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4londoni Smith-nek, arra kérve, hogy az illető 

is küldjön hasonló lapot egy prágai Novaknak. 

Szinte valóságos workshop alakult ki a meg-

szólított emberek között, és a szovjet (és mag-

yar) csapatok bevonulásáig, amely véget vetett 

az akciónak, meglepően sok képeslap utazott 

Prága és London között.

Boshier 1979-ben visszatérve a festészethez, 

kevés színnel, hatalmas méretű vásznakat kez-

dett készíteni. Egy évre rá a University of Hou-

ston professzora lett, és a Texasban töltött tíz 

esztendő máig tartó hatást gyakorolt képeire. 

Erre a mostani párizsi kiállítás címe, Paris France, 

Paris Texas, Paris Hilton is utal. Boshier jól 

ismeri Párizst, amely festészetében is feltűnik 

(1992-ben például „majdnem” nemzeti színű 

Eiffel-tornyot festett, ahol a kék-piros mellett 

a fehéret feketével helyettesítette), jól ismeri 

Texast, de vajon mit keres a címben a Hilton? 

Amikor Boshier erre a kiállítására készült, a 

Google-on szeretett volna Párizzsal kapcsolatos 

információhoz jutni. Legnagyobb meglepetésére 

a keresésre adott találatok között Paris Hilton-

ról, a szállodalánc alapítójának leányáról szóló 

oldalak megelőzték Párizst, a francia fővárost. 

Mivel Boshier élénken érdeklődik saját kora 

iránt, és jelenleg különösen az új technológiák 

mindennapi életünkre, viselkedésünkre kiható 

jelenségei foglalkoztatják, úgy találta, hogy a 

kiállítás tartalmára utaló címbe jól illeszkedik 

a „Paris Hilton” név is. A bemutatott művek az 

utóbbi két évben készültek, és megállapíthatjuk, 

hogy Boshier festészetébe visszatért a pop-

artos korszak erős színeinek széles skálája. 

Valamennyi képének közös motívuma az iPad. 

Boshier a képernyőn megjelenő figurákat és 

jeleneteket oly módon ütközteti környezetükkel, 

hogy abból mondanivalója bárki számára kön-

nyen kiolvasható. Egyik festményén, a Damien 

Hirst goes political-on a háttérben az amerikai 

Capitolt, az iPad-en pedig Damien Hirst-öt mint 

futballistát látjuk. „A populáris kultúra egyik jel-

legzetes imázsát akartam felhasználni, a futbal-

lista ezek közé tartozik.” Az American-tragedy 

hátterét adó vidám hangulatú tapétaminta 

virágai közt elszórtan elhelyezett képernyőkön 

revolverrel egymásra támadó alakok tűnnek 

fel, mint ahogy a Two-cultures zöldellő, lankás 

tájának varázsát is a fegyver és a vér látványa 

töri meg. Ezek a képek, akárcsak a cowboyok, a 

konfiktusokat erővel, fegyverrel elrendező, a 

„Cowboy-cultures” máig élő hagyományát fel-

mutató, az Egyesült Államokban évente 20-25 

ezer fegyver által kioltott életért felelős szabad 

fegyverviselésre hívják fel a figyelmet. Tragédia 

és irónia, erőszak és humor, szép és groteszk, 

negatív és pozitív fogalmak ütköztetése, 

egymást erősítő megjelenítése teszik feszült-

séggel teli, izgalmas alkotásokká Boshier saját 

koráról alkotott, kortársaihoz szóló határozott 

állásfoglalását.

Benkő Krisztián

A teremtés koronája
A meztelen férfi

• 2013. március 23 — június 30.

• Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest

A linzi Lentos Kunstmuseum és a budapesti Ludwig Múzeum közös szervezé-

sében készült kiállítás egyik legjelentősebb előzménye a Taschen könyvsorozat 

gondozásában 2001-ben, David Leddick szerkesztésében és előszavával meg-

jelent Férf aktok (Male Nudes) című fotóalbum, amelyben a 19. századtól a 20. 

század végéig végigkövethetjük a férfiszépség történetiségét, az ízlés változását. 

