met alleen een
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titel ziet, weet eigenlijk meer van Nixon’s foto van Tom Moran dan van Peter Hujar, aangezien de titel
in het geval van Nixon wat feitelijke informatie geeft (naam van de gefotografeerde persoon, plaats,
maand en jaar). Wojnarowicz daarentegen geeft door de foto’s geen titel te geven geen informatie vrij
over de persoon en de omstandigheden. De kritiek dat Nixon geen context geeft bij zijn foto’s zou op
grond hiervan ook van toepassing kunnen zijn op Wojnarowicz’s fotos.
Wojnarwicz’s foto’s van Peter Hujar hebben in vergelijking met Nixon’s foto’s van
aidspatiënten echter een andere functie. Bij Wojnarowicz was geen sprake van een grote fotografische
serie. Het gaat hier slechts om drie91 foto’s die in een kort tijdsbestek zijn genomen. De foto’s zijn mijns
inziens in de eerste plaats herinneringsobjecten: zilvergelatineprints die onlosmakelijk verbonden zijn
met een van de meest ingrijpende momenten in Wojnarowicz’s leven, namelijk het verlies van zijn beste
vriend en mentor, de persoon die in zijn werk geloofde en hem motiveerde verder te gaan met kunst
maken. “Everything I made, I made for Peter.”92 Naar mijn mening vervullen deze foto’s in de eerste
plaats een behoefte van Wojnarowicz om dat laatste moment met Hujar in de ziekenhuiskamer nooit te
vergeten. Ze zijn echter niet louter privé, de foto’s zijn immers gepubliceerd. Naast persoonlijke
herinneringsobjecten zijn het ook kunstobjecten geworden.
Bij de foto’s van Nixon is geen sprake van zulke persoonlijke band. Hij raakte weliswaar goed
bevriend met drie of vier van de in totaal vijftien mensen die hij volgde.93 Maar bij het grootste gedeelte
van de mensen die hij fotografeerde was er geen sprake van een hechte band. En zelfs bij de drie of vier
mensen waar hij wel goed bevriend mee raakte, was die vriendschap hoogstwaarschijnlijk van een
geheel andere aard dan de vriendschap die Wojnarowicz en Hujar kenden. Hujar en Wojnarowicz kende
elkaar al ver voor de ziekte, Nixon daarentegen leerde deze mannen juist door de ziekte kennen.
Nixon’s fotoserie People With AIDS is dan ook meer een fotografische documentatie van een
ziekteverloop, terwijl Wojnarowicz’s foto’s eerder een eerbetoon zijn uit liefde voor de gefotografeerde
persoon. Bij Wojnarowicz was de band met de gefotografeerde persoon de grote reden om de foto’s te
nemen, terwijl een motivatie van deze aard bij Nixon afwezig was. Hij leerde de mensen met aids immers
pas kennen doordat hij hen ging documenteren.
Hierdoor ligt bij Wojnarowicz niet zozeer de nadruk op aids en wat de ziekte met (het lichaam
van) een persoon doet. De kritiek die Nixon krijgt over benadrukken van de veronderstellingen die
mensen hebben over aids, is daardoor niet van toepassing op de foto’s van Hujar. Bij Wojnarowicz’s
foto van Hujar gaat het echt over de persoon en in veel mindere mate over aids. De kritiek die ACT UP
uitspreekt over het gebrek van sociaal-politieke context in de foto’s van Nixon, blijft echter wel ook
toepasbaar op de drie foto’s van Wojnarowicz.
Althans, wanneer het gaat om slechts de drie foto’s op zichzelf. Wojnarowicz heeft namelijk in
1988-89 een werk vervaardigd, getiteld Untitled (Hujar Dead) (afb. 19), waarin hij de foto’s van Hujar
op zijn sterfbed gebruikt en veel sociaal-politieke context biedt in de vorm van tekst. Temidden van
opgeplakte lagen uit landkaarten geknipte spermacellen, stukken supermarktposter en stukken US
dollars bevinden zich zes foto’s gemaakt bij Hujar’s sterfbed. Driemaal heeft hij de foto van Hujar’s
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hand gebruikt, viermaal de foto van Hujar’s voeten die onder de deken uitkomen en twee maal is Hujar’s
hoofd zichtbaar. Met een uitgeknipt oog uit een eerdere foto van Hujar onderaan het werk verwijst
Wojnarowicz nog naar het feit dat het hem in de ziekenhuiskamer niet meer gelukt is om het licht in
Hujar’s ogen vast te leggen.94
De tekst op deze collage is een uiterst felle, kritische tekst geschreven door Wojnarowicz en
gericht op de politici, rechters, religieuze leiders, gezondheidsambtenaren en de ‘gewone’ mensen van
de Verenigde Staten.95 Door middel van deze tekst, die leest als een als een interpunctieloze wervelstorm
van woorden die doet denken aan Allan Ginsberg’s gedicht Howl, zet Wojnarowicz Hujar’s dood in
context. Hij bekritiseert de uitspraken van de politici, gezondheidsambtenaren, religieuze leiders en
rechters in de Verenigde Staten, de manier waarop deze mensen tegen de homoseksuele gemeenschap
gekeerd zijn. Aan het einde beschrijft Wojnarowicz hoe deze omstandigheden ervoor zorgen dat zich
steeds meer woede in hem opbouwt: “[…] at the moment I’m a thirty seven foot tall one thousand one
hundred and seventy-two pound man inside this six foot frame and all I can feel is the pressure all I can
feel is the pressure and the need for release.”

Na de dood van Hujar trok Wojnarowicz in de voormalige woning van Hujar. Hierdoor krijgt hij
beschikking over Hujar’s donkere kamer96, waardoor hij zou kunnen gaan werken met de grote
hoeveelheid negatieven die hij over de jaren heen verzameld had.97 Dit brengt met zich mee dat
Wojnarowicz veel meer met fotografie gaat werken vanaf 1988, de serie werken genaamd de Sex Series
(For Marion Scemama) is hier een voorbeeld van.

