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Jméno a příjmení studenta: Leona Velebová  

Název práce: Hřešení  

 

 

Slovní hodnocení: 

Musím se přiznat, že k oponentuře práce Leony Velebové jsem z počátku přistupovala s velkou 

mírou nedůvěry. Skepsi ve mně vyvolávalo samotné téma, zaměřené na autorčinu posedlost kosmetickými 

výrobky, zkrášlujícími a pečujícími procedurami, které jsou s nimi spojené.  Autorka se rozhodla, že bude po 

dobu několika let shromažďovat veškeré obaly vypotřebované kosmetiky. Od roku 2018 výtváří soukromý 

archiv svého „hřešení“. Pečlivě sbírá obaly kosmetických výrobků,  eviduje jejich složení, reflektuje 

marketinogá hesla s nimi spojená. Ano, je zřejmé, že kosmetika může být druhem rituálního fetiše, důležitou 

součástí životního stylu, nástrojem, který nám dovádá na jistotě, činí z nás atraktivní, voňavé a kouzelné 

bytosti bez stopy jediného beďaru a chloupku na bradě. Ovšem, vážně je to téma hodné pozornosti? 

S autorkou proběhlo asi pět osobních konzultací. Bylo zřejmé, že na zvoleném tématu pracuje kontinuálně a 

do detailů promýšlí jeho obsah, způsob prezentace i kontextualizaci v rámci soudobých dějin umění.  

 

Z tématu, které na začátku vypadalo jako povrchní přiznání se k lásce ke kosmetice a k beauty recenzím na 

youtube, nakonec vykrystalizovala suverenní reflexe kosmetického průmyslu. Autorka ho primárně 

nekritizuje, nevztahuje se k němu z ekologických ani feministických pozic, autenticky jej „ohledává“, díky 

čemuž zůstává celek nejednoznačným.  

 

Diplomová práce je vystavena na dvou principech, prvním je individualizovaná „zpověď“ spojená s formálně 

dobře vytvořeným videem.  Jedná se o záznamy krátkých performancí. Nahlížíme do autorčiny koupelny, 

voayeristicky sledujeme desítky hygienických, zkrášlujících a pečujících procedur. Kolik úkonů je žena 

schopná podstoupit, aby si připadala opravdu přirozeně krásná, aby vypadala, že se tak narodila? Pohled do 

jedné koupelny prozrazuje absurdní mašinérii, poukazuje na osobní odosobnění: miliardy žen používají ty 

stejné kosmetické výrobky, aby si po jejich použití připadaly nezaměnitelné.  Video je zakončeno odkazem 

na instagram s názvem, Mybathroomsecrets, který by měl v ideálním případě sloužit jako platforma pro 

sdílení kosmetických rituálů.   

 

Druhý princip diplomové práce bych spojila s racionalizující metodou archivace a evidence. Zde dochází 

k propojení s konceptuálním přístupem k umění. Autorka jednak vytvořila instalaci složenou z obalů 
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jednotlivých kosmetických produků, a jednak vznikla autorská kniha (1 BODY, 237 COSMETIC PRODUCTS, 

17 402 MILITRES, 2020), která tvoří nejzdařilejší část projektu. Strohý výčet složení jednotlivých produktů a 

marketingová hesla (better then sex, coconut hangover apod.), jsou zde -  dle určitého grafického a 

evidenčního systému - převedeny do podoby vizuální poezie. Osobní odosobnění je tím završeno. Konkrétní 

ženské tělo je se super hygienickou precizností převedno na amorfní povrch vypotřebovaných mililitrů 

kosmetiky.   

Diplomovou práci Leony Velebové hodnotím z formálního i technologickéh hlediska jako velmi zdařilou. 

Jediným slabším článkem je instalace samotných produktů, do budoucna doporučuji promyslet způsob a 

vlastně samotné opodstatnění jejich prezentace.  

 

 

 

Otázky k rozpravě: 

 

Vidíte budoucnost tohoto projektu spíše na platformě instagramu, nebo jako druh galerijní instalace, která by 

se měla časem rozrůstat?  

 

Jedním z často užívaných témat umění je péče. Vy ovšem poněkud narcisticky reflfektujete péči o sama 

sebe, prostřednictvím videa se stáváte objektem sledování. Z tohoto hlediska může být vaše bakalářská 

práce vnímána jako nástroj fetišizace ženské těla (feministické nepřípustné), souhlasíte s tím?     

 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: 
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