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Bodypainting: nová možnosť výtvarného prejavu 

 

Lenka VIKARSKÁ 

 

ÚVOD 

 Predložená práca predstavuje druh umenia, o ktorom sa dá sa povedať, že je ešte v plienkach. 

Svedčí o tom skutočnosť, že o bodypaintingu ešte nikto nenapísal knihu ani neozrejmil detaily 

umenia maľovania na telo týkajúce sa súčasnosti. 

 Ľudia o tomto umení buď vôbec nevedia, alebo ho nevnímajú ako druh umeleckého prejavu 

umelca. Nájdu sa, samozrejme, aj zasvätení do možnosti urobiť z ľudského tela umelecký 

objekt a zaujímajú sa o to.  

 Umelci majú prehľad, ale čo obyčajní ľudia, ktorí si radi pozrú umenie v galériách a možno 

by si radi pozreli aj niečo ako je bodypainting? Zväčša len nemajú informácie o tomto 

krásnom umení vdychujúcom život, teplotu a pohyb maľbe. Umenie, ktoré má nepochybne 

svoje čaro a preto ho chcem prezentovať a tak poskytnúť informácie o maľovaní na telo - o 

bodypaintingu.  

 Bodypainting sa zaraďuje medzi techniky body artu, odlišuje sa však od neho tým, že kým 

pri body arte sa používa ľudské telo samo o sebe ako nástroj na maľovanie, zanechávanie 

farebných stôp alebo je súčasťou veľkej hromadnej kompozície, niekedy je prejavom 

masochistických a sebazničujúcich praktík, ktoré často sám autor predvádza na svojom tele, 

bodypainting nijak neubližuje človeku, ani ľudskej pokožke a je často bezpečnejší ako 

niektoré agresívne kozmetické prípravky.  

 

V tejto práci som sa venovala len maľbe, ktorú je možné z tela zmývať. To znamená, že 

som neriešila tetovania – teda vpúšťanie pigmentov do kože s dlhotrvajúcim účinkom. 

Venujem sa teda prchavej maľbe, ktorá zdobí živé plátno - ľudskú kožu len pár hodín a po 

krátkom užití slávy končí ako spleť farebných vírov stekajúcich prúdmi vody. 

 Aj keď prezentácia trvá iba chvíľku, sú ľudia, ktorí s nadšením opakujú tieto kreácie znova a 

znova a svoje predchádzajúce výtvory si zaznamenávajú na kameru alebo si robia 

fotografickú dokumentáciu. 

 



 

 156

1 ČO JE TO BODYPAINTING?  

 

 Už z názvu môžeme usúdiť, že bodypainting je technika maľby na telo. Netoxické a zdraviu 

neškodlivé farby sa na telo môžu nanášať rôznymi spôsobmi a tak vytvárať rôzne umelecké 

kreácie. Od nanášania prstami, cez používanie rôznych štetcov, špongií, v podstate všetkým, 

čo po namočení do farby zanecháva stopu, až ku technike airbrush – čo je vlastne farba 

poháňaná vzduchom v kompresore, striekacej pištoli. Fantázii sa medze nekladú, umelec 

môže použiť čokoľvek, čo sa mu na jeho dielo hodí. Prostredníctvom týchto pomôcok vytvára 

nádherné vzory, ornamenty, často aj kópie svetoznámych obrazov.  

 

1.1 História 

 V mnohých kultúrach a civilizáciách predstavuje maľba na telo neodmysliteľnú súčasť 

tradícií a posvätných rituálov. Ľudia verili, že ak nadobudnú podobu istého živočíšneho 

druhu, získajú tým aj jeho moc, obratnosť, šikovnosť. Verili, že tým prilákajú priazeň bohov, 

ktorí im budú nápomocní.  

 Pri love im „kamufláž" hlinou a farbou pomohla lepšie zapadnúť do prostredia a pri boji sa 

vzorom odlíšiť od nepriateľa, prípadne ho „odstrašujúcou" výzdobou donútiť k ústupu. V 

starovekej Európe bojovali Briti a Kelti do pol pása nahí, natretí modrou farbou alebo 

pomaľovaní obrazcami. Niektorí nosili na telách vytetované farebné obrazy zvierat. Podľa 

vyjadrení svedkov (Caesar, Herodiános) mala modrá farba, mohutný vzrast a dlhé vlajúce 

vlasy barbarov na Rimanov silný psychologický účinok. 