3.2 Sex Series
De Sex Series is een reeks van acht zwart-wit fotomontages (afb. 20 tot en met afb. 27). Ieder werk
bestaat uit een beeldvullende, negatief afgedrukte foto die de achtergrond vormt voor één of meerdere
eveneens negatief in cirkels gedrukte pornografische scènes. Aan de hand van sommige werken is niet
meteen op te maken dat het gaat om een werken gerelateerd aan de aidsepidemie. Een drietal werken
waarin ook tekst en andere, niet pornografische afbeeldingen zijn verwerkt, maakt dit duidelijker. Naar
eigen zeggen heeft Wojnarowicz voor de werken van de Sex Series niet alleen afbeeldingen van
homoseksuele seks genomen, maar ook lesbische en heteroseksuele seks, om zo duidelijk te maken dat
dat het virus geen morele code of seksuele oriëntatie kent.98 Deze pornografische afbeeldingen zijn
afkomstig uit de collectie van de overleden Hujar.99
De close-up sekscènes vormen een contrast met de uitgestrekte achtergronden die onder andere
een trein die door een landschap rijdt (afb. 24), een schip op zee (afb. 20) en New York vanuit de lucht
(afb. 21 en afb. 26) tonen.100 De achtergronden tonen openbare ruimtes, vaak vanuit vogelvlucht- of
kikvorsperspectief gezien, terwijl in de cirkels intieme, private momenten zichtbaar zijn. Bovendien
tonen deze ruimtes veelal manieren waarop aids van de ene plek naar de andere plek, buiten de grote
steden van de VS, kan komen: met de trein, over de brug, met een vliegtuig of een boot. Volgens
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Wojnarowicz denken veel mensen die niet in grote steden, zoals New York en San Fransisco, maar in
kleinere steden of dorpen wonen namelijk dat het virus niet bij hen kan komen. Dit is echter niet waar,
zo wil Wojnarowicz duidelijk maken in zijn werken, de VS is immers een land van vliegtuigen, treinen
en auto’s, wegen en boten. Doordat mensen zich zo makkelijk door het land kunnen verplaatsen, kan
het virus dit ook. Hierdoor blijft het virus niet beperkt tot de grote steden van de VS die de epicentra
van de epidemie vormen, maar kunnen ook mensen in kleinere steden en dorpen het virus oplopen.101
Kortom, het virus kan overal opduiken waar mensen kunnen komen die het virus op elkaar kunnen
overbrengen.
In drie gevallen heeft Wojnarowicz zelf geschreven tekst geprint (afb. 21, afb. 23 en afb. 24)
op de werken.102 Alleen in het geval van afbeelding 21 en afbeelding 23 is het mogelijk de tekst volledig
te lezen. De tekst in afbeelding 21 bespreekt op een vrij neutrale toon hoe moeilijk het voor sommige
groepen – eigenlijk iedereen die niet tot de middenklasse behoort en blank is – om aan medicijnen, zorg
en informatie te komen.103 De tekst in afbeelding 23 daarentegen is een persoonlijkere tekst vanuit de
ik-persoon geschreven die een seksuele ontmoeting beschrijft en vervolgens de manier waarop over aids
en homoseksuelen wordt gepraat in de media. In het werk van afbeelding 24 is de tekst niet volledig te
lezen, maar met enige kennis van de werken van Wojnarowicz wordt duidelijk dat het linker tekstblok
dezelfde tekst is als de laatste regels uit het werk Untitled (Hujar Dead) en het rechter tekstblok een
gedeelte van de tekst bevat van de onderste alinea van een ander werk uit de Sex Series, namelijk het
werk dat in afbeelding 23 is weergegeven. De drie werken waarin tekst gebruikt wordt, zijn bovendien
de enige werken waarin meerdere ‘kijkgaten’ zichtbaar zijn. In deze gevallen tonen niet alle kijkgaten
een erotische scène, maar in het geval van afbeelding 23 bijvoorbeeld ook Amerikaanse valuta, een scan
van het skelet van een baby, cellen en een soort toren.
Door deze seksscènes in cirkels weer te geven, wordt de illusie gewekt dat de beschouwer vanuit
een openbare ruimte via een verrekijker of telescoop binnenkijkt in een private ruimte. Zien we hier wat
zich afspeelt in de bossen, onder het dek van een schip104, in de huizen, bij de zee? Dit meekijken geeft
het geheel iets voyeuristisch.105 Ook zouden deze kijkgaten als ‘peepholes’ geïnterpreteerd kunnen
worden. Over de Sex Series schreef Wojnarowicz in 1990 het volgende:
The spherical structures embedded in the series are about examination and/or surveillance.
Looking through a microscope or looking through a telescope or the monitoring that takes place
in looking through the lens of a set of binoculars. It’s about oppression and suppression. Are
you comfortable looking at these images of obvious sexual acts in a crowded room? Do you
fear judgement if you pause for a long time before an image of sexual expression? Can you
sense absurdity or embrace in the viewing of images?106
Wanneer men in een tentoonstellingsruimte naar deze werken kijkt, is het voor omstanders duidelijk dat
jij als de beschouwer rustig naar een erotisch getinte voorstelling aan het kijken bent. ‘Hoe voel je je
hierbij? Voelt het ongemakkelijk, voel je je beoordeelt?’, vraagt Wojnarowicz in bovenstaand citaat.
Hier vindt een interessante verandering plaats waarbij de beschouwer het beschouwde wordt.
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De drie werken die tekst van Wojnarowicz en meerdere cirkels bevatten, zetten de seksscènes
meer in perspectief. Wanneer bijvoorbeeld gekeken wordt naar het werk met de trein (afb. 24), dan zijn
daar in totaal vier cirkels in verwerkt, waarvan één cirkel een erotische scène bevat (rechtsboven).
Verder is rechtsonder een stuk uit een krant zichtbaar. Uit de leesbare woorden ( “Beaten”, “shouting
antihomosexual”, “attacked two men on the Upper”, “both and stabbing one of them”) is op te maken
dat het hier gaat om een nieuwsbericht over de mishandeling van twee homoseksuelen mannen op straat.
Linksonder is een microscopische opname van bloedplaatjes zichtbaar. Als laatste is linksboven een foto
zichtbaar van politieagenten in oproeruitrusting die een menigte ingaan: een foto die door Wojnarowicz
zelf is genomen tijdens een ACT UP demonstratie bij het hoofdkwartier van de Food and Drug
Administration in 1988.107 Deze foto is bovendien de enige foto die niet in negatief is gedrukt.
Wanneer de seksscène in de rechterbovenhoek wordt gelezen in combinatie met de andere
afbeeldingen, dan worden verschillende gevaren blootgelegd die verbandhouden met het deze
homoseksuele seks. Zo is er het loerende gevaar van hiv-infectie; dat gevaar komt van binnenuit. Van
buitenaf is echter ook sprake van gevaar, namelijk het geweld tegen homoseksuelen en het neerslaan
van demonstraties die gericht zijn op de omgang van de overheid met de aidsepidemie. “Wojnarowicz
pictures the threat of homophobia so as to contest it”, aldus Meyer.108
In 1990 kwam Wojnarowicz’s werk, de Sex Series in het bijzonder, in opspraak. Kort nadat de Sex Series
voor het eerst tentoongesteld was op de tentoonstelling Tongues of Flame, een tentoonstelling over het
werk van Wojnarowicz in de Illnois State University, ging de American Family Association (AFA)109
en Donald Wildmon (geestelijke en oprichter van de AFA) flyers verspreiden waarin het werk van
Wojnarowicz werd aangevallen. De tentoonstelling had een gift van $15,000 ontvangen van de NEA
(National Endowment for the Arts)110 voor de financiering van de tentoonstelling. De flyer was getiteld:
“Your Tax Dollars Helped Pay for These ‘Works of Art’”.111 De AFA verstuurde meer dan
tweehonderdduizend flyers naar onder andere geestelijke leiders, de Christelijke radio- en
televisiestations en alle leden van het Amerikaans Congres.
Naast deze opvallende leus bevatte de folder ook verdere uitleg over het NEA fonds. De tekst
eindigt met een dikgedrukte alinea die zegt:
Before you vote, find out if your Congressman and Senators voted to reauthorize the NEA for
another 5 years and thus continue using tax dollars to fund such “works of art” as those on this
sheet. If they do vote for reauthorization, remember that when you vote in the upcoming
Congressional and Senatorial races. This sheet has been presented to all members of the House
and Senate for their information.
De tekst werd omringd door details van Wojnarowicz’s werk (afb. 28), waaronder details van zes werken
uit de Sex Series. Hierbij valt op dat slechts de pornografische delen van Wojnarowicz’s werk zijn
overgenomen, terwijl zijn werk in geen enkel geval uitsluitend uit pornografische beelden bestond. Deze
pornografische beelden maakten slechts deel uit van zijn kunstwerken, terwijl in de flyer de illusie werd
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gewekt dat zijn werk uitsluitend uit deze beelden bestond. Deze illusie werd gewekt om zo de doelgroep
van de flyers zo veel mogelijk te schokkeren.112
Als fundamentalistische protestantse organisatie stond AFA uiterst negatief tegenover
pornografie en homoseksuelen. Met deze flyers wilde AFA dan ook bereiken dat de homoseksuele,
pornografische ‘kunst’ zoals in de folder afgebeeld niet langer geld van de NEA zou ontvangen. De
AFA roept met deze tweehonderdduizend flyers de protestantse Amerikanen op om uit te zoeken of de
persoon op wie ze willen stemmen vóór de NEA is.
In reactie op deze flyer klaagde Wojnarowicz de AFA en Donald Wildmon aan voor laster en
schending van auteursrecht. “The images represented in the Pamphlet to be my work had been so
severely mutilated that I could not consider them my own,” aldus Wojnarowicz. Deze rechtzaak was de
eerste keer dat een kunstenaar het opnam tegen een Christian Rights organisatie.113
Op 8 augustus 1990 won Wojnarowicz de rechtzaak tegen de AFA en Donald Wildmon. De
AFA mocht geen exemplaren van deze flyer meer verspreiden en moest bovendien naar iedereen waar
een flyer naartoe gestuurd was een brief sturen waarin uitleg gegeven zou worden over het misleidende
karakter van de flyer. Daarnaast gaf de rechter Wojnarwowicz één symbolische dollar
schadevergoeding, omdat hij geen materiële schade had geleden ten gevolge van de flyer van de AFA
volgens de rechter.114

