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A test a világ 
összetettségét fejezi ki
Stelarc és Jozef Cseres beszélgetése

 
• Stelarc (eredeti nevén Stelios Arcadiou), az ausztrál származású performer 

az emberi test futurisztikus-művészi augmentációjának1 problémájával foglalkozó 

legmerészebb és leginvenciózusabb művészek egyike. Nevét leginkább a Third 

Hand (Harmadik kéz), a Virtual Body (Virtuális test), a Stomach Sculpture (Gyo-

morszobor), a Fractal Flesh (Fraktálhús), a Ping Body (Pingtest), a Parasite (Para-

zita), az Exoskeleton (Exocsontváz), a Stimbod és — a legmodernebb számítógé-

pes, robotikai, orvostudományi és protetikus technológiákat alkalmazó — Extra 

Ear (Többletfül) című projektek tették híressé.2 Stelarc jelenleg a University of 

Western Sydney és a londoni Brunel University előadója. Tavaly jelent meg a róla 

szóló monográfia a tekintélyes The Massachusetts Institute of Technology Press 

kiadó gondozásában, melyet Marquard Smith, a londoni Kingston University 

tanára állított össze. Erre a beszélgetésre 2007 novemberében, a prágai 

MutaMorphosis című tudományos-művészeti konferencián3 került sor, amelyen 

Stelarc az Alternatív anatómiai architektúrák: Kitolt, üres és hiányzó testek című 

előadásával szerepelt. Eredetileg az A2 cseh kulturális folyóirat számára készült4 

magyar változata az ő szíves beleegyezésükkel jelenik meg.

• Jozef Cseres: Hogy van a harmadik füled? Hogyan él együtt az eredeti testeddel? 

A tested nem „betolakodóként” érzékeli?

• Stelarc: Egyáltalán nem. E projekt megvalósításának kilenc éve után a testem 

fokozatosan kezdi elfogadni. Ergonómiai szempontból ez természetesen nagyon 

érdekes, mivel úgy döntöttem, hogy a fület az alkar belső részére helyezem, ezzel 

minimalizálva az esetleges karmolásokat vagy ütéseket, amelyeknek e fül tes-

tem más pontján ki lenne téve. Persze így is óvatosnak kell lennem, ha, tegyük fel, 

gépelek vagy levest eszem (nevet). Az új fül kényelmesen, jól érzi magát a teste-

men, és remélem, hogy 5-6 hónap múlva jöhet a következő procedúra, hogy a fül-

nek további háromdimenziós struktúrát adjunk. Jelen fázisban ugyanis ez még 

csak egy fül reliefje, még egy nem teljesen szilárd háromdimenziós struktúra.  

El kell készítenünk a fül helixét (külső fülszegély), össze kell állítanunk a puha 

lobust (fülcimpa) is, ezek után kerül sor a törzssejtek befecskendezésére, hogy 

minél természetesebb kontúrokat érjünk el. Tehát legalább még egy sebészeti 

beavatkozás és néhány injekciókúra vár rám, mielőtt a fület befejeznénk. S mind-

ezt azelőtt, mielőtt mikrofont helyeznénk el benne, illetve bluetooth-hoz csatla-

koztatnánk.

• A jövőben tehát hangfelvevő és hangsugárzó szerkezetként egyaránt szándéko-

zod használni?

• Igen. A tervem az, hogy a bluetooth-kapcsolat révén a fül a hangok felvételén 

túl azok drótnélküli, internetes sugárzására is képes lesz, szóval ily módon, inter-

netes kapcsolat segítségével te Prágában is hallhatod majd, amit az én harmadik 

fülem Melbourne-ben hall.

