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Nóvé Béla

A tömegaktok 
látványszobrásza
Spencer Tunick installációi

• 1999–2009: Basel, Genf, Bécs, Lisszabon, Santa Fe, Montreal, London,  

Melbourne, Róma, Santiago, São Paolo, Helsinki, Barcelona, Buffalo, New York, 

Cleveland, Brugge, Lyon, Newcastle, Düsseldorf, Caracas, San Sebastian, Florida, 

Amszterdam, Bécs, a svájci Alpok, Dublin és Cork városa s idén, immár sokadszor: 

Mexico City — íme, egy amerikai sztár művész lármás botrányokkal kísért sikerso-

rozatának főbb stációi. 

Spencer Tunick „nudista vándorcirkusza” az új évezred kihívó fenoménjeként 

éppen tíz éve indult világhódító útjára, s azóta számos profi és amatőr követőre 

találva az öt földrészt (+ az Antarktiszt) többször is bejárta. A negyvenkét éves 

New York-i fotográfus eddig 75 élő akt-installációt rendezett világszerte több 

mint 100.000 önkéntes résztvevővel; munkáiból egy bő válogatás a világhálón  

is megtekinthető1. 

„Médiablöff”, „nudománia”, „szoftpornó szupergiccs” — vélik sokan, ám hiába a 

fanyalgó vagy dühös verdiktek, a szenzációéhes sajtó s a „sztárcsináló” kortárs 

gyűjtemények versengve mutatják be mind vakmerőbb szeánszait. Vajon miért? 

Hogyan lett alig egy évtized alatt mindebből világdivat, tömegmozgalom, sőt 

mára, mondhatni, „civilizációs embléma”? Avagy mi az oka, hogy e bolygón ma 

1  www.spencertunick.com

Valahogy úgy kell ezt elgondolni, hogy a test 

mechanikus mozgásait az arc mimikája befolyá-

solja majd. Ez egyfajta aktuális-virtuális test-

konstrukció.

• A médiából értesültem Paul Virilioval folytatott 

polémiádról, aki a Ground Zero című könyvében5 

is ír rólad. Mit kifogásol a műveidben? 

• Különböző értesüléseim vannak. Elsősor-

ban azonban le kell szögeznem, hogy jó bará-

tok vagyunk. Virilio katolikus hátterű, a máso-

dik világháború idején nőtt fel, s ez meghatá-

rozta a véleményét is. Megélte a technológiák-

tól — a bombázásra készen elzúgó repülőgépek-

től — való félelmet. Érthető tehát a szorongása, 

és a technológiától hívő emberként is tart. 

Attól tart, hogy ha a technológiát bevezetjük a 

testünkbe — tehát a technológia a test belsejébe 

kerül —, azzal megsértjük a szakrális terünket, 

elveszítjük a magánszféránkat. Megértem a 

kétségeit mint egyfajta metafizikai szorongást, 

amely a vallási meggyőződéséből és személyes 

történetéből fakad. Ennek azonban nem mond 

ellent, hogy ő a technológia egyik nagyon figye-

lemreméltó filozófusa, amit mi sem bizonyít 

jobban, mint a Sebesség és politika című remek 

könyve.6 Az én hozzáállásommal, a testbe szer-

kesztő technológiával azonban nem ért egyet. 

Az az érzésem, hogy szerinte a technológia ezen 

a téren kontrolláltabb kellene, hogy legyen.

• Viriliónak fenntartásai vannak Gunther von 

Hagens professzor plasztinátumaival szemben is, 

holott azok jóval transzparensebbek. Tudományo-

san is megalapozottak, még akkor is, ha időnként 

már túlstilizáltak. Te mit gondolsz róluk, etikai és 

esztétikai szempontból?

