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Tlačová správa BODY ART SHOW 2018 

 

BODY ART SHOW 2018 – Benefičná divadelná show prezentujúca umenie maľovania na 
telo 

V sobotu 17. novembra sme už po piaty krát mali možnosť zažiť jedinečné a nevídané 

predstavenie umenia maľovania na ľudské telo vďaka organizátorovi podujatia produkčnej 

spoločnosti SHARMANT.  

 
Pre podujatie BODY ART SHOW si tvorcovia pripravili strhujúci príbeh na tému cesta časom, 

v ktorom sa divákom predstavovali jednotlivé postavy, postavičky, či skupiny postáv od Adama 

a Evy až po súčasnosť. 

Vynálezca z dôb viktoriánskeho Anglicka sa vydal na cestovanie v čase, aby našiel odpovede na 

svoje vnútorné otázky a aby objavil podstatu ľudstva. Tejto úlohy sa zhostil skvelý muzikálový 

herec Janko Slezák. V putovaní mu asistovala postava sprievodcu v podaní úžasného herca 

Martina Kaprálika. Svojím hudobným umením, ako metapostava príbehu, celú show dopĺňal 

víťaz česko-slovenského X faktoru Peter Bažík. O ďalší hudobný sprievod sa postarala členka 

Slovenskej Filharmónie Andrea Benická a do farieb odetá Sisa Lelkeš Sklovská. 

Ďalej účinkovali aj herečky divadla Nová Scéna: Ivana Kučerová, Michaela Kapráliková 

a Lenka Machciníková. 

Umenie maľovania na telo je pominuteľné a v tomto duchu sa niesol aj celý večer, nakoľko Body 

Art Show je jedno-premiérová záležitosť, ktorá sa už nikdy nezopakuje.  

Body Art Show sa každoročne koná pod taktovkou bodypainterky Marty Gejdošovej, ktorá je 

majsterkou Slovenska Body Art, členkou prestížnej World Bodypainting Association 

a prezidentkou Asociácie Bodypainterov Slovenska. V minulom roku sa na majstrovstvách sveta 

v bodypaintingu umiestnila na 5. mieste. 

Tento rok Marta viedla tím štrnástich bodypainterov zo Slovenska, Čiech a z Rakúska. 

Z domácich končín nemohli chýbať Ján Xavier Melíšek a Anička Kružliaková, ktorí sú súčasťou 

show už od začiatku. Ďalej maľovali Veronika Šebeňová, Tibor Vrtík, Ivan Planka, Michaela 

Ujheliová, Mário Ozimy, Mária Behilová a z Čiech Libor Havránek. 

V rakúskej časti tímu bola majsterka sveta v bodypaitingu špeciálnych efektov Gabriela Hajek-

Renner, majsterka sveta v bodypaintingu Birgit Linke so svojím asistentom Tino Bőhm, 

a majsterka sveta vo facepaintingu Nadja  Hluchovsky, ktorá maľovala na Body Art Show už po 

tretí krát. 

Všetci maliari maľovali už od skorého rána, aby pripravili iba pre tento večer 28 namaľovaných 

krásnych diel. Živým plátnom sa stali modeli a modelky zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Izraela, 

odkiaľ priletela Alina Korn, držiteľka titulu Bodypainting Model of the Year 2017.  

Súčasťou celovečerného programu bola aj módna show, v ktorej známe tváre slovenského 

showbiznisu, predviedli luxusné modely prestížnej značky LOMBARDI Concept Store 

Sprevádzaný živou hudbou, v podaní Jána Slezáka a Lenky Machciníkovej, účinkovali: Noro 

Meszároš, Tomáš Palonder, Juraj Bača, Milo Kráľ, Vratko Sirági, René Štúr, Adam Jančina, 

Matúš Krnčok, Robert Zein, Nora Krchňáková, Andrea Benická, Jana Wagnerová, Silvia 

Šuvadová, Martina Comisso, Erika Barkolová, Dominika Šuger a Petra Palevičová. 

 



Raritou večera bolo aj úvodné číslo vyznievajúce ako svadba v historickom štýle. Až záver 

podujatia odhalil, že išlo o právoplatné uzavretie manželského zväzku dvoch modelov Kristíny a 

Ľuboša, ktorí sa spoznali pred rokom práve na Body Art Show.  

 

Charitatívny zámer podujatia, tak ako každý rok, bol naplnený krstom bodypainting kalendára na 

rok 2019, ktorého výťažok venuje autorka Marta Gejdošová nadácii Ružová stužka n.f., na 

podporu prevencie rakoviny prsníka. Jej členka divákom vyrozprávala svoj príbeh, ako jej 

nadácia pomohla v tých najťažších chvíľach.  

Večerom sprevádzala moderátorská dvojica Vlado Voštinár a Andrea Paulinyová, ktorá sa 

stala krstnou mamou kalendára. 

 

Nechýbala ani perfektná after párty s pestrým a chutným rautom, výborným vínom od JM 

Vinárstvo Doľany a s krásnou a chutnou tortou od Olajos. O zábavu na after párty sa postarali 

kúzelník Peter Šesták, kapela Jamadan so svojou bubeníckou show a famózny Peter Bažík. 

 

O réžiu, scenár a hudobnú dramaturgiu celej show sa postaral mladý a talentovaný režisér 

Michael Sharmant.  

Vysoká úroveň podujatia a jedinečné vystúpenia pozvaných hostí prekonali očakávania divákov 

aj organizátorov a sú prísľubom ďalších úspešných ročníkov tejto výnimočnej show. 

 

Organizátorom a vlastníkom ochrannej známky BODY ART SHOW je produkčná 

spoločnosť SHARMANT s.r.o..  

Partneri podujatia BODY ART SHOW 2018 

Generálny partner:   Banchem 

Hlavný reklamný partner:     STORE MEDIA 

Reklamní partneri: Hotel TATRA Bratislava, Hotel ParkInn Danube Bratislava, TICKETPORTAL, 

KTL, JM Vinárstvo Doľany, STUDIO PRINT.sk, Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, 

HairCentrum, Thereska, Lobkowicz, DaliArt, LASA, METRO, LOMBARDI Fashion House, Golden 

Entertainment, Asociácia Bodypainterov Slovenska, Divadlo Nová Scéna, CateringoveSluzby.sk, 

Karloff, Olajos 

Mediálni partneri: TV JOJ, TV Bratislava, SITA, BratislavaDen.sk, DámskaJazda.sk, 

Webnoviny.sk, GUEST, VIP magazín, Šarmantná žena, PayPer Vision, Cafe News, Fit Family 

rádio, Klocher, dalito.sk  

Charitatívny partner: Ružová stužka n.f  
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