1  (plasztikai) sebészeti kifejezésként: nagyobbítás, növelés, pótlás, kibővítés pl. implantátumok 
révén
2  http://www.stelarc.va.com.au/
3  http://mutamorphosis.wordpress.com/
4  http://www.advojka.cz/archiv/2008/5/telo-vyjadruje-slozitost-sveta

razságot”, a semlegességet, amely nem hagy 

nyomot és nem okoz megázást, és végül — az 

időjárási viszonyoktól függetlenül — szép időt 

sem. Ugyankkor e fénykép egy másik fénykép-

pel van összeállítva, amely a mű alsó tartomá-

nyát jelöli ki. Az elhelyezése révén bevezeti a 

narrációt, úgyszólván illusztrálva az eseményt, 

amely később, a sátor ponyvája alatt játszó-

dik le. A valóságban ez egy pornográf fénykép, 

amely csoportos közösülést ábrázol. E fény-

kép, csakúgy, mint a felső, tele van nyomtatva 

az esőcseppek jeleivel, és címkével van ellátva, 

amely úgy helyezkedik el, hogy letakarja az 

egész embercsoport nemi szerveit. A címkén 

látható felirat kijelentése: „tisztátalan eső”. 

A tisztátalanság vonatkozik a szexuális szfé-

rára, az esőnek a testnedvek jelentését kölcsö-

nözve, akárcsak az eső illegális jellegére, amely 

a sátorban és a vizuális rétegbe szintén beikta-

tott föld alatti, titokban lejátszódó cselekvést 

is meghatározza. 

Izgalmas a művésznek az a munkája is, amely-

ben a bélyegzőben is felhasznált, Tót művészi 

logóját képező nevető arcának a fényképe páro-

sul egy maszturbáló nő fényképével. Az efféle 

párosítás a művész fogása, amellyel világo-

san olvasható és az illuzórikusságtól szándéko-

san megfosztott fotómontázs formájában idézi 

fel jelenlétét. Más alkotásában a művész ilyen 

fényképet „csatol” a Lenin-szobor fotójához, 

munkáját az „Örülök, hogy melletted állhatok” 

kommentárral támogatva. E fénykép megjele-

nik egy nő lepecsételt feneke mellett a művész 

által véghezvitt akció reminiszcenciájaként. Ami 

sokatmondó: a lepecsételt fenék fényképe önál-

lóan is funkcionál, jóllehet a művész képével 

párosítva még egy elemet tartalmaz a nő lehú-

zott alsóneműjének alakjában, ami a művésznek 

a jelentés szempontjából fontos gesztusát tar-

talmazza. Tót „Mocskos esők” című könyvecské-

jében található munkája inkább a művész távol-

létét hangsúlyozza, bár a felirat — „Örülök, ha 

az esőmben láthatlak, szerelmem” — megidézi 

az alkotót mint a nyilatkozat alanyát. A masz-

turbálás tehát a művész megnyilatkozásának a 

területén játszódik le. Megnyilatkozása törvé-

nyesíti az e területen kívül tiltott szexuális prak-

tikákat, amelyeket Tót egy egész sorozatban 

ábrázol — csoportos közösülést, leszbikus sze-

relmet. Itt azonban a szerző precedens nélküli 

fogást alkalmazott. A művész ‘territoriumán’ 

levő nő és a Tót közötti határ úgy van meghatá-

rozva, hogy maga az alkotó e területen kívül tar-

tózkodóként jelenik meg, mégpedig a politikai 

rendszer által bevezetett tilalommal megsza-

bott térben. E határt a két fénykép illeszkedésé-

nek a vonalánál sokkal nyomatékosabban jeleníti 

meg az esőfal határa, amely nem terjed ki Tót 

fényképére, azt sugallva, hogy a művész — mint 

beszélő alany — számára saját beszédgyakorla-

tának területe nem hozzáférhető. d
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• A múltban már kihangosítottad tested belső hangjait. A hang minden emberi 

tevékenység természetes és elsődleges médiuma. Nincs mozgás hang nélkül, semmi 

sem történik abszolút csendben. A csend csak az ember gondolataiban létezhet; 

a csend, hogy úgy mondjam, mítosz. Milyen hangokat hallottál a testedben és 

hogyan érzékelted azokat? Reprezentációra és kommunikációra érdemes médium-

ként, vagy pusztán véletlenszerű, meghatározatlan fenoménként? Mondhatnánk 

azt, hogy „azok vagyunk, amit hallunk”? A hallást fontosabbnak tartod a többi 

érzékelési módnál?

