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TEXTOVÁ ČÁST  
 

ANOTACE 
 
V textu se chci zabývat nejprve motivací ke zvolení tohoto námětu s návazností na předešlou 
práci, dále rozebrat mou zvolené ústřední body tématu kosmetiky tj. nakupování, rituál-fetiš, 
reklama a internet. Následně pokračovat popisem své praktické práce a její zvolené 
technologické prostředky. A na závěr kontextualizaci práce a položení si pár filozofických 
otázek o zbytečnosti a povrchnosti. 

 
 

ÚVOD A MOTIVACE 
 
Klíčovou motivací věnovat se tomuto tématu bylo množství kosmetiky, které mám. To 
zahrnují i prázdné obaly od spotřebovaných produktů za poslední dva roky. Napadlo mě začít 
utvářet kontinuální sbírku lahviček pro opětovné prohlížení v budoucnosti, což 
pravděpodobně souvisí s mým dětstvím, kdy jsem se často probírala uschovanými předměty 
po prarodičích. 
Vnímám zde paralelu s předchozím dlouhodobým tématem o mém dědovi a jeho 
předmětech, kdy jsem utvářela inventář jeho schraňovaných předmětů spojených s kutilskou 
vášní. Objevovalo se hromadění a přehlcování věcmi, které bylo způsobeno z jeho spořivosti 
a jako vedlejší produkt vznikaly skrumáže předmětů, kterými jsem se ráda probírala. 
Podobný pocit vnímám u své „sbírky“ kosmetiky, která ale vzniká jako vedlejší produkt mé 
rozmařilosti, za účelem dopřávat si a prožívat každodenní rituály používáním produktů. 
Název Hřešení vzešel z mého provinění z nakupování „zbytečných“ věcí a vytváření odpadu.  
Rozhodnutí o uschovávání prázdných obalů mne konejšilo, že tak alespoň žádný nevzniká. 
Prvotní stud z velkého množství se opakovaným prezentováním v ateliéru, změnil na: „Není 
toho málo?“.  
 

Nakupování 
Kupujte a radujte se.1 

 
Ano nakupuji a konzumuji. Nechávám se zlákat vůněmi, názvy a slíbenými efekty. V mém 
případě nejde o samotný akt nakupování, ale spíše o následné používání. S touto konzumací 
je úzce spojený marketing, který je nástrojem kapitalismu pro prodej a utváření potřeb. 
Uvědomuji si, že jsem v jeho zajetí, ale snažím se nakupovat racionálně. Co znamená 
racionálně? Produkty pečlivě vybírat podle složení, filozofie značky anebo studování recenzí 
na blozích nebo Youtube, ale nevyhnu se i spotřebnímu nákupu v supermarketu a hození do 
košíku produktu od Nivey. Kosmetický marketing má dvojí efekt, buď plní svou úlohu a lidé 
nakupují anebo naopak svými okázalými větami probudí v člověku skepsi na jakýkoliv 
kosmetický produkt. Dalo by se zjednodušeně říci, že ty nejznámější kosmetické značky 
produkují ty nejhorší produkty a možná jsou i důvodem proč lidé často nahlíží na kosmetiku 

