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Červená
NEJTRVALEJŠÍ ODSTÍN V DĚJINÁCH KRÁSY

Růž je nejdéle existujícím, dodnes používaným líčidlem a je také nejvšestrannější. Používala se k barvení rtů a tváří po tisíce let. Ačkoli se míra použití růže v čase proměňovala v závislosti na módě a dobovém společenském vnímání make-upu, moc červené
barvy jen sotva kdy zeslábla. V současnosti je růž dostupná v mnoha podobách, od tradiční pudrové tvářenky až po tekuté růže, rtěnky a lesky na rty, různé krémy a gely na
rty i tváře. Proč je to ale nejtrvalejší a nejoblíbenější položka v našem arzenálu líčidel?
A co vedlo celé generace žen na světě k tomu, aby si barvily tváře odstíny červené?
Možná bude nejlépe začít s barvou samotnou a s paletou asociací, které s sebou
nese. Přestože se její význam v různých kulturách liší, červená se konstantně spojuje s žádoucností, láskou, vášní, mládím a zdravím. Ve východních kulturách se na
červenou tradičně pohlíží jako na symbol štěstí, proto nevěsty v Číně, Indii a Vietnamu obvykle nosí červené svatební šaty. Má také divadelní asociace a je prominentní barvou v líčení v čínské opeře a japonském kabuki. Červená má samozřejmě
také jiné konotace – je to barva krve, nebezpečí a revoluce a v politice je spjata
s extrémní levicí. Budeme-li se striktně držet líčení a cílů, kterých chce dosáhnout,
je cílem růže dodat pleti svěží nádech. Je tedy zjevné, že jeden z důvodů její obliby,
jak uvádí evoluční psycholožka Nancy Etcoffová, je čistě biologický. „Růž na tvářích

Rudě nalíčené rty mají zvláštní schopnost zařadit nás k starobylosti
a tradici, a zároveň budit jasný dojem modernosti a odvahy.
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a červené rty jsou signály mládí, nuliparity
(faktu, že žena doposud nerodila)… a zdravé
síly.“1 Jiným vědeckým důvodem pro dlouhověkou oblibu červené je fakt, že má největší vlnovou délku ze všech barev vnímaných lidským
okem, takže v nás vyvolává silnější podvědomou
reakci než jakákoli jiná barva.2 Představte si, jak
na vás zapůsobí místnost se stěnami natřenými
načerveno nebo jak odstíny červené okamžitě
přitáhnou vaši pozornost. Etcoffová pak přehledně shrnuje: „Rudá, barva krve, zarudlých
tváří, bradavek, rtů a genitálií zaplavených sexuálním vzrušením, je už zdaleka viditelná a vzbuzuje silné emoce.“3
Nejstarší růže měly podobu tyčinek z červeného okru vyrobených smícháním oxidů železa
s živočišným nebo rostlinným tukem. Tento typ
tyčinek nebyl velikostí a tvarem nepodobný
očním stínům v silných tužkách, které dnes
najdete u mnoha značek. Do devatenáctého století, kdy se začaly prodávat v lékárnách, se růže
vyráběly ručně z různých přísad, čímž vznikala
široká škála odstínů a různých textur. Jisté druhy
hmyzu, konkrétně červec nopálový a červec klenutec, se sušily a získávalo se z nich krvavě červené barvivo známé jako karmín. Ohnivě červená
barva se přes jejich vysokou toxicitu získávala
i z minerálů jako červené olovo či rumělka (sulﬁd rtuťnatý). Stejně tak se získávalo z rostlinných
výtažků, jako například karthamin ze světlice
barvířské nebo další barviva z kořene kamejníku
barvířského, rozdrcených plodů moruše a jahod,
šťávy z červené řepy a červeného amarantu, ze
kterých se skládala široká paleta odstínů červené
a růžové v rozličných stupních sytosti.
Některé z nejvytříbenějších příkladů malování
tváře se datují až do starověkého Egypta do doby
zhruba 10 000 let před naším letopočtem. Egypťané byli soﬁstikovaní chemici a milovali make-up,
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Kmenová
červeň
V historii jsme si červenou barvou nemalovali jen tváře a rty. Mnoho starověkých
i současných kmenů je známo svým
významným využíváním červené barvy na
tvářích i na těle. Antropolog Alfred Gell
tvrdí, že jedním z důvodů, proč to dělají, je,
že „nová a změněná kůže znamená novou
a změněnou osobnost“,4 což je sice přesvědčivý argument, ale důvodů, proč se kmeny
rozhodují krášlit své tváře a těla, může
být velmi mnoho. Není možné přeceňovat
význam tradice, na druhou stranu ale ani
pronikající vlivy moderního světa. Kmen
Himba, sídlící v severní Namibii, chová
kozy a dobytek už od šestnáctého století.
Ženy tohoto kmene jsou proslulé jak svými
jedinečnými účesy, zaplétanými různými
způsoby podle věku a rodinného stavu, tak
používáním směsi červeného okru a živočišného tuku, kterou si denně aplikují
na pokožku celého těla, vlasy i šperky.
Směs se nazývá otjize a dodává jejich
pleti krásný červený lesk odrážející barvu
země, což je v kmeni Himba považováno
za vrchol krásy. Ačkoli je primární důvod
barvení estetický, chrání zároveň kůži žen
před účinky ostrého slunce.

