
Federações Foco fevereiro

Naturismo Federação Internacional de Boletim

Classe 12, Issue 51, Editor: INF-FNI fev 2020

1

Em fevereiro 1893 um pequeno grupo de cerca de 50 amigos 

preocupados com a saúde com o mesmo espírito sentaram-se 

juntos em um pequeno pub no Alfredhusbad em 

Essen-Rüttenscheid / Alemanha, para fundar uma associação, 

cujo objetivo era a disseminação te a princípios de cuidados de 

saúde natural. Para este fim - além do estilo de vida saudável - o 

corpo completo devem ser expostas ao sol e ar. O nome oficial do 

clube foi: “Naturheil-Verein-Essen-Ruhr” e foi inscrita no registo 

das associações em 1905. Este clube rist natu-, a todo o mundo 

mais antigo, ainda é muito ativo hoje, agora é chamado de “Licht- 

Luft-Sportgemein- Schaft Essen”e tem o seu local de lazer na 

midd- le da cidade, na‘Kaninenberghöhe’. Este clube está 

oficialmente listado nos Arquivos Essen cidade como “Essener 

Traditionsverein”.

Em 1899 estudantes de Steglitz na Alemanha formou o “Wandervogel”, 

que até 1910 incluía apenas homens jovens. tomar banho nu logo se 

tornou um hábito nesta comunidade, que foi mantida mesmo quando as 

meninas se juntou a este movimento caminhadas.

Pouco depois da virada do século, ainda em 

1900, um tipo especial de um sanatório natural foi criado, que era 

de trendsetting importância para o desenvolvimento de nudismo 

comum. A fim de testar a “filosofia da liberdade” de fina- rei e agir 

na prática dentro de uma comunidade, um grupo de artistas, 

escritores, filósofos e outros desistências se reuniram em uma 

maravilhosa colina de 350 m acima Ascona / Ticino, na Suíça, que 

desen - ped um carisma fascinante. Os iniciadores foram o filho do 

empresário belga Henri Oedekoven e Ida Hoffmann, um pianista 

austríaco e professor de piano, que se reuniu no sanatório natural 

do Arnold. Era suposto a tornar-se um experimento social, o que 

os dois começaram junto com seus amigos Lotte Hattemer, Karl 

Gustav Graser e Jenny Hoffmann. Uma colônia de pessoas de alta 

espírito em um clima abençoado sob der sol do sul. Ele estava 

prestes a urbanizar o cume, que renomeado “Monte Verità” 

(Montanha da Verdade). cabanas de ar, zonas separadas para ar 

e banhos de sol foram construídas, em que, pela primeira vez nos 

últimos anos, a tomar banho nu comum era praticado por homens 

e mulheres. Em 1926, “Monte Verità” foi vendida e hoje há um 

grande hotel em um grande parque natural,

na sua vizinhança 2 ex-ar cabanas foram convertidos em 

museus, em que se lembrando da-reforma vida avant-garde.

Em 1903, Paul Zimmermann fundou o primeiro site turistica na- 

“Freilicht Klingberg” em Klingberg perto de Lübeck em Ostholstein / 

Alemanha. Ar-cabanas, instalações desportivas e várias zonas de 

banho românticas tur- definido o parque ao ar livre em um ponto ting 

mee- internacional, especialmente para Inglês de língua dores visi-. 

Infelizmente, este fantástico local naturista foi vendido em 1981, após 

75 anos de existência, e desde então não mais está à disposição para 

naturistas.

Há uma pequena colônia naturista perto de Etampes na França, pela 

primeira vez na França. O “Rítmica Bildungsanstalt Hellerau” foi 

fundada por Emile Jaques-Dalcroze, neste ano de 1904. Esta escola 

de ritmo e dança teve seu campo de treinamento na natureza livre 

nas libras florestais, a apenas 3 km de distância formar Volkerstorf 

perto de Dresden, na Alemanha. A partir desta escola, que existiu 

até 1914, dançarinos expressionistas bem conhecidas, tais como 

Mary Wigman, Gret Palucca e Harald Kreuzberg apareceu, e seus 

alunos criaram então a dança expressão nua na Alemanha, durante 

os anos 1920.

Richard Ungewitter publicou muitos livros, entre outros “Nackt” 

(1908) e “Kultur und Nacktheit” (1910). Com cada livro o número 

de seus leitores cresceu, e isso não poderia mesmo ser 

interrompido por um processo de dois de um ano, o confisco 

temporário e despolpa de seus livros. Richard Ungewitter sempre 

se sentiu como fundador do naturismo, mas, por outro lado, ele 

admitiu que ele entrou em contato com o naturismo através Pudor 

(pseudônimo H. Scham). Em 1908, a notícia veio da França que 

mais e mais pessoas estavam usando as pequenas baías, no sul 

do país para banhos de sol nu, e que com o consentimento 

expresso do superior, a Diocese Católica de Marseille.

A Primeira Guerra Mundial 1914-1918 foi um sério revés para 

naturistas. Durante a guerra, em 1915, um primeiro grupo naturista foi 

fundada em Viena / Au- stria. Um desenvolvimento muito animada 

começou tudo de Europa após a Primeira Guerra Mundial. 