 Obrad maľovania často striedal rituál tanca a hudby. To bolo niekoľko štýlov umení naraz a 

človeka to napĺňalo psychicky i fyzicky. 

 Maskovanie tváre a tela pretrvalo vo vojenskom prostredí dodnes a zdobenie maľbou je 

súčasťou tradičných a posvätných rituálov v mnohých kultúrach. Prežíva v kmeňoch na 

Novom Zélande, v Austrálii, na ostrovoch Pacifiku a v niektorých častiach Afriky. V Indii a 

na Strednom východe sa dodnes nevestám pred svadbou maľujú na ruky a nohy prírodným 

pigmentom – henou, nádherné ornamenty mehndi. Táto maľba, ktorá vydrží aj niekoľko 

týždňov, je starobylou súčasťou indického umenia a od deväťdesiatych rokov minulého 

storočia sa stala populárnou aj u dievčat v západnom svete. 

 Vo väčšine civilizovaného sveta v minulých storočiach používali maľovanie tela a tváre 

najmä herci a klauni.  

 Dodnes sa s obľubou ľudia skrášľujú bodypaitingom a tancujú na karnevaloch v rôznych 

kútoch Zeme. 
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2 BODYPAINTING Z INÉHO POHĽADU 

 

2.1 Karnevaly a iné podujatia 

 Karneval pre bežných ľudí vždy bol a dodnes je príležitosťou, keď si môžu skrášliť telo 

farbami a zmeniť sa tak na niekoho iného. Karnevaly majú dlhú tradíciu najmä v Strednej a 

Južnej Amerike, napríklad v Riu de Janeiro v Brazílii, vo Veracruze v Mexicu, ale aj v 

Európe, napríklad v talianskych Benátkach.  

 S maľovaním tela a tváre sa bežne stretávame napríklad na hudobných koncertoch a 

športových podujatiach, kde ním fanúšikovia prejavujú spolupatričnosť k tímu či 

hudobníkom. Bodypainting sa často používa aj pri rôznych protestoch a kampaniach, 

napríklad proti zneužívaniu kožušín v móde apod. 

 Bodypainting sa využíva k rôznym reklamným a exhibičným účelom. Maľuje sa buď na nahé 

alebo polonahé telo, k doplneniu celku sa využívajú aj prvky ako sú farebné kamienky, šatky, 

parochne, umelé riasy a rôzne kostýmy. 

 Maľba často zasahuje aj do vlasov, patrí k nej výzdoba nechtov a špecifické líčenie. Dnes už 

totiž v Európe nejde o rituály. Ide o kreativitu a umelecké nadanie.  

 Krásne modelky tak dajú vyniknúť svojmu ladnému telu a nemenej odvážni muži zase 

svojmu zmyslu pre originalitu. 

 

3 BODYPAINTING AKO UMENIE  

 

 Bodypainting ako alternatívny umelecký smer sa v západnom svete začal objavovať v 

polovici minulého storočia. Venovali sa mu skupinky nadšencov, ktorým nešlo o rituály ani 

karnevaly, ale o kreativitu a umenie. K prvému pokusu o bodypainting prišlo v roku 1933 v 

Chicagu, keď výrobca kozmetiky Max Factor skúšal na tele modelky svoje nové produkty 

make-upu, určené pre hollywoodske filmy. Vznikla z toho aféra, pretože spôsobili verejné 

pohoršenie, za čo boli obaja zatknutí.  

 Hoci sa ešte dlho viedli debaty, či to je alebo nie je umenie, od skorých deväťdesiatych rokov 

sa stal minimálne v Amerike akceptovaným umením. Koncom roku 2006 začali umelecké 

galérie v Sacramente používať fine art body painting ako umenie „performance". Toto umenie 

môže byť akákoľvek situácia, ktorá obsahuje štyri základné elementy: čas, priestor, umelcove 

telo a vzťah medzi umelcom a publikom. Umelci vidia zmysel v tom, že umenie robia priamo 

pred publikom, čo vylučuje potrebu galérií. 
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 V roku 2006 bola v New Orleanse na Royal Street vo Francúzskej štvrti otvorená prvá galéria 

venovaná výlučne bodypaintingu - Painted Alive Gallery, ktorá patrí umelcovi Craigovi 

Tracymu. 

