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                                                                 Abstrakt: 

V  diplomovej práci ktorú predkladám, sa zaoberáme témou kultivácie ľudského tela. 

Najviac pozornosti budeme pritom venovať najmä umeniu maľovania na telo, bežne 

nazývaného body painting.  Dôvodom, prečo som si danú tému zvolila je to, že maľbu na 

telo považujem za osobitý a zaujímavý spôsob výtvarného prejavu, či už v divadelnom 

alebo inom prostredí. Cieľom tejto práce je ešte hlbšie porozumieť jeho podstate 

a dôslednejšie sa zoznámiť s jeho históriou a tradíciou. Chcem sa pokúsiť 

definovať slovne to, prečo mi je tento spôsob tvorby  blízky, poukázať na jeho rôznorodosť 

a nájsť dôvody, ktoré už od pradávna vedú človeka maľovať ale i inak zdobiť svoje telo. V 

druhej časti diplomovej práce by som chcela spomenúť realizáciu divadelného 

predstavenia, ako aj zaoberať sa súvislosťami, ktoré ho spájajú s hlavnou témou. Verím a 

dúfam že nadobudnuté poznatky budú pre mňa užitočné a poslúžia mi pri ďalšej tvorbe. 

 

Kľúčové slová: telo, ozdoba, farba, maľba 

 

 

Abstract: 

In this diploma work I deal with subject of body modification and painting. Mainly 

interested into topic art of body painting . I chose this subject because this creative 

technique is close to me and is a unique kind of art, both in theatre and other 

enviroments.The goal of this paper is deeper understanding of its nature and more 

thourough look at its history and tradition. I aspire to define verbally why is this method of 

art work is close to me, exhibit its diversity and find the motivation that drives humans to 

paint and decorate their bodies since our origin. In the second part of the diploma paper 

I would like to mention realisation of theatre production and adress its connections with the 

main subject of this paper. I believe that this new knowledge will be useful to me and my 

further work. 

 

Key word: body, decoration, color, painting 
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Úvod 

Prvotným impulzom, ktorý vo mne vyvolal záujem o umenie body paintingu, je inšpirácia 

samotným človekom. Individualita, rozmanitosť a výnimočnosť každého z nás ponúka 

nekonečné možnosti výtvarného prejavu. Práca s ľudským telom, jeho anatómiou a 

fyzičnosťou  je to, čo dokáže maľbe vdýchnuť život  a práve život samotný, je podnetom 

pre tvorbu. V tejto práci by sme radi písali o umení maľovania na telo a prezentovali ho 

ako rozmanitý spôsob vyjadrenia, či už v prípade individuálnej výpovede človeka alebo v 

spoločnosti. Budem sa zaoberať motiváciou jedinca zdobiť sa a umelca prejaviť sa. 

V prvej časti diplomovej práce, sa pokúsim o všeobecnú definíciu body artu. Spomeniem 

pri tom  najmä tradičné zdobenie tela, jeho rôzne úpravy a spôsoby formovania. 

Následne sa zoznámime s body artom ako so samostatným umeleckým smerom, pričom 

uvedieme i niekoľko umelcov a priblížime spôsob ich tvorby. 

Ďalej sa budeme zaoberať samotným telom a oproti jeho fyzickej podstate postavíme 

jemnohmotný svet tela spolu s dušou človeka. V súvislosti s tým, nazrieme i na 

psychológiu nahoty a následnej motivácie ozdobovať alebo inak krášliť svoje telo. 

Jadro práce je venované maľbe na ľudské telo. Nástrojom tohto umenia je najmä farba, čo 

nás inšpirovalo k tomu, aby sme pri jej vzájomných vzťahoch a kombináciách začali 

samotnou farbou ľudskej pokožky. Snažíme sa zistiť čo človeka ovplyvňuje pri 

uprednostnení niektorých farieb a akú rolu pri tom farba pleti a prináležitosť k ľudskej rase 

zohráva. Popri tom uvádzame niekoľko príkladov najmä z prostredia domorodých 

obyvateľov, či už v oblasti Afriky, Južnej Ameriky  alebo Austrálie.  

V prípade Ázie  nahliadneme na tradície maľby na telo v Indii a okrem iných spomenieme 

aj maľovanie hennou, ako jeden so zaujímavých a podnetných spôsobov maľby na telo.  

Po zoznámení sa s niektorými tradíciami  prechádzame k  časti kde je maľba na telo už ako   

body painting považovaná za odnož výtvarného umenia a spolu s inými je súčasťou 

procesuálneho umenia. Z tohto hľadiska sa ňou budeme zaoberať a vyzdvihneme to, čo 

nám ponúka samotný akt tvorby.  

V poslednej časti diplomovej práce rozdelím tvorbu body paintingových umelcov na dve 

línie, ktorými je možné sa uberať a takýmto spôsobom sa pokúsim nadviazať na vizuálny 

koncept realizovaného divadelného predstavenia Fajčiarky a spasiteľky, na ktorom sa spolu 

s Laurou Štorcelovou  podieľam scénografiou a kostýmovým  riešením inscenácie a je 

umeleckým výkonom tejto práce.  
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Body art 

Body art, v preklade umenie tela, je považovaný za jeden z najstarších umeleckých 

prejavov, s ktorým sa môžeme stretnúť už od existencie človeka samotného. Informujú nás 

o tom napríklad nálezy farebných pigmentov z doby kamennej, na základe ktorých sa 

predpokladá, že nimi človek ozdoboval svoje telo. Ľudské telo a telesná schránka je 

najintímnejším fyzickým vlastníctvom každého jedinca a jej úprava, zdobenie alebo 

deformácia sú v prvom rade individuálnym prejavom ľudskej duše. Nakoľko človek je ale 

tvorom spoločenským, body art sa zameriava na ľudské telo i v sociologickom, politickom, 

existenciálnom a religionistickom kontexte. 

Na základe vnímania ľudského tela v súvislosti s kreativitou, po celú dobu existencie 

ľudstva až po súčasnosť môžeme body art všeobecne definovať ako umenie, ktoré používa 

ľudské telo ako východisko pre tvorbu a považuje ho za podklad, alebo vlastný materiál pre 

realizáciu. 

Význam slova "body art" je v súčasnosti chápaný rôzne. Jedným zo spôsobov je tradičné 

zdobenie tela, ktoré tvorí významnú súčasť kultúr, etník a národov.   

Tradičné zdobenie tela tvoria predovšetkým techniky  plošne upravujúce pokožku.  

Plošné úpravy kože sa považujú za najstaršie techniky, preto ich môžeme nazvať tradičné, 

no i dnes sú obľúbeným skrášľovacím prostriedkom. Jedna z teórií je taká, že  

najjednoduchším a najprístupnejším okrasným prostriedkom je maľba na telo.  

"Tomu nasvedčuje aj okolnosť, že práve primitívne národy ktoré sú na najnižšom stupni 

kultúry, a ich spôsob života sa najmenej líši od života ich dávnych predkov, používajú 

maľbu na telo doteraz ako prvý prostriedok okrasný." C.H. Schtraz 

Za ďalšie prastaré techniky, ktoré  patria do skupiny plošných úprav a údajne sa vyvíjali  

práve z maľby na telo, sa považujú tetovanie a skarifikácia.  

Skupina tradičného zdobenia, prostredníctvom plošnej úpravy povrchu ľudského tela, 

vyzdvihujúc pri tom maľbu na telo, je pre našu prácu hlavnou témou a rozsiahlejšie ju 

budeme skúmať neskôr.  Druhú kategóriu tvorí plastická úprava tela alebo plastická 

úprava kože. Podobne ako odev, ktorý je schopný pracovať s objemom a hmotou, tak sa i 

telo podriaďuje a mení svoj tvar prostredníctvom ľudského vedomého zásahu. Tieto zásahy 

sú často docielené obmedzením tela vo vývine, úmyselným deformovaním alebo narušením 

pokožky či svalov. Pre uvedené účely  často vzniká špecifický odev, šperk, doplnky ale i 

rôzne odborné pomôcky. Telesná plastika podlieha vplyvu doby. Tak ako sa mení doba, 

mení sa aj ideál krásneho tela. Telo sa idealizuje a mení svoju formu. To čo sa považuje za 

príťažlivé v jednom období, v ďalšom sa stáva škaredým. V dejinách umenia sa s týmto 
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môžeme stretnúť napríklad v renesancii, baroku a rokoku kedy sa ideálom ženskej krásy 

stáva tenký driek. Pre tento účel slúžili korzety, ktoré v niektorých prípadoch extrémne 

deformovali ženské telo. No nielen doba mení formu a tvar tela. Telesná plastika sa mení i 

vplyvom ľudskej rasy a snaží sa umelo zvýrazniť jej vrodené prednosti. Tie sú následne 

často i výsadou určitého etnika, kultúry či komunity. Jedným z takýchto príkladov je zvyk 

špecifického kmeňa Indiánov, pri ktorom stláčajú mäkké lebečné kosti novorodeniatok za 

účelom zvýrazniť ich vrodenú zvláštnosť ktorou je dlhšia záhlavná časť. Ďalším podobným 

príkladom je umelé zmenšovanie chodidiel u číňaniek alebo deformácia krku kmeňu 

Padaungou v juhovýchodnej Ázii s názvom žirafie krky, kde dodnes tento zvyk pretrváva. 

Popri tomuto spôsobe formovania tela, kedy sa zvýrazňuje vrodená odchýlka rasová, sa v 

súčasnosti môžeme stretnúť i s technikami upravovacími vlastné telo na základe 

sympatizovania ku nejakému žánru či skupine. Tak je to napríklad prípade elfích uší. 

Zriedkavejšie sa stretávame i s prípadmi, kedy si dotyčný necháva rôznym spôsobom 

zasahovať do tela, z vnútorného presvedčenia o tom že je iná bytosť ako ľudská,  alebo sa 

chce podobať nejakému zvieraťu. U žien sú to najčastejšie mačky, čo sa docieli najme so 

zvýraznením lícnych kostí, upravením pier, pokožky... U mužov sú to zase práve rôzne 

formy plazov, na základe čoho vzniká napríklad technika rozštiepenia jazyka. Tieto dva 

spôsoby často experimentujú i s možnosťou vkladania 3D implantátov pod kožu, kedy sa 

vytvárajú výčnelky napríklad na hlave podobné rohom alebo pri vyššie spomenutých 

zväčšených lícnych kostiach. V tomto prípade ide ale o bizarnú a extrémnu skupinu 

rôznych nadšencov a individualistov, ktorý sa chcú nejakým spôsobom líšiť. Ako opozitum 

k tomuto spôsobu vnímania seba samého, je upravovanie tela podľa určitého ideálu. To je 

hlavne výsadou žien, ktoré si pomocou chirurgie upravujú svoje telo, za účelom skrášliť sa, 

čo v tomto prípade znamená podobať sa všeobecne zidealizovanému ženskému telu. V 

súčasnosti populárnou a obľúbenou technikou pre tento účel je napríklad  plastická 

operácia tváre, odsávanie tuku. alebo vkladanie silikónových 3D implantátov pod kožu za 

účelom zväčšiť prsia.  
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Pre úvod do problematiky  nám nateraz postačí všeobecná definícia terminológie, rôznych 

body artových techník, nakoľko sa domnievame že sú i pre súvislosti skúmania súčasnej 

maľby na telo prospešné.  

 

Body painting - znamená maľovanie na telo a je považovaný za najstarší spôsob úpravy 

ľudského tela od ktorého sa neskôr odvíjajú ďalšie najmä tetovanie a skarifikácia.  

Maľovanie na telo je dočasná forma zdobenia tela, pomocou pigmentov určených na 

pokožku ktoré sú vodou zmývateľné. Na tele môžu vzniknúť farebné plochy, linky, alebo 

môže byť pokryté celé. Technika nanášania farebného pigmentu je rôzna. Najčastejšie sa 

používa maľba štetcom, hubkou, alebo je využívaná airbrush technológia ktorá je na báze 

rozprašovania. V minulosti, a v niektorých etnikách i teraz, sa na nanášanie pigmentu alebo 

farbiacej hmoty využívajú najme ruky, drievka a rastliny.  

Termín body painting sa používa i na označenie odnože výtvarného umenia, ktorá sa začala 

formovať koncom 60 rokov 20. storočia a súvisela s procesuálnym umením a 

performanciou. Všeobecne, je body painting využívaný ako ozdoba, ktorá máva i rôzne iné 

významy. Býva súčasťou rituálov, sviatkov a tradícií,  performancie, divadla, módy, 

reklamy, festivalov, hudobných akcii, športových podujatí, ale i maskovacích techník vo 

vojenskej armáde.  

 

Tattoo - tetovanie je prastará technika zdobenia tela, pomocou ktorej sa vytvára stála a 

neodstraniteľná kresba či ornament vytvorený pomocou vovedenia farbiva pod kožu. 

Názov odvodený od pôvodne tahitského - tatau, čo v preklade znamená označovať, podľa 

Samoanského tautau - kresliť a Malajské -  tatu je výrazom pre ranu. 1 

V dávnej dobe sa používala technika vklepávania pigmentu do pokožky pomocou drievok, 

kostí, dlátok, nožov a mušlí. Postupom času sa toto odvetvie vyvíjalo rapídne dopredu. V 

18. storočí nastal zlom vďaka A. Voltovi a jeho vynálezu elektrickej batérie, čo malo za 

následok vznik prvého elektronického strojčeka na tetovanie a v súčasnosti je celosvetovo 

najznámejšou a najobľúbenejšou formou body artu. V mnohých kultúrach je oddávna 

súčasťou zložitých prechodových rituálov a slúži i ako znak postavenie v spoločnosti, 

symbol viery a náboženského vyznania, doklad statočnosti, erotické lákadlo, vyznania 

lásky, forma trestu, ochranný talizman, alebo označenie otroka, vyvrženca alebo zločinca. 

 

                                                 
1 Richlík, 2005, str.27  
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Sun tattoo - v preklade slnečné tetovanie, je novovzniknutou podkategóriou bodyartu, 

ktorá spočíva v jednoduchej technike priloženia šablóny na telo, ktoré sa následne vystaví 

slnečnému žiareniu. Cez prázdne miesta šablóny sa tak pomocou opálenia koža  zafarbí a 

tým sa vytvorí vzor. Tento spôsob ozdoby je dočasný a trvanlivosť tetovania závisí od typu 

pokožky.  Priemerná dĺžka je dva až tri mesiace. Potom opálenie vybledne a ornament sa 

stráca. 

 

Mehendi - maľovanie hennou, je staroveké indické umenie maľby na telo. Henna je 

tropický ker z ktorej sa rozdrvením  vytvára prášok a následne zmiešaním s vodou vzniká 

pasta ktorá sa nanáša na telo. Je červenohnedej farby a na pokožke vydrží niekoľko 

týždňov. Dodnes býva  významnou súčasťou slávností a používa sa aj k rituálnym účelom. 

Najčastejšie sa ňou zdobia ruky a nohy a používa sa najmä v oblastiach kde sa preferuje 

hinduistické náboženstvo.  

 

Scarification - v preklade jazvenie, je stará technika zdobenia pomocou mechanického 

narušovania vrstiev kože, pomocou vypaľovania a vyrezávania tkaniva, kedy jej účelom je, 

aby po zahojení vznikli jazvy. Do tela sa zasahuje tak, aby nedošlo k poškodeniu svalstva a 

orgánov. Proces hojenia je pomerne dlhý, a pre účel efektnosti jazvy sa pomaly hojace 

miesta naďalej narušujú. Výsledkom sú vypuklé jazvy ktoré môžu vytvárať rôzne obrazce. 

Často sa využíva hlavne u ľudí s tmavou pokožkou, ako alternatíva tetovania, ktoré je na 

ich pokožke menej výrazné.  

 

Cutting - znamená narezávanie. Pomocou skalpela a narúšania tkaniva kože, sa vytvára 

ornament. Niekedy sa do rany vtiera popol kvôli vytvoreniu vypuklých jaziev. V 

niektorých prípadoch sa do rán použije červená farba, pre jeho zvýraznenie. Táto praktika 

bola veľmi populárna v sadomaochystických a lesbistických komunitách.   

 

Branding - v preklade vypaľovanie, je technika pri ktorej sa pomocou rozžeravených 

predmetov, vypaľujú znaky alebo ornamenty a z popáleniny sa neskôr vytvorí jazva. 

 

Piercing - názov odvodený s anglického "piercie" čo znamená preraziť, prepichnúť. Na 

prepichovanie sa používajú ihly, ktoré v tele vytvoria otvor, pre piercingový šperk, ktorý sa 

následne vsadí a zaistí z obidvoch strán, aby nevypadol. Tieto šperky sú vyrábané z 

rôznych materiálov. V súčasnosti je to predovšetkým  titán a bioplast (teflón), ktorý je 
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vhodný pre oblasť pier a jazyka, kde iné materiály môžu poškodiť ďasná a sklovinu. V 

minulosti sa používali šperky z kostí zvierat, najmä zubov a korytnačích pancierov, o čom 

svedčia nálezy z doby kamennej konkrétne z Afriky. V priebehu histórie našiel svoje 

miesto v mnohých kultúrach, či už ako prostriedok zaháňania zlých démonov z tela, 

využitia pri rituáloch, vplyvu na zdravie alebo skrášlenie. Zdobia sa najčastejšie uši a nos a 

pery. 

 

Tvarovanie pomocou korzetov- Slovo korzet, pochádza z latinského corpus, čo znamená 

telo, z ktorého vzniklo starofrancúzke slovo cors, čo značí zdrobnenie tela. Korzet je súčasť 

odevu, ktorá deformuje telo najmä s estetických dôvodov. Najextrémnejšiu formu v 

dejinách nadobudol v čase baroka a rokoka kedy bol symbolom krásy. V tomto období 

vzniká šnurovačka vystužená kosticami, so šnurovaním v prednej i v zadnej časti korzetu. 

Tvarovanie pomocou takéhoto korzetu spôsobovalo veľkú bolesť u väčšiny žien, a v 

niektorých prípadoch spôsobovalo i poškodenia vnútorných orgánov.  

 

Žirafie krky - Tento názov značí spôsob predlžovania krku, ktorý je deformovaný 

najčastejšie pomocou bronzových obručí. Táto tvarovacia technika je považovaná za 

špecifickú formu krášlenia tela žien v juhovýchodnej Ázii z kmeňa Padaungov. Obruče sa 

považujú za rodinný majetok.  

 

Zlaté ľalie - tento pojem označuje spôsob deformácie nohy, pričom chodidlo je tvarované  

pomocou zošnurovávania špičky a päty čím sa  mení jeho prirodzený tvar. Táto technika 

vzniká v Číne, kde takto deformovaná noha sa stáva príťažlivou, pretože ideálom krásy boli 

malé nohy. Pre tento účel sa vyrábal i špecifický druh obuvi.    

 

Surgical 3D implants - "Chirurgické 3D implantáty". Technika vkladania 3D implantátov 

pod kožu, pričom  rozlišujeme subdermálne a transdermálne podkožné implantáty. 