Dit incident past in een bredere context van discussie omtrent de NEA in de jaren rondom 1990; een tijd
die gezien wordt als een uiterst felle periode binnen de ‘Culture Wars’115 in de VS. Twee belangrijke
spelers hierbij waren de American Family Association (AFA) en Jesse Helms, een Republikeinse
Senator van North Carolina. Deze twee jaar durende strijd omtrent kunst, religie homoseksualiteit en
het geld van de Amerikaans belastingbetaler.116
Het begint allemaal in 1989 wanneer de AFA het werk Piss Christ (1987) van de Amerikaanse
kunstenaar Andres Serrano aanklaagt als zijnde anti-Christelijk. Net als bij het incident met
Wojnarowicz een jaar later geschiedde dit door middel van het verzenden van brieven.117 De brieven
werden gestuurd naar leden van de AFA en leden van het Amerikaanse Congres.118 Piss Christ was een
grote kleurenfoto van een crucifix dat ondergedompeld was in een glazen bak gevuld met urine. Wie
niet weet dat het hier om urine gaat, zou zeggen dat de Christus aan het kruis een hemelse uitstraling
heeft door de goudachtige tinten van het werk. Andres Serrano had voor dit werk van de Southeastern
Center for Contemporary Art in Winston-Salem, North Carolina een prijs met de waarde van $15,000
gekregen. Het Southeastern Center for Contemporary Art werd echter deels gefinancierd door de NEA.
Dat de NEA belastinggeld van de Amerikaanse bevolking geeft aan een anti-Christelijk werk als Piss
Christ hoort niet volgens de AFA.119
Enkele maanden na dit incident dat betrekking had op één kunstwerk, richtten Christelijke
instituten en Republikeinse politici, onder leiding van senator Jesse Helms, zich tegen het gehele oeuvre
van een enkele kunstenaar: de Amerikaanse fotograaf Robert Mapplethorpe. Deze verschuiving bracht
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ook met zich mee dat Helms zich meer ging richten op de in zijn ogen perverse homoseksuele kunst en
minder op de heiligschennis zoals die bij Piss Christ volgens de AFA van toepassing is.120 Aanleiding
voor de aanval op Mapplethorpe was een retrospectieve tentoonstelling genaamd The Perfect Moment
die in juli 1989, ongeveer vier maanden na Mapplethorpe’s dood aan aids op 9 maart 1989, in de
Corcoran Gallery of Art in Washington D.C. zou openen. Deze tentoonstelling was deels gefinancierd
door de NEA; de NEA had $30,000 gegeven ter bekostiging van de tentoonstelling. De tentoonstelling
zou 175 werken bevatten uit het oeuvre van de kunstenaar, waaronder zelfportretten, stillevens en
naaktbeelden. Ook zou een groep van dertien foto’s waarop homoseksueel sadomasochisme was
afgebeeld, getiteld Portofolio ‘X’, op de tentoonstelling te zien zijn.121
De tentoonstelling werd op 12 juni 1989 afgelast door de directeur van de Corcoran Gallery of
Art, Christina Orr-Cahall, als gevolg van de verhitte politieke discussie. Aan deze annulering ligt de
opvatting van senator Helms over Mapplethorpe’s werk ten grondslag. Helms vond dat het werk van
Mapplethorpe uiterst obsceen was.122 Zo zegt Helms tijdens de senate hearing op 26 juli 1989 het
volgende:
There are unspeakable portrayals which I cannot describe on the floor of the Senate…Mr.
President, this pornography is sick. But Mapplethorpe’s sick art does not seem to be an isolated
incident. Another artist exhibited some of this sickening obscenity in my own state…I could go
on and on, Mr. President, about the sick art that has been displayed around the country.123
In dit citaat maakt Helms een vergelijking tussen Mapplethorpe’s werk en aids. Zijn werk is ‘sick’ en
deze ziekte van obsceniteit en homoseksualiteit verspreidt zich door de VS en besmet de reine
Amerikaanse kunst en cultuur.124
In zijn retoriek maakt Helms keer op keer de vergelijking art=gay=aids duidelijk. Het
samensmelten van deze drie componenten voedt de homofobie onder de mensen.125 In deze tijd was er
al sprake van toegenomen homofobie als gevolg van de aidsepidemie, die in 1989 al ruim acht jaar bezig
was. Helms maakt gebruik van en voedt deze homofobie door middel van zijn retoriek over kunst van
homoseksuele kunstenaars. Helms wil dat het financieren van dit soort kunst, die hij als schadelijk ziet
voor de goede moraal van de Amerikaanse bevolking en een schande is voor de Amerikaanse cultuur,
met belastinggeld stopt.
Congresleden die vóór de subsidiëring van kunst door de NEA waren, verdedigden Serrano en
Mapplethorpe niet. De NEA afschaffen, iets waar Helms en gelijkgezinden voorstander van waren,
wilden deze congresleden echter evenmin. Uiteindelijk werd het budget van de NEA met $45,000 – de
totaalsom van het bedrag dat aan Seranno ($15,000) en de Mapplethorpe tentoonstelling The Perfect
Moment ($30,000) was uitgegeven – verlaagd. Daarnaast werd de NEA ook nog een regel opgelegd. Het
werd namelijk verboden om fondsen te verschaffen “to promote, disseminate, or produce materials
which in the judgement of the National Endowment of the Arts… may be considered obscene, including
but not limited to, the depiction of sadomasochism, homoeroticism, the sexual exploitation of children,
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or individuals engaged in sex acts and which, when taken as a whole, do not have serious literary, artistic
political or scientific value.”126
Een jaar later, in 1990, werd de tekst van deze richtlijn aangepast; er kwam een ‘decency clause’.
Deze luidde als volgt: “Artistic excellence and artistic merit are the criteria by which applications are
judged, taking into consideration general standards of decency and respect for the diverse beliefs and
values of the American public.”127 Fondsaanvragen bij de NEA dienden nu dus aan algemene
fatsoensnormen te voldoen en de diverse waarden en overtuigingen van de Amerikaanse bevolking te
respecteren.

Als openlijk homoseksuele kunstenaar die reeds meermaals pornografische beelden had gebruikt in zijn
werk ging deze controverse rondom senator Helms en de NEA Wojnaworicz zeer aan. De flyer die de
AFA maakte met details uit zijn werk, onder andere uit de Sex Series, heeft er zelfs voor gezorgd dat
ook zijn werk een rol kreeg in de NEA controverses. Verassend is het dan ook niet dat Wojnarowicz
over Helms en de NEA heeft geschreven. Dit deed hij in zijn essay The 12-Inch-Tall Politician uit 1990.
De volgende alinea vat zijn ideeën goed samen:

What exactly is Helms afraid of? What image of sexuality can be so disturbing in the tail end of
the twentieth century? How do you consider the images of death and murder on the evening
news in comparison to an image of someone’s desire or sexuality? Why are paintings of rape
any more or any less scandalous compared to an image of two men kissing or fucking? Helms,
by the way, had more of a problem with the fact that the two men on “a marble tabletop”128
happened to be a black man and a white man than with the idea that they were engaged in an
act of sexuality. What is that all about? Another crackerjack racist is going to legalisate what
our desires should be?129

