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Umelci, ktorí nahradili maliarske plátno ľudským telom 

(Predstavitelia bodypaintingu) 

 

Lenka VIKARSKÁ 

 

Úvod 

Bodypainting, čiže maľovanie na ľudské telo, bola téma mojej predchádzajúcej práce. 

Detailne som tam predstavila podstatu bodypaintingu a jeho možnosti vytvárania umeleckých 

diel na ľudskom tele. Zahrnula som do toho množstvo ukážok výtvorov umelcov, ktoré vo 

vysokej miere zaujali divákov a vyvolali v nich vlnu záujmu. 

V tejto práci by som sa preto chcela viac sústrediť na konkrétnych autorov a rozobratie 

ich tvorby. Autorov, ktorí majú svoj vlastný zaužívaný štýl tvorby, ich charakteristické črty 

a znaky a aj niektoré ich tajomstvá na skvalitnenie práce s ľudským telom.  

Bodypainteri použitím rôznych pomôcok a vlastnej fantázie vytvárajú dych vyrážajúce 

diela na ľudskej pokožke, niektorí z nich používajú jedno telo, niektorí tvoria kompozície 

z viacerých tiel alebo svoj model vkomponujú do vhodného prostredia. 

Spolu s ich technikou tvorby a názornými ukážkami ich umeleckých diel v texte 

uvádzam vzdelanie umelcov. Takmer všetci sa pohybujú v umeleckých kruhoch, čím je 

zdôraznená ich profesionalita.  

Na Slovensku toto umenie ešte nie je natoľko rozvinuté, aby som sa mohla venovať len 

krajanom, aj keď tu je pár výtvarníkov, ktorí sa bodypaintingu viac rokov venujú. Spomeniem 

napríklad Andreu Jackovú alebo Šimon Szorad, ktorí sa zúčastňujú bodypainterských podujatí 

a dosiahli víťazstvo v celoslovenský súťažiach v bodypaintingu.  

Naši susedia Česi sú v bodypaintingu o krok vpred a venujú sa tomu profesionálne. 

Napríklad známy český umelec Vladimír Valenta, ktorý sám tvorí bodypainterské diela, ale 

zaoberá sa aj obchodom s bodypainterskými pomôckami, materiálom a farbami pre ďalších 

nádejných umelcov.  

V zahraničí je bodypainting posunutý do vyšších sfér. Mnohí bodypainteri pochádzajú 

z Austrálie, napríklad Anthony Chiappin, Joanne Gair alebo z Ameriky, odkiaľ pochádza 

Pashur a Andy Golub. K najlepším zo súčastných bodypainterov patrí Kórejčan Kim Joon.    

Každý z nich je iný, jedinečný, svojský a originálny a všetci sa venujú jednému druhu 

umenia - bodypaintingu. 
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1   PREDSTAVITELIA BODYPAINTINGU VO SVETE 

 

1.1  Joanne Gair 

      Pochádza z Nového Zélandu a je považovaná za prvú ženu v oblasti bodypaintingu na 

svete. V Aucklande na Novom Zélande študovala umenie make-upu. K bodypaintingu ju 

inšpirovali  domorodci, ktorí žijú na Novom Zélande, nazývajú sa Māori, ale aj americkí 

indiáni. 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. 

      Ako vizážistka a bodypainterka Gair pracuje po celom svete s top fotografmi, režisérmi, 

super modelkami a celebritami. Desať rokov spolupracovala s Madonnou na videoklipoch. Jej 

práca zahŕňa všetky médiá - módne kampane, reklamné a hudobné klipy, reklamy a filmy. 

       Počas svojej kariéry pracovala s hviezdami ako Madonna, Cindy Crawford, Michelle 

Pfeiffer, Kim Basinger, Christina Aguilera, Sophia Loren, Demi Moore a Lady Gaga.  

Po svete sa prezentuje aj vlastnými knihami. Gairina prvá kniha Farba 'Licious bola vydaná v 

októbri 2005 a predstavovala viac ako 40 nových fotografií s na telo maľovanými obrazmi. 