A két vállalkozás között sok az átfedés, sok olyan műalkotás látható a mélta-

tott tárlaton, amely az említett kötetben is szerepel. A kiállítás két szempontból 

hozott újdonságot a téma bemutatásában: egyrészt a kurátorok kivétel nélkül 

mindannyian nők (Sabine Fellner, Elisabeth Nowak-Thaller, Stella Rollig, illetve 

Simon Kati és Turai Hedvig), másrészt a Taschen-kötet kronologikus felépítésé-

vel szemben A meztelen férf című kiállítás témák szerint épül föl, melyek között 
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— nem elhanyagolható módon — a „női tekintet” 

(a Playgirl-feeling) alcímet viselő műalkotáscso-

port is kiemelt helyet kapott. Ebbe a vonulatba 

sorolható az izraeli Ruti Sela és Maayan Amir 

internetes bepasizásról szóló, 2003–2005-ben 

készült háromrészes A bűnön túl című filmje, 

vagy Valie Export kissé talányos, falra vetített 

panelháza (Vágás, 1967–68), amely talán a női 

voyerizmusra is utalhat.

A kiállító művészek rendkívül reprezentatív név-

sorában (köztük Cocteau, Picasso, Schiele, 

Kokoschka) tekintélyes arányban szerepelnek 

magyar művészek és női alkotók is, ugyanak-

kor fényképek, festmények, installációk, videók 

és szobrok egyaránt helyet kaptak a válogatás-

ban. David Leddick bevezető írásában a germán 

Eugene Sandow-t ábrázoló első férfi-aktfotók 

megjelenését a 19. század végén a bodybuilding 

divatjának őskorszakával hozza összefüg-

gésbe, amely az ókori görög-római szobrászat 

hanyatlása óta — az itáliai reneszánsz korszakát 

leszámítva — „tabunak” számított az európai 

kultúrában, míg a meztelen női test jelenléte a 

vizuális művészetben az évszázadok során min-

dig is kiszolgálta a férfitekinteteket.1 A Ludwig 

Múzeum kiállításának katalógusszövege némileg 

árnyaltabban fogalmaz, amikor az „Akt” téma 

kapcsán felhívja a néző figyelmét arra, hogy a 

művészeti oktatásban éppen a meztelen női 

test számított évszázadokon keresztül tabunak, 

és a képzőművész növendékek férfimodellek raj-

zolásával-festésével gyakorolták az emberi test 

ábrázolását.

A tökéletes férfitest megörökítésének 

nagymesterei Leni Riefenstahltól Robert 

Mapplethorpe-ig kielégítik a „A vágy tárgya” 

iránt érdeklődőket. A „heroikus, kemény férfi-

asság, az egészséges, fizikai erőt sugárzó test” 

különösen a diktatúrák számára volt fontos 

jelkép (írják a kurátorok) —, de a homoerotikus 

férfitekintet számára éppolyan vonzónak bizo-

nyult, mint az erő ideológusainak. Ezt a kultuszt 

készítették elő Carl Schneider vagy Edward 

Muybridge 19. század végi mozgástanulmá-

nyai, és ez érte el kései reneszánszát Halász 

Károly, David LaChapele, Jimmy Caruso 

2000-es években készült testépítő-portréin. Az 

agresszió bájának a magyar festészetben talán 

legszebb példája a tárlaton is szereplő Birkózók 

(1912), Ferenczy Károly festménye. A kultikus 

Leni Riefenstahl életműve több kacskaringós 

labirintusba is átvezeti a kiállítás nézőit. Zofia 

Kulik Gesztus archívum-sorozatának (1987–

1991) egyes képein a modell teste szvasztikává 

formálódik; míg az is köztudomású, hogy a 

hetvenes években készült afrikai Nuba törzs-

ről készített nagyszabású albumok előképe már 

megtalálható az 1936-os grandiózus Olympia 

afro-amerikai Jesse Owensről készült jelene-

1  David Leddick (ed.) Male Nudes. Köln: Taschen, 2001, 7.
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4teiben2: nem tartom kizártnak, hogy — a jelen 

kiállításon is két fekete-fehér fotóval szereplő 

— Robert Mapplethorpe (fekete) férfiszép-

ség iránti vonzalma komoly ihletést merített 

Riefenstahl művészetéből. Az egzotikus  

férfiak iránti vonzalom tetten érhető 

McDermott & McGough Pihenő tetovált férf 

(1891/1991) és Herbert List Arab ifjú óriás kor-

bácsliliommal (1935) című képein is. Az etnikum-

mal való érdekes játékként értelmezhető Anton 

Kolig Tükör aktja (1926), ahol a sötétbarna bőrű 

férfinek sárga színű a tükörképe, akárcsak Bruce 

Naumannak a „Metamorfózisok” szekcióban 

látható Hús, fekete, fehér, hús (1966) című akció-

dokumentációja, melyben különböző színekre 

festette át saját bőrszínét.