Especialmente no difícil período pós-guerra na Alemanha e Áustria

História de Naturismo História de Naturismo 

Resumo de “a história do naturismo”, de Karl Dressen



2

ele mostrou claramente o valor de banhos de sol e moderar 

esportes naturistas para a manutenção da saúde pública. Os 

antigos sindicatos acordei de novo, novas associações surgiram 

como cogumelos. Após a guerra, por um lado, a localização do 

local naturista foi ainda mantido em segredo, tendo em vista a 

curiosidade doentia de muitas pessoas, por outro lado muitas 

restrições e preconceitos por parte das autoridades do período 

pré-guerra já tinha sido desistiu. O movimento naturista cresceu 

muito rapidamente, até que o “Socialist Era Nacional”. Passo a 

passo, o naturismo adquiriu um certo direito em público, tornou-se 

mais e mais discutível e, sim, tornou-se socialmente aceitável; no 

entanto, não ainda conseguir a tolerância pública pelas leis 

durante este período, que, como é sabido, sempre fica para trás a 

opinião do público.

Em 1921, Adolf Koch fundou a “Körperkultur- Schule” em Berlim, 

um grupo naturista socialista. Esta escola oferece aulas de 

ginástica e palestras sobre questões sobre a reforma vida. Os 

membros foram examinados por um médico, foram elaboradas 

folhas de saúde, e foram dadas instruções individuais. professores 

de ginástica foram treinados em um seminário. Alfred Koch 

apresentou repetidamente os resultados de seus trabalhos de 

cultura físicas para o blic pu-, massa exercícios de ginástica, os 

chamados “matinês nus” foram mostrados.

O termo “Freikörperkultur” (Cultura do Corpo Livre), criado em 

1921, ainda não tinha prevalecido everywhe- re. Naqueles dias, 

até os anos 50 e 60, as pessoas em muitos, não só alemão 

regiões, falou sobre “Lichtmenschen” e Lichtfreunden”, sobre 

Lichtbewegung” e ‘Lichtkampf’, mesmo sobre ‘Lichtkleid’ ( 

“Lightmen, Lightfriends, Lightmovement e Lichtfight, 

Lichtclothing”).

Como a 1. Clube na Grã-Bretanha, o clube “Inglês Gimosofista 

Society” criado como 1- clube um site turistica Na- em Wickford / 

Essex, que foi chamado de “The Camp”. Este site naturista havia 

sido alugado por um membro do clube do sexo feminino, conhecido 

como “Moonella”. Como mais uma boa notícia foi a criação de “The 

Sunshine League” pelo Dr. Saleeby e em junho “The Sun RAyClub” 

e “o‘New Life socieda- des ty’foram fundadas sob a direção do 

Capitão

HH Vincent.

Em janeiro de 1926, a “VLK Beweging Vrije Lichamms Kultuur-” foi 

criada na Holanda. No início, o VLK não têm seu próprio terreno, 

foram utilizados, portanto, as dunas em “Soester”. Mais tarde, um 

jardim foi criado como um site e APÓS o movimento de Laren a 

Hilversum uma bela área privada com um play- e esportes 

barraca, jardim de flores e acampamento foi criado.

Na Suíça Eduard Fankhauser tinha pu- blished, propagada 

e acima de tudo exibiram 

revistas naturistas. Por esse motivo, ele foi acusado em 25 março 

de 1926 de “distribuição de literatura lixo” e condenado pelo juiz 

da polícia a uma multa de 30,00 francos suíços. Mas uma 

pellation AP ao Supremo Tribunal do Cantão de Berna, em 

seguida, levou a uma absolvição em 29 de setembro de 1926. Edi 

Fankhauser publicou o documento “A nudez na Corte”, em 1930, 

que foi, então, atualizadas em 1984 e reeditado sob o novo título “ 

Kampf und Sieg der FKK”(luta e vitória de RISM natu-”).

Que os teólogos também levantou-se para o naturismo e ainda 

levantar-se hoje, ou seja, teórica e praticamente, não é um caso 

isolado. Em 1927, Paul Gastrow publicou o artigo “fundo do 

Movimento Nude” na revista “Freude Die”. Gastrow era um pastor 

protestante e escritor, ele era um educador de jovens e trabalhou 

no escritório Bem-Estar da Juventude, em Hamburgo. No ensaio 

Luneburg ele foi convidado como um perito e em 26 de outubro de 

1926 (na época ele era filiado ao Movimento Naturista por 10 anos 

já) disse no tribunal: Eu tenho a maior confiança que este movi- 

mento é de grande importância para o ção reconstrução da nação.

Nos anos 1926 e 1927, várias associa- ções naturistas foram 

estabelecidos em Viena / Áustria, alguns dos quais eram grupos 

de associações alemãs ou com base na experiência, entre eles 

também o mais tarde “Insel” e “Sonnenfreunde”. A estreita 

cooperação com a Alemanha já foi dado pelas origens históricas 

do naturismo, porque o movimento austríaco não tem próprias ons 

publicati-.

Em 1929, as alianças formadas no RFK (Associação Reich para a 

Cultura do Corpo Livre) apontar para a melhoria da saúde da 

nação em relação física, mental e moral através do estilo de vida 

natural de vida. A abstinência de álcool e cotine ni-, pelo menos 

nos sites e em outros eventos, é uma exigência em todas as 

associações. Hoje, o movimento, que quer fazer a cultura do 

corpo livre para um possível modo geral de vida, já tem há muito 

tempo chegou a uma fase de maturidade das tentativas iniciais, e 

não se pode mais imaginar a vida de hoje sem ele. Devemos 

pensar criticamente sobre se este movimento rede re- necessária 

ou se, ainda desconhecido há algumas décadas, depois de mais 

algumas décadas de desenvolvimento futuro, ele ainda existe.

