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Tlačová správa BODY ART SHOW 2019 

(po akcii) 

BODY ART SHOW je benefičná divadelná show prezentujúca umenie maľovania na telo.  

V piatok 18. októbra zažila Bratislava revolúciu v prezentovaní umenia na divadelných doskách. 

Už po šiesty krát sa totiž konalo jedinečné divadelné predstavenie umenia maľovanie na telo, kde 

medzinárodný tím maliarov a účinkujúcich z celého sveta spolu vytvorili šou, ktorá vyrážala dych. 

Všetkých umelcov zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Španielska, Švajčiarska, Albánska a viedla 

najúspešnejšia Slovenská bodypainterka, umelkyňa Marta Gejdošová. 

V Bratislavskom Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava sa diváci stali svedkami veľkolepého 

divadelného predstavenia o príbehu zeme, bezstarostnom živote a ľudskej chamtivosti. Silný 

odkaz o environmentálnych problémoch bol komunikovaný explicitne a bez servítky, čím 

mnohých divákov donútil k zamysleniu a môžeme teda prehlásiť, že myšlienka podujatia svojím 

presahom láme najsilnejší aspekt bodypaintingu, čo je pominuteľnosť. Šou sa skončila, odkaz 

žije ďalej. Dialógy hlavných postáv akoby vypadli z aktuálneho diania v našej krajine a štipľavo 

tým podpichávali aj lokálne pomery, čo diváci vždy potleskom ocenili. Jednotlivé javiskové scény 

boli sprevádzané audiovizuálnymi projekciami a autorskou hudbou, za sprievodu živej kapely 

Golden band. O hudobnú dramaturgiu sa postaral multiinštrumentalista Peter Bažík, víťaz Česko-

slovenského X-faktoru, ktorý si zahral aj jednu z hlavných rolí v príbehu.  

Veľkolepú šou, ktorá nemá vo svete obdobu, počas celého večera moderoval charizmatický 
Vlado Voštinár. 
Podujatie slávnostne a vo veľkom štýle otvorila Sisa Sklovská, ktorá bola na hornej časti tela 
oblečená iba do farieb a pávích pier. V hlavných úlohách sa ešte predstavili divadelný kráľ Janko 
Greššo, muzikálový herec a spevák Ján Slezák, a nakoniec Róbert Knotek, ktorého divadelný 
debut bol veľkým úspechom. 
Telá nahé a predsa oblečené, realitu aj dokonalú ilúziu, namaľovali bodypainteri Marta 
Gejdošová, Ján Xavier Melišek, Tibor Vrtík, Anna Kružliaková, Veronika Oláhová 
Šebeňová, Michaela Ujheliová, Mário Ozimy, Mária Behilová, Bettina Strodl, Karen Dinger, 
Kateřina Jedličková, Libor Havránek a ich asistenti Ivana Konečná a Katarína Uhrová. 
Radosť a rytmus prezentovala tanečná skupina Mario Lapez dance company a samostatnú 
choreografiu v scéne s UV maľbami predviedlo tanečné duo Ján Minarík a Lucia Melcerová. 
Súčasťou Body Art Show bola aj scéna, kde sa ako hostia na večierku predstavili známe 
tváre: Silvia Šuvadová, Nora Krchňáková, Petra Palevič, Andrea Benická, Dominika Šuger, 
Dagmar „Didiana“ Dianová, Noro Mészároš, Vratko Sirági, Matúš Krnčok a ďalší, oblečení 
v značkách LOMBARDI a Concept Store. 

Po predstavení bol pokrstený Bodypainting kalendár na rok 2020 autorky Marty Gejdošovej, z 
ktorého výťažok z predaja pôjde organizácii Ružová stužka n.f. na podporu prevencie rakoviny 
prsníka. Krstnou mamou sa stala tá najpovolanejšia osoba, MUDr. Alena Kálayová. 

Scenár a réžiu BODY ART SHOW 2019 mal už po tretíkrát na starosti talentovaný režisér 
a scenárista Michael Sharmant, absolvent London Film Academy, ktorého vizionársky prístup 
bolo cítiť aj v revolučnom spracovaní scén s veľkoplošnou interaktívnou projekciou. 

Príprava BODY ART SHOW 2019 trvala celý rok a na jej realizácii sa podieľalo viac ako stovka 
ľudí, z toho 70 účinkovalo na pódiu a z nich päť desiatok v bodypaintingovej časti.  

Výnimočnosť tohto večera podporuje aj fakt, že sa jedná o jedno-premiérovú záležitosť.  
Nad podujatím BODY ART SHOW 2019 prebral záštitu primátor hlavného mesta Bratislavy 
Matúš Vallo.  
 

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, divákom, partnerom a podporovateľom BODY ART SHOW.  



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Organizátorom BODY ART SHOW 2019 je produkčná spoločnosť SHARMANT s.r.o.  

Cieľom podujatia BODY ART SHOW 2019 je prezentácia krásy umenia bodypaintingu 
prostredníctvom pozitívneho kultúrneho a emocionálneho zážitku a osvetová i finančná podpora 
prevencie onkologického ochorenia rakoviny prsníka. 

Autorkou projektu a umeleckou vedúcou podujatia BODY ART SHOW je známa vizážistka Marta 
Gejdošová, majiteľka bratislavského salónu krásy SHARMANT studio a autorka dvoch kníh o 
kráse. Je majsterkou Slovenska v bodypaintingu, piatou najlepšou bodypainterkou na svete Open 
category (2017), prezidentkou Asociácie Bodypainterov Slovenska a členkou prestížnej World 
Bodypainting Association.  

Web stránka podujatia: www.bodyartshow.sk 

Facebook: www.facebook.com/bodyartshow 

 

 

Partneri podujatia BODY ART SHOW 2019 

Generálny reklamný partner: BANCHEM 

Hlavní reklamní partneri: STORE MEDIA, StudioPrint.sk, ULA SERVIS 

Reklamní partneri: Hotel ParkInn Danube Bratislava, TICKETPORTAL, BKIS, HairCentrum, KTL, 

JM Vinárstvo Doľany, Hlavné mesto Bratislava, Thereska, DaliArt, LOMBARDI Fashion House, 

Golden Entertainment, Black Eye Company, L'Angolo DiVino – talianske potraviny, Asociácia 

Bodypainterov Slovenska, Riccardo prosecco, 

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

Webnoviny.sk, GUEST, VIP magazín, Šarmantná žena, euroAWK, akcnezeny.sk, Fit Family 

rádio 

Charitatívny partner: Ružová stužka n.f  

V Bratislave 21.10.2019 
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