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RESUMO 
O presente artigo apresenta considerações sobre o tema da morte em obras de arte de 
caráter fotográfico desenvolvidas ao final dos anos 1980 e início da década de 1990. 
Através deste estudo, busca-se identificar questões iconográficas recorrentes em trabalhos 
de diferentes artistas. Para fins de análise, tais obras foram organizadas em três categorias 
que compreendem as imagens do corpo moribundo e do esqueleto; apresentações do leito 
de morte; e por fim, representações de procedimentos e objetos funerários. Através da 
análise deste conjunto, norteado por referências provenientes de autores como Douglas 
Crimp, Susan Sontag e Philippe Ariés, foi possível identificar a apropriação de iconografias 
já constituídas na história das representações da morte e a simultânea atualização destas 
configurações através de diferentes abordagens da relação entre a morte, a fotografia e a 
aids. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
aids; morte; fotografia. 
 
 
RESUMEN 
Este artículo presenta consideraciones sobre el tema de la muerte en obras de carácter 
fotográfico desarrollados a finales de 1980 y principios de 1990. A través de este estudio, 
buscamos identificar recurrentes iconográfias en las obras de diferentes artistas. Para fines 
de análisis, tales trabajos se organizaron en tres categorías que comprenden imágenes del 
cuerpo moribundo y el esqueleto; presentaciones del lecho de muerte; y, finalmente, las 
representaciones de los procedimientos y objetos funerarios. A través del análisis de este 
conjunto, guiado por las referencias de autores como Douglas Crimp , Susan Sontag y 
Philippe Ariès, fue posible identificar la apropriación de la iconografía ya establecido en la 
historia de las representaciones de la muerte y la actualización simultánea estas 
configuraciones a través de los diferentes enfoques de la relación entre la muerte, la 
fotografía y el Sida. 
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sida; muerte; fotografia. 
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O historiador da arte Douglas Crimp (2005) ao avaliar a inserção da fotografia no 

campo das artes visuais, considera o final dos anos setenta como uma época 

paradigmática. O autor destaca a entrada da fotografia no espaço museológico em 

pé de igualdade com o tratamento concedido à pintura, assinalando a aceitação 

desta prática como arte e também o fato da fotografia se contrapor ao 

autorreferencialismo modernista, promovendo a entrada do mundo externo na 

galeria, e logo, nos discursos do mundo da arte. 

Suas considerações se referem ao período denominado frequentemente como pós-

moderno, no qual a arte deixa de se organizar por movimentos e manifestos 

definidos, operando em um contexto de difícil apreensão por uma grande narrativa 

que possa definir a prática artística. A falta de referências para delimitar tendências 

e movimentos rigidamente organizados ou mesmo a direção que a arte estaria 

tomando, originou em alguns autores a vontade de proclamarem até o mesmo o fim 

da arte, procurando estabelecer o quanto o paradigma deste campo havia sido 

transformado: permeado tanto pela prática fotográfica quanto pelo retorno da 

pintura, pela continuidade de práticas conceituais e por tantas outras posturas que 

intercambiavam-se continuadamente, o campo da arte não comporta mais um fio 

condutor narrativo único que possa dar conta de sua complexidade. A história da 

arte, perdendo sua condição de disciplina autônoma, deveria então encontrar outras 

abordagens diante de uma arte que não se apresentava mais como uma sucessão 

de estilos (BELTING, 2012). 

Em um espectro tão variado de possibilidades, o que Crimp (2005) propõe é 

estabelecer um recorte, identificando na fotografia e no esfacelamento da 

autorreferencialidade dois aspectos importantes da arte do final do século XX. Em 

seu livro mais conhecido, debate estas questões em relação ao espaço do museu, 

local privilegiado para perceber as disputas internas do sistema da arte. Todavia, em 

uma série de outros textos, que compõe uma parcela considerável de sua produção, 

o autor refere-se a estes temas, mas a partir de um outro ponto de vista, a relação 

entre a epidemia de aids e a cultura, incluindo aí com destaque as artes visuais. 