• Von Hagens plasztinát-eljárása valóban izgal-

mas. Korunkra jellemző, hogy egyfelől képe-

sek vagyunk a holttesteket frissen tartani a 

plasztináció segítségével, s ugyanakkor hosszú 

távon életben tudjuk tartani a kómában fekvő 

testet is műszerek segítségével! Nem látok 

semmilyen etikai problémát abban, hogy tes-

teket mint anatómiai készítményeket konzer-

váljuk. Hiszen a testnek és összetett anatómiai 

struktúrájának megtartása segít annak átgon-

dolásában, hogyan van megkonstruálva egy élő 

test, mi generálja a motivációját, a vágyát, a 

fantáziáját és a történetét; énünket nem belső 

esszenciának, inkább társadalmi konstrukció-

nak állítva be. Ami az esztétikumot illeti: gyö-

nyörködöm ezekben a testekben, bár nincsenek 

jól prezentálva és megvilágítva. Az esztétikának 

nagyobb érdeklődést kellene tanúsítania a rész-

letek iránt, a plasztinát testek azonban ezt nem 

mindig tudják kifejezni.

Fordította Hegedűs Orsolya

5  Paul Virilio: Ground Zero, Verso, London, 2002
6  Paul Virilio: Speed and Politics: An Essay on Dromology. 
Semiotext(e), New York, 1977 (1986) 

Spencer Tunick
Brugge 1, 2005

© Spencer Tunick; http://teddytd.tistory.com/tag/Spencer%20Tunick
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szinte bárhol, bármikor kerül sok ezer önkéntes, 

aki kész anyaszült meztelenül, fegyelmezetten 

követni egy megafonos művész-mágus instruk-

cióit? És — tetszik, vagy nem — miért hat ránk 

oly nagy taszító- vagy vonzerővel a ruhátlan 

sokaság látványa, melyhez sivatagok és glecs-

cserek éppoly alkalmas kulisszák lehetnek, mint 

a metropoliszok és patinás óvárosok terei?

E sok kérdés mind azt sugallja: ez egyszer érde-

mes talán felszíni benyomásaink mélyére 

hatolni. Már csak azért is, mivel e lassan „meg-

kerülhetetlen” sztár-installátor sokat magasz-

talt, sokat gyalázott munkái egy sor fontos esz-

tétikai, hatástörténeti és tömeglélektani dilem-

mát segíthetnek tisztázni.

Botrányhősből — világsztár

Maga a művészkarrier sok rejtélyt nem kínál, 

mivel az efféle kiugró sikerek nyitja — főként 

a „Nagy Vízen” túl — rendre ugyanaz a néhány 

banális ok: pénz, kapcsolatok, állóképes média-

jelenlét, etc. 

Spencer Tunick hírnevét valójában Rudi Giuliani 

alapozta meg, New York rigiden rendpárti ex-

polgármestere, aki éveken át példás hatósági 

eréllyel próbálta elejét venni, hogy a hétpró-

bás brooklyni fotós a város exponált középüle-

teit eleven aktokkal dekorálja. Tunick ez idő sze-

rint még „kisvállalkozó”, beéri néhány csupasz 

alpinistával vagy a kedvéért szívesen vetkőző 

maroknyi művészbaráttal, ám ez is elég, hogy 

rendre letartóztassák és sűrű botrányai jócs-

kán fölverjék művészi árfolyamát. Az ezredfor-

dulóra már látványos reklám-megbízásokat nyer 

el, majd hazája „rendőrállamából” elvágyódva 

mindinkább a dél-amerikai nagyvárosokba  

és az európai kultúrcentrumok védett azilumába 

teszi át nyilvános működését. Meredek sikeré-

nek másik nyilvánvaló „titka” épp e globális lép-

tékváltásban keresendő: abban, ahogy a rangos 

kortárs gyűjtemények és rendezvények sora — a 

bécsi Kunsthallétól a baseli Art 30-on, a Lyoni 

és São Paolo-i Biennálén át Montrealig, Cleve-

landig és tovább — nem csak már kész munkáit 

mutatja be előszeretettel, hanem tálcán kínálja 

számára a nemzetközi művész-sztár szerepét,  

sorra rendelve tőle élő tömeg-installációkat. 