A alegria do corpo é, uma vez por todas, vermelho recaptu- como 

uma conquista que simplesmente é necessário para uma vida 

saudável e a questão de saber se um movimento organizado para a 

prática de naturismo será continuamente necessário ou é apenas um 

fenômeno porânea tem-. Magnus Weidmann tendiam a tomar o último 

ponto de vista, mas enfatizou que a
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movimento naturista ainda tinha muitas tarefas para o futuro 

próximo e não poderia fazer-se desneces- sário qualquer 

momento em breve. É certo que o maior e mais prazer ideal de 

naturismo só vai florescer onde há estatutos, nenhuma 

organização, sem limitações e sem parágrafos reguladoras 

temporais nem locais são necessárias, mas que em qualquer 

círculo livre, não importa como a vida cotidiana ou um feriado 

legal pode levá-lo junto, naturismo em um local adequado e no 

momento adequado é uma questão de curso para a vida, sobre o 

que dificilmente é para ser falado. Há lugares já ...., Mas que a 

“Terra da Luz” ainda pode expandir ainda mais, de modo que 

ninguém, que anseia por ele, logo pode ser capaz de se sentir 

livre e aliviado, o “Move- ment” do Naturismo ainda deve 

incansavelmente conti- nue seu trabalho pioneiro por muitas 

gerações.

O naturismo alemão teve um grande sucesso no início de 1929: o 

“Lichtschulheim Glüsin- ger Land” foi aprovado pelo governo. Um 

conselheiro prussiano escola, um conselheiro distrital, um 

conselheiro do ensino médio e um conselho escolar provincial não 

tinha objeção que os meninos e meninas de uma escola superior 

foram educados com a nudez comum. O processo de aprovação 

levou 2 anos e meio, um longo tempo durante o qual o hostel 

escola rural teve de contar com a confiança imperturbável daqueles 

pais, que enviaram seus filhos para que albergue escola, que 

funcionou sem qualquer permissão do governo. Durante o período 

da cesso pro- aprovação o conselheiro distrital e vereador de alta 

escola fez várias “inspeções” e ob- riormente estavam visivelmente 

satisfeito com a vivacidade fresco das crianças; os vizinhos, stron- 

agricultores gly conservadores e donos de terra do “Luneburg 

Heathland”, amigável veio e passou no albergue escola rural. Como 

a imprensa registe- vermelho, a aprovação finalmente dado tinha 

sido concedida depois de cuidadosa consideração com base em 

um período experimental e liberdade condicional de um ano.

Do sector de actividade da “Liga para o estilo de vida livre” 

pode-se ler que, em 1929, a Liga tinha, além da Alemanha, 

membros seguintes países: Áustria, Bélgica, Danzig, Dinamarca, 

Egito, Inglaterra, França, Grécia, Hungria, lusófonas xembourg, 

México, Holanda, Antilhas Holandesas, Polónia, Roménia, Suécia, 

Suíça, Espanha, Tunis, os Estados Unidos da América e da 

Jugoslávia. Durante o ano de 1929 a “Liga de graça Lifestyle” era 

capaz de comprar ou arrendar um grande número de novos 

fundamentos para os seus clubes locais. No mesmo ano, um 

grupo local do suíço “Lichtbund” foi fundada em Zurique, esta 

associação foi o antecessor do presente Club “Sonnenbad 

Rehwinkel” em Zurique.

Nos dias 8 e 09 de junho de 1930 a primeira reunião interna- 

cional teve lugar em Frankfurt. Os delegados de 8 países tinham 

participado:

Áustria, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Grécia, Itália, Holanda 

e Suíça. 

Em 1930, o ALPC perto de Spring Valley, na terra Rock- County, 

Estado de Nova York / EUA abriu a primeira naturistas 

acampamento em um local alugado, e apenas fora de Londres o 

casal Dorothy e Charles Macaskie abriu um site naturista chamado 

“Platz Spiel-” . Em outubro, a UNI foi fundada em Milão por 

Lamberto Paoletti. O jornal diário grande de Milão informou que 

este caminho vai levar a natu- RISM como consequência lógica, se 

uma quiser desfrutar dos benefícios de naturismo a 100%, sobre o 

qual, no entanto, não deve se preocupar.

Já em 1931, a pergunta “Por que clubes?” Surgiu? cultura corporal 

livre, assim naturismo, associações sim, mas por registrados e 

torná-lo ainda wor- se, uma federação e uma organizati- 

internacional sobre? E já naquela época esta questão foi 

claramente respondida: Para as pessoas razoáveis será 

imediatamente claro que não seria capaz de falar sobre naturismo, 

se os clubes não existiria. O poucos, no entanto, que ainda iria 

tomar ba- ming ou banhos de sol nu em algum lugar tranquilo, 

seria o continuamente estar em perigo de ser ouvido ou 

surpreendido, de ser considerados e tratados como indivíduos 

anômalos. Felizmente, e como abençoando nosso movimento, os 

naturistas veio pela primeira vez juntos em pequenos grupos, a 

partir do qual os clubes, federações e no final também a 

organização interna- cional surgiram.