Transdermálne implantáty sú pod kožou aplikované čiastočne, spôsobom pri ktorom 

vyčnieva časť šperku. Pri subdermálnom spôsobe sa vkladá pod kožu 3D objekt, 

najčastejšie zo silikónu, teflonu alebo titánovej ocele. V súčasnosti je vkladanie 

implantátov populárne najmä u žien, ktoré si pomocou plastickej operácie nechávajú 

zväčšiť prsia. Menej známe ale tiež využívané, sú napríklad vytvorenie rohov na čele, alebo 

rôznych výstupkov na tele pod pokožkou.  
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Elfie uši - úprava uší, kedy sa pomocou plastickej chirurgie rozreže ucho, upraví, znova 

spojí, a tak nadobudne mierne špicatý tvar. Táto technika vzniká spolu so žánrom fantasy a 

sci-fi, s ktorými aj bytosti podobné škriatkom a elfom. Niektorý fanúšikovia si tak 

nechávajú chirurgicky upraviť uši aby sa podobali svojim hrdinom. 

 

Tongue split - v preklade rozštiepenie jazyka, alebo hovorovo hadí jazyk, spočíva v 

prerezaní svalového tkaniva v strede jazyka. Podobne ako v prípade elfích uší, je 

záležitosťou úzkeho kruhu fanúšikov telesných modifikácií.   

 

Suspension- v preklade znamená vešanie, kedy sa pomocou hákov dotyčný zachytí za kožu 

a nechá sa pomaly zavesiť. Tieto techniky majú archaický pôvod a nesúvisia len so 

zdobením. Podobné rituály praktikovali bojovníci indiánskeho kmeňa Siouxov a mali 

rituálny charakter. Dnes je vešanie veľmi často je súčasťou performance alebo show, a 

zámerom už nie je samotné zdobenie. Medzi hlavné dôvody patrí samotný adrenalín, 

prekonanie strachu a seba samého.  

 

Všetky doteraz spomenuté odvetvia tradičného body artu, majú za účel najmä modifikovať 

telo, alebo výstižnejšie nejakým spôsobom ho učiniť príťažlivejším. No v dejinách umenia 

sa popri tejto skupine časom objavuje aj iný spôsob použitia tela ktorý začína 

experimentovať s našou psychikou alebo vedomím. Doteraz spomenutá práca s telesnou 

hmotou, (svaly, koža, kostra) je inšpiráciou pre samostatný umelecký štýl, ktorý sa 

považuje za novovzniknutú formu umenia, no my vieme, že naďalej vychádza z obradnosti 

a rituálneho charakteru niektorých zdobiacich techník.  
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Body art ako nový umelecký štýl 

 

Ľudské telo nemusí byť len podkladovým materiálom, ale môže byť i materiálom 

samotným. Táto idea vznikala v 60. rokoch 20. storočia a spolu s ňou aj termín "body art" a 

stáva samostatnou kategóriou v dejinách umenia. V súčasnosti ho spolu s happening a 

performance zaraďujeme medzi „akčné umenie“. Akčné umenie (angl. action art),  je 

oblasť, ktorej podstatu tvorí procesuálnosť a živosť spojená so skutočným fyzickým a 

emocionálnym prežívaním udalosti v konkrétnom čase a priestore. Snaží sa o prepojenie 

života s umením.  Zastrešuje umelecké formy ako happening, event, activity a 

performance. Živá zložka performance - telo a ľudská prítomnosť tvorí špecifický vzťah 

medzi autorom, dielom a divákom. Je ťažké presne definovať performanciu, pretože sa 

pohybuje na pomedzí tanca, video artu, maľby, divadla a nových médií. V súčasnosti sa 

tradičný pojem „performance art“ , častejšie nahradzuje pojmom „live art“. Živé umenie 

zahŕňa akcie, ktoré sú pominuteľné, dočasné a neviažu sa len na priestory galérii. 

Body art ako nový umelecký štýl, nadväzuje na chápanie tela ako na "pole udalosti". 

Nástrojom umelca je vlastné telo, ktoré je prostriedkom vyjadrenia ideí a konceptu diela. 

Umelec využíva svoje telo ako médium a prostriedok sebapoznania, alebo testovanie 

svojho ľudského, fyzického a duchovného vplyvu na prírodné a sociálne prostredie. 

Umelci experimentujúci zo svojím telom, často evokujú základné vedomé aj podvedomé 

pohnútky určujúce naše chovanie (sexuálnu túžbu, strach, agresivitu). Testujú tak  

psychické a fyzické limity človeka, ktoré môžu viesť až k rôznym formám zraňovania a 

mnohokrát hraničia s masochizmom.  Môžu to však byť aj jednoduchšie akcie, pri ktorých 

taktiež umelec pracuje s telom. 

Body artové akcie väčšinou nemajú povahu príbehu, ale zhusťujú prežitok tela 

prostredníctvom jednoduchého gesta, bolesti, rituálneho opakovania,  fyzického 

obmedzenia, extrémneho telesného nasadenia či narcistnou posadnutosťou vlastnou 

osobou. Môžeme teda povedať, že akcie ktoré stelesňujú, súvisia  hlavne s konfliktmi, 

odohrávajúcimi sa v psychike jednotlivca, ale aj v jeho interakciách s okolím. Body art nie 

je „závislý“ od publika, môže sa odohrávať v intímnom prostredí ateliéru, ale hlavným 

prostriedkom musí byť vlastné telo umelca. Aby sa akcie, ktoré sa odohrali v súkromí, bez 

divákov, mohli prezentovať verejnosti, je nutné ich zaznamenať formou videa, filmu alebo  

fotografie.  
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Nasledujúca časť je venovaná body artovým umelcom, kde spomeniem niektorých 

predstaviteľov experimentujúcich s ľudským telom no budem sa snažiť uviesť najmä tých, 

ktorých spôsob tvorby je pre túto prácu zaujímavý a nejakým spôsobom súvisí s hlavnou 

témou práce.  

 

Yves Klein  (1928 –1962) 

Yves Klein bol hlavným členom európskej neodadaistickej skupiny. (vnútorná spriaznená 

skupina autorov tvoriacich podobným spôsobom). Jeho spôsob tvorby spája umenie 

performance, minimalizmus, konceptualizmus s body artom. Klein bol držiteľom 

medzinárodného patentu na modrú farbu s názvom IKB (international Klein Blue). Objavil 

túto farbu pri úprave priestoru pivnice pre meditatívny účel, aby ju opticky zväčšil.  

Namaľoval strop modrou farbou, ktorá ho následne preslávila a táto prenikavo modrá farba, 

podobná farbe ultramárínu. bola pre neho mimoriadne dôležitou. Sprostredkovávala pocit 

duchovnej čistoty a slobody. Pomocou tejto farby a tela vytváral akčné maľby, ktorých sila 

spočíva v schopnosti ovplyvniť city diváka a sprostredkovať silné meditatívne vplyvy. Tak 

je to aj v jeho najznámejšej sérii s názvom "Anthropométries"  ktorá vzniká v roku 1960. V 

tejto sérii boli modelky natreté touto modrou farbou a následne použité ako "živé štetce" 

ťahané po veľkom plátne rozprestrenom na zemi. Modelky sa tak stali prostriedkom 

gestickej estetiky jeho akčnej maľby. Podľa Kleina umelec nemusel byť nástrojom 

umeleckého diela, stačilo pokiaľ inicioval jeho vznik, a tak bol v obraze prítomný v 

duchovnej rovine.2 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                              Yves Klein , zo série Anthropométries                                   international Klein Blue                   

                                                 
2 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=518 



15 

Gina Pane  (1939 -1990) 

Odnožou klasického ‘’bezpečného’’ body-art je tzv. rizikový body-art, v ktorom umelec 

neváha použiť rôzne nástroje na týranie svojho tela ako predmetu. Vtedy je pre umelca 

dôležitejší skôr priebeh akcie ako výsledok. Najznámejšou predstaviteľkou tejto formy je 

Gina Pane. Tvorba francúzko - talianskej umelkyne čerpá hlavne z momentu každodenného 

života a snaží sa poukázať na to, že násilie je jeho bežnou súčasťou. V jej tvorbe hrajú 

dôležitú rolu najmä symboly, ktoré prostredníctvom metafory odkazujú na dôležité obdobia 

v ľudskom živote. Predovšetkým je to surové mäso, symbolizujúce zrodenie, mlieko 

odkazujúce na kojenecký vek, a napríklad červy ktoré symbolizujú pominuteľnosť a smrť. 

Ako príklad uvedieme dielo vo forme videa s názvom Death Control z roku 1974, ktoré je 

prezentované na dvoch monitoroch vedľa seba, pričom na každom je premietaný iný 

záznam. Prvý z nich predstavuje autorku v posmrtnej polohe, s detailným záberom na tvár, 

ktorá je pokrytá červami. Na druhej obrazovke je premietaný záber z detskej oslavy 

narodenín, ako ničí tortu. Divákovi sa tak približujú dva momenty života, a to narodenie, 

ktoré potom každý nasledujúci rok oslavujeme a fakt že každou oslavou sa blížime k smrti. 

Zo smrti sa podľa Pane stal netolerovaný fakt až tabu, a pretože dialóg s ňou začína už 

samotným zrodením, tomuto momentu by sme mali venovať zvýšenú pozornosť. V ďalších 

z príkladov, kde využíva už extrémnejšie techniky ako napríklad osobné zraňovanie. Sú 

prípady, kedy si Pane neváhala pred publikom porezať jazyk žiletkou, alebo priečky z 

rebríka vymenila za ostré britvy a následne po ňom vystupovala nahor. V jednom zo 

svojich vystúpení sa objavila polonahá od pása hore a stojac uprostred  miestnosti  plnej  

návštevníkov  položila  pred  seba stolík s predmetmi ako kvet ruže s  tŕňmi,  žiletku,  nôž  

a  dokonca  pištoľ. Nabádala ľudí, aby neváhali trýzniť jej telo a niektorí naozaj neváhali.3  

Jej performance sú často plné krvi, sebapoškodzovania. Jej osobné fyzické utrpenie jej ale 

neprináša potešenie, tak to býva pri  masochistických technikách, ale prostredníctvom neho 

testuje nielen svoje osobné hranice, ale odkrýva i vnútorné skryté rany, ktoré si každý 

nesieme v sebe. Práve to bolo pre ňu spôsobom ako sa priblížiť publiku a následne, 

prostredníctvom svojho tela, seba poškodzovaním, poukazovala na znecitlivenú 

spoločnosť, pasivitu a ľahostajnosť voči násiliu. 

 

 

 

                                                 
3
 http://tempestas.blog.sk/detail.html?a=ac2cf9b17de44e41a51a33559cfc7f87 
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Marina Abramovi č  (1946) 

V 70. rokoch 20. storočia sa na európskej scéne etablovala pôvodom chorvátska umelkyňa 

Marina Abramovič so svojím priateľom, holanďanom Uľayom a spoločne organizovali 

akcie, ktoré priamo v galériách ponúkajú tvorivú komunikáciu s publikom. 

V ich tvorbe hral dôležitú úlohu prvok telesnosti a nadmernej psychofyzickej záťaže. 

Prekračuje a skúma hranice telesnosti a vedie telo do úplnej krajnosti jeho možností. 

Abramovičová pracuje hlavne s ľudskou psychikou. Pri svojich akciách využíva 

dramatizáciu, ktorej cieľom je prostredníctvom nej pôsobiť na diváka. Rovnako ako u G. 

Panne, sa i v akciách Abramovičovej publikum často ocitá v úlohe aktérov a má možnosť 

zapojiť sa a reagovať na situáciu. Divák, alebo publikum, dostáva možnosť prežiť spoločne 

s umelkyňou jej realitu a vložiť pri tom do toho svoje emócie a spoznať svoje hranice 

telesného prežitku.  

Jedným s príkladom je vystúpenie na javisku, pri ktorom sa okolo jej tela omotávajú hady, 

pričom divák je oddelený od aktérky stenou ktorá je vyrobená z ľadu.  Napriek tejto bariére 

môže pohľad na ňu vyvolať pocit úzkosti a strachu, alebo i samotnú predstavu plazov na 

tele diváka. Zabránenie prístupu a pomoci umelkyni, umocňuje rôznorodosť pocitov, ktoré 

samotná situácia vyvoláva. Dramatizácia situácie je ešte zosilnená pomocou chladu, ktorý 

je pociťovaný z ľadovej steny. Marína Abramovič tak nabáda diváka ku spoločnému 

prežitku na základe vizualizácie a využíva pri tom jeho schopnosť empatie.   

V ďalšej zo svojich akcií, využíva divákov ako svoje médium. Sedí za stolom a ponúka 

publiku možnosť posadiť sa oproti nej na voľnú stoličku. Divák dostáva príležitosť naživo 

sa zoznámiť s umelkyňou prostredníctvom vzájomného pohľadu a zahliadnuť umelkyňu 

takú aká v tej chvíli je. Jedinečnosť a skutočnosť tohto okamihu,  živá ale prchavá zložka 

tejto situácie, je len ťažko zaznamenateľná. Nie je možné ju pozastaviť ani zväčniť.4  

 

Vitto Acconi (1940) 

Americký umelec Vitto Acconi patril ku hlavným predstaviteľom body artu. Taktiež sa 

zaoberal vlastným telom a určoval jeho fyzické možnosti. Plnil rôzne abstraktné úlohy, 

ktoré si zvolil až do vyčerpania vlastných síl a možností. Unavuje a testuje svoje telo 

rôznymi pokusmi a poukazuje i na jeho nedostatky. Napríklad jedna s jeho akcií spočíva v 

opakovaní vkladania ruky do úst, pričom následne dávi. V jednom s jeho pohľadov 

                                                 
4
 GROSENIC, Ženy v umění 20. a 21. století, str. 8 
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znamená  naturálnosť tela a jeho fyzičnosť čistotu,  no jeho druhý pohľad je kritický, 

pretože i telo má svoje nedostatky.  

Ďalším jeho zámerom bolo, poukázať na tendenciu doby stať sa "jedným s mnohých". Pri 

tejto príležitosti značkuje svoje telo, zahryznutím sa do svojho stehna. Kto je označený, 

stáva sa jedným s mnohých. Kráčať s dobou znamená zapadnúť do davu. Značka na jeho 

stehne je parafráza obchodnej značky. Ľudia sa značkujú a považujú to za prestíž. Od 

označovania zvierat, majetku, až po samých seba. 

 

Orlan  (1947) 

Ďalšou umelkyňou je francúzka Orlan. Táto umelkyňa svoje 

vlastné telo označuje za „surovinu“ ktorá je základom pre 

performance. Jej umeleckým ateliérom sa stala sála estetickej 

chirurgie kde sa natáča a štylizuje priebeh perácie pri ktorej 

samotná aktérka podrobuje svoje telo rôznym mukám, tvorí z neho 

plátno a necháva si vkladať do svojej tvare rôzne implantáty.  

"Som prvou umelkyňou, ktorá využíva plastickú chirurgiu, a 

pritom ju spreneveruje jej vlastnému cieľu, teda zdokonaľovaniu a 

omladzovaniu tela" Orlan 

Nakoľko znesväcuje i samotné chirurgické zákroky, tvrdí, že jej 

práca nie je zameraná proti plastickej chirurgii, ale proti štandardom krásy a ideologickým 

diktátom, ktoré stále viac poznamenávajú tela žien aj mužov. Uvedomuje si, že spoločnosť 

sa stáva uniformnou. Znesvätenie tela chirurgickými zákrokmi je jej umelecky 

spracovaným konceptom ktorý nás núti zamyslieť sa nad tým čo je naozaj dôležité. Je 

naozaj dôležité podobať sa a približovať idolom? Sprostredkováva verejnosti odkaz, 

myšlienku, na ktorú pozná vo vnútri každý odpoveď, len na to možno zabudol. Orlan 

nabáda k uvedomeniu si samého seba a svojej originality, výnimočnosti. Svoje telo 

považuje za materiál ktorý je schopný túto myšlienku šíriť. Telo a telesná skúsenosť bolesti 

je cestou k tomuto sprostredkovaniu. Bolesť je nám všetkým blízka a tak je možná 

interakcia s divákom. Navyše oslovuje širokú verejnosť a to prostredníctvom média. 

Operácie sú natáčané a niektoré z nich sú prenášané na mnohé miesta. Premietajú sa na 

veľké plátna pre milióny divákov, ktorý môžu tak zákroky sledovať. Masové sprístupnenie 
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prenikania do intimity tela, a tak i tabu telesnosti je ďalším špecifickým performance, 

zážitkom i ponaučením.5  

 

Anna Mendieta (1948 – 1985) 

Ďalšou umelkyňou, ktorú spomenieme je pôvodom Kubánka Anna Mendieta. Veľkú časť 

života prežila v Spojených štátoch. Jej tvorbu ovplyvnilo odlúčenie od rodiny a od svojej 

rodnej krajiny. Pri svojej tvorbe ju zaujímajú hlavne feministické a ekologické otázky. 

Hlavnú líniu jej tvorby tvorí  prepájanie ženského tela a prírody. Počas celej svojej tvorby 

hľadá vzťah medzi prírodou, umením a sebou samou. 

 „Jsem ohromena pocitem, být odlitkem přírody. Skrze moje “zemní“ tělo se stávám 

pokračováním přírody a příroda se stává pokračováním mého těla.“ Ana Mendieta 

Umenie sa pre ňu stáva prostriedkom akým je prepojená so zemou a kde nachádza svoje 

korene. Pomocou umenia hľadá samu seba. Tak je to napríklad v cykle fotografii s názvom 

Arbol de la Vida čo znamená Strom života. Madienta si pri realizácii potrela celé svoje telo 

hlinou, trávou a postavila sa pred kmeň stromu.6 Jej telo splýva so stromom. Stala sa jeho 

súčasťou a strom sa stal súčasťou človeka. Nachádza svoje korene a spolu s nimi i samu 

seba v prírode, ktorá je pre ňu veľkou inšpiráciou  Najmä v tomto prírodnom prostredí 

organizuje fotenia, kde  tvorí svoje diela pomocou materiálov a objektov nachádzajúcich sa 

všade vôkol. Sú nimi napríklad hlina, pôda, tráva, stromy... Ďalším príkladom jej tvorby, je 

séria Siluetas z roku 1973. Silueta ženského tela sa stáva prostriedkom pre vyjadrenie ženy 

a neustále hľadanie jej miesta v prírode. Na základe tejto myšlienky v jednom zo svojich 

diel Madienta vytvára otlačok tela v samotnej zemi, ktorý tak ako  priebeh  ľudského života 

od   svojho    narodenia  až    po  smrť mení  svoju  formu  a  zaniká.  Cez  svoje telo,  seba,   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 http://casopisdisk.amu.cz/cs/archiv/rocnik-2011-1/disk-35/lekarstvi-a-umeni-role-se-obraceji 
6
 VISO, Ana Mendieta, Earth body 
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prírodu s ktorej pochádza vyznáva kult Matky zeme. Do svojich diel vkladá symboliku, 

kult Matky zeme a mytológiu bohýň.  Inšpiratívne je pre ňu primitívne umenie, ktoré 

považuje za najviac prepojené s prírodou. Anna Mendieta počas svojej tvorby hľadá miesto 

ženy v spoločnosti. Na problematiku feminizmu odpovedá svojím prístupom k telu, a 

svojou formou prejavu, kde dostáva tvorivý priestor žena i muž.  