3.3 Handen, Skeletten en Persoonlijke Tekst
In 1990, toen Wojnarowicz bezig was met de enige overzichtstentoonstelling van zijn werk tijdens zijn
leven, namelijk de tentoonstelling Tongues of Flame op de Illnois State University, begon hij aan een
nieuwe serie werken die zou bestaan uit grote foto’s met daarop gezeefdrukte tekst. Van deze serie heeft
hij slechts twee werken gemaakt, waarvan het laatste in 1992. Hij stierf namelijk op 22 juli 1992 en was
in de maanden daarvoor te ziek om zich te kunnen concentreren op het maken van werken.130
Het eerste werk van deze serie is Untitled (When I Put My Hands On Your Body) uit 1990
(afb. 29). Het betreft een zwart-wit foto van een opgegraven begraafplaats in Dickson Mounds; een oude
nederzetting van Native Americans in de staat Illinois. Over deze begraafplaats was een museum
gebouwd en vanuit het museumgebouw konden de bezoekers neerkijken op de begraafplaats. Zo ook
Wojnarowicz toen hij met de curator van de tentoonstelling Tongues of Flame, Barry Blinderman, en
diens vrouw deze plek bezocht.131 Over deze foto heeft Wojnarowicz met de zeefdruk techniek tekst
aangebracht. In de tekst wordt een innig moment tussen de ik-persoon (Wojnarowicz) en een geliefd
persoon die langzaam aan het sterven is aan aids beschreven. Wojnarowicz beschrijft hoe hij het lichaam
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van deze persoon in zijn handen heeft en ziet en voelt hoe alles van het lichaam – de spieren, de huid,
de organen – geleidelijk tenietgaat, totdat er alleen nog maar een skelet over is: “I see the muscle
disappearing from around the organs and detaching itself from the bones. I see the organs gradually fade
into transparency leaving a gleaming skeleton gleaming like ivory that slowly resolves until it becomes
dust.”
Deze tekst staat geheel los van het feit dat de achtergrond een foto van een Native American
begraafplaats betreft. Het lijkt eerder erop dat het zien van deze bergraafplaats in Illinois in 1990
Wojnarowicz tot het overdenken van lichamelijke gevolgen van de dood aanzette. De tekst spreekt
namelijk mensen universeel aan, mede doordat nergens in het stuk tekst aids vermeld wordt. Ook
wanneer men als beschouwer geen ervaring heeft met het verliezen van iemand aan de gevolgen van
aids, kan de tekst hard aankomen en veel losmaken. De angst om een geliefde te verliezen is immers
een gevoel waar ieders mens zich in kan vinden.
Op het tweede en laatste werk van de serie, Untitled (Sometimes I Come To Hate People)
(afb. 30), is wederom een zwart-wit foto zichtbaar. Ditmaal betreft het een foto van twee omzwachtelde
handen. De handen zijn geopend, met de handpalmen naar de camera gericht. De positie van de handen
doet zowel aan een smeekbede alsook aan een zelfinspectie van de handen denken.132 Het is onbekend
of de handen in de foto de handen van Wojnarowicz zelf zijn, zelf wilde hij hier niets over kwijt.133 In
de tekst, waarbij bijna alle zinnen met “I” beginnen, beschrijft Wojnarowicz hoe hij zich voelt, dicht bij
de dood als hij is. Hij is leeg van binnen, een vreemdeling voor zichzelf en de mensen om zich heen en
hij is zo moe, zo schrijft hij. Het laatste kunstwerk dat hij voor zijn dood heeft gemaakt134, eindigt met:
“I am disappearing. I am disappearing but not fast enough.”
Beide werken reflecteren op de langzame desintegratie van stervende mensen met aids. Bij
When I Put My Hands On Your Body gaat het over een persoon waar Wojnarowicz veel om geeft, terwijl
het bij Sometimes I Come To Hate People zijn eigen desintegratie betreft. Met name de teksten maken
de werken hier uiterst persoonlijk en emotioneel. Doordat het soms wat meer moeite kost om de woorden
op de foto te lezen, is het niet mogelijk om de tekst vluchtig te lezen; de beschouwer moet echt ieder
woord tot zich laten doordringen. Dit zorgt ervoor dat de tekst nog indringender aankomt.
Over deze twee werken is nooit controverse ontstaan.135 Wanneer men naar de werken kijkt,
met de kennis van de vorige paragrafen en hoofdstukken, is dat ook niet geheel verrassend. De werken
zijn niet overduidelijk met aids en homoseksualiteit verbonden. Om de link met aids te leggen, moet de
beschouwer meer kennis hebben over de kunstenaar. Verder is in de tekst of in het beeld is niets
homoerotisch of grafisch te bekennen. Ook politiek of religieus gezien is het niet aanstootgevend:
nergens wordt de overheid, een politicus of een geestelijke aangevallen. Het enige wat hier te zien is
zijn skeletten en gehavende handen. In de tekst wordt slechts op meesterlijke wijze de lichamelijke en
emotionele gevoelens rondom de nabije dood beschreven.
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4. De Openbare Ruimte tegenover de Tentoonstellingsruimte
“Whenever we can, we steer the art world projects into public spaces so that we can address
audiences other than museum going audiences or the readership of art magazines.”
Gran Fury

Eén groot verschil tussen de werken van Gran Fury en de werken van Wojnarowicz is dat Gran Fury
zijn werken

toont in de

openbare ruimte136, terwijl

Wojnarowicz zijn werken

toont

tentoonstellingsruimtes. Dit brengt met zich mee dat een ander publiek de werken zal zien en op een
andere manier ernaar zal kijken. In dit hoofdstuk zal dit verschil in omgeving vergeleken worden.

De posters die Gran Fury maakte, waren te zien in de openbare ruimtes van grote steden van de VS, met
name in New York, aangezien dat hun thuisbasis was. Werk van Gran Fury was onder anderen zichtbaar
op bushokjes, als posters op muren en andere oppervlakken geplakt en op de zijkant van bussen. Ook
werden de posters tijdens demonstraties gebruikt.
Doordat de posters van Gran Fury op zo veel verschillende, openbare plekken zichtbaar waren,
zagen ook veel mensen ze en was het bereik dus groot. Vanwege het gebruik van commerciële beeldtaal
leken deze posters op ‘echte’, commerciële advertenties, in plaats van activistische, kritische posters.
Hierdoor trokken ze, net als heuse advertenties, de aandacht van de voorbijganger naar zich toe.137 De
realisatie dat het hier niet om een daadwerkelijk advertentie ging, zal bij menig voorbijganger voor een
schok hebben gezorgd. Mensen kozen niet ervoor om de posters te zien, zoals mensen kunnen beslissen
om naar een museum te gaan om kunstwerken te zien; ze werden simpelweg ermee geconfronteerd. Het
bereik van de werken van Gran Fury was dan ook uitermate groot, wat ervoor zorgde dat veel mensen
hun confronterende boodschap meekregen.
Wanneer zoveel mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en overtuigingen
ongevraagd in de publieke ruimte geconfronteerd worden met werken van Gran Fury, is de kans zeer
aanwezig dat iemand de beelden en teksten aanstootgevend acht. Dit was ook deels het probleem met
de Kissing Doesn’t Kill poster in Chicago. Politici, waaronder Robert Shaw, wilden namelijk niet dat
kinderen onder de leeftijd van 21 de posters zouden kunnen zien en probeerden daarom een wet door te
voeren die het tonen van homoseksueel of lesbisch fysiek contact op posters in het openbaar verboden
zou maken.
Wojnarowicz’s werk daarentegen was niet zichtbaar in het straatbeeld, maar in
tentoonstellingsruimtes. In de periode 1988-1992 was Wojnarowicz’s kunst voornamelijk te zien in
galerieën, voornamelijk in New York, maar ook in enkele andere steden in de VS. Ook werd zijn werk
vaak tentoongesteld in de kunstgalerie of het kunstmuseum van een universiteit in de VS.138
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Deze omgeving waarin het werk van Wojnarowicz zichtbaar was, bracht een specifieker publiek
met zich mee. Mensen kiezen immers zelf ervoor om een galerie of museum te bezoeken. Een
Amerikaanse studie uit 1996 heeft onderzoek gedaan naar het verschil in sociaal-politieke standpunten
bij mensen die wel kunstmusea bezoeken en mensen die geen kunstmusea bezoeken in de VS. Hieruit
is gebleken dat museumbezoekers positiever staan tegenover homoseksualiteit. Uiterst opvallend is dat
op andere vlakken – pornografie, seks voor het huwelijk en anticonceptie voor jonge tieners – geen
sprake is van een verschil in mening tussen museumbezoekers en niet-museumbezoekers.139 Iemand die
kunstmusea bezoekt, zou dus volgens deze onderzoeksresultaten niet, of in ieder geval minder afkeurend
zijn over het feit dat het bij Wojnarowicz werk van een openlijke homoseksuele kunstenaar met aids
(vanaf begin 1988) betreft.
Zijn werk bevat echter soms ook pornografische beelden. Op basis van dit onderzoek zouden
mensen die regelmatig musea bezoeken hier niet positiever tegenover staan dan mensen die nooit kunst
gaan bekijken in een museum. Het is dan ook de vraag hoe de gemiddelde museumbezoeker zou
reageren op Wojnarowicz’s Sex Series werken, die pornografische details bevatten. Aangezien het om
details in het werk gaat en de erotische scènes negatief zijn afgedrukt, vallen ze minder op als zijnde
pornografisch van aard. Pornografische beelden in zijn werk zijn minder nadrukkelijk aanwezig dan de
American Family Association het in 1990 in een flyer deed lijken.
Wojnarowicz’s werk werd bovendien, zoals eerder vermeld, ook vaak tentoongesteld in musea
en galerieën op Amerikaanse universiteiten. Hierbij kan verwacht worden dat het publiek over het
algemeen jonger, hoog opgeleid en minder conservatief is.