Vo svojej druhej knihe predstavuje svoje bodypainterské diela, retrospektívne, vytvorené 

počas doterajšej kariéry. Kniha vyšla v roku 2006.  V roku 2007 v knihe In The Paint - The 

Art of Joanne GAIR predstavila sériu plaviek namaľovaných na telá modeliek.1 

       Joenne maľuje často pestrými a výraznými farbami. Používa rôzne techniky nanášania 

farieb, od klasických až po moderné, aby vytvorila čo najlepšie kreácie. Jej častým motívom 

sú kvety, hlavne ruže, no jej veľkou už spomínanou špecialitou je napodobňovanie častí 

odevov, ktoré vyzerajú až neuveriteľné plasticky a reálne.  

        Joanne Gair pri svojej práci stále skúma nové možnosti a rada experimentuje v snahe 

priniesť opäť niečo nové pri každom projekte. Vo svojej práci prináša nové trendy, ktorými sa 

riadia aj ďalší jej nasledovníci.2   

 

 

 

 

 

                                                 
1 www.joannegair.com 
2 www.joannegair.com 
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Z tvorby Joanne Gair 

 

 

 

 

 

1.2 Emma Hack  

       Všestranná multimediálna umelkyňa, bodypainterka, fotografka a sochárka.  

Pochádza z Austrálie. Začínala maľovaním detských tvárí a neskôr študovala na vysokej škole 

ako profesionálna kaderníčka, vizážistka a stylistka. Už dlhé roky sa úspešne venuje 

bodypaintingu a maľuje telá ľudí i zvierat. Keď sa dostala k obrázkom tapiet krajanky 

Florence Broathurstovej - Wallpaper, začala ich zbierať. Trvalo to od roku 2005 - 2008 

a v tomto období Emma začala aj fotografovať. Jej prvý výtvor s použitím týchto tapiet jej 

trval 19 hodín, počas ktorých maľovala na telo modelky. Ďalšie diela jej trvali od 8 do 14 

hodín, v závislosti od zložitosti návrhu. Je to pre umelca vyčerpávajúci proces, ale pri 

pohľade na veľkolepí výtvor to stojí za to.  

Výsledné obrazy sú živé trojdimenzionálne tapety, postavené na optickej hre tiel 

vystupujúcich z pozadia. Jedna jej kolekcia s názvom Beautiful Ways to Die, kde maľuje telá 

ako porcelánové busty sa inšpirovala starými rozprávkami. Emma Hack bola ocenená na 

Australian Art Sydney Show prestížnou cenou. 

       Pri jej poslednej kolekcii s názvom Mandala sa pod jej rukami ľudské telo mení na  vzor 

mandaly. Exotická Mandala zachytáva krásu secesie, vzory sú inšpirované motýľmi, ktoré sú 

vkomponované do diel. Autorka tu spája opäť tapety kombinované  s bodypaintingom. 
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Mandala ponúka utopický pohľad na podstatu Austrálie v ohromujúcom zobrazení pôvodných 

voľne žijúcich živočíchov, cicavcov, vtákov a plazov. 3 

Farebnosť výtvorov Emmy Hack je decentnejšie a menej výrazné, používa mnoho 

techník a kladie veľký dôraz na detaily. 

 

Ukážky z tvorby Emmy Hack 

 

 
Emmina maľba k tapete krajanky Florence Broathurstovej 

 

1.3  Andy Golub 

       Americký umelec Andy Golub študoval v New Yorku na univerzite a na strednej škole 

odbor Studio Art. Andy má vlastný štýl tvorby, ktorá je pre neho charakteristická. Svoje 

vzory a nápady, ktoré sú často spojené so štylizáciou človeka a  častí jeho tela, najčastejšie 

tváre v rôznych farebných prevedeniach, aplikuje na mnoho odlišných podkladov.  

       Andy maľuje automobily, komerčné kamióny, nástenné maľby, sýpky, steny, podlahy. 