 

4 FARBIVÁ A TECHNIKY 

 

 4.1 História 

 V minulosti sa využívali pigmenty z darov Zeme a pracne sa spracovávali na jemný prášok. 

Za všetkých spomeniem hlavne kultúru starovekých Indiánov, Maorov, austrálskych 

Aborigénov, či domorodé kmene Afriky. Aj v ázijskej kultúre nájdeme príklady, 

,bodypaitingu" bojovníkov i rituály skrášľovania, najmä v Indii. Známy prírodný pigment 

Henna je ešte stále súčasťou indického štýlu umenia. 

 Na maľovanie tela využívali prírodné pigmenty z rastlín, plodov, hliny, uhlia a nerastov, z 

nich sa vyrábali prášky, ktoré sa pred použitím riedili vodou. Najprimitívnejšie zdobenie tela 

obyčajnou hlinou zmiešanou s vtáčím perím ešte dodnes praktizujú austrálski aborigéni. 

Vzorom kopírujú svoj totem a ľahko si ich pomýlite s chodiacou fosíliou. Obyvatelia Južnej 

Ameriky používali výťažky z plodov annato, huito alebo drevené uhlie. Domorodí obyvatelia 

Amazónie používajú plody Genipa Americana, čiže huita či jagua, odnepamäti. Z dužiny 

varia džem a alkoholické nápoje a šťavu z plodov používajú na vytváranie rituálnych obrazov 

na telo. Je to tmavé rastlinné indigo, ktoré farbí pokožku do modročierna a má repelentné 

účinky. Maľba pigmentom huito je stredne permanentná ako hena a zvyčajne treba týždne na 

to, aby vybledla. 

 

4.2 Súčasnosť 

 Výhodou bodypaintingu je, že na rozdiel od tetovania sa dá hneď umyť, preto je taký 

obľúbený aj v súčasnosti. Maľby sa robia farbami, ktoré nie sú toxické ani alergénne a dajú sa 

ľahko zmyť vodou. 

 Robí sa viacerými spôsobmi - klasickou maľbou štetcom, nanášaním rukou, špongiou alebo 

špeciálnou technikou pomocou striekacej pištoľky a kompresoru, ktorej sa hovorí airbrush. 

Umelci bodypaintingu používajú buď šablóny s motívmi alebo vzory voľne striekajú na telo, 

prípadne kombinujú viaceré techniky. Bodypainting nemusí pokrývať celé telo. Používa sa aj 

na častiach inak oblečeného tela alebo tváre. Dalo by sa povedať, že aj každodenný dámsky 

make-up je v podstate jednou z foriem bodypaintingu či facepaintingu. Používa sa aj tekutý 

latex, ale musí sa veľmi opatrne odstraňovať najmä z vlasových častí. 
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 K maľovaniu na telo sa môžu použiť liehové farby, ktoré vytvárajú výrazné a nezameniteľné 

efekty. Liehovými farbami môžeme maľovať podľa šablón lepených na kožu. Motívy šablón 

je možné nastriekať špeciálnou airbrushovou pištoľou. Ornamenty by však nemali byť väčšie 

ako 8x8 cm, inak by mohlo dôjsť k narušeniu ich štruktúry v súvislosti s nerovnosťami 

pokožky. Pre jednoduchšie maľby a vzory, ktoré si môžeme vytvoriť aj sami doma, sa dajú 

zakúpiť farby na tvár, ktoré s obľubou používajú deti na karnevaloch či „tetovacie“ perá, 

ktorými si ktokoľvek môže nakresliť na telo obrázky, ktoré pri správnej údržbe vydržia aj 

niekoľko dní. 

 

4.3 Jednoduchá maľba pre každého 

 Nemusíte byť umelcom, aby ste si vytvorili menší obrázok, ktorý skrášli vaše telo. 

Nepovažuje sa to síce za umenie, keď si niekto nakreslí na rameno gýčový obrázok, ale je to 

súčasť bodypaintingu. Aj na takéto maličkosti potrebujeme akúsi zručnosť a pomôcky, ktoré 

sa dnes dajú zakúpiť bez väčších problémov.  

Tetovacie perá – predávajú sa v širokej palete pastelových, kovových, neónových odtieňoch. 

Farby na telo – používajú sa na nanášanie väčších farebných plôch. 

Flitre – gélové flitre sa používajú na tvár, ale dá sa nimi ozdobiť aj obrázok na tele. 