Após os reveses, em 1933, imediatamente após a tomada do 

poder pelos nacional-socialistas, foi principalmente graças a Karl 

Buckmann, que RISM natu- na Alemanha tinha encontrado o seu 

lugar novamente e encontrou mais e mais membros.

Na Áustria, as associações assumiram mes NA- especiais, 

principalmente de acordo com a situação do respectivo site. Assim, 

a Liga austríaca para estilo de vida livre (Tullner Liga) tornou-se o 

“Binderau”, o “eugenesia tornou-se“Kierlingerau, o “Filho- 

nenfreunde tornou-se“Sonnenland Wien, ao passo que outros 

clubes, por exemplo ‘Südland’ em Graz, o “Die Insel”em Viena e do 

recém-fundado clube‘Biberhaufen’em Viena manteve seus nomes. 

Em 1933, outros grupos existia na Caríntia, Salz- burg, Linz e 

Wels. O naturismo austríaca agora era uma parte do movimento 

alemão; oficialmente falaram nesses dias sobre o “Ostmark Na- 

turismo”. A 5ª reunião do EUFK ocorreu em Thielle na Suíça. Ao 

mesmo tempo, o 1º Jogos Olímpicos naturistas foram realizadas. 

Oficialmente, o evento foi chamado de “1º Encontro Mundial de 

esportes do Movimento Naturista” e teve lugar de 30 de julho até 

06 de agosto. No domingo, dia 30
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Julho 139 as competições grupo foram condu- ted, a saber, uma 

corrida de revezamento 1,500 m (800, 400, 200 e 100 m), e 

queimada basquetebol. No domingo seguinte, 06 de agosto de 

1939, as competições dupla indi- ocorreu, ou seja, 100m corrida 

em uma pista de grama com areia espalhada, salto em altura por 

cima do travessão com um curso de obstáculo run-up, cerca de 1 

km, put tiro e nado livre. Todos os esportes foram realizadas nu.

Na Itália, a UNI foi dissolvido por Mussolini, e, em 10 de Julho na 

Alemanha, o regulador Nance polícia ordi- banho foi emitido, onde 

foi declarado, entre outros: § 1: O banho público (água, ar e sol) é 

autoriza-se apenas em trajes de banho, a menos que o §§ 2 e 3 

não permitir exceções. § 2: a prestação de § 1 não app- ly para as 

crianças até a idade de 6 anos. § 3: pessoas duplo indi- ou grupos 

de pessoas do mesmo ou de diferente sexo pode banhar-se nu 

em público, se eles podem assumir sob as circunstâncias dadas, 

que não pode ser visto por pessoas não envolvidas, 

especialmente em um site, que foi aprovado por esta. § 4: Os 

banhistas devem abster-se de qualquer comportamento que seja 

susceptível de violar o sentimento saudável e natural das 

pessoas. Não há violação do sentimento saudável das pessoas se 

as queixas mostrar uma atitude obviamente irrealista ou 

fundamentalmente oposta. Este decreto de 1942, que ainda é 

válido hoje, foi a base jurídica para a reconstrução do Naturismo 

alemã após a Segunda Guerra Mundial.

Devido à expansão da Segunda Guerra Mundial, muitos clubes 

europeus experimentaram um forte ne decli- da vida club- e sites. 

Mas em muitos lugares do mar Báltico era costume banhar na- 

ked, como Karl Brückmann escreveu em sua revista “Deutsche 

Leibeszucht”, edição de fevereiro 1944.

Durante os anos de guerra 1942-1945 (os EUA EN- tered II Guerra 

Mundial em dezembro única 1941), havia muito poucas atividades 

naturistas nos EUA, assim como na Europa, e quase todos os sites 

e parques foram fechados. Apenas a revista “Luz do sol e Saúde” 

de Ilslley Boones permaneceu e poderia informar a população de 

que o naturismo tinha de modo algum morreram como resultado da 

guerra.

Onze anos teve de passar - devido ao período nazista 1934-1945 - até 

que um democrática naturista movi- mento poderia ser formado 

novamente na Áustria. Entre os pioneiros da Áustria deve ser 

mencionado em primeiro lugar, depois de 1945, ele trabalhou na 

primeira fila como ter wri-, orador e organizador. No início, os antigos 

clubes ainda existentes foram reorganizados, em parte tomaram seus 

nomes antigos novamente, em breve o número de membros aumentou 

e, assim, a “Liga para o estilo de vida livre em Viena foi capaz de 

aumentar o número de adesões de 30 a acima de 800 no 6 anos.

A grande local de “Trösterwiese” ao lado do “scheninsel Hir-” foi 

alugado e não havia uma amizade fecha com a “Lobaubrüdern”.

No outono de 1945, após uma chamada do velho “Lichtfreunde” 

dos vários grupos existentes na Holanda, a 35 “Lichtfreunde” - 

antigos e novos - de todas as partes do país gathe- vermelho 

em Haia. Uma grande organização nacional deveria ser 

estabelecido, e todos os últimos as experiências devem ser 

usados.