A tökéletes férfitest német és magyar meg-

örökítői (Tihanyi Lajos: Fürdőzők, 1907; Kerns-

tok Károly: Lovasok a vízparton, 1910; Erich 

Heckel: Fürdőzők a tóparton, 1925; vagy Spencer 

Tunick hegyi tájat ábrázoló képen belüli képé-

nek férficsoportja 2006-ból) ugyancsak átve-

zetnek a kiállítótér egy másik önálló termébe, 

Katarzyna Kozyra munkájához a férfiak 

közötti intimitás helyszínét nyolcszög alakú 

térben, videókivetítőkkel imitáló installációjá-

hoz, az 1999-ben készült (török) Férffürdőhöz. 

A nyolcszög alakú pavilon falain kívül és belül is 

fürdőjeleneteket láthatunk tíz kivetítőn, amely 

egyszerre jelzi a (női) leskelődés vágyát és a 

benti férfiintimitást. Ezen kívül külön videó 

készült a művésznő műpénisszel és műbajusszal 

történt férfivé maszkírozásáról, ami a rejtett 

kamerás felvételek elkészítéséhez szükséges 

belopózást lehetővé tehette.

A „pénisz-felvarrás” oppozíciójaként többször 

találkozhat a néző a csonkítás képzeteivel Her-

bert Bayer 1935-ös, hónalját kivágó Önarcké-

pétől Korb Erzsébet térdelő pózban, becsukott 

szemekkel megjelenített Szent Sebestyénjén 

(1920) és Edward Weston torzóján át, Jürgen  

Klauke pénisz nélküli Illúziójáig (1972) és 

Rudolf Schwarzkogler leghíresebb akciójá-

nak dokumentációjáig.3 Hasonlóképpen a férfias-

ság kereteit feszegetik a — feltehetően — queer 

nézőpontú alkotók: Guglielmo Plüschow és 

Wilhelm von Gloeden korai aktjai; a női sztrip-

tíztáncosnők mintájára divatba jött chip’n’dale 

fiúk (hiányát) idéző kivilágított Gogo tánc-

színpad (1991) Felix-Gonzalez-Torrestől; a 

klasszikus fényképészpáros, Pierre et Gilles 

camp-látomása Adonisról; Christian Ludwig 

2  Steven Bach: Leni Riefenstahl élete és munkássága. 
Budapest: Európa, 2008, 243.; A művészi szép keresésének 
Mapplethorpe-féle kiteljesedéséről ld. Arthur C. Danto: 
Borotvaélen. Robert Mapplethorpe fényképészeti vívmányai. 
Budapest: Enciklopédia, 2004
3  A bécsi akcionisták közül szintén szerepel a kiállításon 
Otto Mühl Önarckép vászon előtt, ecsettel a kézben (1986) 
című munkája is. Rudolf Schwarzkogler művészetének 
metafizikai vonatkozásairól ld. Földényi F. László: „Az 
érzékek purgatóriuma. Rudolf Schwarzkogler”, in: A 
performanszművészet (szerk.) Szőke Annamária. Budapest: 
Balassi, 2001, 185-190.
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Attersee 1968-as, a nemiszervét legyezővel 

eltakaró modellről készül akt-sorozata (Schön 

kapitány); Bernhard Prinz (Andy Warhol 

legendás hasbalövésének nyomát idéző) A sebe-

sülés (1993) című képének hosszúhajú modellje; 

Richard Avedonnak 1961-es, a balett-táncos 

Nurejevről és a Factory alakjairól készült portréi; 

vagy Annie Leibovitz Keith Haring saját stílu-

sában kifestett testű meztelenkedését bemu-

tató képe.

A különbözőség méltányolásaképpen felhív-

nám a figyelmet — a teljesség igénye nélkül 

— a női tekintet néhány jellegzetes vonására. 