 Tetovanie týmito druhmi farieb nám vydrží aj niekoľko dní, keď ho potrieme vazelínou. 

 

4.4 Umenie Mehndi 

 Tetovanie henou – nazývané aj maliarstvo mehndy – je práve teraz vysoko aktuálne. 

Atraktívne červenohnedé ornamenty na koži však majú prastarú tradíciu – Indky a Berberky 

sa pri slávnostných príležitostiach už celé tisícročia maľujú henou. Farba po nejakom čase 

zmizne, takže si kožu môžu zdobiť na každú príležitosť znova (obrázok 1). 

 Popová hviezda Madonna, ale aj indický kultový film Kámasútra z roku 1997, 

spopularizovali filigránske indické kvetinové motívy v Amerike a Európe. Na výraznom 

vzostupe sú aj vzory, ktoré pochádzajú zo severnej Afriky – geometrické, jasne členené a 

ľahko napodobiteľné (Ulaya Gadalla, Margot Ibrahim, 2002, str. 4,5).  

 

4.5 Kamienky a kryštály 

Pokiaľ si chcete ozdobiť telo trochu slávnostnejšie, efektne a štýlovo doplniť autfit na 

večernú párty, je možné využiť metódu Crystal Tattoo. Používajú sa na to kamienky a 
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kryštáliky, ktoré sa prilepujú na telo. Tento ornament pri trochu šetrnom zaobchádzaní vydrží 

aj niekoľko dní. Kryštálové kamienky na telo vyrába aj firma Swarovski (obrázok 2). 

 

4.6 Farebný trblietavý prášok  

 Trblietavé nepermanentné zdobenie tela pomocou špeciálneho farebného prášku sa nazýva 

Twinkle Tatoo. Môžeme ho aplikovať na akúkoľvek časť tela. Trvanlivosť tohto zdobenia je 

až jeden týždeň a to vďaka špeciálnemu fixatéru, na ktorý sa trblietky nanášajú.  

 

4.7 Bodypainting v časopisoch  

Bodypainting sa objavuje najmä v módnych a umelecky zameraných časopisoch. Vyšli o 

ňom mnohé zaujímavé publikácie, napríklad kniha Serge Diakonoffa A Fleur de Peau and 

Diakonoff. Extravagantnejší módni dizajnéri, napríklad Jean Paul Gaultier či John Galliano, 

občas dotvárajú svoje kreácie aj bodypaintingom. Prestížny časopis Sports Illustrated 

Swimsuit Issue, ktorý vychádza ročne, prišiel so skvelou myšlienkou a od roku 1996 sa v ňom 

objavuje sekcia s modelkami v plavkách namaľovaných na tele. Občas síce pridá maliar aj 

nejaký gombík alebo šnúrku, ale ide o číru ilúziu. Na jeho stránkach sa už objavilo mnoho 

známych modeliek a herečiek, napríklad Rebecca Romijn Stammos, Bridget Hall, Daniela 

Peštová, Marisa Miller. Naposledy to bola Heidi Klum „odetá" a nafotená v štýle pin-up girl 

päťdesiatych rokov. Od roku 1996 tieto dielka, kópie skutočných plaviek, maľuje na telá 

modeliek najmä Joanne Gair.  

Podobné fotografie pripravuje aj časopis Playboy. V roku 2005 vydal kalendár Playmates at 

Play v Playboy Mansion, kde boli všetky playmate v bikinách, iba Karen McDougal a Hiromi 

Oshima v namaľovaných. V októbrovom Playboy 2005 boli na titulnej strane dve modelky, 

Sara Jean Underwood a Victoria Thornton s pomaľovanými telami. Vo februári 2008 titulná 

strana Playboya zvečnila Tiffany Fallonovú ako Wonder woman s bodypaintingom. Titulky a 

iné bodypaintings pre početné párty Hugha Hefnera, majiteľa Playboya, vytvára umelec Mark 

Frazier (Zuzana Šujanová, 2008,článok SME). 

 

5 PREDSTAVITELIA 

Už koncom šesťdesiatych rokov vznikli skvelé diela bodypaintingu. Múzou všetkých 

umelcov v tejto oblasti bola modelka Veruschka. V roku 1970 vyšla kniha Transfigurations s 

fotografiami umelca a fotografa Holgera Trulzscha a pomaľovanej Veruschky ako súčasti 

architektúry a prírody. S umelcom Petrom Beardom nafotila sériu malieb na tele s témou 
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Afrika. Obe diela sa vtedy považovali za vrchol tohto umenia a dodnes sú neprekonateľné. 