míchali přísady a tvořili přípravky od hydratačních krémů, kajalových tužek, růže na rty a tváře
až po barvy na nehty. Nasypali prášek z různých
přírodních látek, například z arašídů a minerálů,

Trotula
Po spisech z období starověku je dalším zásadním textem zabývajícím se líčením takzvaná Trotula, soubor
tří knih o porodnictví a ženském lékařství sepsaný
v italském Salernu ve dvanáctém století. Trotula
obsahuje část nazvanou „O ženské kosmetice“, jež se
zaměřuje na návody, jak uchovávat a zvýrazňovat ženskou krásu. Z odkazů v samotném textu vyplývá, že
část o kosmetice byla – opět – napsána mužem, na rozdíl od zbytku Trotuly, jehož autorkami jsou ženy. Tato
kapitola nabízí fascinující vhled do místních dobových
tradic, včetně tohoto popisu růže vyráběné v Salernu:
„Salernské ženy vkládají kořen červeného a bílého
posedu (Bryonia dioica, Bryonia alba – pozn. překl.)
do medu a tímto medem si pak mažou tváře, což je
nádherně zbarví dočervena.“6

na paletku, misku nebo lžíci a smíchali jej s živočišným nebo rostlinným tukem, čímž vytvořili
texturu směsi, která po nanesení drží na očích,
rtech nebo tvářích.
Míchací náčiní jako například paletky, struhadla
a aplikátory se nalezly už v nejstarších hrobkách,
což naznačuje, že toto náčiní nebylo nezbytné jen
v každodenním životě, ale že se cenilo i v životě
posmrtném. Staří Egypťané jsou z hlediska zkrášlování známí především úžasným líčením očí, ale
slavné bylo též jejich používání rudé barvy. Rty si
líčili ranou podobou rtěnky v živých barvách, kterou vyráběli z živočišného tuku a červeného okru.
Růž na tváře ze stejného barviva, pravděpodobně
míchaného s voskem nebo pryskyřicí, dávala tvářím červený lesk, křiklavě doplňovaný smaragdově
zelenými očními víčky a očními konturami v lékořicově černé barvě.5
Zkoumáme-li používání make-upu ve starověku, brzy dojdeme k závěru, že svobody a práva
poskytované ženám v určitém období se velmi
úzce pojí se svobodou, s níž si mohly líčit a barvit
tváře.
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Obecně lze říct, že v dobách, kdy byly ženy
nejsilněji utlačovány, byl make-up nejvíc hanoben a zakazován. Ve srovnání s praxí pozdějších
staletí se egyptské ženy těšily značné samostatnosti. Mohly vlastnit a dědit půdu a majetek
(dokument zvaný Wilbourův papyrus dokládá, že
zhruba deset až jedenáct procent vlastníků půdy
tvořily ženy), vést svůj vlastní obchod a zahajovat
správní řízení proti mužům. Na fyzickou námahu
se nehledělo spatra a některé Egypťanky z nižších společenských tříd pracovaly jako dělnice.7
S ohledem na tato fakta je pak celkem zjevné, že
ačkoli byl starověký Egypt jednou z nejranějších
společností užívajících make-up, byl také společností experimentální a akceptující. Pozdější
civilizace se bohužel ukázaly jako daleko méně
svobodomyslné.
Z Íránu pochází nejranější doklad o růži z města
Šahdád v provincii Kermán, kde archeologové
nalezli v každé hrobce obrovské množství bílého
pudru. Na dně nádob používaných k uchovávání
tohoto pudru, který pravděpodobně používali jako
make-up muži i ženy, se nalezly velmi malé kovové