Márpedig azt beható vizsgálat nélkül is tudni 

lehet, hogy e jeles műintézmények irányí-

tása ma döntően azok kezében van, akik éppen 

Tunick születése körül, a ’60-as, ’70-es évek for-

dulóján kezdték pályájukat, s egykor maguk is 

aktív részt vállaltak az ellenkultúra, a happenin-

gek és a protest art mozgalmaiban. Íme, most e 

hajdan lázadó, mára inkább csak nosztalgiázón 

„non-komformista” nemzedék elitje nyújt kész-

séggel menlevelet az „üldözött” New York-i zse-

ninek, s vele bebocsáttatást a kortárs művészet 

felszentelt csarnokaiba.

A világjáró sztár-installátor interjúiban nem 

is elégedetlen, bár művészi megítélése, úgy 

véli, még nincs egészen a helyén. „Sokféle munkám van: portrék, party-képek, 

tömegaktok és több más széria” — nyilatkozta nemrég a New York-i Whitehot 

Magazine-nak.2 „Csoportképeim nagy része persze tömegakt, amit ma is kihívó, 

izgalmas és ki nem aknázott műfajnak érzek. (…) De azt hiszem, munkáim elég 

változatosak, és ha valaki egyszer elég mélyre ásna az archívumomban, egész 

mást gondolna rólam, látva, mi mindent csináltam.” 

Elődeiként Tunick Ellsworth Kellyt, Nancy Rubinst, Barnett Newmant 

és Rothkót említi, továbbá a hippi-kommunák meztelen fényképsorozatával 

ismerté vált Justine Kurlandot. Művészfilmes előképekre ugyan nem hivatko-

zik, de csaknem kizárt, hogy ne lettek volna rá hatással azok a nagy „bacchaná-

lia-rendezők”, akik éppen az ő születése táján forgatták máig vetített kultusz-

filmjeiket. Antonioni a Zabriskie Point (1970), Jodorowski az El Topo (1970) The 

Holy Mountain (1973) látványmestere, avagy Pasolini a maga botrányos búcsú-

opuszával: a Salo-val (1975). Ötletet, inspirációt persze nem csak a vizuális 

művészetek gazdag tárháza kínálhat — Tunick installációinak láthatóan legalább 

ennyi közük van a média, a reklám- és pornóipar uralkodó toposzaihoz vagy a 

demonstrációk és tömegünnepek (olimpia!), a díszszemlék és katasztrófák sok-

felől ismerős látványvilágához is. Hogy melyikhez miként, érdemes közelebbről 

szemügyre venni. 

Gyorsmustra százezer akt felett

A pőreség „uniformisán” túl Tunick munkái valóban sokfélék, és léptékben, lát-

vány-invencióban, művészi kivitelben igencsak elegyesek. Akad köztük émelyí-

tőn kommersz reklám-etűd (Hotel Sagamore, Miami Beach, 2007; Four Seasons 

Restaurant, New York, 2008); élőképpé formált hommage és persziflázs (Museo 

Frida Kahlo, Mexico City, 2007; Rubens-imitáció, Düsseldorf, 2006), mi több, „tár-

sadalmi célú” kampány-plakát is. Ez utóbbi két markáns példája: az AIDS-fertő-

zöttek ügyében mozgósító HIV Positive installáció (New York, 2004) és a svájci 

Alpokban felvett néhány „tájbarát” tömegjelenet a Greenpeace klíma-kampánya 

részeként (Aletsch-gleccser, 2007). A többség azonban nem ilyen: ha van is konk-

rét apropója, megrendelője vagy mecénása — ami azért mindenkor akad —, lénye-

gében öncélú, önelvű művészi kísérlet, amely a naturális közelképtől a nagytotál 

absztrakciókig sokféle léptéket, formációt kipróbál. 