• Nem mondanám, hogy fontosabb lenne. A testet egy egységes érzéki rendszer-

nek fogom fel. A fül, a szem vagy a nyelv az elektromágneses spektrum összete-

vőinek detekcióját vagy különböző felszíni struktúrák megkülönböztetését teszi 

lehetővé. A hallás pedig, amely átható, nyilván nagyon fontos: engem nem csak 

azok a hangok érdekelnek, amelyeket a fülünkön keresztül érzékelünk, hanem 

azok is, amelyek az egész testtel együtt rezonálnak, és amelyeket a bőrünkkel 

fogunk fel. Ezért igyekszem a testet inkább egy totális fenomenológiai-fiziológiai 

operációs rendszernek tekinteni, amely a világgal lép interakcióba. A test a világ 

összetettségét fejezi ki. Az az elképzelés, hogy a hangot csak a fülünkkel érzékel-

jük, nem sajátom, mert például a hagyományból és az ezoterikából is tudjuk, hogy 

a vibráló hang meditációs technika is egyben.

• Elsődleges médiumod tehát a totális test. 

Az emberi test — ahogy az Roland Barthes, Gilles 

Deleuze és sok más posztstrukturalista gondol-

kodó szövegéből jól ismert — egy nem lineáris 

rendszer, amely ezért strukturalista szempont-

ból megfoghatatlan. „Figura, nem struktúra”, 

mondta egyszer Deleuze, Barthes pedig a végte-

len szöveg metaforájaként gondolta el. Te hogyan 

olvasod és értelmezed a saját tested? Totális 

organizmusként vagy flexibilis egészként, amely 

több, biológiai szinten kölcsönösen összefüggő, 

autonóm részből tevődik össze?

• Tetszik Deleuze gondolata, miszerint a tech-

nológiák a test külső orgánumai. Vannak tehát 

puha belső szerveink, és nehezebb külső szer-

veink is. Én inkább modus operandinak tartom 

a testet, a technológiák révén a világgal, illetve 

más testekkel történő hatékony kapcsolat 

módjának. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy az 

emberi testnek időnként újabb és jobb designt 

kell adnunk, valamint azt is, hogy az elsődleges 

érzékeink nem adekvátak. Vagy — ahogy Roger 

Malina asztrofizikus mondaná — az érzékek való-

jában inkább a realitás filterei — más szóval nem 

tökéletes, csak részleges detektorai az elektro-

mágneses spektrumnak. Testünk inkább szűrő-

rendszer, mint valódi detektor. Tehát előfordul-

hat, hogy újból be kell építenünk az állatok és a 

rovarok percepciós rendszerét a sajátunkba, és 

el kell gondolkodnunk azon, hogyan kapjuk visz-

sza testünk azon részeit és képességeit, ame-

lyeket az evolúció során elvesztettünk. Például 

ha ma elveszítjük valamelyik végtagunkat, azt 

kizárólag mechanikus végtaggal helyettesíthet-

jük; ezt talán képesek leszünk genetikailag visz-

szafordítani. Az evolúció keretében léteznek 

olyasfajta képességek, amelyeket érdekes lenne 

visszaszerezni. Képzeld el, ha ultrahangos ész-

lelési rendszered lenne, a denevérekhez hason-

lóan érzékelni tudnád a tárgyakat a sötétben.  

Az állatok és a rovarok érzékelési rendszerének 

felépítése a világ specifikus tudatosítását idézi 

elő. Ez azt jelenti, hogy ha képesek vagyunk 

megváltoztatni az érzékelési rendszerünk felépí-

tését, képesek leszünk megváltoztatni a világ-

tudatunkat.