Além de historiador da arte, Crimp (2005, 2004) é um ativista do movimento de luta 

contra a aids, situação que lhe permitiu problematizar a intersecção entre estes dois 

temas de forma profunda e sensível, estendendo suas considerações sobre a 
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fotografia e a presença de temas sociais nas artes visuais a partir da década de 70 

também ao conjunto de relações entre a aids e a arte. O protagonismo da fotografia 

nas práticas artísticas visuais é comentando tanto por Crimp (2005, 2004) quanto 

pelo pesquisador Paulo Reis (1998), estabelecendo sua importância não só através 

do entendimento da arte como um campo relativamente autônomo no qual a 

fotografia havia conquistado respeito, mas também nas intersecções entre estas 

imagens que adentravam o cubo branco e as produzidas em campos que não 

necessariamente o artístico, entendendo-as então como pertencentes a um zeitgeist 

que se estendia pelas mais diversas manifestações da cultura visual. 

A tematização por questões sociais na arte é discutida também por Eleanor 

Heartney (2002), que a entende como um interesse pelo outro cultural, assim como 

por Hal Foster (2014), que dentre outras possibilidades, aponta a apropriação por 

parte dos artistas de procedimentos oriundos do fazer etnográfico como forma de 

atuar nesta nova situação. Essa busca pelo tema social ocorre também em 

decorrência das problematizações desenvolvidas pelo movimento feminista e 

também de outras minorias, como as sexuais e raciais, a partir das décadas de 1960 

e 1970. É justamente nessa confluência entre um maior debate sobre os grupos 

subalternos e a sua representatividade no campo da cultura e da arte que a aids 

surgiria no último quarto do século XX como um importante acontecimento. 

A aids, que alcançaria o status de epidemia mundial, afetando profundamente a 

sociedade, a cultura e a arte destes tempos, estava ligada ao movimento social de 

minorias sexuais. Crimp (2005, 2004) afirma que isso não se deve apenas ao fato 

dos homossexuais masculinos serem um dos grupos majoritariamente atingidos pela 

enfermidade no começo da epidemia, mas sim porque foram os grupos ativistas das 

minorias sexuais que se responsabilizam pela enfermidade e pelo debate sobre 

melhores condições para os enfermos. Atualmente, a doença foi contornada por 

tratamentos que possibilitam qualidade de vida satisfatória para os indivíduos 

soropositivos. No entanto, o caráter fulminante da moléstia na época em que os 

métodos paliativos não eram tão desenvolvidos, até meados da década de 90, 

fizeram dela uma espécie de sentença de morte anunciada já que não havia cura 

para a enfermidade. 
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Desta forma, a doença carregou consigo uma forte relação com a morte, evidente 

nas análises de Susan Sontag (2007) quando debate as metáforas da doença, 

discutindo inclusive a estigmatização dos enfermos, dentre outros motivos, por 

trazerem a moléstia, e logo, sua decorrente morte, estampada no rosto. Assim, em 

um período no qual as pessoas haviam tornado a morte um tabu, o que para Norbert 

Elias (2001) seria uma decorrência do processo civilizatório, a aids manifestou um 

retorno deste tema para os discursos hegemônicos. Ocultada por lembrar o ser 

humano de sua finitude, a morte passou a protagonizar aferidos debates e 

discussões em um cenário no qual a iminência de uma enfermidade que ceifava 

vidas rapidamente não podia ser contornada. 

No campo das artes visuais diversas iniciativas foram desenvolvidas, como o The 

Names Project – Aids Memorial Quilt e as práticas artivistas de coletivos como o 

ACT UP e o Gran Fury, além da organização de diversas exposições, dentre as 

quais é possível destacar Witnesses: Against Our Vanishing, com curadoria de Nan 

Goldin, realizada entre 1989 e 1990, na qual artistas que tematizaram a doença e 

que estavam imersos nos grupos atingidos por ela foram reunidos pelo fotógrafa no 

Artists Space em Nova York, em uma clara intenção de destacar seu lugar de fala 

diante da apropriação das imagens da aids por pessoas estranhas aos enfermos. 

Além disso, Cherí Samba, Masami Teraoka, Keith Haring, Pepe Espalíu, William 

Yang e Leonilson são exemplos de artistas provenientes de diferentes países e 

continentes, que atravessaram o tema da aids em seus trabalhos, compondo em 

diferentes linguagens e perspectivas as possíveis interseções entre o fazer poético e 

a reflexão sobre a condição enferma, às vezes experimentadas por estes indivíduos, 

e em outros casos, entendidas através da abordagem do outro. 