 

Päť rôznych tvorcov a päť rôznych prístupov k umeniu. S ich umením môžeme 

sympatizovať alebo ho považovať za zvrhlé alebo nepríjemné, avšak málokto ho môže 

nazvať nezaujímavým. Vybrali si spôsob akým človeka osloviť a tak v nás prebúdzajú 

niečo, tak otupené v súčasnej dobe. Pomocou tela a svojho umenia prebúdzajú naše 

zmysly. Ozýva sa tak náš inštinkt a pud sebazáchovy, ktorý sa skrýva niekde v hĺbke nášho 

tela a sú nám predávané od zrodenia, spolu s dokonalosťou tela ktorému vládne duša. Sú 

čistou a neomylnou súčasťou v nás. 

 

Nahota, telo, duša 

Nahota je prirodzená súčasť ľudského tela. Pomenovanie vychádza z latinského pojmu - 

nudus, ktoré zaznamenáva všeobecný pocit obyčajnosti, otvorenosti a prirodzenosti. Je to 

teda niečo vo svojej podstate prosté a jednoduché. Ale ako hodnotiť nahotu zo sveta 

oblečených? Čím je pre nás nahota? Napadá nám slovo sloboda a  paralelne s ňou slovo 

intimita.  Dva  tak odlišné pojmy. Sloboda otvára, intimita uzatvára a tento kontrast by 

mohol byť vysvetlením vnímania nahoty dneška. Sú oblasti kde nahota tela je ešte stále 

prirodzenou a kde sa  pojem intímnosť nespája s nahým  telom.  Spočíva  v  niečom  inom.  

V duši, ktorá napĺňa telesnú schránku človeka.   "Telo máme a zároveň  sme v ňom"7 

Vnímanie nahoty v spoločnosti sa odlišuje podľa situácie, kultúry aj historického obdobia. 

No bez ohľadu na to i tak niekde vo svojom vnútri tušíme, že byť nahý je prirodzené. Táto 

prirodzenosť, tkvie niekde v podvedomí každého človeka. Nie je odev, ktorý by bol 

prirodzenejší ako naše telo samotné a žiadna jeho úprava neprekoná dielo samotnej prírody. 

No telo sa v dejinách ľudstva stáva i prostriedkom komunikácie. Prostredníctvom neho 

komunikujeme so svojim okolím. Už samotná jeho stavba a povrch nás vizuálne 

vymedzujú. Telo je schopné prezradiť našu náladu, náš postoj, i zdravotný stav.8  

                                                 
7
 voľná citácia: Miroslav Petřiček, Myšlení obrazem 

8
 Miroslav Petřiček, Myšlení obrazem 
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Je ovplyvnené vonkajšími vplyvmi, životným prostredím, fyzickou prácou, stravou a v 

neposlednom rade  prináležitosťou k ľudskej rase, čo nám dáva predurčený výzor, farbu 

pleti, tvar tela. Na úvod prikladáme charakteristiku ľudského tela podľa wikipedie. Tento 

zdroj je vhodný práve preto, lebo jeho pohľad na určitú problematiku tvorí všeobecné a 

ľudové vnímanie danej veci, čo je v tomto prípade pre nás prospešné a nám poslúži pri 

ďalšej analýze. 

 

"Telo je oživené, oduševnené teleso, ktoré sa vo filozofii, náboženstve atď. neraz exponuje v 

súvislosti (neraz v protiklade) s duchom alebo dušou. Konkrétne definície sa rôznia. Podľa 

Platóna je telo zložka človeka, ktorou človek prináleží vonkajšiemu svetu; väzenie duše, z 

ktorého duša sa stále túži vrátiť do čistého sveta ideí. Telo zaniká v čase. Cieľom tela je to, 

čo je zmyslové. Telo podlieha pôsobeniu nestáleho javového sveta. V stredoveku za vlády 

Gregora Veľkého bolo telo označené odporným odevom duše, príčina nerestí a zla. V 13 

storočí sa postupne oslobodzuje a uplatňuje sa v lekárstve (anatómia), hygiene (kúpele) a v 

umení (akty). Pre feudálnu triedu vždy znamenalo nástroj fyzickej sily. 

Z hľadiska (fenomenológie) telo vystupuje jednak ako telo - objekt (skúmaný biológiou, 

medicínou atď.), ktorý podlieha vonkajškovosti a vecnému mechanizmu, rovnako ako 

vlastné telo, ktoré je konštitutívnou súčasťou osobnosti, v ktorej tvorí stred vzťahovania 

(referencie). Podľa J.Miltona je telo viditeľný a zmyslový druh." 9  

 

Podľa tejto charakteristiky môžeme usúdiť, že človek sa svojím telom zaoberá odjakživa. 

Tak ako sa však  menia dejiny umenia, tak sa mení aj pohľad na ľudské telo. Dejiny sú 

výsadou ľudského druhu a i to nás líši od sveta iných živých bytostí v prírode. Človek 

prichádza na svet a spolu s ním i potreba tvoriť a vďaka tomu sa tvorí i to, čo označujeme 

za kultúru.  Tak ako sa menia dejiny kultúry, mení sa aj vývoj človeka a jeho chápanie seba 

samého. Nazerá na seba vo svete, v spoločnosti  a konfrontuje sa okolím. Svoju existenciu 

považuje za prirodzenú a spätú s prírodou, ale i zároveň tuší, že je niečo čím sa líši.  

Túto teóriu ako prvý spracováva vedec a biológ, ktorý dal poznaniu o našej minulosti 

myšlienku, ktorou zmenil pohľad na človeka. Je ním Charles Darwin a prichádza s 

myšlienkou evolúcie. Dáva človeku na výber, či je dielom božím, alebo potomkom opíc,  

ktoré sa státisíce rokov vyvíjali.10 

                                                 
9 http://sk.wikipedia.org/wiki/Telo_(filozofia) 
10

 http://encyklopedia.sme.sk/c/893849/darwin-charles.html#ixzz2RHR7qZLQ 



21 

Ak sa teda líšime, v čom? V čom pramenia vlastnosti ktoré sú výsadou ľudí?  Zameriam sa 

na dušu a použijem pritom Aristotelové slová. 

 

"Duša je tej istej podstaty ako telo; je formou tela, je životným princípom. Duša (u rastlín 

vegetatívna, u živočíchov zmyslová, u človeka mysliaca) je podstatná a aktívna zložka 

indivídua, je bytostnou jednotou jeho prvkov. Keďže u človeka je navyše rozumová, 

umožňuje mu pochopiť a poznať jestvujúce ako jestvujúce, jeho najvyššie princípy, ktorých 

skúmanie patrí prvej filozofii či teológii." Aristoteles 

 

Všeobecná charakteristika duše podľa Wikipedie: 

"Duša (alebo v niektorých kontextoch nadvedomie) je v rôznych náboženstvách, 

filozofických smeroch a pod. označenie pre oživujúci princíp, najčastejšie človeka. Duša je 

nositeľ mravného a duchovného života a priesečník citu, vedomia a etiky ako bytostne 

individuálnych schopností. Pôvodne duša súvisela s dychom. V panteizme sa chápe ako 

životný princíp celej prírody. Podľa Aristotelovej filozofie je duša princípom života. V 

kresťanstve je duša Bohom stvorený ale bytostne individuálny princíp. Podľa Immanuela 

Kanta je duša transcendentálnou ideou, ktorá presahuje skúsenosť, ale podmieňuje 

možnosť ľudského konania." 11  

 

Podľa tejto teórie rozlišujeme dušu zvieraťa, rastlín a dušu človeka s tým rozdielom, že 

ľudská duša má privilégium, ktorým sa líši od iných živých bytostí.  Odlišuje sa myslením.  

Okrem toho je akýmsi dvojníkom  a túto dualitu možno nájsť vo všetkom živom. Telo, ako 

fyzický objekt  a duša, vo svojej podstate nehmotná a neviditeľná, považovaná za oživujúci 

princíp. No telo má ešte jedného dvojníka, ktorému je svet odkiaľ duša pochádza blízky. Je 

ním astrálne telo. Je prekvapivé, že sa časom objavuje i vysvetlenie tohto pojmu, ktoré je 

založené na racionálnom vysvetlení. 

  

"Astrálne telo je silueta hmotného tela človeka, útvar, vznikajúci fosforescenciou 

hmotného tela podmienenou pôsobením ďalších substancií a esencií prítomných v hmotnom 

tele. Jeho forma je vytváraná pojmami, s ktorými pracuje myseľ a vedomie človeka.  

Astrálne telo sa prejavuje v dvojakej forme: ako pasívny duchovný jav, samovoľné 

                                                 
11 http://sk.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1a#Z.C3.A1klad_du.C5.A1e 
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vyžarovanie bytosti zaťažené nižšími zreteľmi; ako jav žiarivý a fosforeskujúci, ktorý vzniká 

z nazhromaždených zásluh; zo zásluh vznikajú karmické sily, ktoré sú tiež energiou 

podliehajúcou personifikačnému procesu. Preto astrálne telo pokladajú za éterického 

dvojníka; jeho povaha je vyššia než astrálny dvojník, jeho súdržnosť je malá a podlieha 

teda rýchlemu rozkladu."12 

 

Vidíme že tieto procesy sú zložitým systémom, prepájajúcim fyzično a duchovno.  

Telesný dvojník spolu s dušou sú na opačnej strane našej hmotnej reality. Prehovára k nám  

a my na základe toho tvoríme. Výsledkom je umenie, umelecký prejav ktorý je na začiatku 

svojej cesty  individuálny, no časom sa  formuje pomocou kolektívneho  vedomia a tak 

vznikajú i dejiny umenia.  

Dejiny umenia, sa zaoberajú všetkým vôkol nás. Počas nich skúšame a hľadáme ideálnu 

formu. Tak ako v prípade architektúry, sochárskeho a maliarskeho umenia, tak je to i v 

prípade ľudského tela. Telo býva často práve tým prvým, čo meníme ak nám niečo 

nevyhovuje. A tak ako je to v prípade jedinca, tak je to i s kultúrou. Spracovanie tela v 

rôznych obdobiach, jeho prístup k nemu a hľadanie ideálu sú rozsiahlymi dejinami. 

V ďalšej časti nás zaujíma ako samotné ľudstvo v súvislosti s telom mení formu v priebehu 

dejín,  preto zhrnieme niektoré obdobia a spolu s nimi i prístup k telu.  

 

Prvé kroky smerujú do sveta pravekých ľudí, ktorý nám zanechali stopy, vo forme umenia 

na kameni v podobe malieb znázorňujúcich ich život. V praveku si človek ctí silu matky 

zeme, prírodu, ktorá mu poskytuje všetko potrebné a zvieratá pre ich silu. Vyznáva 

totemizmus, kedy je život kmeňa zjednotený so životom určitého zvieracieho druhu. 

Oblieka sa do ich koží, pretože verí že nadobudne ich schopnosti. Prvým záznamom 

človeka sa stáva telesná stopa, telesný otlačok na stene jaskyne. Chodidlo a ruka pre prianie 

úspešného lovu.  

Príchodom staroveku sa formujú civilizácie. Sú nimi hlavne Egypt, Mezopotámia a Kréta.  

Tu sa zviera stáva súčasťou božstva. Tie sa priamo odvíjajú od zvierat a získavajú tak i 

jeho vlastnosti i podobu. Zvieracia sila, vlastnosti a duša sa ocitá i vo svete mŕtvych. Viera 

v posmrtný život je najdôležitejším náboženstvom Egypta.  

Antická kultúra stavia do stredu záujmu človeka a kladie dôraz na harmóniu tela i duše. 

                                                 
12 http://sk.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%A1lne_telo 
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Dôležitou vedou bola "veda o duši" a spolu s ňou i kult  krásneho tela, ktorým je 

kalokagatia. Tá sa stará o telo i dušu zároveň, pričom ideálom tela sa stáva nahé, šľachovité 

a svalnaté telo s dôrazom na symetriu a vyváženosť. Tento ideál sa šíri najmä 

prostredníctvom sošného umenia a takto sú zobrazené i božstvá. Božstvá majú tento krát 

podobu človeka  a spolu s ňou mu prináležia ľudské cnosti a neresti.  

Následne kresťanstvo  prináša nové myšlienky. Myšlienka jediného Boha, pred ktorým 

sme si všetci rovní. Boha, zobrazujúceho sa v konkrétnom tele s ľudskou podobou. Boh 

mal syna, volal sa Ježiš. Prichádza na zem zvestovať lepší svet. Prostredníctvom tela okúsil 

bolesť a utrpenie, ktoré sa stáva vykúpením za hriechy ľudstva. Telo tvoriace schránku pre 

dušu, znázorňujúce bolesť, nakoniec splýva s ostatnou zemskou hmotou. Avšak jeho telo 

ožilo, vstal z mŕtvych  a v tom istom tele odchádza i do nebies. Tak, ako doposiaľ i v 

kresťanstve je duša nesmrteľná. Putuje do neba alebo do pekla, záleží od jej predurčenia 

životom, činmi a práve tento život, "život duše" je pravým životom. 

V období románskeho slohu  dochádza k odtelesňovaniu postáv. Ľudské telo, sa 

geometrizuje podľa základných telesných tvarov. No geometria prináša telu i strnulosť 

pohybu. Telo sa z veľkej časti  zahaľuje odevom a pokorne nasleduje svoju vieru a 

oddanosť, bez náznaku citu.  

Telesný pohyb, viditeľný v sošnom umení esovite sa vlniacich madon, je výsadou neskorej 

Gotiky. Tak ako gotické madony i ženské telo nadobúda ladné krivky a spolu s nimi i 

priestor pre telesný pohyb a vzdušnosť. V spoločnosti i v umení vyniká dualizmus ktorý sa 

zakladá na existencii dvojakosti svetov. Jedným je fyzický a hmotný svet so sídlom na 

zemi a druhým duchovný svet sídliaci v nebesiach. K nebesám sa dvíha architektúra a k 

nebesám sa snaží priblížiť i človek. Ideálom krásy sa stáva pomocou odevu predĺžená 

postava a štíhle telo.  

Prichádza novovek a spolu s ním i túžba po poznaní. V období renesancii sa necháva 

inšpirovať antikou. Človek si začína uvedomovať sám seba a svoje potreby. Realita tela sa 

opäť stáva záujmom. Telo sa začína objavovať i v nahej podobe. Je to práve sochárske a 

maliarske umenie, ktoré približuje tento ideál a spolu s nahým telom kladie dôraz na 

emócie. Ľudia chcú objavovať city, telesné požitky a spolu s nimi i rozkoš. Postavy k nám 

prehovárajú gestikou svojich tiel.  

V období baroka  sa  telu  pridáva  objem  a  zmyselnosť. Zvyšuje  sa  záujem  o  emóciu a 

 utrpenie a  bolestivé  prežitky   sa   stávajú   obdivuhodným   a   žiadaným  najmä v umení.  
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Rozvíja sa lekárstvo, ktoré vnáša do života vyhliadky na zlepšenie života a zdravotného 

stavu ľudí. Pomáha človeku spoznávať jeho vnútorne princípy o ktoré sa tu začína väčšmi 

zaujímať. 

Klasicizmus je opäť vlnou o antické myšlienky a zavrhuje barok. Kopíruje antickú líniu 

tela. Idealizuje ho, zušľachťuje a zjednodušuje jeho podstatu nastolením pravidiel. 

Príchod modernej spoločnosti  naďalej zvyšuje záujem o realitu. S príchodom realizmu sa 

do stredu záujmu stavia skutočný svet a stav spoločnosti. Človek a stroj.  

Spolu s rozvojom vedy a techniky prichádza i možnosť voľby medzi vierou a racionalitou. 

Človek sa nespolieha už vo všetkom na Boha, ale je sám zodpovedný za seba a svoje činy.  

Realita každodenného života. Následne realistickú podobu tela deformuje Moderna. 

Rozkladá telo na geometrické obrazce no zaujíma sa i o psychológiu. Odkrýva masky a 

nahliada do ľudského vnútra a intimita tela nie je prekážkou.13 

 

Zdobenie tela 

Kultúra vs príroda, človek už oddávna túžil vymaniť sa zo svojej prirodzenosti, prekonať 

prírodu a jej obmedzenia.  Jedným s takýchto prejavov je zdobenie, ktoré mu dávalo pocit 

inakosti, zvláštnosti a oslobodenia, pocit víťazstva kultúry nad človekom. Tento názor mal 

aj slávny religionista rumunského pôvodu  Mircea Eliate keď napísal:  

"Náboženský človek chce byt iným než ako sa vidí vo svojom prirodzenom stave." 

Skutočnosť, že svoje telá zdobili všetky známe ľudské spoločnosti, potvrdil v roku 1945 

americký kultúrny antropológ, George P. Murdock. V jednom zo svojich článkov 

vymenoval bohatý zoznam charakteristík, ktoré boli v histórii ľudstva zaznamenané u 

každej kultúry. Medzi 67 vymenovaných prvkov, ku ktorým napríklad patrí osvojenie 

osobných mien, dávanie darov, pohreby, varenie, inštitúcia manželstva,  je aj jeden, pre 

túto prácu zaujímavý, a to univerzálne zdobenie a úprava tela.  

Čo sa týka zdobenia tela musíme si ujasniť čo v dejinách ľudstva vplýva na spôsob a 

význam zdobenia. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že vplyv na zdobenie tela vykonali 

rasy, zemepisná poloha, ich kultúra a náboženstvá. Ďalej budeme konkrétnejší a zameriame 

sa na oblasti ktoré nám umožňujú lepšie porozumieť psychológii nahoty a ozdobovania sa, 

no ešte predtým  sa vrátime ku časti,  kde sme opisovali vnímanie nahoty.  Nedávno sme v 

súvislosti s ňou použili slovo intimita. Ďalej  je potrebné vysvetliť že intimita sa s ľudským 

                                                 
13  Harries, Karsten: Zmysel moderného umenia 
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telom spája najmä v súvislosti s odevom,  pretože nahé telo samo o sebe nevzbudzuje 

obzvlášť záujem, ale ako náhle  sa schováva pod šatom,  podnecuje  zvedavosť. Čím viac je 

telo zahalené, tým viac je sídlom hanby. Intímnym sa stáva každý pohľad na telo a jeho 

časti ktoré boli predtým zahalené. Je to vecou pôžitku. Pôžitku s niečoho čo nevidíme a 

nepoznáme. Páčia sa nám naše predstavy a tajomstvo ktoré skrýva zahalenie. Obliekanie a 

zahaľovanie tela prináša jeden so spôsobov dráždenia zmyslov.  

Ďalej sa budeme venovať druhému spôsobu vnímania intimity. Prejdeme pri tom k 

národom, kde je doteraz nahota prirodzenou súčasťou každodenného života a práve ich 

vnímanie intimity nespočíva v obnažení tela. Dr. C.H. Stratz v knihe Jak se ženy strojí, ich 

označuje za Nahé národy.  

Tieto národy sú úzko späté s prírodou, tak ako aj ich životný štýl. Ich poňatie nahého tela 

nie je sexistické, no napriek tomu pohlavný pud a zachovanie rodu považujú za posvätný 

čin, ktorému je všetko podriadené. Ich intimita spočíva v niečom inom, no nie je 

jednoduché to špecifikovať. Domnievame sa ale, že práve zdobenie tela s tým úzko súvisí. 