Olykor csak férfiakat rendez (HIV Positive), máskor csak nőket (Frida Kahlo-

hommage, Mexico, 2007; Csónakázók, Brugge, 2005; Csatornahíd, Amszterdam, 

2007), bár többnyire vegyes nemű és korú „populációval” dolgozik. Meztelen gyer-

mektömeg eleddig nem került nyugtalanul pásztázó blendéje elé — amitől nyil-

ván csak a pedofília-vád nyomasztó ódiuma tartotta vissza (egyetlen elkószált 

csecsemő tűnik fel csupán Rubens-imitációja előterében, szülei azonban nyilván 

maguk is ott pózoltak egy sóhajtásnyira az ál-barokk élőképben). Önkéntesekből 

verbuvált, kívülről erősen koreografált alakzatai úgyszintén sokfélék: érintkező, 

laza vagy izolált testhalmazok, kisebb csoportok (néhány tucat résztvevő), vagy 

gigászi embertömegek (az eddigi csúcs: 18.000 önkéntes Mexico City-ben három 

éve). Nyitott vagy zárt térben, épített vagy természeti közegben egyaránt fel-

tűnnek hol mozgalmas, hol szoborszerűen merev formációi, melyek esetenként 

kihívón amorfak, bár többnyire hangsúlyos geometriai vagy organikus mintákat 

követnek.

Hogy mi is e víziók fő szervező elve, az a sokadik láttán aránylag könnyen felis-

merhető. Nem egyéb, mint a „rájátszás”, a direkt látvány-asszociáció — akár ter-

mészeti, akár nagyvárosi tájba helyezi is ruhátlan tömegeit. Tunick láthatóan 

élvezi „pantokrátor” szerepét: a csupasz embermassza mind újabb formára gyú-

rását. Ezekből legalábbis fél tucat típus azonosítható, aszerint, hogy tömegakt-

jai miféle tárgyat, élőlényt vagy jelenséget idéznek. Íme néhány: 1. nagyvárosi 

„szerves hulladék” (túlcsorduló konténerek) 2. folyóparti kövek, uszadékfák, ten-

gerparti föveny 3. állati populációk: lemmingek, szurikáták, fókatelepek, gázló-

madár-rajok 4. autópályák, hidak, vadászgépek, épületszerkezetek 5. ösvény, for-

rás, zuhatag, örvény, liánok és „húsvirágok” 6. szabályos mértani formák, militáns 

alakzatok... Mindez együtt — akár csak felsorolva is — tobzódó formagazdagság-

nak hat, holott az imitáció monomán késztetésén túl alig van benne kreatív lele-

2  http://www.whitehotmagazine.com/articles/2009-interview-with-spencer-tunick/1786d
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mény. Az élő tárgy- és épületelem-szimulációk formajátékai nem kívánnak sok 

szót — annál inkább a növényi, állati látvány-asszociációk, melyek a fáradhatatlan 

„tömegakt-szobrász” emberképéről is sok mindent felfednek. 

„Nagyobb tömeggel a munka jórészt absztrakció dolga — állítja Tunick —, és inkább 

a land arthoz hasonlít, vagy a környezet-tervezéshez.” Való igaz: korábbi instal-

lációinak van egy kevésbé kihívó, mondhatni, „tájkertész” vonulata, ahogy pár 

éve még előszeretettel ültette tele a metropoliszok közparkjait sok ezer „húsvi-

rággal”, kicsit a hippik hajdani happeningjeit idézve (Melbourne, 2001; Santiago, 

2002; Barcelona, 2003; etc). Máskor csupasz tömegeivel inkább egy érintetlen 

táj kiterjesztésére, látványos „továbbsarjasztására” törekszik (Santa Fe, 2001; 

Aletcsh-gleccser, 2007). Az összhatás azonban sohasem organikus, hanem 

nagyon is organizált. 

A zoomorf képzettársítások már jóval aggályosabbak. Bár ezek között is van lát-

szólag „ártatlan” imitáció — a Dublini öböl „gázlómadarai”, a legyezőként kiterített 

Santa Fe-i „halraj”, vagy a fára kúszó „lárvatenyészet” a düsseldorfi Kunst Palast 

