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Het FotoFestival Naarden 2019 (25 mei – 30 juni) toont 
voor het eerst werk van de Amerikaanse fotograaf, dich-
ter en sociaal activist Remsen Wolff (1940-1998). Wolff 
was een autodidact straat- en studiofotograaf die zel-
den met zijn werk naar buiten is getreden. Zijn recent 
ontdekte archief, dat een periode beslaat van veertig 
jaar, bevat 200.000 beelden. Uit deze historische schat-
kist maakten de Nederlandse gast-curatoren Hedy van 
Erp en Koos Breukel een prachtige eerste selectie van 
zijn liefdevolle portretten van New Yorkse travestieten, 
transseksuelen en transgenders: All American Girls.

Wolff, worstelend met zijn identiteit en gender, raak-
te aan het begin van de jaren ’90 gefascineerd door 
de schoonheid en het talent van honderd bijzondere 
meiden in New York en koos hen persoonlijk uit als 
zijn fotomodellen. De eerste selectie All American Girls is 
volledig opgenomen in het bijbehorende boek met dezelfde titel. 
Een aantal modellen die in All American Girls staan zijn inmiddels 
wereldberoemd, zoals Kabuki en Amanda Lepore. 

Wolff studeerde in 1963 af in kunstgeschiedenis aan Harvard Uni-
versity. Hij huwde, kreeg twee dochters en reisde na zijn scheiding 
uitgebreid door de VS en Europa. Hier fotografeerde hij mannen 
en vrouwen in de publieke ruimte voor zijn serie Solo Appearan-
ces. In Texas werd hij eind jaren tachtig ten onrechte verdacht van 
seriemoorden en vrijgepleit, wat hem miljonair maakte en de mo-
gelijkheid bood te blijven fotograferen zonder de noodzaak er zijn 
brood mee te verdienen.

Vanaf de jaren ’90 noemde Wolff zichzelf ‘nep-transseksueel’. In 
de laatste jaren van zijn turbulente leven nam hij de zelfgekozen 
naam aan van Vivienne (Viv) Blum. Daarna overleed Wolff in zijn 
geboorteplaats New York. Zijn archief liet hij na aan zijn laatste as-
sistent, de Nederlandse fotograaf Jochem Brouwer. Dit boek is de 
allereerste solo-publicatie waarin werk van Remsen Wolff wordt 
getoond en tevens de star t van het eerbetoon aan deze zeer ta-
lentrijke fotograaf.

De cover girl van dit boek, Kabuki Starshine, is begonnen als zelf-
verzonnen alter-ego in het New Yorkse nachtleven en viel Wolff 
en Brouwer positief op. Daarna verscheen Starshine op de catwalk 
van de bekende Franse mode-ontwerper Thierry Mugler in Parijs 
en Berlijn en verzorgde de make-up van de populaire tv-serie ‘Sex 
and the City’. Kabuki werkt nu voor diverse merken en fotografen 
aan de top van de modewereld wereldwijd.
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Austine, New York, July 31st 1990

Misstress Formika, New York, March 16th 1992

Miss Guy, New York, January 29th 1991

Amanda Lepore, New York, February 7th 1995

Paris, New York, March 17th 1993
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