Zatiaľ čo odev je použitý hlavne pre účel zahalenia, zdobenie vyzdvihuje krásu tela, 

prirodzenosť a často zvýrazňuje alebo ochraňuje práve tie miesta ktoré súvisia s 

rozmnožovaním. Pretože erotické schopnosti zaisťujú plodnosť sú uctievané ako jedna z 

hlavných tvorivých síl sveta.  

 

"Predevším pud pohlavní sám o sobě je věc přirozená, ba ze stanoviska vědeckého 

vznešená. Konečným cílem jeho jediný nesobecký čin, jehož individuum je schopno: 

obětovati část své síly k zachovaní druhu, a dobrotivá příroda usnadnila mu tento úkol, 

připojivši k němu radost tvorivou, smyslnou rozkoš" C.H.Stratz 

 

Hľadanie si partnera pre zaistenie potomkov je dôležitou súčasťou života a krášlenie tela s 

tým nepochybne súvisí. Zdobenia tela tak plní erotickú funkciu , ktorá úzko súvisí i s 

funkciou estetickou. Ide o podnecovanie príťažlivosti a prezentácie svojej individuality. 

Vyzdvihnutie svojej jedinečnosti a krásy svojho tela. 

 

"Tento pud po ozdobě jenž je všem lidem vrozen, jenž vede díte, právě tak jako dřívějšího 

dětského člověka k tomu, že sahá po všem, co se leskne a je pestré, a zdobí tím sebe i své 

okolí, a který v nejvyšším svém vývoji vedl k výtvarnému umění" C.H.Stratz 
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Zdobenie je v tomto prípade prejavom radosti zo života a tak aj zo seba samého a čím viac 

sa človek raduje zo života, tým viac je pre okolie príťažlivým. V tomto prípade ide o 

individuálnu výpoveď duše a na základe nej si človek vyberá vhodného partnera, 

používajúc svoje telo pre ozdobu a zvýraznenia krásy svojho tela.  

V súvislosti s tým býva telo zdobené i v intímnych zónach, ktoré súvisia s rozmnožovaním. 

Sú to najmä oblasti ako napríklad ženské prsia, brucho, i priamo oblasť genitálií.  

 

"Jako  květy  nabývají  v  záři  sluneční  nejskvostnejších  barev,  tak  človek  radujúci  se  

ze života, zdobí sebe a své okolí, sice predevším to, co je mu nejmilejší, vzácné "Já" 

C.H.Stratz 

 

V 60. rokoch 20. storočia napísal známy zoológ a etológ menom Desmound Morris knihu s 

názvom „The naked ape“ v preklade „Nahá opica“.  V nej sa zameral na človeka hlavne 

pohľadu  zoológa, no zaujímavosťou je, že popri zoológii vyštudoval aj maliarstvo a teóriu 

umenia. Tieto dva okruhy záujmu, živočíšnosť a vnútorný život človeka sú pre zaoberanie 

sa nahotou človeka v kontexte s umením v tejto práci prospešné. Preto uvádzame jeho 

definíciu účelu zdobenia tela:  

"U nahé opice je rozšířeným jevem zkrášlování těla k účelům sexuálním, společenským 

nebo útočným"  Desmound Morris 

Doteraz sme spomínali zdobenie pre účel sexuálny. V nasledujúcich riadkoch sa budeme 

venovať zdobeniu pre spoločenské účely. Spoločnosť zo sebou prináša konfrontáciu. Tam 

kde ľudia bývajú pohromade, vzniká  nový druh hanblivosti a tým je nedostatok ozdoby. 

To je i dôvodom vzniku ješitnosti a túžbe byť  čo najkrajším a najbohatším. Tak sa 

nedostatok ozdoby stáva hanbou. Je to záležitosť mužov i žien a vzájomne sa konfrontujú 

prostredníctvom bohatstva a krásy, čo sa stáva postupom času i znakom ľudskej ješitnosti.  

"Muž zdobí se zuby, spáry, a kožemi skolených zvířat, aby se honosil před ostatními svou 

silou, žena zdobí se kvetinami, aby v očích mužu  byla rozkošnejší než její sestry, a posléze 

oba pyší se statky, jimž vynikají nad jinými, kterými méně přálo štěstí a náhoda."14  

Človek pomocou ozdoby prezentuje svoje bohatstvo, svoje postavenie ale i prináležitosť k 

viere, kmeňu, národu. Tak ako prostredníctvom ozdoby komunikujú ľudia, tak komunikujú 

navzájom rôzne kmeňové spoločenstvá, etniká a dokonca i národy. Pre tieto účely máva 

každá spoločnosť svoje charakteristické znaky, ornamenty ktoré môžu mať i svoju  
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 C.H.Stratz, Jak se ženy strojí 
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špecifickú symboliku. Na základe toho vznikajú i rôzne pravidlá a hierarchia. Štatutárne 

označenie, či už panovníka, bojovníka, alebo sluhu. Ozdoba teda určuje status a často má 

striktné pravidlá.  

Ďalšou spoločenskou črtou, ktorá sa javí v dávnejších kultúrach je skutočnosť že muž sa 

zdobí viac ako žena. Podľa štúdie americkej feministickej antropologičky Sherry Ortnerové 

"kultúra je vec mužská a príroda ženská". Tradične vnímaný nositeľ kultúry muž, je teda 

ten čo sa prezentuje ozdobou. Ozdoba mu ale slúži ako znak svojej sily a prostredníctvom 

nej sa chce zdať čo najsilnejším.          

"Kdežto u muže jeví se hlavne snaha, nabýti ozdobením těla vzezření co možno silného , 

marcinálneho, žena chce tím docíliti docela jiného účelu, chce totiž zdáti se co 

najkrásnejší" C.H.Stratz 

Zamyslíme nad tým prečo je to tak.  Prečo práve muž je ten čo sa zdobí? Na úvod nazveme 

tento spôsob zdobenia za účel útočný, ďalej vysvetlím v čom spočíva jeho podstata.  

Muž a žena sa líšia svojím životným predurčením. Ako sme sa už dávnejšie dozvedeli, pre 

človeka je dôležité tvoriť. Tento pojem má dva významy. Žena tvorí pomocou prírody, 

pomocou svojho tela, dáva možnosť zrodeniu nového človeka, je tak pre ňu najdôležitejším 

posolstvom darovať život, ktorému je všetko podriadené. Muž tento život chráni, je 

ochrancom i lovcom. To ho predurčuje byť silným a schopným obrániť svoju rodinu. 

Okrem toho je agresívnejší, odvážnejší, súťaživejší a sebavedomejší ako žena. Každý muž 

má v sebe od narodenia vodcovské schopnosti. Túži po uznaní a túži sa líšiť. Preto je u 

neho viac vyvinutý individualizmus, na rozdiel od žien, ktoré si pomáhajú a sú 

spolupatričnejšie. Všetky tieto vlastnosti, pripísané mužskej povahe, súvisia s egom a práve 

ego je hybnou silou kultúry.  

Vrátime sa pri tom ku zdobeniu. Čo sa týka sveta prírodného, konkrétne živočíšneho, 

môžeme sledovať iné správanie ako poznáme dnes. Dnes je to práve žena ktorá vábi muža 

svojou ozdobou. No v prírode, je vecou samčeka vábiť samičku. Samička v šate 

nenápadnom, schováva sa a pozoruje. Samček sa preukazuje schopnosťami, ktoré ju majú 

presvedčiť o tom, že je pre ňu vhodným partnerom. Týmito schopnosťami je jeho zdatnosť 

i sila. Silu preukazuje bojom. No sila je i viditeľná. Na výzore záleží. Svedčí o tom  

nafúknutá hruď  leva alebo krása a veľkosť jeleních rohou.  

Uvedieme ešte jeden príklad. Na našej Zemi existuje zvláštny a špecifický druh vtákov. Sú 

nimi rajky. U samcov  rajek  sa môžeme stretnúť s pestrým a výrazným sfarbením pierok 

ktoré majú za úlohu osloviť samičku. No nie len prostredníctvom sfarbenia a krásy peria 

oslovujú opačné pohlavie. Ich predvádzanie sa spočíva v tom, že preukazujú svoju 
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schopnosť vytvoriť čo najkrajšie hniezdo, čo najkrajší priestor pre rozmnožovanie sa, 

vychovávanie a dospievanie mláďat. Majú zmysel pre krásu, vnímajú farby a vedia s nimi 

narábať. V ríši zvierat práve vtáky majú najväčší zmysel pre určitú estetiku. Okrem citu pre 

krásu svojho tela, je to i spev a tanec, ktoré sa približujú umeniu ľudí. Každopádne ale 

vieme povedať že vo svete prírody a zvierat je ozdoba práve vecou samca, prezentujúc tak 

svoju silu a výnimočnosť.  

Je to tak i vo svete ľudí. Ľudia žijúci v prírode prirodzeným spôsobom tento jav nasledujú. 

Muž má prirodzene potrebu bojovať a potrebuje sa konfrontovať, porovnávať, merať si 

sily. Ako i muž, tak i spoločenstvo mužov. Ako spoločenstvo, tak i národy. Boj je iba 

mužskou záležitosťou. Spočíva v sile, šikovnosti, a technike. No útočnosť sa prejavuje i 

vizuálne. Muž svoju silu a zdatnosť vyzdvihuje ozdobou. Zastrašuje ňou a pýši sa ňou. Je 

jeho vyznamenaním. Táto ozdoba býva výsadou predovšetkým samotných náčelníkov, 

bojovníkov ale i lovcov. Od krvou sfarbenej tváre prvotného lovca až po dnešný pozostatok 

tohto zvyku v odznakoch osobnej hodnoty.  

 

Ďalšou s funkcií, ktorá súvisí i zo všetkými doteraz spomenutými spôsobmi zdobenia tela, 

je funkcia rituálna. Stretávame sa s ňou najmä u domorodých obyvateľov kmeňových 

spoločenstiev. Zdobenie je často spojené s prechodovými rituálmi tzv, rituálmi iniciačnými. 

Obradným a nezabudnuteľným momentom zmeny, prijatia do určitej skupiny, opustenie 

detstva a najmä vstupu do dospelosti, ktorý je u mužov najčastejšie spojený s loveckými 

schopnosťami a u žien s príchodom prvej menštruácie. 

Toto prechodné obdobie je obvykle symbolizované novým odevom, pomaľovaním tela 

farbami alebo hlinou, vyrazením zubov, pomazaním krvou, zmenou mena alebo 

skarifikáciou a tetovaním. Väčšina týchto spôsobov vyžaduje obeť krvi ako dar vlastnej 

životodarnej tekutiny.15  Tento proces má vyskúšať silu, zdravie a odolnosť jedinca. Často 

práve v tomto prípade je žiadaná technika zdobenia tela, ktorá spôsobuje bolesť. Bolesť je 

práve to čím si musí dotyčný prejsť, to čo musí zvládnuť a následne sa stáva 

znovuzrodeným. 

Pri tomto spôsobe sa využíva najčastejšie technika zdobenia tela pomocou tetovania a 

skarifikácie z toho dôvodu, že je trvalá a zaznačí túto skúsenosť na tele, na celý život. 
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 Richlík,2005, str.41   
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Už veľmi dávno ľudia verili i v to že tetovanie, skarifikácia, alebo natieranie tela farbami či 

hlinou môže mať kozmetické alebo liečebné vlastnosti. V prípade kozmetickom sa 

pokožka natierala rôznymi zmesami s pridaním farbiva, hliny, či rastlín. Týka sa to rôznych 

oblastí, kde sa využíva táto schopnosť doteraz. Jednou z nich je Afrika. Už v starovekom 

Egypte si ľudia natierali telo rôznymi olejmi, ktoré boli sfarbené pomocou pridania bylín i 

pridaním vonných silíc. Ďalším príkladom je natieranie hlinou, ktoré okrem ozdoby často i 

chráni pokožku pred slnkom a hmyzom. Alebo v neposlednom rade maľovanie hennou, 

teda bylinou, ktorá má okrem iného blahodárne účinky na kožu a používa sa na rôzne 

druhy ekzémov. V prípade tetovania, je to i znalosť podobná akupunktúre, ktorá sa využíva 

pre bodovú stimuláciu, pre ozdravenie napr. orgánov. Vzhľadom k nálezu na najstaršom 

tetovanom tele múmie s názvom Ötzi, sa predpokladá, že toto tetovanie bolo umiestnené 

práve na miestach významných akupunktúrnych bodov. Tetovaním sa teda pomocou 

akupunktúrnych bodov pravdepodobne uzdravovalo telo. Podobný príklad môžeme vidieť i 

u Eskimákov, ktorí verili, že každá časť tela, má svoju dušu a choroba pramení zo straty 

niektorej z duší. Duše mali svoje sídlo v kĺboch, na krku, ramenách, lakťoch atď.  a preto 

boli tetované .16  

Miesto ktoré bolo postihnuté sa označovalo kruhom, aby sa choroba nemohla šíriť ďalej a 

symbol kríža mal zase za úlohu chorobu prerušiť.  

Vypaľovanie kože, teda skarifikáciu, pre podobný účel, používajú napríklad Tibeťania, 

ktorý takýmto spôsobom liečia reumatické artritické ochorenia. Rozžeravené železá 

prikladajú na postihnuté miesto.  

Preventívno-ochranná funkcia súvisí taktiež so zdravím, ako fyzickým tak i psychickým.  

Prejavuje sa takmer na všetkých  miestach, kde človek verí v rôzne zlé sily, entity a zlých  

duchov. Ľudia sa chcú ochrániť pred nimi, či už je to prostredníctvom farby, symbolov, 

znakov, alebo len samotným pomaľovaním určitej časti. Často sa to týka najmä otvorov v 

tele, ktorými sú najmä  miesta ako ústa, nos, uši a pupok. Tie sú miestami, kadiaľ môžu 

tieto zlé sily preniknúť. Tento druh zdobenia môžeme vidieť napríklad u maorských žien, 

ktoré si pomocou tetovania na bradu vytvárajú čiary slúžiace ochrane. Ďalším z miest, 

ktoré je chránené zdobením sú pohlavné orgány žien a najmä miesto kde sídli maternica. 

Miesto vývinu dieťaťa. Na tomto mieste sa používajú rôzne symboly odpudzujúce zlé sily.  
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Ďalej sa zoznámime s posmrtnou funkciou zdobenia tela. Začneme tibetským príslovím. 

"Hovorí sa, že keď zomrie ten, kto je tetovaný, môže svoje tetovanie predať v raji."17 Podľa 

toho vieme že označenie tela, napr. tetovaním, prechádza s nami do sveta mŕtvych a i tu 

sprostredkováva odkaz. Býva to často označenie podľa ktorého nás nachádzajú a 

identifikujú naši blízki vo svete mŕtvych, alebo podľa kmeňa Kayanov v Thajsku mení sa 

na žiaru, ktorá má poskytnúť svetlo pri ceste do sveta duchov. Ten kto nemá tetovanie je 

odsúdený k večnému blúdeniu v ríši tieňov.18   

To súvisí s nadprirodzenými silami a s ďalším spôsobom zdobenia tela, majúcim magickú 

funkciu . Tá patrí u primitívnych národov k jednej z najdôležitejších a týka sa i niektorých 

doteraz spomenutých spôsobov. Magické a nadprirodzené sily sa môžu spájať i s vierou 

alebo náboženstvom. Najčastejšie  to súvisí so spodobňovaním božstva, symbolov, 

nápisov, ktorým sa pripisuje určitá moc. Na základe toho človek verí, že privoláva túto silu 

a nadobúda niečo nadprirodzené. Uvedieme jeden kuriózny spôsob tetovania, ktorý má iba 

magickú funkciu, pričom stráca funkciu ozdobnú z toho dôvodu že sa jedná o tzv. 

neviditeľné tetovanie. Toto tetovanie je zriedkavo využívané v Thajsku a spočíva v 

tetovaní sezamovým olejom, ktorý tvorí na tele len neviditeľnú líniu a tak stráca i 

dekoratívnu funkciu. Najčastejšie sú na telo tetované rôzne mantry, ktoré sú tichou 

modlitbou na ľudskej pokožke.  

Maskovacia funkcia sa týka predovšetkým maľby na telo, alebo lepšie povedané, 

natieranie i tela rôznym materiálom , najčastejšie priamo z prírody. Býva výsadou mužov, 

pretože súvisí s bojovaním alebo lovom zvierat. Muži sa natierajú hlinou, aby splynuli s 

prostredím. Dodnes môžeme vidieť tento pozostatok u vojakov, ktorý si zelenou a čiernou 

farbou natierajú tvár a s použitím vegetácie im táto premena pomáha prežiť.  

V prípade lovcov sa môžeme stretnúť i s maskovaním tela, prostredníctvom napodobenia 

zvieraťa, najmä v tropických oblastiach. Môže súvisieť aj s funkciou magickou, keď sa sila 

spodobeného zvieraťa má preniesť na lovca a tak mu zabezpečiť úspešný lov.  

V prípade tetovania sú majstrami maskovania Maori, ktorý si tetujú tvár, aby narušili 

kontúry pravidelnej tváre a tak sú nepriateľom horšie viditeľní. No naopak, táto vizuálna 

premena tváre zvýrazňuje najmä oči a ústa, ktoré im slúžia na zastrašenie a tak sú účelom 

útočným.   
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Miesta zdobenia tela 

Ešte nám zostáva priblížiť skutočnosť, že zdobenie a najmä maľovanie tela, v prvom rade 

záleží od toho do akej miery je telo zahalené. Vieme, že zdobenie je najrozšírenejšie v 

oblastiach kde ľudia nezahaľujú svoje telo odevom. Tu je i potenciál prezentovať svoju 

ozdobu, takže prirodzene, telo je ozdobené vo väčšej miere ako zahalené. Naopak tam, kde 

sa telo zahaľuje do odevu, používajú sa najmä šperky, no v prípade maľby na telo, 

tetovania a skarifikácia, zdobia sa oblasti, ktoré sú odkryté a viditeľné. Najčastejšie sú to 

ruky, nohy, hlava, tvár, predlaktie a horná časť pŕs. Ako príklad by sme mohli uviesť 

moslimské ženy, ktoré sa vo väčšej miere zahaľujú, no práve ruky, ktoré sú odhalené sú 

pomaľované zložitými ornamentmi pomocou henny. 

Avšak napriek tomu, poznáme etnikum, ktoré sa zdobí i pod zahaleným telom. Sú to 

Eskimáci, ktorý pod zvieracími kožušinami a vrstvami odevu schovávajú tetovania. 

Existuje ale vysvetlenie, že Eskimáci sa vo svojich príbytkoch pohybujú nahí a tak ani táto 

ozdoba nezostane bez obdivu.  
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Body painting 
 

Doposiaľ sme sa zaoberali vzťahom človeka ku svojmu telu založeného na kreativite, zo 

všeobecného hľadiska zdobenia tela. Spomenuli sme pri tom jeho rôzne spôsoby, techniky 

i dôvody,  ktoré ho vedú ku kultivácii svojho tela. Ďalej budeme  konkrétnejší. Radi by sme 

písali o jednom z umení, ktoré oslavuje prirodzenú krásu ľudského tela, telesnosti a tak i 

radosti zo svojho samotného bytia. Toto umenie je umením maľby na telo a nazývame ho 

body painting. Body painting zo všeobecného hľadiska nedefinuje žiadna kultúra ani 

konkrétne obdobie. Je obľúbeným skrášľovacím prostriedkom v takmer každom prostredí i 

keď si to možno neuvedomujeme. V prvom rade spomenieme prostredie samotnej prírody, 

pretože  práve  v  nej  nachádzame zrod človeka a tak i jeho prvé  kroky k  umeniu.      