Neste texto, procurar-se-á abordar uma pequena parte dessa extensa produção, 

analisando o discurso visual da morte nas práticas artísticas fotográficas de 

diferentes artistas, buscando entender a constituição de algumas possibilidades 

iconográficas dessa manifestação. Pretende-se com esta breve investigação 

destacar a partir deste tema, interlocuções com outras possibilidades, como a 

relação da enfermidade com a sexualidade e com o corpo. Devido a este recorte, 

todavia, não são discutidas aqui obras que tematizam o tratamento da doença, bem 

como o viver com aids e outros aspectos não relacionados ao morrer, temáticas 
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estas que foram sucessivamente se tornando mais numerosas na medida em que o 

tratamento da doença foi aperfeiçoado. 

Ademais, é necessário esclarecer o uso do termo iconografia neste trabalho. Alguns 

teóricos apontam as limitações da teoria proposta por Erwin Panofsky (1986) ao 

estabelecer a iconografia e a iconologia como possíveis abordagens para a 

compreensão da obra de arte. Produzida em um contexto hermenêutico no qual 

procurava-se através da interpretação da obra o seu significado, sua teoria, 

desenvolvida na primeira metade do século XX, ao basear-se em termos 

estritamente figurativos, já não seria adequada nem mesmo para a análise das 

práticas modernistas contemporâneas ao seu surgimento. Além disso, deixava de 

fora da interpretação da obra de arte uma série de fatores que poderiam também 

estar presentes em uma imagem figurativa, dentre os quais pode-se destacar 

questões indiciárias da produção artística, como a intensidade de uma pincelada. 

No entanto, não se busca aqui aplicar o método iconográfico como instrumento de 

análise de imagens, e sim, apropriar-se desta noção para entender a figuração da 

morte nas obras de arte de caráter fotográfico que tematizam a aids. Mais do que 

um método de leitura hermenêutico da obra de arte, a teoria de Panofsky permite a 

identificação e compreensão de padrões de representação que constituem temas e 

configurações de uso recorrentes na produção de imagens. 

A identificação de tais temas, ainda que parcial para a compreensão de uma obra de 

arte em todas as suas dimensões, o que pode envolver também considerações 

sobre sua instauração no sistema e não somente seus regimes de visualidade, pode 

ser um importante passo para compreender alguns trabalhos que abordam a aids. 

Tendo em vista a possibilidade amplamente discutida e praticada na perspectiva 

pós-moderna de citar e referenciar os períodos anteriores de arte como parte de seu 

repertório, a compreensão da iconografia clássica torna-se um importante 

instrumento para entender este período histórico. Ao recusarem o isolamento do 

modernismo, que procurava não se contaminar com a arte do passado para 

representar o novo e a ruptura com a tradição, a arte mais recente transita pelos 

antigos temas sem culpa, como um banco de dados disponível para a criação do 

artista. 
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A teoria de Panofsky, inclusive, tem sido revisitada por uma série de teóricos, nos 

quais pode-se destacar W. J. T. Mitchell (2009), que discute a importância da 

abordagem das imagens ao mesmo tempo que questiona a possibilidade de 

compreendê-las de forma completa através da teorização. “Este é o método que 

adoto, uma não-iconoclasta “reverberação dos ídolos” [...] como o espírito de uma 

iconologia crítica, ou de uma teoria das imagens que não sonha em dominar a 

imagem” (MITCHELL et al., 2009) Desta forma, a abordagem estabelecida neste 

trabalho procura não se inscrever em uma exaustiva descrição da obra com a 

intenção de dominá-la, mas produzir algumas reflexões que possam contribuir para 

a pesquisa do tema em questão. 

As obras de arte de caráter fotográfico, que em grande parte foram atravessadas por 

um aspecto elegíaco, podem ser apreendidas através de suas incidências 

iconográficas, constituindo análises abertas ao debate e sobreposição de outros 

meios para a sua compreensão. Além da busca por estes padrões de 

representação, a análise das obras contidas nesta explanação também leva em 

conta a contextualização dos indivíduos envolvidos nestas obras, fotografados e 

fotógrafos, a discussão entre estes trabalhos e as suas relações com os discursos 

teóricos e históricos sobre a arte e a aids como instrumentos para a sua 

compreensão. 