Maľuje pre kampane a street marketing. Svoju kreativitu prezentuje aj na nástenných maľbách, 

freskách, výťahoch, či dokonca na nábytku, lampových tienidlách a dokonca aj na kabelkách 

a obuvi.4   

       Okrem tejto divácky a masovo lákavej tvorby sa aktívne venuje aj maľbe na telo, čiže 

bodypaintingu. Má za sebou nespočetné množstvo modelov. Maľuje samostatné ľudské telá 

alebo tvorí kompozície z tiel, ktoré sú potom zachytené na fotkách. Nemaľuje len štíhle 

a dokonalé modelky, ale rád sa zameriava aj na obéznych ľudí, kde využíva väčšiu plochu pre 

                                                 
3 www.emmahack.com 
4  www.andygolub.com 
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maľovanie a tiež záhyby na koži. Na telách sa objavuje množstvo očí hľadiacich do rôznych 

strán hýriacich množstvom farieb.  

        Andy má veľmi pekne dizajnovo spracovanú aj webovú stránku, kde ponúka svoje 

služby a prezentuje svoju tvorbu.  

Ukážka tvorby Andyho Goluba 

  

 

 

1.4  Kim Joon 

       Kórejský umelec Kim Joon vyštudoval vysokú školu v Kórei odbor maľba, kde majú za 

cieľ vychovávať umelcov a budúcich učiteľov umenia, ktorí dokážu prispieť ku kultúrnemu 

bohatstvu kórejskej kultúry skúšaním experimentátorského prístupu, akademických teórii 

a schopnosťou ukázať to v praxi.  

       Kim tvorí úžasné bodypainterské práce, v ktorých kombinuje viacero ľudských postáv, 

často postavu muža a ženy pri akte. Mnoho jeho diel preto pôsobí dosť eroticky, niekedy 

priam zarážajúco. Z tiel tvorí kompozície a na ich pokožku nanáša farby, s ktorými tvorí 

obrázky drakov, hadov, psov, oblakov, bublín, kvetov a komerčných log. Pri svojej práci 

maľovania na ľudskú kožu využíva 3D efekt. Kimovu tvorbu verejnosť vníma rôzne. Medzi 

mladými fanúšikmi a umelcami je však obľúbený.5  

 

 

 
                                                 

5Kim Joon. [online] . [cit. 8.3. 2010]. Dostupné na internete: < www.bibi.org/2006/08/kim_joon/> 
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Tvorba Kim Joon 

 

 

Súkolie tiel 

 

2   ČESKÍ A SLOVENSKÍ BODYPAINTERI 

 

2.1  Andrea Jacková 

       Andreu bodypainting živí už celých osem rokov, preto vie na sto percent povedať, čo je v 

tejto disciplíne pre umelca najdôležitejšie. „Osemdesiat percent môjho úspechu je v dobrej 

charizmatickej a komunikatívnej modelke.6  

       Ako začínala? „Inšpirovala ma videopáska z Anglicka s pomaľovanými 

deťmi.“ Pomaľovala už asi dve stovky modeliek, pracovala už pre nákupné reťazce, médiá, 

automobilky i módne návrhárky, objavila sa na hudobných festivaloch i motorkárskych 

zrázoch. Okrem Slovenska jej tvorbu poznajú aj v Čechách,  Rakúsku,  Nemecku. 

 „Začínam maľovať od tváre, no keď má modelka nádchu, tak ako dnes, tak od nôh – 

aby mohla dýchať. Divadelné farby, ktorými tvorím, sú drahé. No ak chcete, aby dievča prišlo 

aj nabudúce a neostalo vyhádzané vyrážkami, tak do nich musíte investovať.“7  

       Pri práci na súťažiach je u nej podstatná voľba farieb a dôležitá je aj veľmi prchavá 

veličina - čas, pretože nerada robí narýchlo. Veľmi dôležitý je aj vklad umelca. Maľovať totiž 

môže každý, ale víťazí len umelec, ktorý vdýchne do diela aj svoju dušu.8  

                                                 
6DUSÍKOVÁ, V.:Andrea Jacková je majsterkou v maľovaní na telo. [online] . [cit. 10.5. 2009]. Dostupné na 
internete. <http://www.piestanskydennik.sk/typo3temp/2cb9964c1c.jpg> 

7DZÚR, J.:Živí ju telo.[online]. [cit. 5.4.2009.] Dostupné na internete: 
<http://www.sarm.sk/sarm/publicistika/zivi-ju-telo.html#diskusia> 

8 DUSÍKOVÁ, V:Andrea Jacková je majsterkou v maľovaní na telo. [online] . [cit. 10.5. 2009]. Dostupné na 
internete. <http://www.piestanskydennik.sk/typo3temp/2cb9964c1c.jpg> 
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       Na súťažiach sa Andrea stretáva so súperom, ktorý maľuje ženské telá. Je to jej brat 

a niekedy chodievajú spolu na súťaže.  