Em abril de 1946 “Zon en Leven” foi fundada, nos primeiros anos, o 

clube não tinha próprio terreno, no entanto, portanto, seus membros 

estavam em várias viagens com o navio motor “Jarro” nos lagos ao 

redor de Leiden. Alguns amigos da Bélgica e Suíça participação ted 

nessas viagens.

Em 28 de outubro de 1948 uma reunião de 8 associações francesas 

nacionais teve lugar na casa de Albert Lecocq, para a preparação de 

uma federação. 

É interessante ter um olhar para os estatutos dos clubes alemães 

e austríacos, que após a Segunda Guerra Mundial retomaram 

suas atividades novamente, passo a passo. Em fevereiro de 1949, 

a Liga para a Estilo de vida progressiva em Viena havia adotado 

seus Estatutos, o que exigiu a aprovação pelos toridades au-. E 

assim, o Ministério Federal do Interior, Direcção-Geral da 

Segurança Pública, escreveu para a associação em junho 1949: A 

reorganização da associação local de acordo com as tes Statu- 

conforme alterada pela decisão da assembleia geral, não será 

proibido de acordo com §§ 7 e 13 da 15 datada Lei nov 1867, 

RBGI. Nr 134.

Em abril de 1949, Pastor Henri Huchet, um dos colete bra- e 

pioneiros mais convencidos do movimento naturista francês, 

morreu com a idade de 82. Ele veio do círculo de pastores, que em 

1947 wro- te o prefácio à obra de Kienné de Mongeot “L'Abbé chez 

les Naturistes” e que defendia o naturismo em numerosos artigos.

A revista naturista primeira ilustrado “Der Sonnenmensch” por Ing. 

Rudolf Pitrovsky foi publicado na Áustria. Esta revista causou um 

grande afluxo de pessoas para os sites, não só em Viena, onde o 

“Lichtfreunde” já conheceu desde 1915, também na Áustria States 

Federal um grande afluxo de novos fãs naturistas veio à tona. Este 

tinha permitido Franz Witternigg para fundar maio 1950 clubes 

filiais da liga em Klagenfurt, Linz, Innsbruck e Salzburgo. -se 

Pitrovsky foun- ded 2 clubes em Linz (o clube ramo Lffl) und 

depois de vários anos “Die Insel”, mais tarde ele apoiou mais 

criações de clubes ( “Helios” em Graz, “nensport Filho-” em 

Salzburg, “Freie Menschen ”em Graz e‘Gesundes Leben’em 

Viena.
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Eventos fevereiro 

22.02. EuNat Meeting 2020

Luxemburgo

Contato: eu-office@inf-fni.orgContato: eu-office@inf-fni.org

Eventos de março 

06.- 08.03. 8. ELAN Reunião Equador

A cidade de Quito, Equador 

Organizados por: NFM Nudista Federação do MéxicoOrganizados por: NFM Nudista Federação do MéxicoOrganizados por: NFM Nudista Federação do México

Informações e inscrições: https://clanud.org/Informações e inscrições: https://clanud.org/

Em novembro de 1949, a organização guarda-chuva do oeste 

alemão clubes naturistas “Deutscher Bund für FKK” foi fundada 

em Kassel. Karl Willi Damm foi o primeiro presidente e Erhard 

Wachtler seu vice. Em 1950, a sede foi transferida de Kassel 

para Hamburgo e em 1955 o nome foi mudado para “Deutscher 

Verband für Freikörperkultur”. 29 participantes veio a Kassel para 

configurar a organização guarda-chuva dos naturistas clubes 

alemães.

Sob proposta do Dr. Richard Ehrmann e Dr. FW 

Reichenbach-Illing, o constituinte ge- neral montagem do clube 

“gymnasion” teve lugar no Schauffergasse em Viena, sua tarefa 

tory statu- era defender os interesses intelectuais do naturismo. 

Dr. Ehrmann assumiu esta tarefa como 1º presidente do clube. 

papel Um clube separado News- foi publicado. A partir da edição 

de nr. 11 de novembro 1952 em diante, este bocal apareceu em 

um novo design, a bola atirador no trampolim do “G”. Este 

emblema tinha sido desi- gned por Karl Ricker, por um longo 

tempo o vice-presidente desta associação e vice-presidente 

depois do INF-FNI por muitos anos.

A expansão do naturismo na RDA tem al- pronto sido relatados. 

Documentos, que tinham sido encontrados após a mudança 

política em 1990, apenas, mostram que os naturistas eram “uma 

pedra no sapato” das instituições oficiais na RDA. O chefe da 

Polícia District Office Popular em Teltow escreveu a seu superior 

em Potsdam, que “as investigações são difíceis”. Em todos os 

lugares que ele conhece pessoas que simpatizam com o 

naturismo, ea maioria deles são também companheiros da nossa 

ty par-.”Preocupações semelhantes atormentado muitos 

funcionários no então ainda jovem RDA. Os policiais deveriam 

impor comportamento moral estrita na praia, mas os alemães 

orientais, de modo que os Zens cida- da RDA, não aceitou a 

desistir de nadar nu.

Os arquivos encontrados a partir do GDR do Ministério do Interior 

daqueles dias, Departamento de Permissão, sobre o qual “Der 

Spiegel” informou em sua edição 27/1995, mostrar a luta bizarra: 

Enquanto o GDR Go- verno tentou preservar a moral socialista na 

costa e na os lagos, os naturistas mostrou maciçamente 

desobediência civil. O naturismo é uma expressão da “decadência” 

e “imperialista ança deca”, que foi a declaração dos funcionários 

da Comissão Sports alemão da RDA declarou. E o ministro GDR 

da Cultura ainda advertiu: Proteja os olhos da nação!