                                                
1 „Kupujte a radujte se, tak praví zákon i proroci.“ Gilles Lipovetsky 
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jako zbytečnou, což ta komerční kosmetika opravdu je. I když perfektní marketing jim upřít 
nejde.  
S nakupováním souvisí spotřeba a výsledný odpad, který už v dnešní době lze omezit díky 
bezobalovým obchodům, ale stále vyhrává spotřební obalový způsob. 
V roce 2018 jsem začala prázdné obaly od své kosmetiky nevyhazovat, jednak mě trápil 
výsledný odpad, ale také jsem byla fascinována jejich vzhledem a bylo těžké se s nimi 
rozloučit v popelnici. Také mě lákala myšlenka prohlížení si jich třeba za dvacet let. Vím, jak 
mě zajímaly nalezené předměty po prarodičích, tak jsem chtěla vytvořit jakousi sbírku, která 
ukáže až za desítky let, jak se kosmetika proměnila. Zároveň mě zajímalo množství, které 
vznikne. To se každý rok navyšuje, zatímco před deseti lety mi stačilo dvacet kosmetických 
produktů, teď jich je kolem dvou set. Množství utváří asi i dvojí bydliště, kdy základní sadu 
mám na obou místech. Naučila jsem se i uzpůsobit produkty k cestování anebo na přespání 
na jednu noc, kdy si umím sbalit do kabelky kolem dvaceti produktů, protože mám mini 
verze nebo kelímky, do kterých produkt odliji. Často obaly recykluji a plním je jinými, 
například na cestování, při kterém se do určeného plastikového sáčku dokážu sbalit se 
čtyřiceti produkty. Pro člověka, který si sbalí pastu a kartáček na zuby se to zdá asi moc, ale 
opravdu všechny použiji. A to prý vypadám, že se nemaluji. Jenže kosmetika není jen o 
výrazném líčení.  Kosmetika pro mě znamená hlavně péči, až vedlejší jsou přikrášlující 
činnosti jako make-up. Kosmetika by se dala rozdělit na hygienickou, pečující a ozdobnou. 
Většina mužů si uvědomuje hlavně tu ozdobnou jako je například rtěnka a slova jako 
tonikum, sérum, intimní gel jsou pro ně záhadné věci. 
 

Rituál – Fetiš 
Ten pocit, když si mažu pusu kuličkou Eos. 

 
Kateřina Ebelová ve své knize Maska v proměnách času a kultur definuje pojem fetiš takto: 
 
Předmět s nadpřirozenou mocí nebo kouzlem, ke kterému se upíná víra, vztahy nebo touhy. 
Fetiš se týká také náhradních objektů libida. (maska, bondáž) S fetišem bývají spjaty 
představy o jeho výjimečné moci. Nadpřirozená schopnost předmětů, kterým je přisuzována 
pozitivní nebo negativní energie.2 
 
Ano kosmetika je můj fetiš, k jejím lahvičkám si vytvářím vztah, toužím po ní, upínám k ní 
svou víru o její výjimečné moci, občas žasnu o její nadpřirozené schopnosti a uctívám ji na 
svých poličkách. 
Přijde mi pozoruhodné jaké zastoupení kosmetika v domácnosti u žen má, spousta z nich si ji 
doma vystavuje, jak v koupelně na poličce nebo na toaletním stolku, často tam produkty 
nejsou ledabyle naházené, ale úhledně rozmístěné, podobně jako v obchodech. Toto 
vystavování je podle mě uctívání každého produktu a také designová záležitost. Design obalu 
je neodmyslitelný prvek kosmetiky, lidé co podporují svůj zevnějšek, často očekávají i 
příjemný vzhled používaného produktu, který zároveň doplňuje naši domácnost. 
Tyto domácí výstavky hodně na člověka prozradí a také lákají k prohlížení. Myslím, že každá 
žena na návštěvě se v koupelně zvědavě porozhlédne a možná i přivoní k vystavenému 
parfému.  
Dennodenní rituály s kosmetikou jsou pro mě důležité, pojí se s vůněmi a o dotyky při 
nanášení. Plní pro mě duchovní péči, která se s mou materialistickou závislostí moc 
                                                
2 EBELOVÁ, Kateřina. Maska v proměnách času a kultur. Praha: Grada, c2012. ISBN 978-80-247-2470-6. s. 266 
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neslučuje. Přistupuji k ní méně viditelně pro ostatní a více zážitkově pro mě. Toto nenápadné 
zkrášlování má při správném výběru a používání efekt, že jste se tak opravdu narodili. Což 
krásně vystihuje slogan značky Maybelline „Možná se tak narodila. Možná je to Maybelline.“ 
 

Reklama 
Protože Vy za to stojíte.3 

 
„První vývojová fáze masové výroby vedla ke zrodu moderního spotřebitele a masového 
marketingu. Až do osmdesátých let 19. století zůstávaly výrobky beze jména, prodávaly se 
hromadně a celostátní výrobní známky byly velmi vzácné.“4   
 