       "My sme taká na umenie zameraná rodina," smeje sa Andrea. "Brat mi chodí niekedy 

pomáhať, keď nestíham, a tak som ho nahovorila, aby so mnou išiel aj tentoraz, aby nás na 

pódiu bolo viac.“9 

 

            
                                 Víťazné dielo Andrei z celoslovenskej 

súťaže v bodypaintingu, 2009 

                                                    

 

2.2   Šimon Szorad  

        A práve Andrein brat Šimon Szorad tohto roku (2010) získal prvé miesto a priamy 

postup na otvorené české majstrovstvá, kde sa pobilo deväť žien a on - jediný muž. On, 

profesionálny vojak Šimon, vypálil konkurentkám rybník. „Maľovanie na telo beriem ako 

koníček. Popri práci vojaka a častom chodení po misiách sa chcem venovať aj niečomu 

peknému,“ povedal Šimon. 

       Zisk prvého miesta ho prekvapil. „Nečakal som, že vyhrám. Odflákol som účes. Nad 

motívom Sirény som uvažoval jeden deň. Najskôr som si nakreslil vzor na papier a potom 

som to skúsil namaľovať na priateľku Ketrinku,“ vysvetlil umelecky nadaný vojak.  

A práve Ketrinka (29) mu na výstave robila živé plátno vyše piatich hodín. Obaja postupujú 

                                                 
9STUPPACHEROVÁ, B.: Aj nahé ženské telo môže byť maliarskym plátnom. [online] . [cit.12.12.2009]. 
Dostupné na internete: <http://koktail.pravda.sk/aj-nahe-zenske-telo-moze-byt-maliarskym-platnom-f5k-/sk-
kkoktail.asp?c=A091005_170802_sk-kkoktail_p20> 
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na marcovú súťaž do Česka. „Zostanem pri tomto motíve, len ho ešte prepracujem a hlavne sa 

sústredím na účes,“ uvažuje nad taktikou boja Šimon.10   

 

2.3    Marianna Arvay – Čunderlíková 

Slovenská umelkyňa a čiastočne aj bodypainterka. Nevenuje sa výlučne maľbe na telo, 

no jej tvorba sa tu dá zaradiť.  

       Vyštudovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a študovala aj dejiny 

umenia. 

       Marianna Arvay-Čunderlíková maľuje od roku 1996 svoje "Štruktúry" a "Matérie". 

Neskôr maľuje aj na ľudské telo. Telo človeka, ktoré leží na zemi i skalách, ktoré stojí pri 

stromoch v záhradách, pri sochách i samo pri sebe. Jej maľba je o stopách, dotykoch, 

odtlačkoch. Je o spájaní a prelínaní, o vzťahoch a súvzťažnostiach, o tom, čo je zviditeľnené i 

o tom, čo s vizuálnym princípom i hrou na mimikry tají, zatajuje a ukrýva. Je to maľba i 

performance a body art o väzbách oka a ruky, matérie i ducha, tela a duše. Je to maľba o čase, 

ktorý je vtlačený do hmoty a priestoru ľudského bytia i človekovho vedomia.  

       Pobrežné kamene, kôra stromu, bronz sochy – to sú motívy umeleckej tvorby Marianny 

Arvay – Čunderlíkovej. Avšak neuspokojuje sa s maľovaním na plátno alebo papier, ale 

kladie „živé“ na živé, chce získať obraz prírody prostredníctvom zobrazenia človeka, chce 

narušiť zdanlivý protiklad prírody a človeka, pričom si uvedomuje, že všetko je život, 

dokonca aj kameň a bronzová figúra a tak získať harmóniu protikladov, sprostredkovať 

jednotu umenia a života. 