Súčasní bodypainting - umelci často spolupracujú ako umeleckí maskéri na sci-fi filmoch, na 

reklamných kampaniach pre kozmetické a módne firmy, na módnych prehliadkach. Tí 

najlepší vystavujú v renomovaných galériách, spolupracujú s prestížnymi časopismi na tvorbe 

umeleckej a módnej fotografie. 

5.1 Joanne Gair 

 Pochádza z Nového Zélandu a je považovaná za prvú dámu bodypaintingu na svete. Ako 

vizážistka a bodypainterka spolupracovala s mnohými módnymi návrhármi, fotografmi, 

režisérmi, filmovými hviezdami, hudobníkmi. Desať rokov spolupracovala s Madonnou na 

videoklipoch. Jej práce zdobia renomované časopisy ako napríklad Playboy alebo Swimsuit 

Issue, pre ktorý pravidelne zahaľuje modelky do svojich imaginárnych plaviek. Do 

povedomia sa dostala titulkou Vanity Fair v auguste 1992, pre ktorú „obliekla" Demi Moore 

do narodeninového smokingu (obrázok 3 a 4). 

 

5.2 Emma Hack  

 Pochádza z Austrálie a začínala maľovaním detských tvárí a ako profesionálna kaderníčka, 

vizážistka a staylistka. Už dvadsať rokov sa však úspešne venuje bodypaintingu a maľuje telá 

ľudí i zvierat. Jej špecialitou sú takzvané walpaper body art. Ako pozadie a inšpiráciu pre 

maľbu používa vzorované tapety svojej krajanky Florence Broadhurstovej, ktorých motívy 

nanáša na telá modelov. Výsledné obrazy sú živé trojdimenzionálne tapety, postavené na 

optickej hre tiel vystupujúcich z pozadia (obrázok 5 a 6). Niektoré obrazy vraj maľuje aj 

devätnásť hodín. Jej posledná kolekcia s názvom Beautiful Ways to Die, kde maľuje telá ako 

porcelánové busty, je inšpirovaná starými rozprávkami. Nedávno bola ocenená na Australian 

Art Sydney Show prestížnou cenou (Zuzana Šujanová, 2008,článok SME).  

 

5.3 Ďalší umelci  

Anthony Chiappin tiež pochádza z Austrálie. Z pomaľovaných ľudských tiel tvorí 

surrealistické kompozície, ako napríklad Sunflower, ktoré potom zvečňuje fotograf Andrew 

Dunbar. Američan Harry Dean Stanton maľuje svoje modely najradšej pred publikom. Nežná 

blondínka Pashur z Floridy ukončila štúdium dizajnu, pracovala v reklamnej agentúre, potom 

niekoľko rokov tvorila vizáž country skupiny Brooks and Dunn. Dnes je na voľnej nohe, 

vystavuje, spolupracuje s hudobníkmi, fotografmi. Pashur nazýva svoje diela Živé plátna. 

Ľudské telo mení na zvieratá, rastliny, roboty a rozprávkové bytosti. Tieto potom stavia do 
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bizarných scén, ktoré zveční na umeleckých fotografiách. Jedným z najlepších súčasných 

bodypainterov je Kórejčan Kim Joon. V Soule získal vysokoškolské umelecké vzdelanie. 

Začínal obrázkami tetovaní na častiach ľudských tiel z plastu, potom prešiel na motívy 

maľovaných rúk a dnes tvorí dekoratívne obrazy z kompozícií viacerých pomaľovaných tiel. 

Samostatnou kapitolou bodypaintingu je maľba rúk, hand art. Jeden zo špecialistov na hand 

art Guido Daniele veľmi rád zdobí ruky zvieracími motívmi a celými obrázkami s divokými 

zvieratami. Takíto umelci často spolupracujú s "ručnými" modelkami pre kozmetické firmy.  