Človek žijúci na zemi, má okolo seba všetko čo potrebuje. Príroda mu poskytuje domov, 

potravu, vodu, kyslík, svetlo... Jednoducho má všetky existenčné podmienky, potrebné pre 

život a rozmnožovanie sa. No už vieme, že tento hmotný svet má i svojho "dvojníka" a v 

súvislosti s ním sme spomínali i potrebu človeka tvoriť. Pre túto potrebu, nachádza v 

prírode aj to, v čom vidí tvorivý potenciál. Necháva sa inšpirovať jej krásou a 

rozmanitosťou a svoje telo ozdobuje všetkým  tým čo sa mu páči, alebo tým, čo považuje 

za liečivé či magické. Tak to je u ozdoby a tak to je v prípade farieb. Farba pochádzajúca s 

prírodných  zdrojov v podobe farebných pigmentov je pre človeka vzácnym ozdobným, 

prostriedkom. Tieto pigmenty sú vyrábané z rôznych  bylín,  kôry,  koreňov, listou plodov 

alebo kvetov. V prípade minerálov je to napríklad hlina, krieda, popol alebo prášok 

vytvorený drvením rôznych kameňov či polodrahokamov a tak ako vo svete rastlín i vo 

svete zvierat a živočíchov o čom svedčí napríklad purpur, majúci pôvod v mäkkýšoch, 

alebo karmín získavaný z hmyzu.   

Príroda  nám  tak ponúka  svoju  pestrú  paletu  farieb. Prostredníctvom nich nám tak 

sprístupňuje tvorivú cestu, na ktorú sa môžeme vydať do sveta plného vnemov a emócii. 

Prostredníctvom svojej duše, ktorá doslova túži po umení, sa realizuje všade vôkol seba. 

No kde je ale začiatok tejto cesty?  Začnime  od  seba. Čo hmotné  je  pre  nás  bližšie  ako 

svoje vlastné  telo?  Telo vlastníme a zároveň sme telom. Naše telo,  môže  byť  tým,  čím 

chce byt naša duša. Práve maľba na telo je pre to vhodným prostriedkom. Pomaľovaním 

svojho tela ľudská bytosť uskutočňuje  určitú premenu ktorá nám, i našej duši 

sprostredkováva  skúsenosť alebo zážitok.  
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Farba ľudskej pokožky a vzťahy jednotlivých farieb  
 

Farba ľudskej pokožky, nás už sama o sebe vizuálne vymedzuje. Naša pleť, či už čierna, 

biela, alebo žltá vplýva na to, akým spôsobom sa rozhodneme skrášľovať telo a aké farby 

pri tom zvolíme. Vedie nás k tomu spontánna voľba, intuícia, osobný alebo všeobecný 

vkus. Sami najlepšie vieme čo svedčí našej pokožke. Chceme sa i líšiť a tak ako chce 

vynikať človek v spoločnosti, tak chce vyniknúť i skupina ľudí. Tak ako skupina ľudí, tak i 

určité etnikum alebo národy. Tak je to i s našou farbou pleti. Vieme, že sa líšime a radi 

tejto  skutočnosti dopomáhame. Tak ako sme už spomínali nedávno, každá ľudská rasa, 

alebo etnikum, rado zvýrazňuje svoje osobité črty. Pri maľovaní na telo sú teda všeobecne 

využívané tie farby, ktoré zvýrazňujú jeho prirodzenú farbu a vrodenú rasovú alebo etnickú 

odlišnosť.  

To býva docielené dvoma spôsobmi. Jedným je využívanie kontrastných farieb a druhým 

spôsobom podporenie pôvodnej farby pleti použitím rovnakej alebo podobnej farby. 

Pri maľbe na telo sa s používaním kontrastných farieb môžeme stretnúť veľmi často a 

často to bývajú tie najpestrejšie kombinácie zdobenia tela. Môžeme to vidieť napríklad u 

čiernej rasy, kde patria afrikánci. Africký kontinent odhaľuje najširšiu škálu zdobenie tela 

na svete. Vzácnu dokumentáciu z tohto prostredia nám prináša výskum fotografickej 

dvojice Carol Beckwith a Angela Fisher. Obe cestovateľky vykonali 30-ročný výskum po 

celom kontinente Afriky. Ich počínanie skúma a dokumentuje maľovanie na telo, a 

zoznamujú nás s nesmiernou rozmanitosťou tohto umenia. Ich dokumentácia  prirodzene 

vyzdvihuje krajiny a etniká, ktoré najintenzívnejšie maľujú svoje telá pre rôzne príležitosti.  

V prípade využitia kontrastnosti zdobenia uvedieme napríklad kmeň v oblasti Etiópie 

zvaný Surma alebo tiež kmeň Karo no i ďalšie kmene, ktoré sa spolu s nimi nachádzajú pri 

rieke Omo. Tu sa stretávame s ľuďmi, ktorých pokožka je veľmi tmavá až čierna a práve to 

vysvetľuje obľúbenosť používania hmoty bielej farby, ktorá je v tejto kombinácii 

mimoriadne výrazná. Touto hmotou je biely kaolín alebo šedý popol. Kaolín je prírodné 

farbivo s obsahom ílu a iných minerálov z pôdy a tu ho považujú za "potravu bohov" a 

veria, že pomocou tejto farby, môžu vstúpiť do duchovného sveta bohov. Farbivom sa 

maľuje na telo pomocou pohybu rúk, najmä prstov v tvare malých i veľkých vlnoviek, čiar, 

alebo v podobe bodiek nanášaných pomocou paličiek a rastlín.  
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Maľba pomocou rúk a rastlín (Surma, Karo, oblasť Etiópie) 

 

Biela farba je veľmi obľúbenou a vzácnou farbou tmavých ľudí. Je obľúbená svojou 

kontrastnosťou a výraznosťou na ich pokožke, ale to nie je jediný dôvod. Má schopnosť 

rozjasniť a zvýrazniť i farby okolo seba. Možno práve preto sa popri nej u afrikáncov 

využívajú najmä základné farby, teda červená, modrá, a žltá. Farebný celok je tak omnoho 

pestrejší a v kombinácii s ich čiernym telom tvorí harmonický celok. Obsiahnutie celej 

tejto farebnej palety je viditeľné napríklad vo východnej oblasti Afriky, konkrétnejšie v 

Tanzánii a Keni. V tejto oblasti sa okrem iných nachádza i kmeň, známy svojím bohatým 

zdobením tela. Telo je tu ozdobené celou škálou farieb, pomocou maľby ale i pomocou 

zložitých šperkov. Nazývame ich Masajovia.  

 

Opačným prípadom je svetlá pokožka patriaca bielej rase ľudí. Na svetlej koži dobre 

vynikajú najmä tetovania a preto sa doteraz tešia veľkej obľube. Najobľúbenejšou 

tetovacou farbou je čierna, ktorá cez vrstvu pokožky presvitá a jej farba mení sa na mierne 

namodralú. Čím je kontrast medzi farebnosťou tetovania 

a farebnosťou  pokožky väčší, tým je tetovanie výraznejšie 

a atraktívnejšie i spolu s jeho nositeľom. V prípade 

farebného tetovania, ktoré je taktiež obľúbeným u bielych 

ľudí, bledá pokožka umožňuje dokonale rozvinúť svoj 

farebný potenciál.  

Tento princíp môžeme vidieť i v prípade samotného líčenia 

a upravovania sa bielych žien. Pomocou kontrastnej farby 

ku svojej pleti, teda čiernej, alebo inými farbami, si 

zvýrazňujú napríklad oči pomocou linky, farbia obočie 
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alebo vlasy. Ženská tvár  so zvýraznenými líniami, sa tak zdá krásnejšia a atraktívnejšia. 

No niekedy  postačí i ozdoba nazývaná muška, ktorá v období rokoka zdobila šľachtu, v 

podobe malej čiernej bodky vynímajúcej sa na bielej pleti.  

 

Doteraz sme spomínali maľovanie na telo spôsobom, ktorý farbu ľudskej pokožky zvýrazní 

najmä prostredníctvom farebného kontrastu. V nasledujúcej časti sa budeme venovať 

druhému spôsobu ako podporiť svoju rasovú prináležitosť a tým je podporenie pôvodnej 

farby pleti použitím rovnakej alebo podobnej farby. Začneme rasou žltou a bielou a 

pokúsime sa nahliadnuť do dejín umenia. V umení Etruskom, Gréckom, Egyptskom, 

Indickom, Čínskom i Japonskom sú muži vyobrazený väčšinou tmaví, hnedí alebo  mierne 

žltí, kdežto ženy sú svetložlté alebo biele. Nie je to tým, že by bol ich rozdiel vrodený. 

Belosť ženskej pokožky sa niekedy zvýrazňuje tým, že žena ostáva viacej doma a jej pleť 

nie je opálená. Žena tak svoju pleť bieli. To je jedným zo spôsobov nadobudnutia bledého 

vzhľadu pokožky. Ďalším obľúbeným  je i púdrovanie a farbenie tváre nabielo. 

 

Biela pokožka chce byť bielou a čierna čiernou. Ako opozitum k bielej, spomeniem opäť 

krajinu "čiernych ľudí". Spomínali sme, čo čiernej pokožke svedčí, no doteraz sme sa 

nezmienili o jej tetovaní. Tetovanie čiernej pokožky je slabo viditeľné a v Afrike, je len 

málo využívané. U afrikáncov sa preto často stretávame omnoho viac so skarifikáciou ako 

s tetovaním a to z toho dôvodu, že jazvy na tele sú v tomto prípade omnoho výraznejším 

spôsobom ozdoby. Ďalej je to i preto že ich pokožka sa správa inak ako naša a má silnú 

náchylnosť k väzivovému bujneniu a tvorbe jazvových nadurenín. Jazvy, vo forme 

výstupkov na koži, tvoria často zložité obrazce, na rôznych častiach tela a to určuje aj ich 

význam. Táto technika súvisí najmä s iniciačnými obradmi alebo s ochranou človeka pred 

zlými silami. I v takýchto, ale i v iných prípadoch sa však všeobecne snaží i o vyzdvihnutie 

prirodzenej krásy ľudského tela i jeho povrchu. Pokožka po nej zostáva vo svojej pôvodnej 

farbe, no v niektorých prípadoch sa do týchto "zdobných rán" pridáva i popol pre sčernanie 

narušenej kože, to znamená že v tomto prípade ju môžeme považovať tiež za spôsob 

zvýrazňujúci prirodzenú farbu pleti.  

 

Zostávajúc u čiernej rasy, spomenieme iné z obľúbených spôsobov zvýraznenia vlastnej 

farby pleti. Tým je napríklad natieranie sa popolom či hlinou tmavej farby, alebo rôznymi 

olejmi a emulziami, ktoré robia pleť ešte tmavšou, pestrejšou a lesklejšou. Oleje bývajú 

obohatené o rôzne farbiace zmesi, bylinky a voňavé silice ktoré majú mnohých prípadoch 
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za úlohu odpudzovať hmyz alebo kozmetický zámer.  Ako príklad môžeme uviesť ľudí 

kmeňa Himbov, žijúcich v Namíbii, ktorý denno-denne svoje telo natierajú zmesou masla, 

okru a rastlín, čo im dáva špecifický vzhľad. Chránia tak svoje telo pred slnečným 

žiarením, no najmä pomocou tejto zmesi upravujú celé svoje telo vrátane zložitých účesov. 

Svojej tmavej pleti tak dávajú okrovo-červený nádych.  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ženy kmeňa Himbov, Namíbia 

 

Červená je farbou všeobecne obľúbenou u všetkých národov. Je farbou krvi a 

pravdepodobne bola prvým vyznamenaním lovca, keď sa vracal z lovu.  Už vieme, že 

najprv sa ozdobuje muž. Sme teda na začiatku. Červená, je základnou farbou života - prvou 

farbou na tele muža- lovca. Táto farba je obľúbená i preto že je ľahko dostupná, dá sa 

ľahko zaopatriť a hodí sa ku každej farby pleti. Od najsvetlejšej bielej, cez žltú, k 

najtmavšej čiernej. 

V súvislosti s ňou, spomeniem najskôr austrálsky kontinent. Jeho pôvodní obyvatelia tzv. 

aborigéni sú rasy zmiešanej, čierno-žltej tzv. australoidnej. Ich pokožka je skôr žlto-hnedá 

a v tomto prípade dáva vyniknúť celej škále farieb vrátane bielej a čiernej, avšak i tu 

môžeme vidieť uprednostnenie farieb podobných svojej pleti. Domorodé národy Austrálie 

po celé generácie využívajú popri iných farbách najmä červené a žlté okre - pigmenty 

získané z hliny sfarbenej s minerálmi oxidov. Sú to najmä kmene v oblasti Papua Nová 

Guinea. Tu maľovanie na telo spolu s inými doplnkami tvorí jednu z najpestrejších podôb 

tohto umenia. 
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                                  Papua Nová Guinea, maľba na tvár pri slávnostnej príležitosti 

 

Domorodý obyvatelia tejto zeme maľujú svoje telo pre slávnostné príležitosti ale i v 

bežnom živote. Sú známi najmä pestrými kombináciami farieb.  Vo farebnej škále sa 

nachádza najmä žltá, červená, modrá, a biela. No ich farba pleti necháva vyniknúť i čiernej 

farbe, ktorú používajú najmä pre linky medzi farbami, alebo tvorí línie po celom tele. Sú 

známi najmä maľovaním na tvár a nespočetne zložitými dekoráciami, šperkami a 

doplnkami z prírodných materiálov a živočíšnych produktov, ako pierka, kly, kosti alebo 

zvieracia srsť.19  

 

Ďalej prejdeme na americký kontinent, kde je opäť červená farba všeobecne obľúbeným 

farbivom. Vieme, že pôvodným populačným obyvateľstvom boli Indiáni a vieme i to, že 

ich pokožka sa označuje za červenú, z čoho následne vzniká i názov  "červenokožci". 

Názov však nesúvisí s ich farbou pleti. Ich pleť je skôr žlto-hnedá ako červená a skôr ide 

takisto o zvýraznenie plemenného znaku. 

 

A to nás sprevádza vo všetkých kultúrach i etnikách maľujúcich po svojom tele, v Severnej 

i Južnej Amerike. V oblasti Brazílie a amazonského pralesa je to napríklad kmeň 

domorodých ľudí nazývaných Kayapo. Tu sa červenou farbou maľuje na tvár, alebo 

konkrétne cez oblasť očí alebo čela. Podľa niektorých antropológov sa červená farba v 

prípade týchto ľudí používa  najmä pre okrajové časti tela, ktorými sú ruky, nohy a tvár, 

pretože sa považujú za zmyslové rozhranie zo svetom. Ich červené farbivo pochádza zo 

zmesi ovocia a olejovej farby. Ostatné telo farbia pomocou čierneho - modrého farbiva, 

ktoré pochádza s rastliny genipapo. Maľujú sa ním najmä rôzne geometrické vzorce po 

celom tele, alebo zvislé čiary, ktoré sa rôzne kombinujú.  

                                                 
19 http://web.prm.ox.ac.uk/bodyarts/index.php/temporary-body-arts/body-painting 
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V týchto kmeňových spoločenstvách je zvykom, že ornamenty maľujú ženy. Na nanášanie 

farby používajú napríklad struk kukurice, alebo palmové listy ktorými robia odtlačky na 

telo.20  

 

Ďalej je to oblasť Južnej a Strednej Ameriky. Zdobenie tela v celej tejto oblasti v minulosti  

plnilo najmä sociálnu funkciu, čo je pravdepodobne dôsledkom civilizácie, alebo 

spoločenstva viacerých ľudí. Touto civilizáciou sú Aztékovia a nachádzala sa na území 

Mexika, kde doteraz môžeme vidieť pozostatky ich ríše. Táto civilizácia, bola známa  

obľubou dekorovania svojho tela všetkými možnými spôsobmi, ktoré veľmi prísne určujú 

status človeka a jeho porušenie je potrestané.  

Aztécka kultúra prikladá veľkú moc Slnku,  ktoré je ich samotným božstvom. Pohyb slnka, 

má vplyv i na farebnosť umenia, ktorá sa odráža i pri maľbe na telo. Čierna farba 

symbolizuje božstvo severu, červená farba - božstvo východu, modrá - božstvo juhu a biela 

alebo zelená je božstvom západu.21 Oslava východu slnka a všetko s ním  spojené je v tejto 

kultúre najdôležitejším posolstvom. Východ slnka, spojený s červenou farbou je oslavou 

každého dňa. Opäť sa stretávame s červenou farbou, ktorá sa objavuje i na tele. 

Pomaľovanie je záležitosťou i bežného dňa a pre takéto zdobenie sa používa farbivo 

vyrobené z bylinného prášku henny, ktorá tvorí linky a ornamenty po celom tele i na tvári.  

V prípade maľby na telo sú to najmä Mayovia, ktorý sú známi svojou krutosťou.  

S ňou súvisí i krv a červená farba je jej symbolom. Nachádzajúca sa na ich tele, dodáva silu 

a je blízka ich povahe. V kombinácii s čiernou ju používajú najmä bojovníci. U žien 

môžeme vidieť farbenie si zubov červenou farbou pomocou drvených tiel miestneho 

hmyzu, čo bolo považované za sexuálne príťažlivé a tiež natieranie tváre alebo nôh žltým 

voskom. Ďalšou obľúbenou farbou bola modrá,  ktorou sa natierali najmä duchovní 

vodcovia, ale boli ňou natieraní i zajatci iných kmeňov. Telá žien i mužov boli okrem 

pomaľovania zdobené spolu s najrozmanitejšími doplnkami, šperkami a zložitými  účesmi.  

 

Doteraz sme spomenuli rôzne kúty sveta, no ešte nám zostáva priblížiť oblasť Ázie. 

Spomedzi kultúr s dlhoročnou tradíciou maľby na telo ktoré sa v Ázii nachádzajú 

uprednostníme Indiu.  

                                                 
20 http://www.actionbioscience.org/environment/goodale.html 
21 http://www.jocelynmorera.com/mesoamericanart 
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India je krajinou kde sa často stretávame s chudobou vládnucou medzi ľuďmi. No napriek 

tomu v sebe ukrýva nesmierne bohatstvo. Je plná tajomstiev a spirituality, ktorá doslova 

rozkvitá pod rukami ľudí. Radi by sme začali festivalom, ktorý je veľavravný o ich povahe. 

Je ním festival s názvom Holi, ktorý je známy ako festival farieb. Je hlavným festivalom 

hinduistického náboženstva a oslavuje začiatok jari.22 Je sviatkom víťazstva dobra nad 

zlom, svetla nad temnotou. Ľudia zahadzujú svoje starosti za hlavu a namiesto toho sa 

ponoria do sveta farieb a ich pozitívnej energie. Hromadné vyhadzovanie  farebných 

pigmentov do vzduchu, okolo seba, na seba i na iných predstavuje radosť zo života a 

samotnej existencie, čo preukazuje úctu i k samotnému k životu.  