     

2.4 Vladimír Valenta  

Český umelec venujúci sa umeniu a maľovaniu všeobecne, študoval na školách 

v Európe a Ázii, kde sa venoval rôznym druhom umenia. Posledné roky sa však sústreďuje 

predovšetkým na bodypainting. Jedinečný cit a skúsenosť mu dopomohli k tomu, aby sa 

v rekordnom čase dostal medzi najlepších bodypainterov a stal sa majstrom ČR (kategória 

maľba štetcom a hubou) v posledných troch ročníkoch BODY ART AWARD. 11  

                                                 

10 Interbeauty: Vyhral vojak so Sirénou. [online].[cit. 20.4. 2010]. Dostupné na internete: 
<http://www.pluska.sk/slovensko/spolocnost/interbeauty-vyhral-vojak-so-sirenou.html> 

 
11VivArt - Vladimír Valenta. [online] . [cit. 6.2. 2010]. Dostupné na internete: 
<http://www.bodypaintingeshop.cz/bodypainteri/vivart-vladimir-valenta.html> 
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S bodypaintingom začal pred šiestimi rokmi a dnes je porotcom na celoštátnych súťažiach 

bodypaintingu v Čechách.  

       Pri hodnotení súťažiacich sa snaží byť objektívno subjektivný, ako sám vraví. Jeho 

obľúbenými vzormi sú kvety, ale používa aj množstvo iných vzorov a predlôh. Maľuje na telá 

modeliek klasicky štetcom, pretože moderné technológie ako napríklad airbrush (striekanie 

farby na telo modelky) mu nie sú natoľko blízke. 

       Má vlastnú bodypainterskú agentúru a obchoduje aj s farbami a pomôckami pre 

ďalších nádejných umelcov.     

       „Som si istý, že nám boli hocktoré vlastnosti a činy z nich vyplývajúce pripísané, 

ale že ich dokážeme aj počas našej návštevy na svete ďalej formovať a pretvárať.“12 

 

Ukážka z tvorby Valentu 

 

 

2.5 Alena Loudová  

       Česká bodypainterka Alena Loudová, ktorá pracovala a pracuje na mnohých 

bodypainterských projektoch, o sebe a svojej tvorbe hovorí takto:  

       „Približne v 16 rokoch som sa začala venovať modelingu, ktorý mi priniesol veľmi cenné 

skúsenosti a kontakty. Tak som sa tiež prvýkrát stretla s bodypaintingom. Spojenie umenia so 

zmyselnosťou ženského tela mi úplne učarovalo a tiež som zatúžila po vytvorení nejakej 

maľby na ľudskom tele. 

       Od tej chvíle som prestala úplne maľovať na papier. Nie, že by som na tento štýl 

maľovania nejako zanevrela, ale obrázok na ľudskej koži má predsa len o mnoho väčšie čaro, 

                                                 

12Bodypainting = Vladimír Valenta. [online].[cit. 23.2. 2010]. Dostupné na internete: 
<http://www.beautyart.info/bodypainting-vladimir-valenta > 
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aj keď je bohužiaľ len na krátku chvíľku. Často ma tak stretnete s rôznymi obrázkami na tele, 

keď testujem nové farby alebo techniky.  

       Bodypainting sa stal v poslednej dobe veľmi populárnym a to najmä ako oživenie 

rôznych večierkov, reklamných akcií, výstav, autosalónov, módnych prehliadok, festivalov a 

ďalších spoločenských akcií, rovnako ako doplnok i menších akcií, ako sú oslavy narodenín, 

deň detí a podobne.  

       Pomaľované krásne ženské telo totiž nepôsobí nijako vulgárne a rozhodne ho nikto 

neprehliadne. Často tiež maľbu dopĺňam rôznymi ďalšími detailmi ako sú napríklad šatky, 

parochne, lesklé kamienky nalepené priamo na telo alebo pierka, ktoré celé finálne dielo 

krásne rozžiaria. 

       V súčasnej dobe som, vďaka svojim skúsenostiam schopná vyhovieť prakticky každej 

špeciálnej požiadavke, nech je akokoľvek neobvyklá.  