Zmiňuje Gilles Lipovetsky  v kapitole o zázračné trojici: značka, balení, reklama. 
To byly úplné začátky produktové reklamy, které se dostaly až k současné fázi, kdy se má 
řasenka jmenuje Better than sex. 
Propagace kosmetiky se hodně proměnila. Počátky 20. let přinášely hlavně reklamu 
nabádající ženu, aby byla krásná a roztomilá pro svého manžela. Vůbec první z reklam byla 
na deodoranty, která upozorňovala ženy, aby náhodou neobtěžovaly muže svým potem. 
Článek se slovy: „Within the curve woman’s arm“ s podnadpisem „'A frank discussion of a 
subject too often avoided.“, doprovázející obrázek ženy, jak zvedlou rukou drží za rameno 
vysokého muže.5 S tímto podtextem ladily i ostatní reklamy. 
V 50. letech přišla značka Revlon s kampaní Fire and Ice, která poprvé do reklamy přinášela 
trochu sexuality a také myšlenku, aby žena byla přitažlivá sama pro sebe. Což bylo v té době 
hodně revoluční. „There was no man in sight, and no romance was alluded to. Instead, the 
ad suggested that applying lipstick was something a woman did for her own pleasure and 
gratification.“6  
S prvním feministickým sloganem přišla značka  L’Oréal. Nikdy mě nenapadlo, co vše se za 
sloganem „Cause I’m worth it.“ může skrývat. V době 70. let, kdy na ulicích probíhaly 
feministické protesty a o kosmetické reklamě rozhodovali hlavně muži, se Illon Specht svým 
spolupracovníkům vzbouřila a začala vézt kampaň značky L’Oréal. 
 "I use the most expensive hair color in the world. Preference, by L'Oreal. It's not that I care 
about money. It's that I care about hair. What's worth to me is the way my hair feels. It 
feels good against my neck. Actually, I don't mind spending more for L'Oreal. Because I'm 
worth it."7 
Ve 21. století se reklama už naprosto proměnila, feministických kampaní není třeba a ženy si 
sami slastně vymýšlí hyper-fetišizující názvy produktů jako Orgasm odstín tvářenky od značky 
Nars, Coconut hangover jméno podkladové báze nebo již zmíněná řasenka Better than sex od 
Too faced. Která žena by nechtěla řasenku lepší než sex? A také konečně nastupuje do hlavní 
role v reklamě muž. 

 
 

                                                
3 L'Oréal (1971) – Because I'm Worth It. 
4 LIPOVETSKY, Gilles. Paradoxní štěstí: esej o hyperkonzumní společnosti. Praha: Prostor, 2007. Střed (Prostor). ISBN 978-80-
7260-184-4. s. 33 
5 The 9 Most Famous Beauty Campaigns In History Will Probably Surprise You. Bustle [online]. Dostupné z: 
https://www.bustle.com/p/the-9-most-famous-beauty-campaigns-in-history-will-probably-surprise-you-62818 
6 Tamtéž. 
7 L'Oreal's "Because You're Worth It" Origin Story Is Feminist As Hell. Bustle [online]. Dostupné z: 
https://www.bustle.com/p/loreals-because-youre-worth-it-origin-story-is-feminist-as-hell-73630  
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Internet 

Hey guys Welcome to my channel. 
 

Sledování beauty recenzí na Youtube, nakupování na internetu, čtení kosmetických blogů, 
instagramové příspěvky, facebook jsou mé hlavní zdroje k získání informací o kosmetice. 
Doba, kdy s vaším výběrem v drogerii mohla radit pouze paní prodavačka, je pryč. Často se i 
člověk rozhodoval pouze podle obalu, jak je mu sympatický. Nákup kosmetiky se pro mě dost 
proměnil. Nikdy jsem neměla možnost nastudovat, jestli mi daná věc bude vyhovovat, 
obvykle hledám recenze o spokojenosti ostatních žen a to mi perfektně umožňuje Youtube. 
Kosmetiku neberu jako spotřební zboží, ale jako věc, která mi bude nějaký čas sloužit a měla 
by splnit svůj účel.  
Internet se stal součástí kosmetické reklamy a dal ji novou dimenzi, jak propagovat 
kosmetiku po celém světě. Vznikli bloggeři a influenceři, kteří propagované produkty 
dostávají od značek za jejich zveřejněné příspěvky nebo recenze. Je to chytrý tah pro obě 
strany. Kosmetická reklama na internetu převálcovala tu televizní, ta se jakoby zastavila a 
propaguje stále ty stejné kultovní značky typu Garnier, Maybelline nebo L’Oréal. 
 