ápolt kertjében —, itt maga az alaphelyzet problematikus. A tömeges meztelen-

ség ugyanis akaratlanul állativá degradálja az embert, főként, ha a résztvevők nem 

ismerik egymást, s a kívülről formált alakzat nem teremt köztük eleven interaktust, 

valódi közösséget. Tunick aligha forgatta Lorenz vagy Canetti alapműveit, különben 

a bizarr látványhatásnál sokkal inkább izgatná az állati, emberi csoportrendek belső 

szervezőelve: az anonimitástól az egyedfelismerésig, a párok, rajok és falka-kötelé-

kek megannyi lépték- és funkcióváltása, vagy a szimbolikus térhasználat, a testbe-

széd pazarul változatos néma szótára. Beállításaiban a brooklyni mágus tüntetően 

mellőzi a személyes teret és az intimebb csoportformákat, holott e nélkül a tár-

sas alapminták: a pár, a kör, a lánc, a sor, az ék, a gúla, a menetoszlopok és ülés-

rendek sokféle alakzata csupán felszínes, jelentésnélküli látványtárként szolgál-

hat az önkényes imitációkhoz. Nyilván emiatt van, hogy Tunick munkáit mindin-

kább eluralja a megalománia, s hogy kísérletező kedve is kifulladni látszik. Holott 

egy sor izgalmas kérdés — a művészi látványhatáson innen és túl — csak itt merül 

fel igazán: miféle csoportrendeket képes formálni az ember, ha jórészt eszközte-

lenül, csupán a testével vesz részt egy közösségi alaphelyzetben? Honnan a haj-

lamunk, készségünk, tudásunk erre? Mi az, ami belőle korhoz, kultúrához kötött 

— és mi, ami biológiai meghatározottságú? Avagy van-e a „humán geometriának” 

bármi, egész fajunkra érvényes rendezőelve? 

Az amerikai látványtervező persze az akciók 

embere, akit csak két dolog: a hatás (effect)  

és hatékonyság (effectivity) izgat. Az efféle 

antropológiai dilemmák láthatóan meg se kísér-

tik — miközben a maga sivár emberképét nagyon 

is hatékonyan terjeszti tömegvízióival szerte a 

nagyvilágon. Lássuk: hogyan és miért?

Hatáselemzés — hiányjelekkel

„Pose for Spencer Tunick!” — szórólapjain a 

brooklyni fotós kezdettől így toborozta modell-

jeit „public nude” felvételeihez. A különbség csu-

pán annyi, hogy míg jó tíz éve ezeket maga osz-

togatta, mára önkéntes segítők hada és profi 

menazséria szervezi szeánszait. „Légy te a 

száz-, a kétszáz-, az ötszázezredik!” Miért is ne? 

— gondolják sokan. De vajon miért? Mit remél-

nek, és mit kapnak a résztvevők e „közös alko-

tásélménytől”? Felmérés, hatásvizsgálat ugyan 

még nem készült, ám a bőséges média-tudósí-

tások s a „Spencer-hívek” lelkes blogjai sok min-

dent elárulnak.

Először is: minden résztvevő egy fényképet kap 

emlékbe, melyen, ha szerencséje és elég erős 

lupéja van, önmagát is felfedezheti. (Tunick 

egyébiránt nagyméretű Polaroiddal dolgozik; 

erről készíti 50 × 60-as számítógépes nyomatait 

is a galériáknak.) A tervezett installáció helyét 

és időpontját, melyre a modellek többnyire egy 

adatlapot kitöltve a világhálón jelentkezhet-

nek, jó előre meghirdetik. Minthogy a legtöbb 

országban a nyilvános — pláne tömeges! — mez-

telenség törvényi tilalom alá esik vagy enge-

délyhez kötött, a résztvevők várakozását csak 

fokozza, hogy gyakran az utolsó pillanatig kér-

déses: vajon a helyi — amerikai, francia, ír, stb. — 

hatóságok szabad utat engednek-e a meghirde-

tett köztéri szeánsznak. A különleges beavat-

tatás izgalmát növeli az is, hogy az iménti 

okok miatt a felvételekre olykor csak éjszaka 

(brugge-i Opera) avagy hajnalok hajnalán (Dublin 

Bay) kerülhet sor, erős rendőri biztosítással. 