Tak ako tomu bolo i doteraz v mnohých kultúrach ktoré sme spomínali tak je tomu aj v 

prípade tohto náboženstva. Farby sú nositeľom duchovného posolstva a ich význam často 

presahuje dekoratívnu funkciu. Hrajú veľmi dôležitú úlohu, ako v náboženstve, tak i v 

kultúre.  

V spojitosti s farbou, sa nachvíľu vrátime k časti, kde sme v súvislosti s telom, spomenuli 

telo astrálne. Pri jeho analýze sme zistili, že vzniká na základe "fosforescencie hmotného 

tela". Fosforescencia súvisí zo svetlom a vyžarovaním. A svetlo sa vo svojej podstate 

skladá s farieb spektra. Uvedomujeme si že sa jedná o mimoriadne zložité procesy, no i z 

tejto, vo svojej podstate jednoduchej analýzy vieme, že farba môže byť spoločným 

jazykom tela i duše. S takýmto spôsobom komunikácie sa môžeme stretnúť v prípade 

niektorých Hinduistov, ktorý  využívajú energiu farieb a ich vyžrovanie najmä pre svoju 

meditáciu.  

Prostredníctvom meditácie sa vydávajú na dlhú cestu objavovania svojho duchovného 

života, a práve farbou natreté čelo, alebo tvár im k tomu dopomáha. Oblasť čela, je 

považovaná za sídlo šiestej čakry a je miestom skrytej múdrosti, skúsenosti a celkovej 

koncentrácie. Pre zafarbenie týchto miest sa používajú farbivá ktoré majú najmä rastlinný 

pôvod, pretože spolu s vlastnosťami farby, sú nositeľmi i liečivých účinkov a 

meditatívnych vlastností. Najobľúbenejšou bylinou je kvet šafránu,  z ktorého sa zbierajú 

tobolky v jeho vnútornej časti, z ktorých je následne vyrábané farbivo špecifickej červenej 

farby. Táto farba symbolizuje zmyselnosť a čistotu  a je farbou božstiev, ktoré majú ničiť 

zlo ako i farbou ohňa, ktorý spaľuje nečistoty. Ďalšie často používané farbivo tvorí koreň 

kurkumy, ktorý je výraznej žltej farby  a má liečivé schopnosti. Je farbou jasnej mysle a 

príchodu jari. Tieto dve farby často dopĺňa biela, ktorú tvorí biely popol. Na čele je často 

                                                 
22

 http://news.nationalgeographic.com 
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použitý v podobe linky, bodky, alebo určitých symbolov. Je farbou čistoty, vedomostí, 

pokoja ale i smútku. Pri meditácii je ním často natreté i celé  telo, čo im dopomáha k  

duchovnému znovuzrodeniu. 

                    

                                                         Hinduistický "Sudhu", Nepál 

Bylinnými farbivami potreté čelá sa objavujú, ako sme už spomenuli, najmä v súvislosti 

s meditáciou  a sú výsadou najmä mužov  a duchovných vodcov, len zriedkakedy ich 

môžeme vidieť na tvárach žien. Avšak indické ženy používajú podobný spôsob ozdoby 

čela, ktorý je akoby malým náznakom podobnej filozofie. Túto ozdobu tvorí bodka ktorá sa 

podľa starého sanskritského názvu  označuje  slovom "bindi" čo znamená kvapka. Býva 

umiestnená medzi obočím, pričom toto opäť dôležité miesto je považované za hlavný 

nervový bod v ľudskom tele, kadiaľ prúdi energia. Má za úlohu posilniť koncentráciu, ale 

slúži aj ako ochrana proti démonom, alebo jednoducho pre šťastie. Niekedy býva na čele 

prilepená i vo forme šperku, no najčastejšie sú prstom alebo aplikátorom použité rastlinné 

farbivá ako už spomenutý šafrán červenej farby, kurkuma, biely popol, henna alebo purpur. 

V niektorých častiach Indie, je táto ozdoba výsadou vydatých žien. Červená bodka na čele, 

pre prianie šťastného manželstva, alebo je ozdobou priamo pri svadobnom obrade. Taktiež 

je obľúbenou pri rôznych významných sviatkoch ktoré súvisia s radostným prežívaním, ako 

napríklad už spomenutý festival Holi. I keď je rozšírená najmä medzi ženami, často ju 

nájdeme i na čele mužov a detí. V súčasnosti je rozšírenou aj medzi moslimskými ženami, 

ktoré ju využívajú ako súčasť  make-apu.23   

 

Maľba na telo sa veľmi často objavuje pri spodobovaní určitého božstva. Túto tendenciu 

môžeme  vidieť  v  rôznych  kútoch  sveta, vyznávajúcich rôzne náboženstvá i tam kde sa 

božstvá odvíjajú priamo s prírodných síl alebo zvierat. Táto časť tvorí rozsiahlu kapitolu, 

avšak pre túto chvíľu  uvedieme pár príkladov opäť z prostredia, kde ľudia vyznávajú 

najmä hinduistické náboženstvo, pretože tu v niektorých prípadoch sú už samotné božstvá 
                                                 
23 http://hinduism.about.com/od/bindis/a/bindi.htm 
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vyobrazené s modrou farbou pokožky. Informáciu nám o tom podáva najmä sošné a 

maliarske umenie  a v neposlednom rade záznamy starého sanskritu. Hinduizmus je známy 

tým, že sa v jeho mytológii objavuje množstvo bohov a bohýň. Najdôležitejším je boh 

Vishnu, považovaný za ochrancu  a boh Shivu vnímaný ako ničiteľ. Ďalej je to napríklad 

Krishna a bohyňa smrti Kali. V prípade vyobrazenia  týchto božstiev sa stretávame s 

modrým telom. Tieto "modré božstvá", sú obdarené vlastnosťami ako napríklad statočnosť, 

rozhodnosť, stabilita mysle, hĺbka charakteru, alebo schopnosť vysporiadať sa s náročnými 

situáciami. V hinduistickej mytológii sa často v súvislosti s modrým telom stretávame s 

pojmom "avatar" čo znamená stelesnenie alebo reinkarnáciu ktorá má v tomto náboženstve 

mimoriadny význam.  Okrem toho modrá je farbou, ktorou sa údajne Stvoriteľ rozhodol 

najviac obdarovať svet a tak je farbou oblohy, oceánov, riek a jazier a tak je i nositeľom ich 

vnútorných síl.  

Mytológia "modrých bohov" sa odráža i v prípade maľby na telo, s ktorou sa môžeme 

stretnúť pri rôznych sviatkoch v Indii. Prostredníctvom nej sa spodobujú tieto božstvá a 

ľudia tak slávia  ich  zrod  alebo vyzdvihujú ich sily. Tak je to napríklad pri sviatku 

oslavujúcom narodenie Krishnu. Vizuálnou premenou napodobňujúcou jeho vzhľad, ľudia 

prejavujú úctu k tomuto božstvu a radujú sa s jeho narodenia.  

 

Iným príkladom, je spodobenie zvieraťa a jeho síl. S tým sa tiež môžeme stretnúť v 

mnohých kultúrach, pretože zviera, je nositeľom rôznych schopností ktoré sú človekom 

odjakživa  obdivované. Svedčí o tom i festival s názvom Onam, nesúci sa v "duchu sily" 

ktorý sa koná v Indickom meste Kerala. Tento festival poukazuje na prepojenie človeka a 

prírody ktorá je jeho súčasťou. Do hlavného diania tejto slávnosti je zapojený tanec s 

názvom Pulikali čo doslova znamená "hra tigrov". Považuje sa za ľudový tanec, ktorý 

vznikol pri príležitosti lovu tigrov pred 200 rokmi. Pre túto príležitosť sa maľuje na 

oholené telo tanečníkov, výraznou žltou, oranžovou a čiernou farbou ktorú tvorí syntetická 

akrylová farba. Touto farbou je 

pokryté celé telo, okrem hlavy. Tvár 

je najčastejšie zakrytá maskou a 

celkový výzor tvorí tigrovaný vzor, 

pričom tvár tigra je zobrazená na 

bruchu mužov. Čím väčšie je brucho 

tanečníka, tým pôsobivejšie je 

spodobenie zvieraťa na ich tele.  
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V prípade zvierat  nachádzame v tejto krajine i bizarný spôsob maľby na telo. Tento krát sa 

netýka ľudského tela, no naďalej sa týka ľudskej kreativity. Človek sa realizuje aj na tele 

samotného zvieraťa. Tak je tomu napríklad v prípade slonov. Slony si vždy držali v 

indickej spoločnosti významné miesto. Dôvodom je zobrazenie hindského božstva Lorda 

Ganesha s hlavou slona a telom človeka. Je uctievaným a 

obľúbeným božstvom pretože symbolizuje šťastné začiatky a 

býva súčasťou takmer každej oslavy. A tak i slony sú často 

súčasťou mnohých významných náboženských obradov, 

sprievodov a aj svadobných obradov. Dokonca im je zasvätená 

samostatnú slávnosť, ktorá sa zhoduje i s dňom festivalu Holi, 

ktorý sme už spomenuli. Slony bývajú pri príležitosti oslavy 

špeciálne vyzdobené množstvom zložitých šperkov a textíliami 

a ich telá sú pomaľované rozličnými, najmä rastlinnými 

motívmi. Táto ornamentika má v Indii dôležitý význam ktorý 

spomenieme neskôr v súvislosti s maľovaním hennou. 

 

Na záver tejto kapitoly, nahliadneme na umenie, ktoré sa medzi indickými ženami teší 

veľkej obľube. Je ním umenie maľovania hennou, ale aby sme boli presní, toto umenie sa 

netýka len tejto oblasti. Vieme, že henna bola využívaná aj v starých a vyspelých kultúrach 

od Egypta cez Mezopotámiu až po východnú Áziu. Dodnes je henna rozšírená aj medzi 

Berberkami - pôvodnými obyvateľmi severnej Afriky. S pohľadu dneška by sme mohli 

povedať že maľovanie hennou sa najviac využíva v oblastiach vyznávajúcich islamské 

alebo hinduistické náboženstvo a je populárne najmä tam, kde sa od ženy najmä s 

náboženských dôvodov vyžaduje zahalenie tela. Práve to je dôvod, prečo sa maľovanie 

orientuje na oblasti ktoré sú odhalené a viditeľné a to najmä ruky, nohy ale aj spomínané 

čelo. Najmä maľba rúk  je pre tieto ženy akýmsi symbolom modlitby. Býva výlučne 

ženskou záležitosťou, i keď môžeme sa stretnúť i s natieraním miest aj u mužov, ktoré sú 

namáhané prácou, ďalej vysvetlíme prečo. Farbivo henny sa získava z tropickej rastliny, 

ktorá dorastá výšky dvoch až troch metrov. Táto rastlina sa používa i ako univerzálny 

liečebný prostriedok, pretože má sťahujúce a výrazne chladivé účinky, čo môžeme cítiť pri 

každom ornamente namaľovanom na svojej ruke. S tejto liečivej byliny sa zbierajú 

podlhovasté listy, ktoré sa po zozbieraní usušia, pomelú a následne vzniká prášok zelenej 

farby. Tento prášok sa využíva v orientálnej ľudovej medicíne a kvôli svojim blahodárnym 
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účinkom býva obsiahnutý v pleťových vodách, krémoch a v neposlednom rade je s 

obľubou využívaný vo vlasovej kozmetike. Prejdime ale k farbiacim schopnostiam. 

Henna má svoju schopnosť farbenia pokožky, ktorá je ale podmienená najmä chemickou 

reakciou s našim telom. Dôsledkom  toho je i obľúbenosť maľovania hennou v oblastiach, 

kde pokožka na toto farbivo reaguje lepšie. Súvisí to s množstvom obsiahnutých 

karotenoidov v tele, ktoré reagujú na chemické zloženie henny. Je to podobný proces ako v 

prípade opálenia pokožky. Snedá pokožka, ktorá obsahuje množstvo karotenoidou sa 

opaľuje rýchlejšie a viditeľnejšie ako bledá, v ktorej sú karetenoidy obsiahnuté v menšom 

množstve. To znamená, že naša pokožka, prostredníctvom chemickej reakcie doslova 

spolupracuje s touto rastlinkou a vzniká zafarbenie pokožky, ktoré vydrží približne dva 

týždne, čo sa opäť od typu pokožky mení. Henna farbí pokožku najme červeno-oranžovou 

farbou, no existuje i čierna varianta. Čierna henna, býva taktiež v prírodnej podobe, no 

môžeme sa stretnúť i so syntetickými farbivami, ktoré obsahujú ťažké kovy a sú škodlivé. 

S maľovaním tela týmito čiernymi farbivami, sa môžeme stretnúť najmä na plážach alebo 

kúpaliskách, kde je tento spôsob ozdoby nesprávne označený pod pojmom maľovanie 

hennou, ktorý ale nijako nesúvisí s jej tradíciou.  

 

Nahliadnime na neho v oblasti Indie, kde pod názvom mhendi tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tejto kultúry. Stretávame sa tu s jej dlhoročnou tradíciou, ktorá je úzko prepojená so 

životom ľudí a ich vierou. Táto dávna tradícia spočíva v rituáli a netýka sa len samotného 

aktu maľby. Ide o proces ktorý začína samotným miešaním pasty. Namiešanie kvalitnej 

pasty, je umením a zručnosťou predávanou  z generácie na generáciu a často je i rodinným 

tajomstvom. Základ tejto pasty tvorí už spomínaný zelený prášok s rastliny, no ingrediencie 

sa menia. Najčastejšie to býva limetková šťava - pretože jej pridaním sa zvýrazňuje a 

ustáluje výsledná farba, eukalyptový olej - použitý kvôli schopnosti roztiahnuť póry na 

pokožke,  cukor, ktorý zaisťuje pomalé schnutie pasty - pretože čím dlhšie je pasta na 

pokožke, tým výraznejší je výsledok. Ďalej sú to napríklad: káva, čierny čaj, tamarind 

(lusky tropického stromu), alebo prírodný atrament získavaný s dubienky (parazitujúci 

výrastok na strome) pre vyrobenie pasty farbiacej na čierno.  Všetky tieto ingrediencie sú 

obohatené o mnoho ďalších a ich pomery sa menia. Snahou je namiešať čo najintenzívnejší 

a najtrvanlivejší odtieň henny, pretože práve to môže privolať šťastie alebo je znamením 

osudu. S tým sa môžeme stretnúť napríklad pri svadobných rituáloch. Pre túto príležitosť 

býva nevesta maľovaná i niekoľko dní. Maľuje ju najmä jej rodina, ale i matka 

nastávajúceho ženícha, ktorá pritom používa svoju vlastnú zmes henny. Pokiaľ nie je 
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farebný odtieň dostatočne červený, môže znamenať neprajnosť osudu alebo spochybniť, či 

je nevesta naozaj tá pravá. Okrem svadby je súčasťou takmer každej slávnosti, či už 

súvisiacej s určitými medzníkmi v živote alebo prechodovými rituálmi.24  

Čo sa týka samotného maľovania táto technika vyžaduje mimoriadnu zručnosť. Henna sa 

zvykne nanášať veľmi tenkou linkou, pomocou ktorej vytvára zložité a detailné ornamenty. 

Najobľúbenejším námetom pre ornamenty, sú najmä rastlinné motívy, v podobe rôznych 

kvetou a listou. Tie sú zobrazované nespočetne rozmanitým spôsobom. Táto ornamentika 

má mystický a náboženský koncept a odkazuje na symboliku stromu života, ktorý sa 

objavuje v mnohých náboženstvách. Strom života v Indii ilustruje myšlienku, ktorá 

naznačuje prepojenie všetkého živého na našej planéte, ako aj prepojenie nebies s 

podsvetím. Prejav tejto filozofie prostredníctvom mhendi je krásnym príkladom úcty k 

životu a i radosti z neho.  

                                
                                        Umenie mhendi, India 

Ukázali sme si že v mnohých častiach sveta sa tradičné formy maľby na telo stále dodržujú. 

Takýmto spôsobom sme sa pokúsili zdokumentovať ako sa prostredníctvom tela človek 

vyjadroval i v dávnych dobách. Tento spôsob považujeme za najpresvedčivejší, pretože 

umenie maľby na telo nezanecháva výsledné dielo v podobe artefaktu. Toto umenie je 

súčasťou života človeka a tomuto životu i podlieha. Preto o ňom budeme ďalej hovoriť v 

súvislosti s procesuálnym umením ktorému venujeme samostatnú kapitolu.  

 

 

 

 

 

                                                 
24 Ulaya Gadalla, Margot Ibrahim, Smyslné tetovaní Henou, 2002, str.11 
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Body painting ako procesuálne umenie 

K označeniu body paintingu za procesuálne umenie dochádza vtedy, keď sa z maľby na 

telo stáva samostatná umelecká činnosť, ktorá vyčleňuje body painting za nový umelecký 

smer. Ten sa začína formovať v 60 rokoch 20. storočia a spolu s body artom, performance a 

happeningom sa zaraďuje do kategórie akčného umenia. Akčné umenie v sebe nesie novú 

filozofiu a ponúka človeku niečo viac. Ponúka mu možnosť sebarealizácie a otvára tak 

dvere k interakcii s ním samotným, so svojím vnútrom. Tak je to i v prípade samotného 

procesuálneho umenia. Slovo proces, označuje niečo čo je nestále, pohyblivé. Niečo čo má 

svoj vývoj. A tým je všetko vôkol nás. Tak ako sa vyvíja naše telo, starne, mení sa a 

zaniká, tak sa tento princíp prejavuje na všetkom hmotnom okolo nás. Všetko má svoj 

vnútorný život, ktorý sa riadi určitým princípom. A práve to je pre procesuálne umenie 

prvoradým, prepojenie života s umením. 

Tento prístup však nie je pre človeka, ako takého nový. Procesuálne umenie sa objavuje 

vtedy, keď je človek v spoločnosti doslova zahrnutý povinnosťami. Jeho myseľ sa 

sústreďuje najmä na budúcnosť a zabúda na to, čo robí jeho život "skutočným". Tým je 

život v prítomnom okamihu ktorý  prežívame práve v tejto chvíli.  

Odkazuje na to i samotný body art. Spomínali sme niekoľko umelcov a zoznámili sme sa s 

ich tvorbou. Nahliadli sme na ich spôsob tvorby a vieme že svojím umením navádzajú 

človeka na to, aby si bol vedomý toho čo sa práve odohráva. Použili pre to ľudské telo, 

pretože práve ono je tím čo máme všetci spoločné. Spôsob akým s telom pracujú (napr. 

ubližovanie si, zraňovanie sa) je pre nás istým znamením nebezpečenstva. Toto 

nebezpečenstvo považujú za kľúč k inému stavu vedomia.  