 
 

POPIS PRAKTICKÉ PRÁCE 
„Nový komerční režim tedy nesmíme ani pranýřovat, ani adorovat.“8 

 
 

Video 
Maybe She’s born with it. 

 
Velkoformátová projekce s názvem Možná se tak narodila zachycuje mé kosmetické rituály. 
Skládá se z více než sta videí, která zachycují domáckou atmosféru a odhalují, co se děje 
v koupelně. Vizuální stránkou se videa podobají beauty recenzím na Youtube. 
Některá z nich jsou více o hygieně a udržování a jiná naopak podtrhují sexualitu a zaměřují se 
na zkrášlování. Je to veřejné přiznání, co vše může žena dělat ve své koupelně, před 
výsledným efektem, že se tak narodila. Tento voyerský vhled do mé koupelny mě inspiroval 
k vytvoření instagramu s názvem mybathroomsecrets. Ráda bych, aby instagram sloužil jako 
platforma pro vzájemné sdílení kosmetických rituálů s hashtagem 
#andwhatdoyoudoinyourbathroom, který se objevuje i na konci videa. 
Projekce se má dotýkat i tématu ženy jako objekt k dívání se, stejné jako řešila Hanah Wilke, 
která ve své feministické tvorbě kvůli jejímu vzhledu byla často osočována z exhibicionismu. I 
já jsem byla nařčená z pouhého ukazování své „krásy“, ale videa obsahují i mírně nechutné 
kosmetické činnosti, při kterých nechci být spatřena, tj. vytahování zarostlého chloupku, 
detailní mačkání pupínku nebo rudý obličej od dermarolleru. Chtěla jsem zobrazit skutečné 
nepřikrášlené kosmetické činnosti s trochou ironie a některými záběry navodit i trochu 
znejistění, například jestli si opravdu domalovávám pubické ochlupení.  
 
 

                                                
8 LIPOVETSKY, Gilles. Paradoxní štěstí: esej o hyperkonzumní společnosti. Praha: Prostor, 2007. Střed (Prostor). ISBN 978-80-
7260-184-4. s. 21 
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Instalace 
 

V instalaci vystavuji všechnu mou kosmetiku od roku 2018. Odkazuje k mému zděšení 
ohledně spotřeby jednoho člověka. Ukazuje počátek nekončícího sběru prázdných 
kosmetických obalů. Produkty v instalaci jsou rozdělené do tří sekcí podle roků 2018, 2019, 
2020 postupují od nejstarších po nejnovější, stejně budou pokračovat v budoucnu. Zajímá 
mě množství za dvacet let. 
Z lahviček skládám i nápisy reagující na kosmetický marketing a na ambivalentní názvy 
produktů. Instalování je variabilní, vystavené všechny pohromadě poukazují na spotřebu a 
složené nápisy vytvořené jen z části sbírky ke kosmetické „poezii“ z reklam a časopisů. 
 

Objekty 
 

Objekt One night kit znázorňuje současnou dívku se sestavou kosmetiky na jednu noc. Zvolila 
jsem aktuální trendy kabelku, která vše odhaluje. Obsahuje dvacet dva různých produktů ke 
kosmetickým činnostem. Travel kit ukazuje soubor kosmetiky na cestování s příručním 
zavazadlem, kdy při letištní kontrole musíte všechny předměty s tekutým obsahem vložit do 
zip sáčku. Určená velikost zip sáčku mě vždy trápila a pro ženu, která nemá žádné miniatury 
kosmetiky je nemyslitelné, aby ji tato velikost stačila. Tento set obsahuje čtyřicet pět různých 
druhů produktů, většinu tvoří mini velikosti a testery. Objekty vznikly na základě osobních 
zkušeností, přizpůsobit se situacím, kdy není prostor pro všechny produkty a nechcete se 
vzdát svých rituálů. 
 