Annál nagyobb a sikerélmény, melyről blogok 

és interjúk sietnek tudósítani: „We really did it! 

And I was there!”3 Ami meglepő: pikáns, vagy 

„bulizós” sztorit alig találni köztük — legtöbb-

jük emberpróbáló sportteljesítményként, vagy 

a művészi szabadság, az emberi méltóság kivé-

teles ünnepeként idézi a történteket. Mint e 

beszámolókból kitűnik: sokan magányosan vagy 

másodmagukban érkeznek a társ- vagy társa-

ságkeresés igényével. Vannak persze törzstagok 

is, akik a világ távoli zugaiból immár sokad-

szor gyűlnek egybe „Spencer hívására”. Azt hin-

nénk, javarészt fiatalok merik magukat idegen 

tömegben csupaszon közszemlére tenni, ám ez 

nem így van! Elég csak jobban szemügyre venni 

Tunick felvételeit, és máris kiderül: a többséget 

majd’ mindenütt a 30-50 év közötti derékhad 

3  Ld. még: www.thespencertunickforum.org

Spencer Tunick
Lyon, 2005
© Spencer Tunick; http://farm1.static.flickr.com/39/76534319_30a8657a34_o.jpg
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adja, bár idősebbek is gyakran feltűnnek,  

s olykor még mozgássérültek, fogyatékosok is. 

(A levetett ruhák között egy háttérképen toló-

kocsikat is látni.) 

Mindez arra vall, hogy a Tunick-installációk fő 

vonzereje: a közösségi élmény és vele a külön-

leges beavattatás ígérete. Ha tetszik: népün-

nep, sportesemény, művészet- és valláspótlék 

ez; ha nem: show-business, pankráció, amelyhez 

sokféle vágytól és hiányérzettől űzetve ezrek 

és ezrek asszisztálnak. Mert a komoly és meg-

illetődött arcok tömegét elnézve valamit der-

mesztő hitelességgel megmutatnak e képek: a 

társas magányt, az anómiát és elveszettséget. 

Azt a New Yorkban, Caracasban, Melburne-ben 

és Amszterdamban egyformán kísértő alap-

élményt, hogy korunk embere mind inkább az 

individualizált tömeglét nyomasztó partikulari-

tásába vész, s a valódi közösség spontán örömét 

lassan hírből sem ismeri.

Ahogy a beavató művészi élményt is alig — 

ámbár ez inkább már a mai látvány-iparosok és 

mecénásaik számláját terheli. Azokét, akik elő-

deik pazar örökségét öncélú mutatványaikkal 

kihívón elprédálják. Például az akt sok ezer éves, 

kultikus gyökerű nagy tradícióját, melynek a 

posztmodern önkény produkcióinak zöme csak 

tobzódó túlhajtása és látványos kiürítése.

A meztelen tömeg: tabu és jelkép

Huxley vízióját felülírva az új évezred tömegci-

vilizációja rohamléptekkel a „Brave Nude World” 

felé tart. A svájci Alpokban járványszerűen ter-

jed a meztelen túrázás, Németországban és 

Skandináviában öntudatosan tartja magát a 

„Körpenkultur” megannyi társas rítusa, s újab-

ban a francia Riviérán is csupasz tömegek pózol-

nak a légifotósoknak. (Ez utóbbit alighanem 

Yann Arthus-Bertrand szenzációs sorozata: a 

pár éve hozzánk is elért La Terre vu du Ciel — 

A Föld madártávlatból — egyik felvétele hoz-

hatta divatba.) Eszerint Tunick „vándorcirkusza” 

maga is csak egy hódító világtrend része volna? 

Bárhogy is legyen, érdemes eltűnődni a mez-

telenség tömeglélektanán és kultúrtörténeti 

metamorfózisain.