Após a análise preliminar das obras foi possível identificar alguns agrupamentos 

temáticos, os quais serão sucessivamente discutidos: a representação do corpo 

morto ou moribundo relacionado ao esqueleto e às suas frações, remetendo à um 

símbolo frequente na representação da morte a partir do século XVI; a 

representação do leito de morte, outro motivo revisitado presente também em 

trabalhos sobre outras enfermidades; e as representações relacionadas aos 

procedimentos e objetos fúnebres, que compreendem desde as imagens de flores e 

de caixões até o velório e demais ações relacionadas ao morrer. 

Sobre o primeiro conjunto de trabalhos, é possível introduzí-lo a partir de uma obra 

específica, uma fotografia que parece articular as diferentes possibilidades 

iconográficas que fazem do corpo, moribundo ou esqueleto, um símbolo da morte 

em tempos de aids. Nesta imagem, um homem de rosto envelhecido e sério, 

sentado, olha diretamente para a frente, assim como um pequeno crânio que 
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constituiu a parte superior da bengala que ele segura com a mão direita. Somos 

observados então por um par de olhos e por outras duas órbitas vazias, que em 

primeiro plano, indicam a presença de um conhecido signo da morte nesta imagem. 

Este é um autorretrato do fotógrafo Robert Mapplethorpe produzido em 1988. 

Quando se compara seu rosto com um outro autorretrato de 1980, é possível 

perceber que o desgaste que a aids provocou em seu corpo é superior ao processo 

de envelhecimento esperado no intervalo de oito anos. Mapplethorpe está mais frágil 

e magro, a ponto ser possível pensar em seu rosto também como uma 

representação da morte iminente, devido à maior visibilidade de seus ossos do 

rosto. 

Philippe Ariès (2012) ao analisar os discursos da morte no ocidente afirma que a 

partir do século XVI as representações da morte perdem sua força dramática e 

tornam-se mais triviais, quase abstratas. O corpo enfermo ou em decomposição, 

comido pelos vermes, dá lugar ao esqueleto. Sua apresentação fragmentada através 

de alguns ossos apenas, como o crânio, indicaria o quão acentuado seria este 

deslocamento da condição orgânica para o que o autor define como morte seca, a 

utilização deste signo como uma forma atenuada de representar a morte. Pode-se 

pensar, no caso da aids, que as características da doença apontam para um 

progressivo emagrecimento, e que então, apresentar o corpo, e especialmente o 

rosto emagrecido, poderia remeter mais à iminência de um esqueleto abaixo da pele 

do que necessariamente ao padrão orgânico anterior ao século XVI. 

É verdade que o desgaste do rosto de Mapplethorpe não é tão acentuado quanto o 

de outras pessoas com aids, que seriam mais facilmente associadas à presença dos 

ossos. No entanto, sua fotografia articula duas possibilidades de representação ao 

colocá-las lado a lado: o esqueleto, e neste caso o crânio especificamente, 

apresentado como símbolo da morte e o rosto emagrecido, que ao deixar cada vez 

mais aparente sua estrutura óssea, torna-se ele mesmo um signo da morte. A perda 

das carnes e a proximidade entre a pele e o osso indicaria a iminência da morte, um 

esqueleto latente, que apesar de ainda pertencer à um indivíduo vivente, já se 

constitui como ícone da morte. 

Sobre a oposição entre rosto e corpo, Sontag (2007) afirma que existe na sociedade 

ocidental uma diferenciação entre estes conceitos apesar do rosto pertencer ao 
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corpo, e que, no que diz respeito à condição enferma, as doenças que afetam o 

rosto causam muito mais repulsa do que aquelas que acometem apenas o corpo de 

forma evidente. Talvez essa afirmação possa contextualizar a maior aparição de 

rostos ou de crânios como símbolos da morte do que outras partes do corpo, ainda 

que estas também se façam presentes nos trabalhos analisados. 

Nas obras de Nicholas Nixon, que retratou diversas pessoas com aids, coexistem a 

imagem do corpo emagrecido e do rosto, ainda que este apareça com mais 

frequência. Seus retratos, desenvolvidos entre os anos finais da década de 1980 e 

os primeiros anos da década de 1990, apresentam indivíduos quase sempre 

solitários, em poses sérias e melancólicas. Suas fotografias de Tom Moran, uma das 

suas séries mais conhecidas, são um exemplo desta configuração: tomadas 

estáticas de um indivíduo fragilizado, com os ossos do corpo e do rosto aparentes, 

cada vez mais evidentes ao passar do tempo. Nixon acompanha este processo em 

poses e composições rigorosamente enquadradas, que promovem uma 

representação do indivíduo isolado em direção à morte, deslocado de sua existência 

em uma espécie de limbo, proporcionado pela sua estadia na casa da mãe, espaço 

que lhe era alheio, e pela abordagem de um fotógrafo que procura apresentar 

indivíduos morrendo de e não vivendo com aids. Este padrão, com algumas poucas 

alterações, como a eventual presença de um sorriso estampado no rosto de algum 

enfermo, repete-se nas fotografias que o fotógrafo produziu de Tom Petchkiss, Joey 