Kniha 
1 BODY, 237 COSMETIC PRODUCTS, 17 402 MILITRES, 2020 

 
Text a kosmetika k sobě neodmyslitelně patří, ať už je to název značky, jméno produktu, 
slogany, hesla a trendy. To vše obsahuje publikace doplňující instalaci. Je to kniha, která 
odtrhuje kosmetický text od jeho marketingu a vytváří z něj vizuální poezii. Tuto poezii tvoří 
ty nejminiaturnější texty z obalů, ingredience. 
Vytvořila jsem podrobný rejstřík aktuálních kosmetických produktů, co používám. Je 
rozdělený na sekce hair, body, face a makeup. Vypisuji jejich složení a vznikají vizuální básně 
z nevyslovitelných magických formulí. Tento dlouhý výčet látek doprovází uvědomění, co vše 
nanáším na své tělo, a stává se mou součástí. 
Poezii střídají hyper-fetišizující výkřiky reagující na útočnost reklamy, jak ženu zaujmout a 
vyjadřují i můj obdiv k některým produktům. 
Název knihy se pojí s mým tělem, s aktuálním počtem produktů a jejich obsahem v 
mililitrech, které na něj nanáším. 
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KONTEXTUALIZACE PRÁCE 
„Artist must be beautiful.“ 

 
 

Sylvie Fleury 
 
Její obrazy vypadají jako zvětšené ikonické tvářenky nebo oční stíny. Vlastně jsou to takové 
readymade i s jejich hyper-fetišizujícími názvy jako Orgasmus od značky Nars. V názvech 
svých děl Fleury často používá kosmetickou „poezii“ jako jsou značky, slogany nebo jména 
produktů. 
 
Marina Abramovič 
 
Abramovič chci zmínit kvůli jejímu ikonickému perfomativnímu videu, kde si češe vlasy a 
opakuje větu „Art must be beatiful, Artist must be beautiful.“ Z jejího hlasu postupem času 
jde cítít bolest z čím dál více agresivnějšího česání. Video reaguje na společenské očekávání 
od žen, že budou krásné.9 Líbí se mi kontrast feministické kritiky o kráse a nádherné 
Abramovič. 
 
Damien Hirst 
 
Instalaci Medicine cabinets od Hirsta chci hlavně zmínit kvůli její vizualitě, která se blíží mé 
instalaci z kosmetických lahviček. Obsahově se s mým tématem míjí. Je to téma, kde se Hirst 
výrazně začal zabývat tématem smrti. Materiál pro jeden z jeho prvních objektů zdědil po 
zemřelé babičce. Vnímám zde zajímavou paralelu o postavení léku v domácnosti u starých 
lidí se zastoupením kosmetiky v ženské domácnosti, kterou jsem zmínila v odstavci o fetiši. 
Otto M. Urban ve svém článku píše: „V domácnostech starých lidí hrají léky významnou roli, 
jsou všudypřítomné, mají svá specifická místa, stávají se tak dekoracemi interiérů, zdobí 
poličky a skříňky, často jsou právě tím jediným, co po starých lidech zbude.“10 Možná i má 
sbírka kosmetiky bude to jediné, co po mě zbude. 
 
Běla Kolářová 
 
Česká umělkyně, která vytvářela koláže a asambláže z ženských předmětů. Zmiňuji ji kvůli 
jejím vzorníkům kosmetiky, které vznikaly v 60. letech. V některých cyklech používala i 
samotná líčidla k malbě. 
 
Hannah Wilke 
 
Wilke se od 70. let věnovala ve své tvorbě feministickým tématům, ale kvůli její „kráse“ ji 
bylo vytýkáno, že se spíše jedná o exhibicionismus. Stejný problém jsem řešila ve své video 
projekci, kde často jde vidět mé nahé tělo. Dobře toto téma o Wilke analyzuje Amelia Jones 
ve své knize Body Art: Performing the Subject, kde uvádí, že je to dokonalý příklad 

                                                
9 Marina Abramovic | Institute of Modern Art. Institute of Modern Art [online]. Dostupné z: 
https://ima.org.au/exhibitions/marina-abramovic-art-must-be-beautiful-artist-must-be-beautiful-2/ 
10 Damien Hirst | ART ANTIQUES - měsíčník o umění, architektuře, design a starožitnostech. Červen 2020 | ART ANTIQUES - 
měsíčník o umění, architektuře, design a starožitnostech [online]. Dostupné z: https://www.artantiques.cz/damien-hirst 
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feministické dekonstrukce zažitého klišé ženy jako objektu mužského voyeuristického 
pohledu.11 
 