Liechtensteinischer 

Naturisten Verein

LNV

gegr. 2016/01/01

UNI. Unione 

Naturisti Italiani

Perto do Alpes, a 25 km do centro de Turim, a 20 minutos do aeroporto de Caselle. Caravanas, parcelas para recreação veículos e tendas, bungalows 

totalmente equipados, caravanas com chalé. Piscina, solário, jacuzzi e sauna. restaurante Clubhouse, petanca, mini-ténis, ténis de mesa, voleibol. circuitos 

de bicicleta de montanha e trilhas no Parque Mandria

Vistas: Venaria Royal Palace e Park, St. Michele Vistas: Venaria Royal Palace e Park, St. Michele 

Abbey, Rivoli Castle, Mole Antonelliana, Museu 

Egípcio, a Piazza S. Cario, Basílica de Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - ITÁLIA Tel / Fax 

+39.011.984.29.62 Tel +39.011.984.28.19 Mail: 

info@lebetulle.org www.lebetulle.org
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Estávamos aqui antes, nós nos lembramos algumas pessoas nary 

extraordi- e momentos memoráveis ... 

Escuro noite de novembro, Zona Industrial, no sul de Budapeste, a antiga 

fábrica têxtil transformado em moderno multi Art Center, logotipo Bakelite 

pintada com spray no interior da porta de metal, íngremes industriais escadas 

atapetadas, mais íngreme parecia naquela noite, grande conjunto de pintura 

de lado chão parede chão lembrando um mural de rua agradável, café 

artística no primeiro andar, ambiente acolhedor, energia positiva, temperatura 

interior quente adequado para se despir, discreto relâmpago, rostos 

amigáveis das pessoas à espera para entrar, bebidas oferecidas no pequeno 

buffet, cartões postais artísticas e folhetos sobre mesas de café , os 

participantes anunciaram, bilhetes obtidos em sala separada ... Nós lembrar 

'25 / 45' , mas é novo jogo agora, novas pessoas, novas expectativas. O bom 

e velho Róz- sa Markács estava esperando alguns viajantes familiares de 

uma distância muito para se juntar espectadores húngaros ...

O jogo

Despindo. Palavras de boas-vindas em húngaro e Inglês por 

LADJÁNSZKI Márta & VARGA Zsolt, in- troducing si e a 

singularidade da sua

trabalhos. Eles ofereceram a possibilidade de que os espectadores poderiam 

se juntar a eles no palco quem quisesse, um por um. aceitou cerca de 10 

pessoas.

O show começou, luzes mudou, e eles se concentraram no palco. Zsolt 

voltou para o dium po-, sentou-se pelo aparelho de música e começou a 

monitorar o ritmo ritmo lento e constante. Márta começaram a dançar 

perto das pessoas no palco que estavam sentados em suas toalhas, 

conhecer uns aos outros e pedindo a sua resposta, sentado ao lado 

deles, copiando um ao outro de movimentos, posições, tocando um ao 

outro das pontas dos dedos, deitado ao lado ... Ela era postagem uma 

pergunta diferente para cada um deles e ela estava recebendo 

respostas diferentes. Ela se comunicava com eles no modo silencioso, 

com quase nenhum contato com os olhos, e ela estava recebendo uma 

maneira diferente de responder, um sorriso, um movimento de um lado, 

um movimento de um braço, copiando de forma diferente, nenhuma 

reação em tudo ...

Ela estava enfatizando formas de comunicação, ela estava questionando a forma 

como entendemos uns aos outros, como nós estamos tentando melhorar nossos 

relacionamentos, como 

desempenho nua para

platéia nua Márta Ladjánszki & Zsolt Vargaplatéia nua Márta Ladjánszki & Zsolt Varga
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foram agendados por eles também. No Verão temos convite para 

Sziki, mas não foi realizado um trabalho onde nós, artistas, não 

estavam nus. Além disso, temos um convite de Balatonbereny onde 

tentamos primeiro a estrutura do meu trabalho, sas teste- silenciosas, 

sem têxtil. Então, na verdade, que já foi um desenvolvimento nesta. 

Mas para criar uma peça com e para o público nu foi o primeiro desta 

série era 'Série de apresentações de dança com / para Nu Audiência' 

em 2018 quando começamos esta cooperação a longo prazo. No ano 

passado tivemos 3 mostra:, até o way_OFF' os dançarinos em têxteis; 

, LetMeC'(versão naked) duas vezes e em 2019 nós estreou ,25 / 45' 

no final de março e novamente durante L1danceFest 2.019 em 

setembro e outra 2 'LetMeC' vezes. Além destes realizamos LetMeC 

ar livre (nus) em Balatonbereny e Delegy- Haza e tivemos a primeira 

estréia internacional com 'LetMeC' (naked), na Polónia. Então esse é o 

quão longe chegamos até agora :-) “, disse Marta Ladjánszki, o criador 

da série.