 

"V naozaj nebezpečnej situácii, sa  myseľ zastaví, a človek sa plne sústredí na situáciu a 

začne ho riadiť niečo omnoho mocnejšie. To vysvetľuje prečo je človek v kritickej  situácii, 

zrazu schopný neuveriteľne odvážnych činov." Eckhart Tolle 

 

"V takýchto situáciách sa človek nesústredí na minulosť alebo budúcnosť. Tá dočasne 

ustupuje, a je nahradená intenzívnym vedomím prítomného okamihu" Eckhart Tolle 

 

To je jedným spôsobom ako sa prostredníctvom body artového umenia priblížiť k tomuto 

vedomiu. Druhým spôsobom môže byť jeho vedomé prežívanie. V súvislosti s telom a s 

umením za takýto spôsob budeme v tejto práci považovať práve umenie body paintingu.  
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"Krása vzniká v tichosti našej vedomej prítomnosti" Eckhart Tolle 

 

Ak sa vrátime späť ku rôznym etnikám a domorodým kmeňom pre ktoré je maľba na telo 

niekedy i každodennou súčasťou života, stretávame sa s podobným prístupom. Nemusia 

byť pri tom plne vedomí. Človek obklopený prírodou žije v určitom zmysle v harmónii, 

nepotrebuje sa príliš sústreďovať na tvorbu, pretože tvoriť je pre neho prirodzené. Má 

vyvinutú intuíciu a táto intuícia ho vedie ku kreativite a k individuálnemu prejavu. 

Prirodzeným spôsobom sa tak dostáva k umeniu a tak i k maľovaniu po svojom tele. 

Telo, tvorí schránku pre dušu, ktorá má na neho vplyv. Duša túžiaca po umení za nás 

vypovedá, najmä výberom farieb a ich kombinovaním, a teda  i spôsoby akými farbou 

narába, sú často záznamom našej psychológie. Tento záznam ale nie je prvoradým, i keď 

práve pomaľovaním tela vytvárame umelecké dielo. Prvoradým je moment samotnej 

tvorby, ktorý nás privádza k uvedomeniu si vlastného tela, telesnosti a tak i radosti z neho. 

Táto uvedomelosť, alebo sústredenosť na telo ako živí objekt resp. "objekt života" nám 

sprostredkováva  vzácne momenty bdelosti našej mysle. Tieto momenty tvoria prchavú 

zložku prítomného okamihu a sú základnou zložkou takmer každej performance.  

Body painting teda nazveme umením prítomného okamihu, kedy sa človek či už vedome 

alebo nevedome,  zaoberá svojou existenciou. Táto skutočnosť  ho vedie k otázkam, 

týkajúcich sa trvalosti formy a vlastnej identity. Takýmto spôsobom sa dotýka svojho 

vlastného originálu, teda svojho vlastného "Ja". 

 

Zaoberanie sa sebou samým pomocou maľby na telo, by sme mohli prirovnať k 

samostatnej disciplíne  ktorá sa  špecializuje   "liečbu psychiky prostredníctvom výtvarných 

aktivít." 25 Je ňou artterapia.  

Americká artterapeutka E. Ulman sa zaoberala otázkou zjednocujúceho definovania 

artterapie. Vychádzala pritom z pojmu výtvarná činnosť, ktorú charakterizovala 

nasledovne:  

"Jej hnacia sila pochádza z vnútra osobnosti, je to spôsob akým možno vniesť poriadok do 

chaosu pocitov a pohnútok vo vnútri a uvoľniť von úžasné množstvo dojmov. Je to 

prostriedok, ktorým môžeme objavovať seba aj svet a vytvárať medzi nimi vzťah.  

V tvorivom procese dochádza k spojeniu vnútorných a vonkajších skutočností do novej 

entity"26 

                                                 
25

 Slavík, 1999, str.7 
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V prípade artterapie sa za prvoradé nepovažuje vytvorenie umeleckého diela (tak ako aj v 

procesuálnom umení), ale pomocou osobne významnej témy, ktorou sa človek zaoberá, 

rozvíja tvorivosť, učí sa sebavyjadreniu a schopnosti komunikovať s okolím.27 

Podľa týchto charakteristík vieme, že podobným spôsobom pracuje s psychológiou človeka 

i procesuálne umenie, ktorého súčasťou je i body painting. Učí nás sa plne sústrediť na 

činnosť ktorú práve vykonávame a nič iné nepovažuje v tej chvíli za dôležitejšie a 

zmysluplnejšie.  

 

Doteraz sme spomínali body painting najme s pohľadu maľovania svojho vlastného tela, 

kedy je naše telo nástrojom sebarealizácie a vyjadrenia svojej individuality. Ďalej sa 

budeme venovať vzťahu umelca k telu iného človeka, i keď prístup ku nemu sa až tak 

nemení. Ako sme už spomínali spája nás telesná skúsenosť a práve tá je opäť východiskom 

pre tvorbu. Prístup umelca k telu inej osoby, je o konfrontácii sa s ňou. Pri pohľade na telo 

prichádza na to, že mu ponúka i svoju vlastnú individualitu a záleží od umelca ako ju 

uchopí a ako s ňou bude pracovať. Či sa ju bude snažiť potlačiť alebo sa ňou inšpiruje.  

Pri pohľade na rozmanitosť tohto umenia najmä medzi súčasnými umelcami si netrúfame 

hodnotiť ani nijako  zovšeobecniť ich postoj ku telu, pretože je naozaj rôznorodý. Avšak i v 

tejto rozmanitosti sa môžeme stretnúť s dvoma líniami tvorby. 

 

Prvú líniu tvoria umelci ktorý sa pri svojej tvorbe snažia človeka prezentovať najmä za 

"inú bytosť" ako ľudskú. Často sa pri tom inšpirujú zvieraťom, mystickými bytosťami,  

svetom technológie, alebo vytvárajú stále nové a nové formy "neľudských bytostí".  

Snahou býva vynikať, líšiť sa a byt obdivovaný. Tento spôsob súvisí s egom a 

individualitou. Je mužskou silou a opäť súvisí s tým čo sme spomínali v časti zdobení tela. 

"Muž sa zdobí viac ako žena."  

Druhá línia tvorby je inšpirovaná najmä človekom. Vyzdvihuje jeho prirodzenú krásu a 

geometriu tela. Zaoberá sa vzťahom človeka k sebe samému a ku svojmu okoliu, ktorého sa 

často stáva i súčasťou. Umelci si často vyberajú napríklad prostredie prírody, rôzne 

scenérie a krajiny v ktorých doslova splývajú s okolím alebo vytvárajú zaujímavé 

kompozície. Tento postoj považujem v určitom zmysle za nekonfliktný spôsob, cesty do 

vnútra človeka plnú magických momentov. 

                                                                                                                                                    
26 http://www.i-psychologia.sk/arteterapia-definicia.php 
27 Stiburek, 2000, str.35 
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Záver 

Na záver časti venovanej maľbe na telo,  by sme radi zhrnuli niekoľko nadobudnutých 

poznatkov, ako aj to, čo bolo pre túto prácu smerodatné. Už vieme, že umenie maľby na 

telo sa rovnako, ako aj iné formy body artu, po celú dobu svojej histórie, spája najmä s 

emotívnou a zmyselnou stránkou ľudskej duše. Túto stránku, alebo jej charakter sme 

označili za telesného dvojníka, pričom sme vyjadrili domnienku, že jeho podstata by mohla 

byt "svetelná" a teda v určitom zmysle i farebná. Táto skutočnosť nás inšpirovala k tomu 

aby sme sa na body painting pozreli s hľadiska farebnej komunikácie človeka so svojím 

vnútrom, ale aj so svojim okolím. Ďalej sme sa zamerali na to, čo nám ponúka samotný 

proces tvorby a v súvislosti s ním vyzdvihli "živú zložku" tohto umenia.  Zážitok pri 

ktorom sa naša myseľ stáva doslova bdelou. V tomto stave  sme schopní vnímať 

intenzívnejšie, to čo nám ponúka prítomný okamih. Zistili sme že tento okamih sa využíva 

aj artterapia a je cestou, ktorou sa môže človek "dotknúť svojho vlastného originálu."  

Maľba na telo je zážitkom, a tento zážitok realitou.  

Nie je ilúziou. 

Avšak princíp spomínananej duality a protikladov nás nabáda  pozrieť sa na toto umenie aj 

z opačného hľadiska a kladieme si ďalšiu otázku.  

Môže že byť touto ilúziou?  

 

V ďalšej časti práce stručne dokumentujem umelecký výkon tejto práce ktorým je  

realizácia divadelného predstavenia Fajčiarky a spasiteľky a takýmto spôsobom ponúkam 

odpoveď na túto otázku. Samotný vizuálny koncept inscenácie predstavuje výmenu pozícií 

muža a ženy. Ženské postavy sú výrazné, extravagantné a dekoratívne čo sme doteraz 

považovali za mužský princíp (Prvá línia tvorby). Ich opozitom sa stávajú muži, ktorý sú 

nenápadní a doslova splývajú s prostredím (druhá línia tvorby). 

Vieme že tieto role sú vo svojej podstate neprirodzené. Hlavné hrdinky sa strácajú v 

opačných úlohách. Ich výraznosť a nevýraznosť predstavuje spôsob maskovania sa a v tom 

spočíva i táto ilúzia.  

 

"Človek je najmenej sám sebou, keď hovorí za seba, dajte mu masku a povie vám pravdu" 

Oscar Wilde 

 

 
 



49 

 
 

 
 

Z vlastnej tvorby, rok 2012 
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Dramaturgia: Lenka Garajová, Libor Hanzalík 

Scény a kostýmy: Veronika Ďurišová, Laura Štorcelová, 

Hudobná spolupráca: Slavo Solovič 

Pohybová spolupráca: Stanka Vlčeková 

Osoby a obsadenie: 

Oľga - Alexandra Palatínusová 

Máša - Dominika Kavaschová 

Iri - Anna Nováková 

Natália - Petra Molnárová 

Peter - Lukáš Pavlásek 

Andrej - Otto Culka 

Barónik, Ján, Modrá líška- Jakub Lorencovič/Michal Kalafut 

Pedagogické vedenie: 

prof. Martin Huba 

doc. Zuzana Kronerová 

Mgr. art. Peter Mikulík 

prof. Peter Čanecký 

prof. Milan Čorba 

prof. Jozef Ciller 

doc. Jan Kocman 

doc. SvetlanaWaradzinová 

Na inscenácii spolupracovali: 

vedúca divadelného štúdia: Božena Lackovičová 

garderóba a rekvizity: Ľudmila Vlaná, Anna Jakubcová 

svetlo a zvuk: Jozef Miklós, Michal Čamaj 

javisková technika: Daniel Ornyi, Ivan Hrúz, Jozef Kandray 

Premiéra: 

25.februára 2013 v divadle LabDivadelnej fakulty 

Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Svoradova 4, Bratislava 
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Anna Saavedra 

Narodila sa na pobreží Baltského mora v česko - chilskej rodine. Je členkou divadla 

Ateliér, štúdia Dům Evy Tálské a elitnej klaunskej spoločnosti Champ de Tension. 

Vyštudovala dramaturgia na brnenskej JAMU v ateliéri profesora Petra Oslzlého. Je 

autorkou scéninckýchperformancií (Proměna; Chilské deníky; Cizinec, Žena v řeči bystrá, 

Zmizet v hlíně), adaptácií (Horečka; Hedda Gabler - Hra s mrtvou myší; Eva, Eva!) a 

divadelnýchhier (Putování; Racek; Smrt abonentů; Dům U sedmi švábů, Paso a paso/Cesta 

zraněného bojovníka, Mamma guerilla - Tajní zpráva z planety matek, Česká měna). 

Spolupracovala na autorských inscenáciách Smutné místo ke koupání, WWW – Dolů králičí 

dírou a na cykle kabaretných večerov Triptych v klube Skleněná louka. V roku 2011 získala 

Cenu Evalda Schorma za hru Dům U sedmi švábů a v roku 2012 túto cenu získala opäť za 

text Kuřačky a spasitelky.V súčasnosti pôsobí  ako dramaturgička a rezidentná autorka 

v brnenskom HaDivadle. Venuje sa projektom divadla sociálnej akcie s občianskym 

združením Tripitaka, Nesehnutí a divadlom Feste. Hrá na akordeón v undergroundovej 

kapele Děsně hustý roštěnky a v hudobnej formácii HaMba kolektívu HaDivadla.28 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
28 GARAJOVÁ, Lenka: Bulletin Divadla Lab k hre Fajčiarky a spasiteľky, 2013 
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Anotácia 

Inscenácia Fajčiarky a spasiteľky vzniká ako súčastné dielo mladej autorky Anny Saavedry, 

pri ktorom je inšpirovaná hrou A. P. Čechova - Tri sestry. Je poetickou komédiou ktorá 

rozpráva o živote a probléboch dnešných žien, ktoré sa strácajú v sieťach ezoterických 

kurzov, virtuálnych vzťahov a náhodných stretnutí. Hlavné hrdinky Oľga, Máša a Iri lásku 

nazývajú emocionálnym klišé a zároveň po nej beznádejne prahnú. Utápajú sa v idylických 

vzťahoch svojich priateliek, v strachu z budúcnosti a staroby bez partnera. Po čase sa k 

nim pridáva aj ich brat Andrej, ktorý je svojou ctižiadostivou manželkou Natašou vytlačený 

k sporáku a detským plienkam.29 

"Fajčiarky a spasiteľky sú všade okolo nás. Sú metaforou nielen ženskej ale obecne aj 

ľudskej rozpoltenosti. Sú po kolená v bahne, ale pozerajú sa hore, na hviezdy. Urobili 

mnoho chýb, ale nakoniec možno nájdu odvahu sa tomu všetkému zasmiať."30  

„Tri sestry u Saavedry nie sú žiadne tragické hrdinky zmietané osudom. V priebehu hry 

nenápadne preberú kontrolu nad svojím životom do vlastných rúk. Možno to, čo robia 

nemusí byť každému sympatické, ale je to dôkazom vzdoru proti stereotypnému vnímaniu 

ženských postáv v klasickej literatúre." Marián Amsler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/fajciarky-svet-divadlo-lab/1910-clanok.html 

30
 HANZALÍK, Libor: Analýzy k textu Fajčiarky a spasiteľky 
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Obsah:  

Oľga a Máša slávia v deň úmrtia svojho otca sviatok svojej sestry Iri. Oslava sa premieňa v 

hádku medzi dvoma sestrami o ich životných návykoch a Iry ktorá má plnú hlavu prípravy 

na oslavu, ešte viac zhoršuje atmosféru. Oslava je v tomto prípade druhoradá. Prvoradé je 

si vysvetliť pravidlá pre život v dome, v ktorom sestry bývajú. Atmosféra hustne a uvoľní 

sa až príchodom ich brata Andreja, ktorý zo sebou privádza svoju budúcu ženu Natáliu, 

ktorú sestry kvôli jej inakosti neprijímajú. Na oslavu prichádza aj Barónik spolu s 

kamarátom Jánom, programovým riaditeľom. Počas oslavy sa hostia rozmiestnia do 

malých skupiniek. Máša komunikuje s Iry, Andrej komunikuje s Oľgou, ktorá odlieva 

tekutinu líške, ako spirituálny akt. Ján sa snaží Natáliu okúzliť, pričom ho miestami  vyruší 

Andrej, ale Ján si to nevšíma, a počká na vhodný okamžik, aby mohol ako "lovec" zaútočiť 

na svoju korisť. Ku koncu zábavy spolu odchádzajú do baru KONG. Sestry, ktoré celý čas 

Natáliu sledujú, sa snažia dať Andrejovi najavo, že Natália nie je tá správna žena, s ktorou 

by mal tráviť zbytok svojho života a keď zistia, že si ju chce vziať, snažia sa mu v tom 

zabrániť no Andrej si ide svojou cestou a nepozná prekážky, ktoré by mu v tom mali 

zabrániť.  

V deň svadby Andreja a Natálie, sú sestry touto skutočnosťou zničené. Radi by vo svojom 

živote urobili zmenu. Máša si hľadá partnera a Olga túži po dieťati. Iry je jediná ktorú 

svadba Andreja a Natálie nadchla, na rozdiel od sestier, pre ktoré je to doslova ubíjajúce. 

Do tejto pochmúrnej nálady vstupuje Natália, ktorá sa sťažuje, že sa nemôže vydávať bez 

kytice a sestrám vysvetľuje aké sú dôležité veci pre ženy. 

Prebieha svadba a počas toho Máša ktorá "visí" na nakreslenej slučke, rozpráva monológ o 

sebaúcte a nových afirmovaných kurzoch, ktorými si počas života prechádza. Zoznamuje 

sa pri tom cez internet s Petrom, holografickým nadšencom a stáva sa z nej "iná žena" Je 

kľudnejšia a milšia a sestry ju nespoznávajú. 

Andrej sa stará o deti a v domácnosti zastáva rolu ženy. Jeho život je pokojný a je sám so 

sebou spokojný, pričom jeho žena Natália je v pracovnom nasadení, pretože má svoju 

reláciu s názvom nahlas o čom sa šepká.  

Barónik začína nadväzovať vzťah k Oľge. Iry zažíva krízu v kariére študentky 

konzervatória, ale aj v živote, kedy sama pociťuje tvrdú zem s názvom samota a stráca 

nádej na život, na rozdiel od Oľgy, ktorá ho naopak pociťuje a zisťuje že čaká dieťa.  

Máša sa po čase osobne stretne s Petrom a zistí, že si v skutočnosti vôbec nerozumejú. 

Opäť sa z nej stáva na prvý dojem neznesiteľná, až cynicky zatrpklá žena s cigaretou v 

ústach. V skutočnosti je to len utrápená žena, ktorej vlastne nikto nerozumie.  
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Natália odchádza s Jánom na „pracovný víkend“ do Ruska, a Andrej ostáva doma plniť 

svoje domáce povinnosti. Na konci si sestry uvedomujú že aj keď je život tvrdý a 

nekompromisný, vždy je dôležitejšie byť s tými, ktorých máme radi a oni nás. Dôležité je 

byť tu  pre niekoho  a mať sa vždy o koho oprieť. 31 

 

Rozhovor s autorkami scény a kostýmov 

Laurou Štorcelovou a Veronikou Ďurišovou 

 

Aké kritériá ste uplatňovali pri výbere vhodných kostýmov pre jednotlivé postavy? 

 

Laura: V tomto prípade by som nehovorila ani tak o kritériách, ale skôr o analýze. Pre 

mňa to prebiehalo tradičným spôsobom – režisér s dramaturgom prichádzajú s textom, 

analýzou, predstavou.  Scénograf na základe režijno-dramaturgickej analýzy následne 

prináša svoju scénografickú víziu, ktorá stavia na režijnej. Nakoniec do procesu vstupuje 

herec, ktorý prináša hereckú analýzu, ktorá je zároveň konečná, do literárnej postavy 

vnáša  fyzický rozmer. Kostýmy teda vznikajú na základe analýz postáv všetkých tvorcov 

inscenácie. 

 

Veronika: Základným nasmerovaním na jednom z prvých stretnutí s režisérom bolo, že 

naša predstava o scénografii  sa niesla v duchu minimalizmu, zatiaľ čo kostýmy mali byť 

extravagantné a dekoratívne. Obzvlášť vizuál ženských postáv by mal výrazne vynikať, čo 

je dané aj samotným žánrom hry. Naopak muži by mali byť menej výrazní. 

 

Laura: Muži mali byť súčasťou scény a to sa odrazilo vo farebnosti.  Mali byť svojím 

spôsobom jeden muž a zároveň dav mužov – „predstavitelia jedného druhu“.  

Mohli by sme ich teda nazvať nejakou bezmennou masou? 