Het Gran Fury werk The Pope and the Penis vormt een uitzondering op wat eerder in dit hoofdstuk is
geschreven over de ruimtelijke context van de werken van Gran Fury, aangezien dat werk bij wijze van
uitzondering wél voor een tentoonstellingsruimte was gemaakt, namelijk het Aperto 90 op de Biennale
van Venetië in 1990. Over dit werk kwam veel ophef, waardoor een van de twee banieren (die zonder
de penis) in veel Italiaanse kranten verscheen. Hierdoor bereikte het werk een ander en wijder publiek
dan op de Biennale, namelijk Italiaanse mensen die normaal niet de Biennale zouden bezoeken. Ook
werk van Wojnarowicz kreeg een wijdere bekendheid, in het bijzonder onder de Christelijke
gemeenschap van de VS, doordat details van werken in flyers werden verspreid door de American
Family Association.
In deze twee gevallen werden de werken als uiterst aanstootgevend beschouwd, wat zorgde voor
media-aandacht. Hierdoor werden Italianen die nooit de Biennale van Venetië zouden bezoeken en
Christelijke Amerikanen die nooit een tentoonstelling van Wojnarowicz zouden bezoeken,
geconfronteerd met het werk van Gran Fury en Wojnarowicz. In zowel het geval van Gran Fury alsook
het geval van Wojnarowicz kwam de kritiek uit de Christelijke hoek: in het Rooms-Katholieke Italië
kwam er weerstand vanwege het feit dat een foto van de Paus in politieke context was gebruikt en nabij
een afbeelding van een erecte penis was geplaatst, terwijl in de VS de fundamentalistisch Protestantse
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AFA kritiek leverde op het feit dat de NEA geld gaf aan “kunstwerken” van (homo)seksuele aard, zoals
die van Wojnarowicz.
Van dit soort negatieve aandacht hebben sommige werken profijt, terwijl dit voor andere werken
niet het geval is. Door de media-aandacht die The Pope and the Penis kreeg, werd er in de kranten ook
geschreven over hoe aids opkwam in bepaalde gebieden in Italië. Gran Fury zag dit uiteraard als iets
positiefs, aangezien dankzij het Biennale-schandaal veel meer mensen in Italië op de hoogte zouden zijn
van de stand van zaken rondom aids.
In het geval van Wojnarowicz was er voor de kunstenaar geen sprake van een positief effect,
doordat zijn werk aan een breder publiek getoond werd door middel van gemanipuleerde flyers. In de
getuigenverklaring van de rechtzaak tegen de AFA en Donald Wildmon maakt Wojnarowicz duidelijk
wat voor schade hem is aangericht door het verspreiden van de folder met zijn werk:

Do you believe the mailings of the AFA pamphlet has damaged your reputation as an artist?
Wojnarowicz: Yes, I do.
Will you explain how?
I think, in looking at it, it clearly attempts to portray my work as being nothing more than banal
pornography. I think that through the use of selective editing, it essentially stripped all of my
work of its artistic and political content and the remaining images are basically empty, they do
have a meaning, but not of the sort that I am interested in exploring in my work.
How do you believe this will hurt you as an artist?
Well, given the fact that our institutions are under attack and our institutions, publicly-funded
institutions, museums and spaces, are functioning in a very sensitive climate, I believe these
images will make curators and museums very, very sensitive about dealing with my work. I also
believe that, given that my work is hardly shown outside of New York City, except about thirty
group shows in which I have had a single painting, that people don’t really know my work and
this portrayal of it would indicate that my work only involves depictions of sexuality.
[…]
Mr. Wojnarowicz, how do you think you could remedy the harm you believe the mailing of the
AFA pamphlet has caused your reputation as an artist?
Well, I don’t think I can remedy the harm because I think the harm’s already been done, and
that harm will show itself in the future in terms of the exclusion of my works from shows by
publicly-funded institutions, or spaces, and private galleries.140
Wojnarowicz beschrijft hier twee manieren waarop hij en zijn werk nadelig beïnvloed is door de flyers
die de AFA in de VS had verspreid. Hij was namelijk niet echt bekend buiten New York en door deze
flyers zou zijn werk in de rest van VS op een negatieve manier onder de mensen bekend worden als
alleen maar bestaande uit seksuele voorstellingen. Daarnaast was hij bang dat musea en andere
tentoonstellingsruimten in deze tijd van controverse rondom het financieren van kunst met publiekelijk
geld, niet zo snel meer zijn werk zouden tentoonstellen, aangezien dat risico’s met zich mee zou brengen.
Aangezien Gran Fury een activistisch collectief is dat met posters in de openbare ruimte werkt,
is het minder afhankelijk van culturele instituten, zoals musea, voor het tonen van hun werk. Op de straat
zijn altijd mensen, dus er is ook altijd publiek dat hun werk ziet, terwijl Wojnarowicz veelal afhankelijk
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is van galerieën en musea voor het tonen van zijn werk aan het publiek. Dit maakt in mijn ogen
Wojnarowicz dan ook kwetsbaarder dan Gran Fury in het geval van controverses.
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5. Conclusie
“The books that the world calls immoral are books that show the world its own shame.”
Oscar Wilde
In dit onderzoek stond de vraag ‘Hoe werden de werken van het collectief Gran Fury en de kunstenaar
David Wojnarowicz ontvangen tussen 1988 en 1992?’ centraal. Hiervoor werd gekeken naar
verschillende werken die Gran Fury en Wojnarowicz in deze periode hebben vervaardigd. Gebleken is
dat de reacties op deze werken wisselend waren: bij zowel Gran Fury als Wojnarowicz lokten sommige
werken controverse uit, terwijl daar bij andere werken geen sprake voor was.
Bij Gran Fury zorgde de werken Kissing Doesn’t Kill en The Pope and the Penis voor ophef. In
het geval van Kissing Doesn’t Kill was hiervan alleen sprake in Chicago, waar de poster op bussen en
in metrostations zou komen te hangen. Politici van de stad Chicago, waaronder de Democraat Robert
Shaw die the South-Side vertegenwoordigde, wilden niet dat deze poster met een zoenend
heteroseksueel, homoseksueel en lesbisch koppel zichtbaar zou zijn voor de jeugd tot 21 jaar. Zij waren
van mening dat deze poster een homoseksuele levensstijl zou promoten aan de jeugd. Bovendien vonden
deze politici het ongehoord dat de Chicago Transit Authority de in hun ogen verwerpelijke
homoseksuele en lesbische levensstijl publiekelijk toonde en zo leek te promoten.
In het geval van The Pope and the Penis nam de curator van de Aperto van de Biennale van
Venetië van 1990, Giovanni Carandente, aanstoot aan het werk dat Gran Fury voor de Aperto had
gemaakt. Deze curator sprak zichzelf tegen, aangezien hij Gran Fury zelf uitgenodigd had om werk
tentoon te stellen op de Biennale , maar toen hij hoorde over de inhoud van het werk van Gran Fury,
veranderde hij van mening en wilde hij niet dat het werk getoond zou worden. De reden hiervoor was
het gebruik van de foto van de Paus in politieke context en het feit dat deze foto van de Paus nabij een
foto van penis in erectie was geplaatst. Godlastering noemde Carandente het.
De Sex Series zorgde in het geval van Wojnarowicz voor ophef. De American Family
Association had in 1990 een flyer samengesteld met daarop veertien details uit werken van
Wojnarowicz. Zes van deze details waren afkomstig uit de Sex Series: het waren in negatief geprinte
pornografische scènes die in cirkels op de werken van de Sex Series te zien waren. De andere details die
in de flyer gedrukt waren, waren op één detail na, allemaal seksueel van aard. Bij de AFA ging het niet
door de beugel dat dit soort ‘kunstwerken’ werden gesteund met belastinggeld. De AFA was namelijk
uiterst homofobisch en tegen pornografie.
Bij alle controversiële werken was sprake van expliciete erotische afbeeldingen of het tonen van
lichamelijk contact van seksuele aard: bij Kissing Doesn’t Kill het zoenende homoseksuele en lesbische
stel, bij The Pope and the Penis de penis in erectie in de nabijheid van de Paus en bij de Sex Series en
de AFA flyer de pornografische taferelen.
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De werken waarover géén controverse ontstond – de Stephen Joseph poster van Gran Fury, de
foto’s van Peter Hujar door Wojnarowicz en de twee werken van Wojnarowicz waarin fotografie en
tekst gecombineerd werd – bevatten elk géén erotische afbeeldingen of lichamelijk contact van seksuele
aard. Dit lijkt dus een belangrijke factor te zijn in het wel of niet ontstaan van controverse omtrent een
werk.
Daarnaast is het in twee van de drie controversiële gevallen zo dat er een verband is met het
Christelijke geloof. Bij The Pope and the Penis was de foto van de Paus – en niet de foto van de penis
(zie afb. 8) – het aanstootgevende en godslasterlijke aspect waardoor het werk bijna niet op de Biennale
kwam. De organisatie die de financiering van Wojnarowicz’s werk bekritiseerde door middel van een
flyer – de American Family Association/AFA – is een fundamentalistische Protestantse organisatie. Met
name het Christelijke segment in de maatschappij lijkt in het bijzonder aanstoot te nemen aan
verschillende werken die zich bezighouden met aids en homoseksualiteit.
Aan de hand van deze bevindingen kan worden opgemaakt dat kunstwerken die zich
bezighielden met aids niet puur door de onderwerpkeuze in opspraak kwamen in de periode 1988-1992.
De kans op controverse lijkt echter aanzienlijk te vergroten wanneer werken met aids als onderwerp
beelden van expliciete seksuele aard bevatten of homoseksualiteit lijken te promoten. Dit hangt samen
met de toename van homofobie in de maatschappij ten tijden van de aidsepidemie in de VS. Bovendien
lijkt het Christelijke smaldeel van de maatschappij in het bijzonder aanstoot te nemen aan werken die
dit soort voorstellingen bevatten en zich er actief tegen te verzetten.
Tevens heeft het ontstaan van een controverse een meer negatieve impact op Wojnarowicz als
kunstenaar. Hij is kwetsbaarder in het geval van controverses, aangezien hij afhankelijker is van (deels)
met overheidsgeld gefinancierde publieke instanties zoals musea en galerieën. Musea en galerieën
kunnen tijdens of vlak na een controverse over het werk van een kunstenaar namelijk aarzelen over het
tentoonstellen van werk van betreffende kunstenaar, aangezien dat zou kunnen leiden tot minder
financiering van bijvoorbeeld de NEA. Gran Fury is in het geval van een controverse minder kwetsbaar,
omdat zij de straat gebruiken om hun posters aan de mensen te tonen. Bovendien hebben controverses
voor Gran Fury meermaals positief uitgepakt, doordat de opspraak er juist voor zorgde dat de
aidsepidemie meer ter sprake kwam.
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Afbeeldingen
Afb. 1

The Silence = Death Project, Silence=Death, 1987, poster, 85 x 56 cm.
Bron: https://nomoi.hypotheses.org/198.
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Afb. 2

Gran Fury, Kissing Doesn’t Kill, 1989-1990, inkt op PVC, 76,2 x 355,6 cm, poster voor op de zijkant
van bussen. Bron: https://one.usc.edu/program/opening-reception-lost-found-safer-sex-activism.

Afb. 3

Een typerend voorbeeld van een reclamecampagne uit de jaren tachtig van het modemerk United
Colors of Benetton. Bron: www.advertisingarchives.co.uk.
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Afb. 4

Foto gemaakt door Avram Finkelstein in San Fransisco van de Kissing Doesn’t Kill poster op de
zijkant van een bus. Bron: www.are.namadison-bulnessubway-pannels.

Afb. 5

Een bekladde Kissing Doesn’t Kill poster in 1990 in Chicago, IL.
Bron: https://www.afterall.org/online/gran-fury-read-my-lips#.XNrfERQzaM8.
41

Afb. 6

Gran Fury, You’ve Got Blood On Your Hands, Stephen Joseph, 1988, offsetdruk poster, 35,6 x 21,6
cm. Bron: http://moussemagazine.it/for-douglas-crimp-buchholz/.
42

Afb. 7

Gran Fury, The Pope and the Penis (first panel), 1990, inkt op PVC poster, 243,8 x 548,6 cm.
Bron: http://www.tomkalin.com/gran-fury/.

Tekst in het paarse vlak:
The Catholic Church has long taught men and women to loathe their bodies and fear their sexual
natures. This Particular vision of good and evil continues to bring suffering and even death. By
holding medicine hostage to Catholic morality and withholding information which allows people to
protect themselves and each other from acquiring the Human Immunodeficiency Virus, the Church
seeks to punish all who do not share in its peculiar version of human experience and makes clear its
preference for living saints and dead sinners. It is immoral to practice bad medicine. It is bad medicine
to deny people information that can help end the AIDS crisis. Condoms and clean needles save lives as
surely as the earth revolves around the sun. AIDS is caused by a virus and a virus has no morals.
Tekst in de foto:
The truth is not in condoms or clean needles. These are lies…good morality is good medicine.
-John Cardinal O’Connor, First Vatican Conference on AIDS, 1989.
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Afb. 8

Gran Fury, The Pope and the Penis (second panel), 1990, inkt op PVC poster, 243,8 x 548,6 cm.
Bron: http://www.tomkalin.com/gran-fury/.

Afb. 9

Gran Fury, Sexism Rears Its Unprotected Head, 1988, 43 x 27,5 cm, gedrukte poster.
Bron: https://www.icp.org/browse/archive/objects/sexism-rears-its-unprotected-head.

44

Afb. 10

Enkele leden van Gran Fury bij de installatie van The Pope and the Penis in Aperto 90 op de Biennale
van Venetië in 1990. Bron: https://hyperallergic.com/42085/aids-art-activism-gran-fury/.

Afb. 11

Jeff Koons, Ilona on Top (Rosa Background) (Made in Heaven series), 1990, 243,8 x 365,8 cm, inkt
op canvas. Bron: http://www.jeffkoons.com/artwork/made-in-heaven/llona-top-rosa-background.
45

Afb. 12

Jeff Koons, Silver Shoes (Made in Heaven series), 1990, 243,3 x 365,8 cm, inkt op canvas.
Bron: http://www.baxnyc.com/2014/06/24/top-ten-jeff-koons-a-retrospective-at-the-whitney/.
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Afb. 13

David Wojnarowicz, Untitled (Peter Hujar), 1989, zilvergelatineprint, 77,5 x 62,9 cm, Whitney
Museum of American Art te New York. Bron:https://www.americansuburbx.com/2011/02/peter-hujardavid-wojnarowicz-some-sort.html.