Algumas imagens e história de ambos '25 / 45' e 'LetMeC' você pode 

encontrar no site da NaVKE: 

http://navke.hu/index.php?main=program&lang=&ye Ar = 2019 & pr = 

TANC

CONCLUSÃO: 

Ninguém forneceu-nos com o Manual do Utilizador para a vida. O- re há 

roteiro do filme pessoal. Nós todos temos que vise impro-. Temos que ter 

confiança uns nos outros. Temos de vida de teste.

O nosso próprio futuro depende de nossas próprias decisões, que se 

encontra em resposta básica de comunicação. Isto é o que Márta 

queria nos-Sim dizer, vá lá, mas tenha cuidado e siga a resposta. Jogue 

o seu jogo!

Quando uma dança de dentro da alma, o mundo irá 

reconhecer o coração!

Autor: Tanya Stankovic, Sziki Naturista Klub com os 

ajudando sugestões dos Artistas 'LetMeC com / para o 

público nu' ideia / criação / intérprete: Márta Ladjánszki 

e Zsolt Varga Foto por Zozo / NaVKE

estamos a lidar com o que está vindo para nós, e como nós estamos 

tentando fazê-lo funcionar. 

A improvisação foi a parte vital do jogo. Ninguém disse aos 

participantes como reagir, ninguém tinha a resposta para aqueles que 

aqueles que não entendi a pergunta, mas, no entanto, a resposta 

estava lá. Cada participante foi respondendo de forma diferente com 

base na sua própria experiência, caráter, as expectativas, o seu 

próprio gosto ... Às vezes, ela era o espelho vivo.

Ela trouxe todos os participantes juntos na tentativa de subir em suas 

mãos unidas, para testar a sua confiança, para teste de acreditar um 

no outro, a determinação de teste e força da mente e do poder do 

corpo. Este foi um movimento inesperado para eles, mas ela fez isso 

no topo, provando que eles conseguiram levantá-la e apoiar o seu 

corpo em uma posição vitória. Eles fizeram isso com suas próprias 

mãos, pés descalços e corpos despidos!

Ela flutuou em suas mãos, acreditando que vai fazê-la nadar em 

seu poder energia, em seu poder mentes, apoiado por sua 

esperança no futuro feliz e pelo fato de união. Eles a trouxeram 

para baixo lentamente no chão, ela deslizou para baixo no ar fino 

como na montanha mágica, e descansou.

Márta empurrou-os separadamente em novos pontos e começou uma 

coreografia separado entre eles, Zsolt se juntou a eles seguindo a idéia 

do grande max cli-! Um som uniforme intensivo alta do telefone saxo- 

feitas por ele subiu todos nós! Será que vamos tocar o fundo da banheira 

de hidromassagem? Como vamos saltar de volta para a superfície?

Dançando sozinha ela enfatizou stence exi- das pessoas sobre os 

eixos de seres humanos que todos nós somos, e questionou a ponto 

estamos Stábile suficiente para ficar em linha com os outros. Ela 

focou seus os movimentos nos quadris e braços bem abertos. 

Silêncio! Amor e comunicação entre as pessoas vão sobreviver!

Ela ajudou a todos os participantes da fase formar uma linha para 

fazer grande arco para o público sentado nas tribunas. 

Após a performance acabou, todos os participantes foram 

convidados a discutir o desempenho ea experiência. 

A história da 'série de performances de dança com / para 

Naked AUDIÊNCIA':

“Há 12 anos, os livros NaVKE uma demonstração de mina, que foi 

chamado, Withering Ecstasy-corpo não é um tabu'. Esta parte foi criada 

para o público em texti- le, mas eu achei a idéia (como criador) muito 

interessante, para nós fizemos isso. E depois disso alguns outros shows
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Ao contrário do que acontece em outras democracias grandes como 

Grã-Bretanha, Alemanha, Áustria, Espanha, os países escandinavos, New 

Zeal- e, alguns Estados dos Estados Unidos como a Califórnia ..., na França 

ainda acontece muito frequentemente que os naturistas ou nudistas simples 

estão sendo tratados como “criminosos sexuais”.

Após a condenação de um naturista pelo Tribunal Criminal de Nîmes 

em 17 de junho, 2019 a uma multa de 600 euros, após a condenação 

desproporcional a uma pena de prisão de 1 ano sem liberdade 

condicional de um 22 

-anos de idade Breton pelo Tribunal Criminal de Lorient em 07 

fevereiro de 2019 por ter sunbathed se- Veral vezes em uma praia 

em Carnac, agora o Paris Polícia Prefeito viola os direitos para 

demonstrar através da proibição da “World Naked Bike Ride, orga- 

zada em Paris em 08 de setembro de 2019 

(Https://ffn-naturisme.com/la-world-naked-bike-ride- 

débarque-a-paris /). 

Não inferior a 7 carros da polícia foram mobili- zed para proibir a 

manifestação de deixar a zona naturista do “Bois de Vincennes”, 

onde foi organizada a partida deste protesto e ciclismo nu festivo 

para a respeito do ente am- e o “HumaNudity”.

Então, o IST O funcionário razão para esta 

persistência?

Resposta: O artigo 222-32 do Código Penal: “exposição 

sexual” 

“Exposição sexual imposta à visão de outras pessoas em um 

lugar acessível ao público é pu- nishable com pena de prisão de 

um ano e uma multa de 15.000 euros.”