       K maľovaniu používam špeciálne dermatologicky testované farby určené priamo pre 

maľovanie na telo značiek Laurendor, Eberhard Faber, Kryolan a Jofrika. Každá z týchto 

farbičiek sa svojimi vlastnosťami málinko líšia, a preto sa každá hodí pre trochu iný štýl 

maľovania. Vďaka tomuto výberu som schopná obsiahnuť širokú škálu farebných odtieňov a 

dosiahnuť vždy toho najlepšieho výsledku.“13 

 

3    SPOLUPRÁCA S FOTOGRAFMI 

       Umelecké diela bodypaintingu sú neopakovateľné a jedinečné, každé dielo je originál, 

niet žiadnej kópie. Nakoľko je neopakovateľné a zároveň aj prchavé, musí byť spôsob ako ho 

zaznamenať a aspoň nejakým spôsobom zvečniť. 

       Pri bodypaintingu sa dá práca pri vytváraní umeleckého diela zachytiť aj kamerou, čo 

však zachytáva celý proces až po vyvrcholenie práce. Dodáva to síce efekt objemu, nemá to 

však zachytenú atmosféru. 

       Práve kvôli atmosfére a vyniknutiu konkrétnych častí a detailov bodypainterskej tvorby 

bodypainteri často spolupracujú s fotografmi alebo si diela fotografujú sami. V  prípade 

spolupráce musia byť umelci zohratí a fotograf musí na dielo hľadieť očami maliara, ktorý od 

neho vyžaduje konkréte veci. 

                                                 

13Alena Loudová. [online] . [cit. 4. 3. 2010]. Dostupné na internete: 

<http://www.bodypaintingeshop.cz/bodypainteri/alena-loudova.html> 
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       Sú bodypainteri, ktorý maľujú telá špeciálne na fotenie a vkomponované do istého 

navrhnutého prostredia. Niektorí si však len zaznamenávajú svoje exhibície. 

       Vzťah maliara a fotografa musí byť skutočne synchrónny, aby konečný výtvor dopadol 

podľa predstáv maliara, ktorí síce koordinuje celú akciu fotenia, má však rovnaký podiel na 

tejto práci ako fotograf. Vzťahy umelcov sú natoľko blízke, že často sú buď veľmi dobrými 

priateľmi alebo v mužsko-ženskej spolupráci tvoria páry.   

Toto sú dva z nich. Spolupracujú na bodypainterských dielach zachytených na fotografiách.    

 

3.1  Andrew Dunbar a Anthony Chiappin 

       Anthony Chappin vyštudoval vysokú školu vizuálneho umenia, kde je kladený dôraz na  

samostatný prístup ku jedincovi. Každý študent je modelovaný iným smerom. Podľa 

predpokladov v oblasti toho – ktorého druhu umenia a  preto každý umelec vychádza z tejto 

univerzity ako originál. 

        Ak vás austrálsky fotograf Andrew Dunbar a jeho priateľ, maliar Anthony Chiappin, 

požiadajú o pózovanie na ich fotkách, budete sa musieť celý vyzliecť a vaše telo bude celé 

pokryté farbou. Chiappinove modely sú buď jednotlivci v skrútených pozíciách alebo skupina 

viacerých, pričom sa telo stane maľovanou sochou vyzerajúcou ako hruška alebo  slnečnica. 

       Modely sú maľované a fotené tak, že sa úplne stráca identita človeka.Nie je sám sebou 

a nikto by ho na fotke nespoznal. Svoje práce zachytené na fotkách Andrew Dunbar a 

Anthony Chiappini vystavujú v Gomez Gallery. 

        Anthony Chiappin sa pri príležitosti tejto výstavy vyjadruje k dielam takto: 

"Som maliar, Andrew je fotograf a ľudské telo, ako sme tu ukázali, sa môže stať sochou. Pre 

mňa je maľovanie na kožu v skutočnosti ako maľba na plátno. 

        ""Fotografovanie ľudského tela ako sochy vás vovedie do fantastického sveta, kde je 

všetko možné. A tak tieto fotografie posúvajú hranice reality a neskutočna." 