Brandon, Linda Black, Tony Mastrorilli, Keith McMahan, Dean Madere, Donald 

Perham, Bob Sappenfield, Elizabeth Ramos, Mark Pfetsch, George Gannett, Paul 

Fowler, Laverne Colebut e Sara Paneto. 

O desenvolvimento da doença de forma cronológica também aparece nas fotografias 

de Nan Goldin, protagonizadas pelo casal Gilles e Gotsho. Em Gilles Arm (1993), 

Goldin realiza uma imagem do emagrecido braço de seu amigo enfermo no leito 

hospitalar, fragmento de um corpo enfermo próximo da morte. Em Gotsho kissing 

Gilles (1993), imagem na qual o companheiro de Gilles beija o rosto de seu 

namorado nesta mesma cama, existe a presença de um rosto fragilizado junto à um 

rosto sadio que o toca com os lábios em um gesto de carinho. Essa oposição visual 

evidencia o impacto da doença tanto quanto a possível comparação com as imagens 
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do casal em momentos de carícias produzidas por Goldin quando Gilles ainda não 

havia desenvolvido a moléstia. 

O agravamento da doença, assim como nas séries de Nixon, culmina em rostos 

desfigurados pela magreza que reafirmam a iminência da morte, elemento também 

presente nos trabalhos de William Yang, em sua série Allan (1990) e nas fotografias 

de Therese Frare, também de 1990, nas quais representa o ativista David Kirby. 

No que diz respeito ao esqueleto, pode ser elencado Tigger (1992) de Bill Bytsura, 

que apresenta um homem beijando um boneco chamado Mr. Death, o qual fora 

utilizado na VIII Conferência Internacional de Aids, em Amsterdam, em um ato de 

provocação dirigido aos laboratórios farmacêuticos responsáveis pelos 

medicamentos utilizados no tratamento da aids. O homem de rabo de cavalo beija o 

boneco de vestes pretas tocando com seus lábios os dentes da figura, enquanto o 

fotógrafo enquadra seus rostos para produzir um irônico e debochado encontro entre 

Eros e Tânatos. Outra aparição óssea é encontrada em How will it be when you 

have changed (1994), de Marcus Bunyan, que apresenta um crânio humano em um 

fundo negro através de uma vista aérea. A não centralização do crânio, localizado 

um pouco à direita da imagem, assim como as marcas irregulares de sua superfície, 

contribuem para um certo incômodo, uma falta de estabilidade ainda que diante de 

uma sólida formação óssea. O crânio também está presente no trabalho da dupla 

Pierre et Gilles, conhecidos pelo caráter homoerótico de suas criações fotográficas. 

St. Louis de Gonzague (1993), constitui uma reprodução da iconografia clássica do 

santo: um jovem missionário segurando em uma mão um crucifixo, e na outra lírios, 

cercado por um livro, uma coroa e um crânio. Em tempos de aids, alguns destes 

elementos podem ser associados à doença, desdobrando este tema para além de 

suas significações religiosas originais, pervertendo também sua castidade ao propor 

um olhar homoerótico que media a produção desta fotografia, tornando-a sensual, 

dentre outros fatores, pela presença de um belo modelo. 

Um outro conjunto de imagens contendo esqueletos destaca-se por uma 

característica específica, pois foram produzidas através da exposição de corpos à 

aparelhos emissores de raios-x. Nestas propostas, a presença de um esqueleto é 

reproduzida a partir da supressão da carne por um dispositivo médico. Mark 

Morrisroe produziu entre 1987 e 1988 diversos fotogramas nos quais sua estrutura 



 

3159 CONSIDERAÇÕES SOBRE ARTE, MORTE E FOTOGRAFIA EM TEMPOS DE AIDS 
Ricardo Henrique Ayres Alves / Doutorando PPGAV – UFRGS 
Simpósio 7 – Políticas do corpo como lugares de poder na arte 

 

óssea está aparente, imagens estas que integram sua narrativa autobiográfica 

permeada, a partir de determinado ponto, também pela sua condição enferma. 