• Jacques Attali annak idején figyelmeztetett 

arra, hogy a vizuális percepció, illetve apercepció 

felé fordulás a nyugati civilizáció óriási tévedése 

volt. Szó szerint azt mondta: a világot nem nézni, 

hanem hallani kell.

• Sőt a korai anatómiai boncolásokat is köny-

vek alapján végezték. A boncolásnak pusztán azt 

kellett alátámasztani, amit a könyvek korábban 

leírtak vagy ábrázoltak.

• Ami csodálatos bizonyítéka a világ textuális 

reprezentációjának.

• Természetesen. Hosszú idő telt el, míg objek-

tíven tudtuk boncolni az emberi testet, és való-

ban láttuk az érrendszer és az idegrendszer, 

illetve az izomstruktúra közti különbséget. 

Stelarc
SPLIT BODY: VOLTAGE-IN / VOLTAGE-OUT; Gallery Kapelica, Ljubljana 1996
© Fotó: Igor Andjelic; © Stelarc

Stelarc
FRACTAL FLESH; Telepolis, Luxembourg, 1995, diagram
© Stelarc
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Stelarc
EXOSKELETON; Cankarjev Dom, Ljubljana, 2003

 © Fotó: Igor Skafar; © Stelarc
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Nina Sellers szerint még az antik Görögország 

gyakorló anatómusainak sem volt fogalma az 

izmokról, a testet külsőleg osztották fel szekci-

ókra annak leghalványabb sejtése nélkül, hogy 

az izmok miként idézik elő a testmozgást.

• Te viszont a modern technológia segítségé-

vel próbálod felosztani a testet. Az emberi test és 

a technológiák összekapcsolása gyakran idéz fel 

biológiai vagy bionikus megoldásokat. A művé-

szek többsége nem osztja az optimizmusod az 

emberi test augmentációját illetően, és a felvetett 

problémát negatív szellemben kezeli. Szerinted 

miben gyökerezik ez a — művészek körében rend-

kívül frekventált — negativizmus?

• Szerintem ez a nyugati metafizikai gondolko-

dás általános problémája, amely a Mástól való 

félelemben gyökerezik. A múltban ez a Más egy 

bestia volt, ma pedig az Idegen egy gép, ame-

lyet nem teljesen értünk. Félünk tőle, mert más 

anyagból lehet, másként gondolkodhat vagy 

mozoghat. Úgy félünk tőle, ahogy bizonyos 

rovaroktól vagy kígyóktól. Régen ezt a félelmet 

a bestia-állat testesítette meg, ma egy gép.  

Ezt a Mástól való félelmünket hozza közelebb a 

populáris science-fiction kultúra. Ma azonban a 

Más nem egyszerűen egy Te, hanem egy harma-

dik Más képviselője (nevetés). Tehát már nem 

félek tőled mint Mástól, hanem az Idegen techno-

lógiáktól félek. Tudatosítanunk kell ezt a metafi-

zikai félelmet, mint ahogy azt is, hogy az emberi-

ség artefaktumok, eszközök, gépek előállításába 

kezdett, hogy a technológia meghatározza az 

emberi civilizáció nyomvonalát, mozgáspályáját. 

Ez a félelem abból az egyszerűsítésből ered, hogy 

a technológia rossz és embertelen.

• Előadásodban megjegyezted, hogy 1993 körül 

átmentél az extenzióból az abszorpcióba, és a 

„külső-belső” viszonyával kezdtél foglalkozni. Pon-

tosítanád ezt?

• 1993-ban három filmet forgattam a testem 

belsejében, belső tereimből három métert vet-

tünk fel. Abban az időben kezdtem úgy érezni, 

hogy a testem üres architektonikus tér, és 

úgy döntöttem, készítek számára egy szob-

rot (Stomach Sculpture / Gyomorszobor). Egy 

ékszerész és egy mikrosebészeti eszközöket 

készítő szakember segítségével összeállítot-

tunk egy szobrot, amelyet aztán sikeresen el 

is helyeztünk a gyomorüregemben. A test  

akkor nem az Én vagy a psyché helye volt, 

hanem egyszerűen egy üres hely a szobor szá-

mára. Tehát nem közterületet, hanem egy pri-

vát fiziológiai teret érintő művészet volt ez,  

és egyben ez volt a projekt vezérgondolata is. 