 

6 FESTIVALY  

 

 Najväčšie a najznámejšie podujatie tohto druhu je International Body Painting Festival v 

Seebodene v Rakúsku. Každý rok ho navštívi asi pätnásťtisíc divákov. Okolo 150 umelcov 

vytvára na približne 250 modeloch pôsobivé kreácie a súťaží o titul World Body Painting 

Champion. V Amerike sú známe American Body Arts Festival v New Yorku a US 

Bodypainting Festival v Albuquerque, NM. Aj na Face and Body Painting Convention v 

Orlande na Floride porotcovia vyberajú z viac ako 250 umelcov a ich diel tie najkrajšie. 

German Bodypainting Festival v Nemecku sa koná každý rok v inom meste a vždy má inú 

tému. Vlani to bola napríklad Exotic Beauties and Future. Aj u nás máme viaceré akcie, ktoré 

sprevádzajú súťaže v bodypaintingu. Počas Beauty Forum Slovakia sa konajú na 

trenčianskom výstavisku majstrovstvá Slovenska v maľovaní na telo Body art.  

 

7 ZÁVER 

 Prostredníctvom môjho pokusu priblížiť viac sebe a iným umenie maľovania na telo, som 

získala veľa inšpiratívnych podnetov, ktoré môžem použiť aj pri svojich maliarskych 

pokusoch a tým prakticky zviditeľniť tento druh umenia aspoň môjmu okoliu.  

 Podľa môjho názoru sa bodypainting bude rozvíjať ďalej, aj keď dnes sa s ním stretávame len 

zriedkavo a za kvalitnými dielami musíme cestovať na zahraničné súťaže, keďže na 

Slovensku sa zatiaľ dá hovoriť len o pokusoch a aj keď sa u nás len výnimočne konajú 

bodypainterske súťaže, snaha tu je. 

 Medzi úplne novinky, ktoré ma prekvapili, je hand painting. Je to súčasť bodypaintingu, ale 

orientuje sa len na ruky. Konkrétne od zápästia až po končeky prstov. Sú umelci, ktorí sa 

venujú len rukám a vytvárajú z nich napodobeniny zvierat, ktoré doslova vyrážajú dych, ale 

hlavne pobavia. Tu je dôraz skôr kladený na „páčivosť“ ako na niečo originálne, ale tiež si to 

vyžaduje veľkú dávku talentu a hlavne pozorovacích schopností (obrázok 7 a 8). 
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 Umelci zaoberajúci sa bodypaintingom to majú o to náročnejšie, že kým maliarske plátno sa 

im pri tvorbe podriaďuje, ľudské telo je živé, nevyspytateľne a núti umelca prispôsobiť sa, či 

chce alebo nie. Mnohí však veľmi radi podstupujú toto riziko a berú to ako výzvu. Telo 

modela či modelky často aj nečakane dopomôže dokonca k lepšiemu výsledku ako sa 

pôvodne očakávalo, táto umelecká činnosť si však vyžaduje neskutočne veľa trpezlivosti, nie 

len od maliara, ale aj od modelky, ktorá celé hodiny musí stáť takmer nepohnute. 

 Niektorí umelci si pred prácou rozvrhnú námet, ktorý by chceli rozvíjať na tele modelky, 

niektorí to však ponechajú náhode a nechajú sa inšpirovať telom samým. 

 Náš každodenný život je tiež spätý s týmto umením, keďže aj každodenné líčenie je istou 

formou bodypaintingu a teda denne sa dívame na farebné kombinácie na tvárach žien, ktoré si 

samy vytvorili. Veď aj líčenie sa stáva obeťou kritiky, tak ako umelecké diela. 

 Ak sa teda dámy vyberú do spoločnosti, netreba sa báť nových možností a skúsiť pridať k 

bežným tieňom na oči aj jemné kamienky, kryštáliky či trblietavý prášok. Samozrejme s 

mierou, lebo výraznejšie farby, ktoré sa tiahnu celým telom, aj cez vlasy, by ste mali nechať 

na odborníka v tomto fachu. 

 Bodypainting má svoje čaro, ktorým dokáže okúzliť ľudí, tak ako socha, obraz či iný 

umelecký skvost. Má však jednu výnimočnú vlastnosť, naše nadšenie z neho trvá len chvíľu. 

Kým k iným umeleckým dielam sa môžeme vracať a opäť kochať, maľba na tele nám to 

neumožňuje, preto nám ostane v hlave len záblesk toho, čo sme videli, pretože ani video ani 

fotky nám už nedokážu sprostredkovať tento zážitok. 
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Obrázok 3 
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Obrázok 5 
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Obrázok 7 
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