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BODYPAINTING

Bodypainting je odnož výtvarného um ní, v n mž se malby vytvá ejí na lidském t le. N kdy jsou malby 
dopln ny dalšími prvky jako nap .  itry, plastovými tvary nebo p írodninami. Jde o um ní velice staré pocházející 
od domorodc  z Nové Guneye a rozší ené dále do celého sv ta. V 60. letech minulého století toto um ní propagovali 
hippies a skute ného rozkv tu se do kalo až v 90. letech. V sou asné dob  má bodypainting i svoje festivaly. Pokud 
jsou malby aplikovány pouze na obli ej, jedná se o facepainting. P i bodypaintingu dochází k barvení r zných ástí 
t la, tak aby se ve výsledném obrazu projevilo jak um ní malí e, tak tvary t la. Malby jsou tvo eny i na celé t lo, avšak 
v tšina obraz  jsou spíše miniaturami vytvo enými na konkrétních ástech t l (ruce, tvá ), kdy p i pohybu t chto ástí 
t la vytvo ené malby ožívají. Je t eba si uv domit, že bodypainting není žádnou formou pornogra  e a p vodn  byl 
zamýšlen zcela jinak, než jak jej dnes n kte í lidé prezentují, zejména když malují na nahá t la.

Motivace:

Návrhy obrázk , barvy na t lo i obli ej pro každou dvojici, št tce, podložky na míchání barev, voda, 
pot eby k umytí t la, odli ovací ubrousky, vatové  ty inky.

Pot eby:

Planeta P ekonání – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Ú astníky aktivity rozd lte do dvojic stejného pohlaví. Prvním úkolem ú astník  bude navrhnout 
motiv malby na své t lo. Tak je zajišt no, že si ú astníci navrhnou takový motiv, který jim bude vyhovovat a nebudou 
se cítit „trapn “. Každý sv j návrh p edloží vedoucímu, který rozhodne, zda není nevhodný. Pro všechny malí e platí 
pravidlo, že všechny intimní zóny na t le budou zakryty minimáln  plavkami. Pokud máte obavy z reakcí ú astník  
a prosazování jejich návrh  i na tyto intimní místa, zvolte malby pouze na obli ej, ruce i nohy. Poté lze p istoupit 
k samotnému malování na t lo. Pohodln jší je, aby si malby na t lo malovaly dvojice navzájem, i když malování „sám 
na sebe“ se nevylu uje, pokud to motiv a jeho umíst ní na t le umož ují. Nejprve si na rtn te sv tlou barvou tvary 
(obrysy) obrázku, pak vybarv te obrázek a dotvo te své dílo pomocí ú es , oble ení, p íp. dalších dekorací. Hotové 
malby vyfo te a poté je m žete vyhodnotit (p ehlídka). Nejlepší díla m žete ocenit. 

Všichni by z d vodu kontroly dodržení motivu a nezasahování malbou na citlivá místa na t le, m li pracovat v jedné 
spole né místnosti a kontrolovat by je m li alespo  dva vedoucí. 

N kolik um leckých pro   kousk  pro p edstavu (Další m žete najít na internetu):

http://www.modeliny.cz/blogEntry-574-bodypainting.html

http://mystanding.blogspot.com/2008/08/  shes-body-painting.html

http://www.moolf.com/interesting/body-painting-gallery.html

http://body-paint-body-art.blogspot.com/2009/02/body-painting-on-men.html

http://body-painting-gallery.com/index.php?showimage=1135

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P átelství, Poznání a P ekonání.

Provedení:

as p ípravy

cca 1 hodina

as realizace

3 hodiny a více

Prostor

uvnit  

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

dvojice

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci, pracovní, sociální a personální, ob anská.

Rozvoj kreativity, týmové spolupráce, výtvarného cít ní, vnímání t lesného kontaktu, zábava.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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N kte í ú astníci nemusí být ochotni ukazovat své t lo v jakékoli mí e, n kte í mohou považovat toto 
malování za nep ijatelné t eba z d vod  náboženských. Nenu te je do projektu, mohli byste zp sobit více škody než 
užitku. N kte í ú astníci nemusí mít dostatek soudnosti nebo se budou chtít p edvést p ed ostatními a zvolí si velmi 
odvážný návrh; na toto musí vedoucí okamžit  reagovat d razným upozorn ním a p ístupem v i odvážlivci. Toto 
nebezpe í eliminujete zachováním dvojic stejného pohlaví. Dejte pozor na p ípadné nevhodné poznámky a kritiky 
návrh , a to i vlastní (neponižovat ú astníky). Vysv tlete ú astník m celou aktivitu dop edu (t eba o setkání d íve), 
aby na ni byli dostate n  p ipraveni.

Pozor na:

Moje poznámky:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – zajistit  
dob e osv tlený prostor. T žší stupe  postižení – nevhodné.

Sluchov  postižení – dohlédnout na to, aby ú astník m l možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  vedoucího, 
vysv tlování krok za krokem. Mluvit z eteln , nahlas, pomalu.

Pohybov  postižení – záleží na typu postižení, pokud je postižený schopen malovat, lze s ním aktivitu realizovat; 
v opa ném p ípad  se m že taková osoba zú astnit aktivity jako model.   

Mentáln  postižení – nevhodné.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor pro vzájemnou komunikaci.

Obtížn  vychovatelní – nastavit striktní hranice a pravidla, d sledná kontrola innosti.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – dostatek asu pro zpracování návrhu a provedení malby. 

Trpící dispinxií (poruchou kreslení) – ú astníci by mohli mít rozpaky n koho malovat; s t mito osobami vytvo te 
trojici tak, aby v ní byl n kdo schopný malovat. 

Výjime n  nadaní a geniální – zadání složit jšího obrázku.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