         Napríklad ich fotografia "Viva Las Vegas", v ktorej sa nahé telo ženy  podobá na 

Presleyho nafúknutú tvár. Na spomenutej a ďalších fotkách v sérii, sú ženské prsia maľované 

ako veľké oči. Ešte stále je možné identifikovať skutočné telo modelky a portrét Elvisa je 

realistický, čo však na tele modelky pôsobí nereálne. Je to hra fantázie. 

 Je obdivuhodné, že tieto všetky diela sú fotené bez zvláštnych efektov vo fotoaparáte alebo 
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nejakého ďalšieho zásahu do fotografie. Počítačom upravované fotografie sú dnes síce 

obľúbené, ale títo dvaja páni svoje diela starostlivo tvoria v prostredí foto štúdia.14  
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3.2 Yasmina Alaoui a Marco Guerra   

      Vyštudovala umenie na Beaux-Art v Paríži a okrem toho študovala aj v USA.        

Maľovanie ornamentov a farebných čipiek na telo Yasminy Alaoui  spojené s fotografickou 

šikovnosťou Marca Guerra vytvárajú diela, pri ktorých na človeku maľba pôsobí ako druhá 

koža. Umelecká tvorna Marca Guerra a Yasminy Aluioui je nádherná a jedinečná nie len vo 

svete bodypaintingu, ale aj vo svete fotografie a umenia všeobecne. 

 

 Fotograf vdychuje tajomnú atmosféru do maliarskej práce Yasmin, ktorá sa venovala aj 

študovaniu ornamentov, ktoré nanáša na telá modeliek. Dva rôzne pohľady a dva odlišné 

pocity sa tak prepojili tajomnou krásou ornamentov a bohatým kultúrnym a lyrickým 

                                                 
14 GIULIANO, M.: Art, Nude Awakenings, Aussie Photographers Focus on the Bare Essentials at Gomez 
Gallery.[online].[cit. 12.4. 2010]. Dostupné na internete: <http://www.citypaper.com/arts/story.asp?id=3824> 
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dedičstvom, ktoré vytvára moderné a napriek tomu klasické obrazy. Séria týchto umeleckých 

diel preto výstižne nesie tajomný a zároveň rozprávkový názov Tisíc a jedna noc.15    

Títo dvaja umelci netvoria pár len pri umeleckej tvorbe, ale aj v súkromí.  

 

Ukážka tvorby Yasminy a Marca  

 

 

 

 

     ZÁVER 

                 Umelci zaoberajúci sa bodypaintingom musia pri svojej tvorbe rátať s tým, že kým 

maliarske plátno sa im pri tvorbe podriaďuje, ľudské telo je živé, nevyspytateľné. Svojou 

nestálosťou núti umelca prispôsobiť sa - či chce alebo nie. Mnohí však veľmi radi podstupujú 

toto riziko a berú ho ako výzvu. Telo modela alebo modelky zohráva pri tvorbe umeleckého 

diela významnú úlohu. Často nečakane dopomôže autorovi k lepšiemu výsledku ako pôvodne 

očakával. Táto umelecká činnosť si vyžaduje neskutočne veľa trpezlivosti. Nie len od maliara, 

ale aj od modela či modelky, pretože tí musia nepohnute stáť celé hodiny. 

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

umelecký skvost. Má však jednu výnimočnú vlastnosť. Nadšenie z neho trvá len chvíľu. Kým 

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

                                                 

15Yasmina Alaoui a Marco Guerra.[online] . [cit. 15. 4. 2010]. Dostupné na internete: <www.bibi.org/tag/body- 
paint/> 
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neumožňuje a ostane nám v hlave len ako záblesk videného. Rovnako ako pri iných 

prchavých druhoch umenia ako napríklad akčné, procesuálne umenie či land art, kde sa 

namiesto tela upravuje kúsok krajiny. Ani videozáznamy a ani fotografie nám nedokážu 

opakovane sprostredkovať tento umelecký zážitok. 

        Napriek tomu sú umelci ochotní opakovane hľadieť na to ako sa ich diela zmývajú z tiel 

a odvážne sa vrhajú do nových projektov s množstvom úžasných nápadov.   
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