A hatalmas Fallosz-szobrairól ismert Louise 

Bourgeois-nak és magyar követőjének, Berhidi 

Máriának a szobrán (Priapus, 1990), illetve Syl-

via Sleigh-nek az ágyon fekvő Paul Rosanóról 

készített Fejedelmi aktjaiban (1975) megmu-

tatkozó vágyakozás mellett szembesülhetünk 

a dél-afrikai Marlene Dumas női képzele-

tet ritkán megihlető, kitárt farát megmutató 

Férf szépség (2002) című festményével is4 — a 

katalógus szövegét idézve mintegy a „termé-

szettől adott szerepeket” kikezdő új férfiasság 

jelképeként. A macsóként nem elhanyagolható 

méretű nemi szervüket felkínáló Hajas Tibor 

(Lou Reed Total, 1978, fotó: Vető János), Lakner 

László (Önarckép önkioldóval, 1970) és Matthias 

Herman (A Szöveges munkák sorozat masnival 

átkötött „ajándékpénisze”, 1996–1998) fény-

képeivel szemben éppúgy feminista fricskának 

tűnik Zbigniew Libera Univerzális pénisz expan-

der (1994–1998) című szobra — hiszen péniszre 

gyúrni nem lehet —, akárcsak Ilse Haidernek a 

kizárólag hosszú (mű)szőrszálakból kirakott Álló 

aktja (1999–2000) és Alfred Kubinnak az 1903-

ból fennmaradt Tudomány, a Hans von Weber 

mappából című férfin trónoló majmos fényképe 

közötti ironikus összefüggés: megérzésem sze-

rint a kurátorok részéről itt azt a pikáns választ 

kapjuk a szexizmusra, hogy a darwinizmus elmé-

lete talán csak az erősebbik nemre vonatkozik. 

Vasary János Pávákat etető fú című festmé-

nye (1901) felidézi Hadas Miklósnak, a hazai 

maszkulinitás-kutatás központi alakjának máso-

dik, a feminizmus irányában korábbi munkáinál 

nyitottabb A férfasság kódjai című könyvének 

borítóját:5 Hadas nyilván némi (ön)iróniával arra 

utal, hogy az állatvilágban gyakran előfordul, 

hogy a hím speciesek külseje sokkal kirívóbb és 

kihívóbb, mint a nőstényeké (a hímpáva tolla-

zata mellett gondolhatunk például a hímorosz-

lán sörényére is), hiszen a férfihiúság és a nők 

figyelmének felkeltése a külsőségek által már jó 

4  Itt Dumas akár a női nemi szervben való elmerülés, mint 
pokoljárás reneszánsz toposzára is rájátszhatott, melyet 
talán legszebben a magyar Janus Pannonius fogalmazott meg 
Orsolya pinájáról című költeményében. Vö. Csehy Zoltán: 

„Ursa, Ursus, Ursula ( Janus Pannonius és Antonio Beccadelli)”, 
in: Uő. A szöveg hermafrodituszi teste. Pozsony: Kalligram, 
2002, 150-168.
5  Hadas Miklós: A férfasság kódjai. Budapest: Balassi, 2010

ideje az udvarlás részét képezi az emberi nemnél is. Végül még egyetlen, gya-

núsan nőmozgalmi nézőpontú mozzanat keltette fel e sorok szerzőjének figyel-

mét: hogy a férfi is az anyaméhből bújt elő — erre is utal Robert Maplethorpnak a 

születés előtti testhelyzetre emlékeztető, összegömbölyödött Thomas-t (1987) 

bemutató fotója —, a női teremtés biológiai evidenciáját pirítja az „Új Ádám”-

szekcióbeli, teológiai természetkultusz-képek alkotóinak szemére.

A sokszínű, sok nézőpontú tárlat a 20. század fordulóján bekövetkezett megha-

sonlástól, a hatalom akarásának és az identitásválságnak a kettősségétől eljut a 

férfiidentitás képlékenységének 21. századi állapotáig: a gyengébbik nem mezte-

lenségének kontemplatív csodálata ezúttal a nárcisztikus önimádatnak és a vágy 

tárgyává válásnak adja át helyét — miközben a női közönség (minden bizonnyal) 

a gyönyörködés közepette a férfi művészek önképére is rácsodálkozhat, addig a 

kiállítás férfi látogatói is önmagukkal dialógusba léphetnek a nők róluk alkotott 

képén elgondolkodva.

Richard Avedon
Rudolf Nureyev, 1961 © The Richard Avedon Foundation. Courtesy Stephane Janssen