Quando Morrisroe passa a ser hospitalizado com frequência, constrói um 

improvisado laboratório fotográfico no banheiro de seu quarto, no qual produz 

fotogramas utilizando imagens de revistas eróticas e também as chapas resultantes 

de seus exames de raios-x. A utilização destes vestígios de sua condição de 

paciente, além de evidenciar a instituição hospitalar e sua importância no tratamento 

de uma doença epidêmica surgida no século XX, proporciona uma forma indiciária 

de produzir uma imagem do corpo enfermo que está lentamente sendo descarnado. 

David Wojnarowicz, artista que produziu diferentes trabalhos sobre a sua condição 

enferma, incluiu a imagem radiografada de um bebê em uma das composições da 

Sex Series (1988-1989), enquanto James Barrett e Robin Foster, na série X-ray 

(1993) apresentam interações eróticas entre dois indivíduos, como uma mordida ou 

a proximidade da boca ao pênis do parceiro, simulando sexo oral. Através de tais 

trabalhos, é possível perceber que as imagens desta natureza se apropriam da 

imagem do esqueleto atravessando-a simultaneamente com o erotismo e o discurso 

médico, reformulando este símbolo da morte. 

O segundo grupo de imagens é composto pelas obras que tratam da representação 

do leito. Ariès (2012) identifica a presença marcante da ideia de esperar a morte 

deitado em sua cama nas prescrições de estudiosos da liturgia do século XIII. Em 

épocas posteriores, tal tema prestou-se também à produção de imagens de grandes 

epidemias, como a peste negra. Representam-se então estas e outras doenças 

através do motivo do lar, com o indivíduo morrendo ou morto em casa, deitado em 

sua cama, às vezes cercado por parentes, inclusive crianças, ou mesmo estranhos 

que adentram neste recinto privado. 

Um exemplo da extensão deste tema europeu para outros contextos é apresentado 

pelo pintor uruguaio Juan Manuel Blanes, que em algumas pinturas, como em Un 

episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires (1871) aborda o impacto da epidemia 

da febre amarela na América Latina. As frequentes associações entre a epidemia de 

aids e outras doenças, como aponta Sontag (2007), talvez expliquem parcialmente a 

presença deste tema, mas, para além de uma referência histórica, a presença dos 
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leitos de morte em tempos de aids pode apresentar algumas mudanças que refletem 

a especificidade do uso desta referência. 

O processo de progressivo desenvolvimento e aceitação dos discursos e práticas 

relacionados ao tratamento médico ao longo do século XX (MOULIN, 2009) é 

evidente através da aparição de contextos hospitalares nestas imagens. O leito 

hospitalar, no entanto, não é hegemônico, pois são igualmente frequentes 

fotografias de indivíduos em ambientes domésticos. A ideia de que morrer em casa 

seria mais confortável e apropriado nestes casos costuma oscilar com a ida para o 

hospital em busca de melhores opções de tratamento em um eventual quadro mais 

grave. 

Desta forma, artistas que procederam ao registro sequencial de enfermos costumam 

apresentar fotografias do contexto hospitalar assim como do doméstico, como no 

caso das fotografias de William Yang que retratam seu amigo Allan, produzidas em 

1990. As delicadas composições do fotógrafo articulam registros escritos com 

imagens fotográficas em uma narrativa que narra o desenvolvimento da doença a 

partir de uma amizade próxima entre fotógrafo e fotografado. Nestes relatos escritos, 

Yang refere-se frequentemente às idas e vindas entre a casa de Allan, a residência 

de outros amigos que o abrigam e o hospital. Destaca-se nestes espaços a 

presença de elementos decorativos, como pelúcias, porta-retratos e imagens 

coladas nas paredes que personalizam o ambiente hospitalar, aproximando-o de um 

espaço pessoal. Apesar de estar frequentemente solitário, são relatadas a presença 

dos amigos ao seu lado nestas passagens. Nas fotografias elaboradas por Nixon, 

mesmo os ambientes residenciais são impessoais, quase tão assépticos quanto os 

dos hospitais. 