Először is: a födetlen emberi test Ádám-Éva 

bűnbeesése óta — azaz a zsidó-keresztény-

iszlám kultúrkörben s ezen felül is számos ősval-

lásban — civilizációs tabu, az ártatlan természeti 

lét helyett sokkal inkább a szégyen és szorongás 

mementója. Kiváltképp annak hat, ha tömeges, 

amihez több degradáló képzet is társul — így 

az állati brutalitásé vagy az elemi kiszolgálta-

tottságé. Az előbbi félelmet, az utóbbi részvé-

tet válthat ki belőlünk, aszerint, hogy a valós s 

az érzelmi térben milyen közel állunk a csupasz 

„hordához”. In vivo mindkettő erősen zavaró, 

szorongásteli emóció, ami a nemi vágy felébre-

dését az esetek zömében eleve kizárja. (Ennyit 

a „pornográfia” vádjáról, amellyel Tunick sze-

ánszait és önkénteseit oly gyakran illetik. Valójában nagyon is merev, libidótlan 

tömegkoreográfiák ezek, híján minden spontán és vágykeltő élethelyzetnek.)

Akkor hát mi mást manifesztálhat a meztelenség? Például tömeges normasze-

gést — akár játékos, akár kihívó gesztusként. Ez egyrészt azzal az illúzióval csábít, 

hogy egymás közt így szabadabban érintkezhetünk, másrészt a zavarkeltés cin-

kos örömével jutalmazza a résztvevőket. Csakhogy a lázadás e kollektív formája 

legfeljebb túlzó és álságos tilalmakkal dacolva számíthat bátor tettnek, különben 

hiú önmutogatásba, tét nélküli infantilizmusba torkoll. A Tunick-hívek élménybe-

számolóit olvasva nem állítható, hogy a tömeges aktmodellkedés mint mozgalom 

ez utóbbiaktól is mentes volna. 

Ám e tabu mélyrétegeit kutatva akad itt még valami, ami nagyon is elevenünkbe 

vág. Vajon mi az oka, hogy míg a födetlen indián, afrikai és ázsiai testek látványát 

aránylag edzetten viseljük, a fehér ember hasonló meztelen sokasága jóval kíno-

sabb érzéseket kelt bennünk? Elsőre azt hinnénk: mindez csak az éghajlati és kul-

turális különbségek miatt van így, hiszen az előbbiek „természetes előfordulása” 

is jóval gyakoribb hiányos öltözékben. Pedig az ok nem csak ez: szorongásunkat 

épp annyira azok a mély kollektív traumák hívják elő, melyek a tömeges mezte-

lenséget mifelénk máig tabuvá teszik. Európában a ruháitól megfosztott ember 

— kiváltképp tömegben és nyilvános helyen — még ma is a végső megaláztatás, a 

halálra szántság mementója. Emlékeinkbe égett megannyi alapmintáját: az őske-

resztényektől a Holocaust áldozatain át a legutóbbi balkáni borzalmakig aligha 

szükséges itt felidézni. 

Mindez akkor is így van, ha a New York-i tömegakt-fotóst és modelljeit e nehéz 

tudás láthatóan nemigen feszélyezi. Másokat persze annál inkább… A világhálón 

egy blogban olvasni ezt is: „Azzal, hogy Tunick egy halom emberhúst elénk zúdít, 

valójában genocídium-kukkolóvá tesz mindenkit! Nem volt elég? Annyi valódi 

után kinek hiányzik még ez az ál-horror?” 

Például Mexikóváros lelkes önkénteseinek… Ők az idén már sokadszor, ugyanazon 

tereken pózolnak majd neki, ahol jó negyven éve — az olimpia véres előjátékaként 

— valódi tömegmészárlás folyt. A háromszáz áldozat zöme élőláncban, békésen 

tüntető diák volt, de a katonák az asszonyokat és gyermekeket sem kímélték. 

Rájuk vajon ki emlékszik? Tunick aligha — hacsak a híradóképekből nem. Bár sok 

esélye ennek sincs. Hiszen ’68 nyarán még a tévét sem érte fel, négykézláb mász-

kált egy brooklyni lakásban — alig egyéves csecsemőként.

Spencer Tunick
Mexico City, 2007

© Spencer Tunick; http://www.troebelwater.nl/assets/2009/2/18/ 
Spencer_Tunick_in_Mexico_City2_by_Divadlo.jpg
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