Afb. 14

David Wojnarowicz, Untitled (Peter Hujar), 1989, zilvergelatineprint, 77,5 x 62,9 cm, Whitney
Museum of American Art te New York. Bron: https://www.nytimes.com/2018/09/07/magazine/therage-and-tenderness-of-david-wojnarowiczs-art.html.
47

Afb. 15

David Wojnarowicz, Untitled (Peter Hujar), 1989, zilvergelatineprint, 77,5 x 62,9 cm, Whitney
Museum of American Art te New York. Bron:
https://www.nytimes.com/2018/07/12/arts/design/david-wojnarowicz-review-whitney-museum.html.

Afb. 16

David Wojnarowicz, Untitled Contact Sheet, 1987, zilvergelatineprint, 21,1 x 27,4 cm, Fales Library
and Special Collection, New York University. Bron: D. Breslin, D. Kiehl 2018, fig. 2 p. 59.
48

Afb. 17

Peter Hujar, Candy Darling on Her Deathbed, 1974, 39,05 x 38,42 cm, zilvergelatineprint, Carnegie
Museum of Art te Pittsburgh. Bron: https://collection.cmoa.org/objects/32aa4c7c-071f-4bf1-beded4f3dbb39e98.

Afb. 18

Nicholas Nixon, Tom Moran, Boston, January 1988, 1988, zilvergelatineprint, 20,3 x 25,4 cm,
Institute Contemporary Art Boston. Bron: https://www.icaboston.org/art/nicholas-nixon/tom-moranboston-january-1988-series-people-aids-0
49

Afb. 19

David Wojnarowicz, Untitled (Hujar Dead), 1988-1989, zwart-wit foto’s, acryl, zeefdruk en papier op
masoniet, 99,1 x 81,3 cm, Collectie van Steven Johnson en Walter Sudol.
Bron: https://whitney.org/audio-guides/1980?language=english&type=general&night=false .
Tekst op volgende pagina.
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Tekst van Untitled (Hujar Dead):
If I had a dollar to spend for healthcare I’d rather spend it on a baby or innocent person with some defect
or illness not of their own responsibility; not some person with Aids…”says the healthcare official on
national television and this is in the middle of an hour long video of people dying on camera because
they can’t afford the limited drugs available that might extend their lives and I can’t even remember
what this official looked like because I reached in through the t.v. screen and ripped his face in half and
I was diagnosed with Arc recently and this was after the last few years of losing count of friends and
neighbours who have been dying slow vicious and unnecessary deaths because fags and dukes and
junkies are expendable in this country “If you want to stop Aids shoot the queers…” says the governor
of Texas on the radio and his press secretary later claims that the governor was only joking and didn’t
know the microphone was turned on and besides they didn’t think it would hurt his chances for reelection anyways and I wake every morning between thought and action and that line is simply made
up of blood and muscle and bone and I’m waking up more and more from daydreams of tipping
Amazonian blowdarts in ‘infected blood’ and spitting them at the exposed necklines of certain
politicians or government healthcare officials or those thinly walking swastika’s that wear religious
garments over their murderous intentions or those rabid strangers parading against Aids clinics in the
nightly news suburbs there’s a thin line a very thin line between the inside and the outside and I’ve been
looking all my life at the signs surrounding us in the media or on peoples lips; the religious types outside
st. patricks cathedral shouting to men and women in the gay parade: “You won’t be there next year –
you’ll get Aids and die ha ha…” and the areas of the u.s.a. where it is possible to murder a man and
when brought to trial one only has to say that the victim was queer and that he tried to touch you and
the courts will set you free and the difficulties that a republican senators have in Albany with supporting
an anti-violence bill that includes ‘sexual orientation’ as a category of crime victims there’s a thin line
a very thin line and as each T-cell disappears from my body it’s replaced by then pounds of pressure ten
pounds of rage and I focus that rage into non-violent resistance but that focus is starting to slip my hands
are beginning to move independent of self-restraint and the egg is starting to crack America seems to
understand and accept murder as a self defence against those who would murder other people and it’s
been murder on a daily basis for eight count them eight long years and we’re expected to pay taxes to
support this public and social murder and we’re expected to quietly and politely make house in this
windstorm of murder but I say there’s certain politicians that had better increase their security forces
and there’s religious leaders and healthcare officials that had better get bigger dogs and higher fences
and more complex security alarms for their homes and queer-bashers better start doing their work from
inside howitzer tanks because the thin line between the inside and the outside is beginning to erode and
at the moment I’m a thirty seven foot tall one thousand one hundred and seventy-two pound man inside
this six foot frame and all I can feel is the pressure all I can feel is the pressure and the need for release.
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Afb. 20

David Wojnarowicz, Untitled from the Sex Series (For Marion Scemama), 1989, zilvergelatineprint,
40,6 x 50,3 cm, Whitney Museum of American Art te New York. Bron:
https://www.artnet.com/auctions/artists/david-wojnarowicz/untitled-from-sex-series-for-marionscemama-boat

Afb. 21

David Wojnarowicz, Untitled from the Sex Series (For Marion Scemama), 1989, zilvergelatineprint,
40,6 x 50,3 cm, Whitney Museum of American Art te New York. Bron:
https://www.ppowgallery.com/exhibition/3369/work/fullscreen_exhib#&panel1-5.
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Tekst van afbeelding 21:
Links:
For most people with Aids in this country their only alternative to the highly toxic AZT is the possibility
of getting into a government/drug company sponsored drug trial – most women are excluded from these
trials for no apparent reason; 1/3 of one percent of all women with Aids manage to gain access to these
drug trials. Lesbians are completely excluded and even the government statistics on Aids will not
recognize lesbians as either exiting or vulnerable to the disease of Aids. Puerto Ricans, Blacks, Haitian
and other people of color are excluded from these drug trials. The drug companies insist that in order to
be eligible for inclusion in the drug trials one must have a private physician who can monitor the amount
of the drug you take. This automatically excludes the poor or those on welfare since their healthcare
usually takes place in clinics where the doctors are constantly rotated. So this means that only white
middleclass men have some chance of receiving drugs for the treatment of Aids if they are unable to
handle the toxicity of AZT. Word is out that many poor minorities are unable to get a diagnosis of Aids
from clinic doctors because if given a diagnosis then hospital beds have to be made available to them in
the event of severe illness such as P.C.P. pneumonia. A poor person with P.C.P. stand a good chance of
a clinic doctor telling them they only have the flu and being given ineffective antibiotics and told to
come back later if it doesn’t improve. Obviously this means they will die a short time later at home or
in the hotel they live in or in the shelters.
Rechts:
Homeless men or women are not diagnosed even though city statistics acknowledge [sic] there are
between five and ten thousand homeless people with Aids living on the city streets or in shelters where
they are susceptible to the more than 300 opportunistic infections people with Aids can get. T.B. and
pneumonia is rampant in the shelter system [sic]. Shelter doctors are likely to purposefully not diagnose
homeless people with Aids because hospitals are overcrowded and the beds are saved for people with
insurance or money. Intravenous rug users have to be completely clean of drugs for a period of seven
years before they are eligible [sic] for drug trials. The waiting period for most addiction treatment centers
is one to two years; this means a drug-addict who has Aids has to kick his or her habit and then stay
alive some how for seven years before being considered for the drug trials. It has taken eight years for
the city government to begin information campaigns aimed at intravenous drug users and only recently
have some small ads on the subway begun to use the Spanish [sic] language even though an enormous
amount of heterosexual people with Aids are from minority communities. They also say the homosexual
community is so well informed that there need be no ad campaigns aimed at homosexuality and safe sex
– once again this is nonsense; there are large percentages of men who engage in homosexual activity
but because they simple [sic] fuck some guy or get blown by a guy they don’t consider themselves
homosexual. And although the gay baths in lower Manhattan were closed down the baths in harlem [sic]
have been allowed to remain open and city health officials still won’t acknowledge that Lesbians can
get Aids.