 

Veronika: Ja by som ich nenazvala masou, lebo aj oni sa odlišovali v doplnkoch. 

 

Laura: Muži nemali pútať toľko pozornosti, tú smerujeme k ženám.32 

 

                                                 
31

 HANZALÍK, Libor: Analýzy k textu Fajčiarky a spasiteľky,voľná citácia s prekladom 

32 GALDÍKOVÁ, Lucia: Rozhovor s Veronikou Ďurišovou a Laurou Štorcelovou, v súčasnosti stále 
neuverejnený                                                                                                                                                                      
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Aké boli vaše prvotné inšpirácie pri tvorbe kostýmov?  

 

Laura: Čo sa týka kostýmov pre tri sestry, najsilnejšou inšpiráciou bola Frida Kahlo, ani 

nie tak jej tvorba, ako jej osobnosť samotná. V nej sa odrážajú rôzne pre nás zaujímavé 

polohy: Frida a la muž, romantická Frida a v neposlednom rade Frida umelkyňa. Všetky 

tieto tri Fridy sú zastúpené v kostýmovom riešení sestier. Polohy predstavujú isté 

archetypy, ale zároveň sa všetky tri skrývajú v každej jednej zo sestier. 

 

Veronika: No pri kostýme Natálie sme vychádzali priamo z textu. Ona nemala byť nejakým 

spôsobom iná, bol to tiež archetyp, ktorý bol popísaný v texte. Bola jasne definovaná. Bolo 

by to navyše a hlavne mätúce, ak by sme ju nejakým spôsobom ozvláštňovali. Nedá sa ale 

povedať, že by zanikala, je rovnako výstredná, ale skôr „tuctovým“ spôsobom.  

 

Laura: Styčný bod všetkých postáv a druhov kostýmovania, ktoré sú v inscenácii, je Andrej. 

Ak Natália vychádza z textu, tri sestry vychádzajú z archetypu Troch sestier a z Fridy 

Kahlo, muži sú akoby jeden druh, jeden muž, Andrej v sebe skrýva všetky tieto tri polohy 

kostýmov. Stojí kdesi medzi mužmi a ženami. 

 

Veronika: Toto premostenie je vidieť napríklad na tom, že je nalíčený. Líčenie nie je 

abnormálne, ale abnormálne je to, že muž je nalíčený. Taktiež v jeho oblečení, kedy je 

farebnosťou polovične zaradený k mužom a polovične k ženám, a v neposlednom rade 

doplnkami, ktoré vizuálne patria ku trom sestrám. 

 

Videli ste aj návrhy kostýmov alebo fotky z ostravskej inscenácie Kuřačky? 

 

Veronika: Náš profesor, pán Fábry nás naučil takú vec, ktorej sa držíme doteraz. Najprv 

čítame text, vytvoríme si svoj názor a až potom sa pozeráme, ako k tomu pristupovali iní. 

Okrem toho, keď sme sa k tomu neskôr dostali, nijako obzvlášť nás to nezaujalo. Bol to 

veľmi tradičný prístup.33 

  

 

                                                 
33 GALDÍKOVÁ, Lucia: Rozhovor s Veronikou Ďurišovou a Laurou Štorcelovou, v súčasnosti stále 
neuverejnený                                                                                                                                                                      
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Z čoho ste vychádzali pri tvorbe scény? 

 

Laura: Pre motív steny, bola konkrétnou inšpiráciou inštalácia Strike od Serru, ktorá 

v sebe nesie potrebné napätie. Čo sa týka svetla, v novembri sme navštívili výstavu Flavina 

vo Viedenskom MUMOKu, ktorá nás natoľko nadchla, že sme sa rozhodli použiť  

nadobudnutú inšpiráciu ako kľúč pre našu prácu so svetlom v práve pripravovanej 

inscenácii Fajčiarky a spasiteľky.  

 

Veronika: Vychádzali sme z toho, že stena je jednoducho stena. Že nemá nič pripomínať, 

ale má niečím skutočne byť. Jej účelom nie je definovať architektúru, ani pripomínať 

prostredie. Preto je tvarovo minimalistická a nezaraditeľná, a naopak jej štruktúra je 

výrazná a realistická. 

 

Laura: Má tvoriť  linku, napätie. Je neustále prítomná, ale v podstate v rámci hry, nie je 

ťažké tú bariéru preraziť. V stene sú jedny dvere, v ktorých je umiestnená modrá líška. 

Paradoxom je, že ide o stenu s dverami, cez ktoré ale celý čas nik neprejde. Až na konci 

nimi prechádza modrá líška, čo je vlastne ďalší kľúč k tomu, ako čítať inscenáciu.  

Z akého materiálu bola stena vytvorená? 

 

Veronika: Tradičné stavebné materiály, ktoré sú v prípade povrchovej úpravy spracované 

netradičným spôsobom. 

 

 Laura: Ale nemôžeme zase prezradiť know-how…  

 

Veronika: Našu predstavu zhmotnili dvaja šikovní ľudia – Štefan Gubáni, ktorý vyhotovil 

konštrukciu a telo steny, a výtvarník Martin Angelov sa pohral s povrchovou úpravou. 

Vďačíme im za profesionálny prístup a za kvalitne vypracovanú kulisu, ktorá by v sa 

školských podmienkach (priestorových a finančných) ťažko zrealizovala.34 

 

 

 

 

                                                 
34 GALDÍKOVÁ, Lucia: Rozhovor s Veronikou Ďurišovou a Laurou Štorcelovou, v súčasnosti stále 
neuverejnený                                                                                                                                                                      
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Došlo počas skúšobného procesu k nejakým zmenám, čo sa týka tvorby scény a kostýmov 

alebo bola koncepcia od začiatku jasná a nemenná? Ak áno, čo sa v priebehu skúšania 

menilo? 

 

Laura: Tak, ako režisér pracoval s hercami, pracoval aj s nami. Dal nám podnet a čakal, 

čo prinesieme, a spolu sme potom na tom začali stavať. Priniesli sme mu viaceré možnosti 

a s tou, ktorá vyhovovala všetkým, sme ďalej pracovali. Tvorba prebiehala priamo počas 

spoločného dialógu, hrali sme sa s maketou scény, posúvali sme si stenu, hľadali sme jej 

významy –  a to dramaturgicky, scénograficky, vizuálne. Funkcie sa stene pridávali 

a uberali počas skúšania. Nemenila sa koncepcia, ale menil sa spôsob práce. 

 

Veronika: V tomto zmysle to bola zaujímavá skúsenosť, pretože je to iný prístup, veľmi 

hravý a zároveň aj nejakým spôsobom urýchlený. Je to iné, ako keď prídeme s návrhmi, 

dostaneme pripomienky, čo treba upraviť a zase prídeme na ďalšie stretnutie… ale spolu s 

Mariánom sme sa takouto cestou  hneď dohodli na tom, čo chceme a ako to chceme.  

Taktiež veľmi nápomocné pre nás bolo, že sme chodili na skúšky, videli sme celý proces 

ako sa postupne vyvíja. S hercami, ktorí sú obsadení v tejto inscenácii pracujeme už po 

tretí krát a vieme odhadnúť, či a akým spôsobom s kostýmom pracujú.   

Ako sa dostal do scénografie ďalší výrazný prvok – knihy?  

 

Laura: Motív knihy bol pre Mariána veľmi dôležitý.  

 

Veronika: Knihy sú odkazom na zosnulého otca. V spojitosti s muzeálnym nasvietením, 

samovarom visiacim vo vzduchoprázdne naznačujú, že je istým spôsobom stále prítomný.  

Jeho prítomnosť by mala v určitom zmysle obmedzovať a až dusiť, čo je obsiahnuté v texte. 

V scénografii sa to objavuje vo vytvorení sedenia z kníh, ktorých ďalším zámerom je aj to, 

že je malé a hlavne postavy sa pri sedení na nich doslova tlačia. No napriek tomu je to 

miesto, kde sú často situovaní a odohráva sa tu väčšina scén. Nakoniec akoby nevedeli, čo 

s tými knihami, a tak z nich robia dekoráciu, čo je obsiahnuté aj v plagáte.  

 

Laura: Z počiatku sme počítali iba so sedením z kníh, ale v konečnom dôsledku, nám kniha 

ako materiál ponúkla viac možností. Stala sa spojivom textu, scénografie, hereckej akcie a 

grafického vizuálu. Nepozeráš sa „len“ do jej vnútra na obsah, ale tvoríš z nej nový objekt, 

výrazový prostriedok. 
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Nemyslíte si, že toľko podnetov, vnemov, efektov môže pôsobiť na diváka až príliš 

vizuálne atakujúco? 

 

Veronika: Ono to vizuálne atakujúce je, a je to zámer.   

 

Laura, ty si teda robila kostýmy a Veronika, ty zase scénu? Pretože takto je to uvedené 

napríklad v bulletine… 

 

Laura: Nie. To sú dezinterpretácie, ktoré vznikajú na škole. My takto pracujeme 

posledných päť rokov, toto je už naša štvrtá spoločná inscenácia a asi stý spoločný projekt 

ako taký. Napriek tomu nás stále tlačia do toho, aby sme povedali kto čo priniesol, kto čo 

viac robil atď., ale takto to nefunguje. Je to o tom, že prinesieš podnet, druhá strana 

reaguje a dáva kolegovi spätnú väzbu. Myšlienka napreduje a zároveň sa vzájomne 

korigujete. Tento krát sme tento spôsob práce doviedli do dokonalosti (smiech). Ale to bolo 

aj preto, že prišiel režisér, ktorý nám to umožnil. Pracuje podobným spôsobom a to nebýva 

pravidlom. Prvýkrát som mala pri divadle pocit, že ide skutočne o kolektívnu tvorbu.  

 

Ako by ste ohodnotili spoluprácu s režisérom Mariánom Amslerom? 

 

Laura: Marián je pre mňa typ režiséra, ktorý cíti vizuálnu stránku inscenácie, dáva jej 

svoju dôležitosť, a zároveň s ňou vie aj pracovať. To sme si overili počas celého procesu 

stavania koncepcie scény, ale aj v reálnom divadelnom priestore. 

Bola to výrazne iná skúsenosť, a to pozitívna. Možno aj na základe toho, že je to človek 

zvonku. Už vyššie som spomenula jeho schopnosť pracovať s vizuálom a priestorom a tak 

isto spôsob práce s realizačným kolektívom, ktorý  je mi blízky. 

 

Veronika:  Tento prístup bol zaujímavý práve v tom, že prišiel na školu a  nepotreboval si 

tu nič dokazovať. Chcel pracovať ako aj s hercami, tak aj s nami a bolo preňho zaujímavé, 

čo mu prinesieme, čo mu môžeme ponúknuť. Nebol príliš autoritatívny, ale to neznamená, 

že nechal všetko na našej, či hereckej svojvôli.35 

 

                                                 
35 GALDÍKOVÁ, Lucia: Rozhovor s Veronikou Ďurišovou a Laurou Štorcelovou, v súčasnosti stále 
neuverejnený                                                                                                                                                                      
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Laura: Držal celok a dával tú správnu formu aj našim nápadom.  

Charakterizáciu postáv významotvorne dopĺňa  aj výrazné líčenie. Kto priniesol tento 

nápad? Pomáhal vám niekto s jeho realizáciou? 

 

Laura: Líčenie bola asi jediná vec, ktorá sa od návrhov až po realizáciu nemenila. Návrhy 

líčenia  sme priniesli spolu s  kostýmovými návrhmi. 

 

Veronika: Maskovanie hercov bolo posledným dotváraním celkového vizuálu hercov. 

Chceli sme ho zrealizovať už na generálkach, a dôvodom bolo, aby sa aj samotní herci 

naučili lí čiť pred predstavením sami. Na prvotné dve líčenia sme si pre tento účel prizvali 

profesionálnu maskérku Jarku Vladykovú a vysvetlili sme jej našu predstavu o maskách. 

Ako ste postupovali pri tvorbe účesov?  

 

Laura: S návrhmi účesov sme takisto prišli my, technicky nám pomáhala naša kamarátka 

Aďka Balázsová, prebiehalo to podobne ako s líčením. K tomuto predstaveniu bolo 

v podstate prizvaných veľmi veľa ľudí, napríklad choreografická spolupráca – Stanka 

Vlčeková, hudobná –  Slávo Solovič. V tomto duchu sme sa snažili aj kostýmy/masky 

obohatiť prizvaním odborníkov na danú oblasť.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 GALDÍKOVÁ, Lucia: Rozhovor s Veronikou Ďurišovou a Laurou Štorcelovou, v súčasnosti stále 
neuverejnený                                                                                                                                                                      
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Otázky pre autorku hry Faj čiarky a spasiteľky, Annu Saavedru 

 

Aký je tvoj názor a celkový pocit zo študentskej inscenácie pod vedením režiséra Mariána 

Amslera? 

 

„Bratislavská inscenace je podle mého názoru skvěle odvedená profesionální práce všech 

složek včetně výborného hereckého výkonu představitelek hlavních rolí. Ve srovnání 

s inscenací téhož textu v Národním divadle moravskoslezském z roku 2012, která je 

poměrně realistická, je Amslerova inscenace velmi stylizovaná, čemuž odpovídá i text, 

který na některých místech používá spíše fragmenty jazykových ploch namísto klasických 

dialogů." 

 

Ako scénografky nás zaujíma tvoj názor na vizuálne riešenie inscenácie. Nakoľko sa 

stotožňuješ so scénografiou minimalistického charakteru? Neprekáža ti fakt, že sme 

dôsledne nenasledovali scénické poznámky k textu? 

 

„Myslím, že minimalistické řešení scény skvěle podpořilo situační střihy a dalo možnost 

inscenaci vyplnit stylizovanými, antiiluzivními hereckými akcemi, které byly velmi přesné 

a vypointované. Nápad se stěnou s nápisy, která zároveň reprezentuje životní determinace 

sester, byl také dobrý, jediné, s čím jsem měla trochu problém, byla scéna Andrejova 

přežírání, která bez použití alespoň náznaku jídla, poněkud ztrácela pochopitelnost." 

 

Do akej miery sa tvoja predstava o postavách spája alebo líši od nášho kostýmového 

riešenia? 

 

„Kostýmy včetně líčení velice dobře podpořily kontrastní charaktery sester, Olžina 

strohost, Irinina hraná naivita, kdy kostým velice dobře balancuje mezi princeznovskou 

něhou a skrývaným, nicméně již probuzeným sex appealem, a pak samozřejmě pro mne 

největší radost – kostým Mary, který výborně podpořil proměnu herečky v bohémskou 

třicátnici." 
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Inšpiráciou pre kostýmy sestier (podľa tvojej poznámky) bola Frida Kahlo. Postrehla si túto 

konkrétnu štylizáciu? 

 

„Ano, samozřejmě postřehla, a velmi mne to potěšilo." 

 

Ako vnímaš oživenie modrej líšky? 

 

„Modrá liška je na začátku textu uvedena ve výčtu postav, což nabízí potenciálním 

inscenátorům možnost tuto postavu oživit také na scéně (jako ducha rodiny, majordoma, 

služebnou – odkazujíce k Čechovovu originálů a vedlejším postavám), ostravská inscenace 

s touto možností nepracovala, proto jsem ráda, že v Bratislavě byla liška oživena a také 

zpracování formou masky podpořilo její kultický charakter." 

 

Považuješ naše vizuálne spracovanie v niečom za prínosné? 

 

„Ur čitě, variabilní minimalistická scéna dala možnost rozvinout režijní a diváckou 

imaginaci a možné „úlety“ od reality, které dávají nahlédnout do nitra postav. Zkratka, 

tempo, střih a antiiluzivnost, která efektivně brání přílišnému psychologickému prožívání 

v herectví, podle mého názoru textu sluší" 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



63 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



64 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



65 

 
 
 
Bibliografia 
 
 
FIKSA ,Encyklopedie Bodyartu, Sowulo Press, 2009. ISBN 978-80-903957-4-9 
 
FIKSA, Tetování, Sowulo Press, 2005.(A) ISBN 80-903618-1-1 
 
GADALLA Ulaya, IBRAHIM Margot:  Smyslné tetovaní Henou, 2002 
 
RYCHLÍK, Martin: Eskymácké tetování. Art magazín tetování, 2005, roč. VI.,  
 
RYCHLÍK, Martin: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Vyd. 1. Praha  
 
PETŘÍČEK, Miroslav: Myšlení obrazem 
 
TOOLE, Eckhart, Život v prítomnom okamihu 
 



66 

C.H.STRATZ: Jak se ženy strojí 
 
GROSENIC: Ženy v umění 20. a 21. století 
 
VISO, Ana Mendieta: Earth body 
 
KARSTEN, Harries:  Zmysel moderného umenia 
 
STIBUREK 2000, SLAVÍK, 1999 
 
GARAJOVÁ, Lenka: Bulletin Divadla Lab k hre Fajčiarky a spasiteľky, 2013 
 
GARAJOVÁ, Lenka: Analýzy k textu Fajčiarky a spasiteľky 
 
GALDÍKOVÁ, Lucia: Rozhovor s Veronikou Ďurišovou a Laurou Štorcelovou, 
v súčasnosti stále neuverejnený                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internetové zdroje 
 
http://hinduism.about.com/od/bindis/a/bindi.htm 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1a#Z.C3.A1klad_du.C5.A1e 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Telo_(filozofia) 
http://www.i-psychologia.sk/arteterapia-definicia.php 
http://encyklopedia.sme.sk/c/893849/darwin-charles.html#ixzz2RHR7qZLQ 
http://www.actionbioscience.org/environment/goodale.html 



67 

1 http://www.jocelynmorera.com/mesoamericanart 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1a#Z.C3.A1klad_du.C5.A1e 
http://tempestas.blog.sk/detail.html?a=ac2cf9b17de44e41a51a33559cfc7f87 
http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=518 
http://reflektor.vsmu.sk/recenzor/recenzor-detail/article/fajciarky-smrdia-ale-su-vtipne-a-
vynimocne/ 
http://casopisdisk.amu.cz/cs/archiv/rocnik-2011-1/disk-35/lekarstvi-a-umeni-role-se-
obraceji 
 

 

Obrazová príloha 

http://gdeichmann.photoshelter.com/image/I0000YKcwktCz5Uw 
http://thestorybehindthefaces.com/2013/01/22/painted-bodies-africa-video-of-carol-
beckwith-angela-fisher/ 
http://www.tattoo-eklipse.unas.cz/piercing.html 
http://diva.aktuality.sk/clanok/25830/hit-tohto-leta-slnecne-tetovanie/ 
http://pinterest.com/epicmumu/painted-faces/ 
http://www.123rf.com/photo_15744895_kathmandu-nepal-mar-ch-15-a-sadhu-at-
pashupatinath-temple-in-kathmandu-nepal-on-march-15-2012-the-tw.html 
http://pinterest.com/pin/48976714667134922/ 
http://m.pinterest.com/pin/48976714667361457/ 
http://intimacyheals.files.wordpress.com/2013/02/kali.jpg 
verustiger 
http://sangbleu.com/2009/06/27/vera-von-lehndorff-i-was-always-being-different-types-of-
women-i-copied-ursula-andress-brigitte-bardot-greta-garbo-then-i-got-bored-so-i-painted-
myself-as-an-animal/ 
 