Jiří Černický 
 
 V performance Nikdo čitelný se Černický prochází velkoměsty v kombinéze sešité z 
reklamních nápisů. Upozorňuje na to, jak je člověk podprahově ovlivňován všudy přítomnou 
reklamou. „Jeho myšlení a jednání je nenápadně manipulováno a pohlcováno, všudypřítomné 
globální značky se vsakují do jeho těla a mění jeho charakter.“12 Toto nenápadné pohlcování 
z kosmetického marketingu si uvědomuji i u sebe. Sice skladba kosmetiky nebo kosmetické 
rituály je něco mého osobního, ale zároveň mě to napojuje na všechny ostatní, co ji 
používají, a zobecňuje mě to. Jana Písaříková to trefně pojmenovala osobní odosobnění. 
 
 
 
 
 

Závěr 
„Musela jsem nakupovat a mazat se.“ 

 
Celou diplomovou prací prostupuje důraz na množství. Množství pěstících činností, produktů 
a látek v životě jedné ženy. Uvědomila jsem si, kolik různých kosmetických činností dělá žena, 
co pečuje o své tělo. Chtěla jsem odkrýt téma, co vše může stát za ženským vzhledem. 
Ženskou intimitu, která se odehrává za zavřenými dveřmi koupelny a na instagramu nebo 
youtube se neprezentuje.  
Provinění z času stráveným péčí o sebe a nakupování produktů se díky této diplomové práci 
ještě více rozrostl. Nikdy jsem se nezaobírala tolik kosmetikou jako poslední rok. Stává se tak 
z ní něco důležitějšího bez nutného pocitu viny? 
Zajímá mě překlenutí o významu důležitosti, umění versus kosmetika, kosmetika uměním. 
Klade mi to otázku, když z prázdných lahviček udělám uměleckou instalaci, stane se tak ze 
zbytečných předmětů něco více (ne)užitečného? Nebo to budou stále ty zbytečné věci, které 
mě dělají průměrnou s ostatními dívkami? 
Je péče o svůj zevnějšek povrchní? Když se moc ukazuje, tak je tak často vnímána. Já, která 
kosmetiku používám hlavně k péči, to na sebe alespoň hned „neprozradím“. 
Toto téma je nekonečný doživotní koloběh. Sbírka, která vznikla nezávisle na této práci, bude 
neustále pokračovat. 
Na závěr bych řekla, že co má pro člověka význam, není zbytečné. 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 JONES, Amelia. Body art: performing the subject. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998. s. 157-161 
12 Jiří Černický. Jiří Černický [online]. Dostupné z: http://cernicky.com/cs/dementalita-2/nobody-readable/ 
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Možná se tak narodila, videoprojekce, formát mp4, 2:56 min, 2020 
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Detail, Možná se tak narodila, 2020 
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Příprava videoprojekce 
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Instagram – mybathroomsecrets 
#andwhatdoyoudoinyourbathroom 
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Moje kosmetika 2018–2020, instalace, 180 x 230 cm, 2020 
 

 
 
Detail instalace 
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Naked, instalace, 20 x 45 cm, 2020 
 

 
 
Glow job, instalace, 30 x 210 cm, 2020 
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One night kit, objekt, 20 x 30cm, 2020 
 

 
 
Travel kit, objekt, 20 x 20 cm, 2020 
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Rejstřík, náhled knihy, 1 BODY, 237 COSMETIC PRODUCTS, 17 402 MILITRES, 2020 
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Kosmetická poezie, náhled knihy, 1 BODY, 237 COSMETIC PRODUCTS, 17 402 MILITRES, 2020 
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Travel kit, náhled knihy, 1 BODY, 237 COSMETIC PRODUCTS, 17 402 MILITRES, 2020 
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Bang!, náhled knihy, 1 BODY, 237 COSMETIC PRODUCTS, 17 402 MILITRES, 2020 
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Lashgasm, náhled knihy, 1 BODY, 237 COSMETIC PRODUCTS, 17 402 MILITRES, 2020 


