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PETITION

JIM EN JOHN

Eind 2010 verschenen er in de populaire media veel artikels over
Jim Morrison, de hoofdzanger van klassieke rockband The Doors
uit de jaren 60. De Commissie van Genadigheid in Florida verleende 
hem, vele jaren na zijn dood, gratie voor twee veroordelingen 
wegens wangedrag in 1969 – één “voorval van ontbloting” en één 
van “openlijke goddeloosheid”. Volgens de huidige maatschappelijk 
normen zijn deze veroordelingen uiteraard bespottelijk. Maar in die 
tijd brachten ze Jim Morrison er wel toe om naar Parijs te verhuizen 
en nooit naar de VS terug te keren en uiteindelijk te overlijden
in Frankrijk.

De creatieve mannen en vrouwen, die werden vervolgd en  
veroordeeld voor “goddeloosheid” of “obsceniteit” door 
conservatieve, bekrompen gemeentes hebben niet altijd lang genoeg 
geleefd om het moment mee te maken waarop hun werk wordt 
erkend als KUNST. John Palatinus is één van de gelukkigen. 
Vandaag, op 82-jarige leeftijd, maakt hij een heropleving van zijn 
creaties mee in een vlaag van enthousiasme binnen de kunstwereld, 
de fotografiewereld en, natuurlijk, de holebigemeenschap.

De herontdekking van een levende pionier uit de jaren 50, het 
“Beefcake Tijdperk” – een man die werd vervolgd omwille van zijn 
kunst in een decennium dat werd gekenmerkt door de repressie van 
homomannen en –vrouwen – is een roep om gerechtigheid: de 
afschaffing van zijn veroordeling – zijn gratie! Vrienden en 
sympathisanten van John Palatinus vragen zijn gratie en de 
teruggave van zijn valselijk in beslag genomen kunst!

Ÿ Het intrekken van de veroordeling van John Palatinus – of,
op z’n minst, om hem gratie te verlenen!

Ÿ Zet de procedure NU in gang zodat John Palatinus
gratie krijgt nu hij nog leeft!

Ÿ Zoek in de bestanden en archieven van de New York City 
politie, post- en rechtsystemen om te ontdekken of de
in beslag genomen materialen en foto’s nog bestaan –
en bezorg ze terug aan John Palatinus!

WIJ EISEN:



Tijdlijn:

Ÿ 1959 NEW YORK
DE JOHN PALATINUS ZAAK: Zeven mannen werden gearresteerd en meer dan 120.000 foto’s, 
schetsen en negatieven werden in beslag genomen tijdens vier razzia’s uitgevoerd door 13 
detectives en vier postinspecteurs.

Ÿ 1961 NEW YORK
VEROORDELING: De John Palatinus zaak komt eindelijk voor de rechter in april 1961.
Hij wordt niet veroordeeld voor het maken en versturen via de post van fotografie, maar van 
samenzwering en het bezit van obscene afdrukken en artikels. Hij moest geen tijd doorbrengen
in de gevangenis. De voorzittende rechter van de zaak deed een uitspraak die profetisch bleek
te zijn. Ze zei: “volgens de ethische normen van vandaag moeten deze foto’s worden beschouwd
als obsceen. Misschien dat vijftig jaar van nu ze zullen worden beschouwd als kunst.”

Ÿ 1962 Het Amerikaanse hooggerechtshof, in haar beslissing “MANual Enterprises v. Day”, 
oordeelt dat foto’s van het naakte mannelijke lichaam NIET OBSCEEN zijn.

Ÿ 1967 Minneapolis
Een Federaal Gerechtshof in Minneapolis doet uitspraak IN HET VOORDEEL VAN een
homoseksuele uitgever DSI en stelt dat het NIET ILLEGAAL is om materialen die naakte mannen 
afbeelden te produceren en via de post te verzenden.

Ÿ 2009 Hommage aan de BEEFCAKE stijl van de jaren 50 in V-Man Magazine nummer 13. 
Modefotografie door Willy Vanderperre, uitgevoerd in “beefcake” stijl van de jaren 50,
toont hoe vooruitdenkend de fotografen uit de jaren 50 waren.

Ÿ 2010 HERONTDEKKING van één van de laatste nog levende pioniers uit dat tijdperk,
JOHN PALATINUS, door de Male Physique Blog van Alan Harmon en de ALLEREESTE 
TENTOONSTELLING OOIT in de ANTEBELLUM GALLERY van Rick Castro in Hollywood,
Los Angeles.

Ÿ 2011
In januari: de spectaculaire start van Johns Europse tour met gereproduceerde foto’s en zijn
verhaal in de GALLERY AU BONHEUR DU JOUR, Parijs
In mei: Winkelhaak Design Center, Antwerpen, België – start van de internationale campagne 
PARDON JOHN PALATINUS samen met zijn tweede grote show.
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