53

Afb. 22

David Wojnarowicz, Untitled from the Sex Series (For Marion Scemama), 1989, zilvergelatineprint,
40,6 x 50,3 cm, Whitney Museum of American Art te New York. Bron:
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-david-wojnarowiczs-art-endures-spirit-rage-revolt

Afb. 23

David Wojnarowicz, Untitled from the Sex Series (For Marion Scemama), 1989, zilvergelatineprint,
40,6 x 50,3 cm, Whitney Museum of American Art te New York. Bron:
http://magazine.art21.org/2012/02/10/is-it-by-mistake-or-design/david-wojnarowicz-sex-series/
54

Tekst van afbeelding 23
Boven:
Last night I took a man home from the subway where he had been standing against a wall in the graffiticovered car in black cowboy boots tight jeans and a shirt opened to the third button and sleeves rolled
up to reveal a workmans arms and a couple of blue ink tattoo’s and when we arrived back at my place I
sat on my bed and loosened his trousers with my teeth while pulling apart each button on his shirt with
my fingers and I slid my hands beneath the edge of his T-shirt and let my hands slide over his hand and
warm belly and as his T-shirt rode up my arms with that motion there were two beards revealed tattooed
in blue ink flying the distances of his chest and my tongue moved back and forth tracing wet lines across
his belly and I slowly stood up and moved my tongue over his pale sides as I lifted his T-shirt above his
head and I could feel the shell of his underarms as my face rose up towards them; my tongue taking in
the taste and then he laid me down on the bed and removed my shoes and pants while I played with his
hard dick through his pants and he bent and licked the inside of my legs and thighs and under my balls
and then laid on top of me pulling my arms up and around his neck and he kissed behind my ears and
licked across my throat and across my face and down the bridge of my nose to my mouth where he put
his warm tongue in and I have the secondary stages of Aids and the man on the T.V. who looks like he
has a potatoe for a head is telling me and the rest of the country that I must supress my sexuality – he
talks about me in words that makes me sound like an insect: “carrier” “infected” and when he shows
pictures or films of me I am always bedridden and alone and on the edge of death and he says I must
supress my sexuality whether I am a man or a woman whether I am homosexual or heterosexual; whether
I have Aids or not.
Beneden:
The man on the T.V. is also the man in the newspapers; he has a replacable head – one day he can be a
man and another day he can be a woman; he can have the face of a politician or the face of a doctor or
the face of a research scientist or the face of a health-care ‘professional’ or the face of a priest with a
swastika tattooed on his heart; and each and every one of these faces say they are concerned for you
because of my existence; and it is ironic when he takes on the face of a family man who wants to protect
his children because I am his child and I have Aids and I don’t think having Aids is something heavy; it
is the use of Aids as a weapon to enforce the conservative agenda that is what is heavy. Homosexuals
and intravenous drug users are expendable in this society and Aids is treated in the same way that
homosexuals and drug-users are and this is why there has been this legal and social murder on a daily
basis
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Afb. 24

David Wojnarowicz, Untitled from the Sex Series (For Marion Scemama), 1989, zilvergelatineprint,
40,6 x 50,3 cm, Whitney Museum of American Art te New York. Bron:
https://www.vulture.com/2018/07/david-wojnarowicz-whitney-retrospective.html

Afb. 25

David Wojnarowicz, Untitled from the Sex Series (For Marion Scemama), 1989, zilvergelatineprint,
40,6 x 50,3 cm, Whitney Museum of American Art te New York. Bron:
https://artblart.com/2018/09/28/exhibition-david-wojnarowicz-history-keeps-me-awake-at-thewhitney-museum-of-american-art-new-york/.
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Afb. 26

David Wojnarowicz, Untitled from the Sex Series (For Marion Scemama), 1989, zilvergelatineprint,
40,6 x 50,3 cm, Whitney Museum of American Art te New York. Bron:
https://artblart.com/2018/09/28/exhibition-david-wojnarowicz-history-keeps-me-awake-at-thewhitney-museum-of-american-art-new-york/

Afb. 27

David Wojnarowicz, Untitled from the Sex Series (For Marion Scemama), 1989, zilvergelatineprint,
40,6 x 50,3 cm, Whitney Museum of American Art te New York. Bron:
https://de.phaidon.com/agenda/art/articles/2018/july/09/a-glimpse-at-david-wojnarowicz-s-sex-series/
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Afb. 28

De voor- en achterkant van de flyer die in 1990 door de American Family Association verspreid werd.
Bron: R. Meyer 2002, 258-259.
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Afb. 29

David Wojnarowicz, When I Put My Hands On Your Body, 1990, 74.9 x 100.6 cm, zilvergelatineprint
met gezeefdrukte tekst, Harvard Art Museum (editie 3/3). Bron: https://www.harvardartmuseums.org/

Tekst van Untitled (When I Put My Hands On Your Body):
When I put my hands on your body on your flesh I feel the history of that body.
Not just the beginning of its forming in that distant lake but all the way beyond its
Ending. I feel the warmth and texture and simultaneously I see the flesh unwrap from
the layers of fat and disappear. I see the fat disappear from the muscle. I see the
muscle disappearing from around the organs and detaching itself from the bones.
I see the organs gradually fade into transparency leaving a gleaming skeleton gleaming like ivory that slowly resolves until it becomes dust. I am consumed in the sense
of your weight the way your flesh occupies momentary space the fullness of it beneath
my palms. I am amazing at how perfectly your body fits to the curves of my hands.
If I could attach our blood vessels so we could become each other I would. If I could
attach our blood vessels in order to anchor you to the earth to this present time to
me I would. If I could open your body and slip up inside your skin and look out
your eyes and forever have my lips fused with yours I would. It makes me weep to
feel the history of you of your flesh beneath my hands in a time of so much loss.
It makes me weep to feel the movement of your flesh beneath my palms as you twist
and turn over to one side to create a series of gestures to reach up around my neck
to draw me nearer. All these moments will be lost in time like tears in the rain.

59

Afb. 30

David Wojnarowicz, Untitled (Sometimes I Come to Hate People), 1992, zilvergelatineprint met
gezeefdrukte tekst, 100,5 x 68, 3 cm, Whitney Museum of American Art te New York (editie 3/4).
Bron: https://aperture.org/blog/lynne-tillman-brush-fires-social-landscape/.
Tekst op volgende pagina.
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Tekst van Untitled (Sometimes I Come to Hate People):

Sometimes I come to hate people because they can't see where I am.
I've gone empty. Completely empty and all they see is the visual form:
my arms and legs, my face, my height and posture, the sounds that come
from my throat. But I'm fucking empty. The person I was just one year
ago no longer exists; drifts spinning slowly into the ether somewhere
way back there. I'm a xerox of my former self. I can't abstract my own
dying any longer. I am a stranger to others and to myself and I refuse
to pretend that I am familiar or that I have history attached to my heels.
I am glass, clear empty glass. I see the world spinning behind and
through me. I see casualness and mundane effects of gesture made by
constant populations. I look familiar but I am a complete stranger being
mistaken for my former selves. I am a stranger and I am moving. I am
moving on two legs soon to be on all fours. I am no longer animal
vegetable or mineral. I am no longer made of circuits or disks. I am
no longer coded and deciphered. I am all emptiness and futility. I am
an empty stranger, a carbon copy of my form. I can no longer find what
I'm looking for outside of myself. It doesn't exist out there. Maybe it's
only in here, inside my head. But my head is glass and my eyes have
stopped being cameras, the tape has run out and nobody's words can
touch me. No gesture can touch me. I've been dropped into all this from
another world and I can't speak your language any longer. See the signs
I try to make with my hands and fingers. See the vague movements of
my lips among the sheets. I'm a blank spot in a hectic civilization.
I'm a dark smudge in the air that dissipates without notice. I feel
like a window, maybe a broken window. I am a glass human. I am a
glass human disappearing in the rain. I am standing among all of you
waving my invisible arms and hands. I am shouting my invisible
words. I am getting so weary. I am growing so tired. I am waving to you
from here. I am crawling around looking for the aperture of complete
and final emptiness. I am vibrating in isolation among you. I am
screaming but it comes out like pieces of clear ice. I am signalling
that the volume of all this is too high. I am waving. I am waving
my hands. I am disappearing. I am disappearing but not fast enough.
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