O leito de Gilles, presente nas duas fotos de Goldin, são mais sóbrios, e o 

enquadramento da fotógrafa permite ver apenas poucos detalhes do ambiente 

hospitalar. Os lençóis e travesseiros envolvem o corpo enfermo como uma proteção 

macia para algo frágil. A escolha por evidenciar a cama e os corpos quase oculta o 

fato de que esta cena ocorre em um um hospital. As fotografias elaboradas por 

Frare, por sua vez, destacam-se por apresentarem a família ao redor de seu modelo, 

David Kirby, que solicitou à fotógrafa a produção destas imagens como um 

testemunho de sua experiência. David Kirby on his deathbed (1990) tornou-se uma 
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das imagens mais conhecidas da aids, sendo publicada pela revista Times e 

posteriormente apropriada em uma campanha da grife italiana Benetton, causando 

polêmica pela utilização de uma imagem deste tipo para fins publicitários. Nesta 

imagem em preto e branco, a família de Kirby cerca seu debilitado corpo na cama, 

em um momento de tristeza profunda, expressa pelas expressões gestuais e faciais 

dos presentes. 

Já Morrisroe apresenta-se na cama em uma configuração que destoa 

completamente das outras, pois ao posar completamente nu, reveste seus 

autorretratos em polaroid de um erotismo latente. Em Untilted (Self-portrait) (1989) 

mostra-se numa pose que evoca antigos trabalhos, atualizando sua própria 

iconografia, em um leito que não é apenas personalizado, mas que poderia ser até 

mesmo considerado insalubre: um colchão no chão, cercado por objetos 

acumulados, como roupas, artefatos de cozinha e diversas outras quinquilharias. 

O terceiro e último grupo de análise é constituído pelas obras que apresentam 

aparatos e processos funerários. Estas representações, diferentes das anteriores, 

que estão ligadas à temas recorrentes na história da arte, constituem-se pela 

apropriação de símbolos e procedimentos utilizados para práticas funerárias que 

podem ou não possuir antecedentes iconográficos estabelecidos na história da arte. 

As flores, deixadas nos túmulos e na volta do caixão que é velado aparecem em 

uma série de quatro fotografias de Duane Michals. The Dream of Flowers (1986), 

nas quais progressivamente, um rosto masculino apoiado em uma mesa vai sendo 

coberto por diversas flores que quase o ocultam. A superfície reflexiva deste apoio, 

na primeira foto, gera um duplo da figura masculina, mas ao fim da série, reflete as 

flores, aumentando a sensação de saturação das mesmas sobre o indivíduo. Na 

borda de cada uma destas imagens, abaixo da imagem centralizada, Michals soletra 

o nome da enfermidade, aids, assinando a última imagem da sequência. No trabalho 

de Peter Lyssiotis Billy says that a person´s broken heart can sometimes smell of 

roses (1992), a figura masculina sentada tem seu rosto e pescoço completamente 

coberto por imagens de flores. Com o torso nú, o jovem cruza as mãos e ostenta um 

coração de papel vermelho com duas pequenas correntes, colado com fita adesiva 

no lado esquerdo de seu peito, formando um x. Também do lado esquerdo está 
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igualmente unido por fita adesiva um osso escuro na parte superior de seu braço, 

completando uma delicada colagem diretamente relacionada ao título da obra. 

O caixão, símbolo frequentemente utilizado para indicar a morte, aparece duas 

vezes na narrativa fotográfica de Nan Goldin que trata da vida de sua amiga Cookie 

Mueller. Cookie at Vittorio’s casket (1989) é um registro do funeral de um amigo em 

comum que morreu em decorrência de complicações relacionadas à aids, no qual a 

jovem está ao lado do caixão, vestindo preto e parcialmente de costas, com a 

cabeça inclinada, permitindo que a câmera registre seu rosto. Cerda de dois meses 

depois, em Cookie in her casket (1989), é ela quem está no caixão. Cookie está 

vestindo um figurino repleto de pulseiras, anéis e outros adereços em seu próprio 

funeral. Apesar disso, sua imagem é sóbria, coberta por uma luz alaranjada, que 

pulsa como uma espécie de alerta. 