Mas este novo artigo, substituindo o artigo 330 “indecência pública” 

anterior (conforme alterada) não diz respeito à nudez simples, e 

menos ainda o naturismo como uma forma de pensamento.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

1. A jurisprudência tinha já sido overtur- definido no final da 1080' 

, a fim de não simples nudez mais repress. (CA Douai, 28 de 

setem- bro de 1989 “: o simples nudez de uma pes- soa indivíduo 

sem qualquer atitude provocando ou obsceno não é suficiente 

para constituir o crime de exposição cento cia”.)

2. Como uma extensão desta jurisprudência Código minal cri- se, 

em seguida, foi alterada para separar o simples nudez do novo 

delito “exposição sexual”, remover qualquer noção de moralidade 

assim para reter apenas os elementos característicos factuais de 

uma agressão (Henri Nallet “Ministre de la Justice et Garde des 

Sceaux”, encarregado da reforma do Código Penal tinha 

estabelecido a doutrina e tinha explicado aos rians parliamenta- 

que “apenas os comportamentos sexuais pré-tando o caráter de 

uma exposição imposta a outras pessoas estarão sujeitos à lei 

criminal, e somente aqueles obsceno e provocando atitudes que 

normalmente são excluídos da prática do naturismo, será 

acusado.”)

3. tratados de direito penal recentes ensinar esta evoluti- na de 

direito. ( “A. Lepage et H. Matsopoulou,«Droit penais especiais», 

PUF, 2015, § 340 - J. M. et Prade Darti-Juan,«Droit penais 

especiais», Cujas, 7ème edição, 2017, § 704)

4. A aplicação da antiga doutrina relacionada com o artigo 330 

“indecente Pública ofensa” stitutes con- uma falta grave nos 

termos do artigo 7 do DDHC datado de 1789 (.... Os que 

solicitam, remendo dis-, executar ou forçar a execução arbitrária 

os pedidos devem ser punidos ... ..”)

O sistema judiciário, o executivo eo dia me- não podem 

mais ignorar esta evolução do 

lei: estar nu não é ilegal.

O simples fato de estar nu não é uma atitude de caráter sexual, 

uma apresentação imoral ou um desvio sexual. É simplesmente 

algo NA- tural, que hoje está protegido sob uma TRIPLE 

LIBERDADE, garantida pelos artigos 10 e 11 da Declaração dos 

Direitos dos Homens e Cidadãos (DDHC) de 1789, os artigos 10 

e 11 da Carta das Direitos fundamentais da União Europeia e 

alguns jurisprudência recente (nacional e europeu):

Nuditiy é a liberdade Nuditiy é a liberdade 

Não deixe ninguém tirar esse direito de distância de nós

“Somente as pessoas bárbaras 

Acreditamos que a visão 

de um homem nu é um 

espetáculo vergonhoso e 

terrível” 

Platon
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1. A liberdade de pensamento e de suas práticas

2. A liberdade de expressão

3. A liberdade de roupa

É por isso que ganhar os processos que estão iniciando a fim de 

defender estas liberdades fundamentais:

O lançamento do caminhante nu - Tribunal 

Criminal de Perigeux, em 2013

O lançamento do coletor de concha de ostra - Tribunal de 

Coutances Criminal, em 2018

O cancelamento do decreto municipal de Quend (80), 

proibição de naturismo - TA Amiens em 2019

E muito recentemente a interrupção sem consequências 

pelo Ministério Público da República da queixa apresentada 

pelo prefeito de Lizio (56) contra o naturistas caminhantes 

Associati- no da Bretanha 

Consequentemente, prender, condenar ou ampu- Tating os direitos 

de uma pessoa com base em uma doutrina que corresponde a um 

artigo revogado da lei constitui uma falta grave. Em um estado de 

direito, a separação dos poderes não permite que juízes ou 

prefeitos para se tornarem legisladores ... ..

Por isso, é hora de que na França, o Sta- te e todas as 

instituições deixam de ser contrato com a moral e inspire-se ou 

vizinhos britânicos, que, por seus policiais, publicado este guia 

prático de como agir em caso de nudez em público: 

http://library.college.police.uk/docs/nudity.pdf

Para defender a LIBERDADE EO secularismo DEIXE 

MOBILIZE CHEGAR:

DA LIBERTAÇÃO DE PETER MISCH (uma nova questão prioritária de 

constitucionalidade AP plication (PCA) será apresentado para esta 

audiência de apelação)

O cancelamento do decreto pelo prefeito da POLÍCIA EM PARIS, 

CONTRA O WNBR PARIS 2019 (recurso e PCA remetido em 

novembro de 2019)

O DESSIMINATION DE UMA CIRCULAR COMO O BRITISH 

ONE ON nudez pública

ALÉM DE UMA DEFINIÇÃO DO ARTIGO 222-32 ON 

exposição sexual

Nós convidamos você a:

Assinar as petições on-line e financeira ly apoiar as 

nossas acções legais

Francês contact naturistas federatio: 

Julien Claude-PÉNÉGRY, Vice-presidente encarregado da 

Comunicação- julien.cpenegry@ffn-naturisme.com - 06 10 02 78 

95

Bunda. para a promoção do Naturismo em Liberdade:

Jacques FRIMON, 

Vice-presidente encarregado da Comunicação - 

apnel@free.fr - 06 83 59 99 29