És volt ott villogó fény meg sípoló hang, a szo-

bor nyílt és csukódott, terjeszkedett és zsugo-

rodott, amit a testen belüli gépi koreográfiának 

is tekinthettünk.

• A modern technológiák interaktív élményt nyúj-

tanak a nézőknek, a hallgatóknak vagy a sze-

replőknek. Gondolod, hogy éppen az interakti-

vitás a megfelelő eszköz részint az érzelmi életünk, részint posztmodern szituáci-

ónk, pluralitásának kifejezésére? Don Ritter, a kanadai videóművész például a „fizi-

kai esztétika” fogalmát érvényesíti, az olyan interaktív művek készítésének techni-

kumaként, amelyek nem csak konceptuálisan szólítják meg az embereket, hanem 

perceptuálisan is. A te művészetedben milyen a koncepció és a percepció viszonya?

• Magam is igen fontosnak tartom ezt a viszonyt, számomra sem elegendő egy 

puszta idea. Az interaktivitás önmagában lehet jó vagy rossz, érdekes vagy tel-

jességgel érdektelen. Az én művészetem általában nem interaktív abban az érte-

lemben, ahogy az interaktivitást a fiatalabb művészek értik. Az egyik művem 

azonban olyan volt — a Fractal Flesh (Fraktálhús) című performansz —, amely lehe-

tővé tette egy bizonyos helyen tartózkodó embereknek, hogy a testemmel mani-

puláljanak, amely akkor fizikailag Luxemburgban volt. A performansz résztvevői 

számítógéppel modellált izmok érintésével, néhány másodperces eltéréssel sti-

mulálták a testem mozdulatait, amely egy számítógéphez volt csatlakoztatva.

• Tehát ezek önkéntelen, kikényszerített mozdulatok voltak?

• Igen, önkéntelen, az izmokat stimuláló interface révén. A testem mozdulatlan 

maradt mindaddig, míg valaki valahol meg nem alkotta a koreográfiáját. Ez azt 

jelenti, hogy ezt a művészeti alkotást kizárólag egy programozó kezdeményez-

heti, a művész pusztán befejezi. Az önkéntelen mozgás távolsági koreográfiája  

és a megfigyelés vizuális hurka közötti visszacsatolás valóban interaktív volt.

• Vizuálisan érdekes lehet, de nem volt számodra deprimáló, amikor valaki, akit te 

nem is láthattál, irányította a mozdulataid?

• Határozottan furcsa élmény volt. A fejem felett elhelyezett kivetítőn láthat-

tam a programozó arcát, mert egy kamera volt ráállítva. Tehát egyfajta inti-

mitás jött létre a bőr érintése nélkül. Az arcába néztem, és néhány másodperc 

elteltével egy olyan mozdulatot tettem, amit nem vártam. Fura kapcsolat volt. 

A performansz után három héttel Észak-Franciaországban jártam, ahol valóban 

találkoztam egy emberrel, aki részt vett a performanszon. Nagyon érdekes érzés 

volt személyesen is találkozni vele, mert a köztünk lévő eddigi és egyedüli kapocs 

távolsági és közvetített volt.

• Az emberi arc nyilván nagyon fontos a számunkra. Egyik művedben egy robot-

testnek szép, emberi arca van, amit számítógéppel szimulálsz egy kijelzőn. Miért 

van szüksége a robotnak emberi arcra? Nem lenne talán helyénvalóbb az emberi 

aggyal történő vizuális reprezentációja?

• A robot arca bizonyos mértékig az emberi jelenlétet pótolja. Azt a testet képvi-

seli, amely nem tud ott lenni. Az arc ötlete abból a gondolatból származik, hogy  

a jövőben a robot lábainak mozgását az arc és a fej mozgása stimulálja majd. 
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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) 
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