As vigílias, grandes reuniões de pessoas que se uniam para protestar e prestar 

homenagens aos mortos pela aids, ainda que não façam parte dos procedimentos 

funerários habituais, podem ser entendidos pelo seu aspecto lutuoso, não 

atenuado por seu caráter ativista. O tríptico Vigil (1994) de Yang apresenta uma 

destas reuniões na Austrália, através de uma grande composição em preto e 

branco, procurando dar conta do tamanho da extensa multidão, enquanto John 

Cole em Candlelight Vigil for aids (1986) elabora uma imagem mais intimista, 

produzida na Trafalgar Square, em Londres, destacando em meio à multidão um 

homem que chora encostado no ombro de outro, enquanto este parece falar. A 

relativa falta de foco do entorno permite vislumbrar que se trata de uma multidão, 

ainda que os outros indivíduos não estejam tão definidos. São imagens que 

articulam o sofrimento pessoal com o seu compartilhamento público em uma 

dimensão de resistência e luta social. 

Alguns outros trabalhos evocam também a presença dos procedimentos funerários 

através da referência à obras e temas iconográficos religiosos. Em Untitled (Aids 

Pietà) (1992), David Edwards substitui Jesus por um jovem nu e a Virgem Maria por 

um homem vestido de freira, estabelecendo uma relação metafórica entre a 

lamentação pelo Cristo morto e o sofrimento provocado pela morte de diversos 

indivíduos pela aids. Já Marcus O´Donnell em Untitled (This Is My Body series) 

(1992) realiza uma fotomontagem digital utilizando duas obras de Caravaggio, O 
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enterro de Cristo (1603-04) e A flagelação de Cristo (1607), sobrepondo os 

discursos da morte e do homoerotismo presentes nestas imagens, atravessados 

pela questão religiosa e pelo sofrimento. 

A partir destes três grupos de imagens, é possível considerar que a variabilidade de 

práticas e abordagens sobre a aids no âmbito artístico e fotográfico no que diz 

respeito à considerações iconográficas demandaria um trabalho mais extenso e 

aprofundado, tamanha a riqueza de informações destacadas neste breve artigo. 

Diante desta situação, gostaria de ponderar algumas questões que, além de 

concluírem esta explanação, apresentam possibilidades para investigações futuras. 

O cruzamento entre a apropriação de iconografias religiosas para a produção de 

imagens sobre a aids flerta com a morte assim como flerta com o erotismo. Em alguns 

casos, a sobreposição destes dois flertes pode ser oriunda do desejo de criticar também 

a estrutura religiosa e seus preceitos que estigmatizam as minorias sexuais, e logo, as 

políticas de combate à aids, resultando em mais mortes. Em outros casos, parece 

adequado apropriar-se de iconografias já estabelecidas para evidenciar através desse 

procedimento a importância do assunto e assim, estabelecer uma relação de 

reconhecimento com estas iconografias que já são conhecidas. 

Outro fator importante é perceber que o uso de referências iconográficas já 

existentes é frequente, mas que inevitavelmente, os artistas realizam uma série de 

comentários, atualizando estes símbolos e conferindo novos sentidos para eles. O 

caso das imagens produzidas a partir de raios-x é um dos exemplos de como um 

procedimento externo ao campo da arte, mas relacionado à cultura visual e à saúde 

pode contribuir para produzir uma imagem artística, comprovando a comunicação e 

o trânsito da arte por outros campos. 

Por fim, apesar da divisão em três grupos, alguns artistas foram citados em mais de 

um deles, pois suas produções atravessaram as terminologias aqui propostas. Além 

disso, alguns aspectos foram recorrentes em diferentes agrupamentos, como a 

relação entre fotografado e fotógrafo, ou até mesmo as discussões sobre as práticas 

fotográficas, que oscilam aqui entre a produção de imagens ficcionais, que permitem 

uma variabilidade incrível de produções de sentido, e a defesa de uma perspectiva 

documental, responsável pela sensação de realidade e de registro de um 

acontecimento ‘real’. Tais discussões podem estabelecer novas taxionomias e 



 

3164 CONSIDERAÇÕES SOBRE ARTE, MORTE E FOTOGRAFIA EM TEMPOS DE AIDS 
Ricardo Henrique Ayres Alves / Doutorando PPGAV – UFRGS 
Simpósio 7 – Políticas do corpo como lugares de poder na arte 

 

abordagens do tema, contribuindo para o debate sobre as relações entre o fazer 

fotográfico na arte a sua condição perante a emergência de uma epidemia sem cura 

aparente que marcou a história mundial recente. 
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