„Červená brání sama sebe. Žádná
barva není tak teritoriální.
Vyhrazuje si právo…“
—Derek Jarman, Chroma

misky nebo hrnečky natřené načerveno, které dost
možná obsahovaly růž na rty nebo tváře.
Růž známá jako surkháb, ghazáh nebo gulgunah se vyráběla z práškového hematitu nebo
červeného mramoru, a dokonce i z obyčejné červené hlíny, k nimž se přidávalo přírodní červené
barvivo runas (mořenová červeň). Vykopávky na
místech velmi raných nálezů, jako je právě město
Šahdád, ukazují, že růž se dost možná používala
už před dobou bronzovou, a současné průzkumy
v hrobkách íránských žen datovaných až do čtvrtého a pátého století objevily růž, která se nanášela smotkem bavlny obarveným načerveno. Tato
metoda aplikace růže se pravděpodobně udržela
až do doby dynastie Kadžárovců (1796–1925).8
Ve starověkém Řecku si už od čtvrtého století nanášely ženy růž na rty a tváře, aby jim
dodaly mladistvou svěžest. Aplikovaly ji vklepáváním do líček, podobně jako dnes my používáme moderní tvářenky. Řekové vyráběli růž ze
spousty přísad, včetně mořských řas či kořene
paznehtníku, podobného kamejníku. Ten se ve
střední a jižní Evropě pěstoval kvůli barvivu, jež
se extrahovalo s pomocí olejů a vinného alkoholu. Později se k barvení tváří používalo barvivo
zvané rumělka, získávané z práškového cinabaritu (sulﬁdu rtuťnatého), který je však stejně jako
jiné sloučeniny rtuti při dlouhodobém používání
jedovatý. Ačkoli se make-up běžně nosil, cokoli
křiklavého se považovalo za nevhodné, hlavně ze

strany mužské elity. Přední muži té doby věřili,
že ženina role v životě je být ctnostná, zůstávat
doma a dohlížet na chod domácnosti. Jak napsal
řecký ﬁlozof Aristoteles: „Mezi pohlavími jsou
muži přirozeně nadřazení a ženy podřízené, muž
je vládcem a žena poddaným.“9
Ačkoli v dnešní době vnímáme velká města
jako progresivní prostředí, byly to právě athénské
ženy, jež vedly nejomezenější a nejkontrolovanější
život. Místní ženy byly vyloučeny z politického
života města a z vnějšího světa vůbec. Doporučovalo se jim zdržovat se hlavně doma. Od šestého
do čtvrtého století před naším letopočtem byly
ženy „vyloučeny z vlastnictví majetku, z politiky,
práva a války.“10 Nepožívaly práv občanů města
a následkem toho se musely podřídit nadvládě
a ochraně mužských příbuzných, kteří rozhodovali mimo jiné i o tom, kdy a za koho se žena vdá.
Existoval dokonce vládní úřad regulující jejich
chování.11 Každý aspekt života ženy byl sledován
a posuzován, není tedy překvapivé, že se používání make-upu mohlo jevit jako kontroverzní.
Výjimkou z tohoto pravidla byly prostitutky zvané
hetéry, které se líčily hodně a ironií osudu měly
i mnohem víc práv. Mohly navštěvovat sympozia
a spravovat své vlastní peníze. Je zajímavé, že
model, v němž kurtizány, profesionální milenky
a prostitutky měly víc svobody a práv než ostatní
ženy (navíc k možnosti nosit víc make-upu), se
v historii často opakoval.
ČERVENÁ
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Smrt vBenátkách
Benátská běloba (známá také jako Duše
Saturnova) byla nejmódnějším, nejdražším
a nejtoxičtějším pleťovým bělidlem dostupným v šestnáctém století. Pocházela z města
„proslulého silně nalíčenými ženami stejně
jako nejlepší bělobou čili bílým olovem,
základní složkou líčidel.“9
Nikdy mi nebylo úplně jasné, čím přesně
se benátská běloba lišila od těch ostatních.
Domnívám se, že mezi nimi nebyl podstatný
rozdíl a že pojem „benátská běloba“ byl první
„značkou“ pro náročné zákazníky – propagovala se jako lepší, exkluzivnější, dražší
a žádanější než ostatní, velmi podobné (ne-li
identické) přípravky. Kniha z roku 1688
obsahuje recept na bělobu nazvaný „Prášek Saturnův čili olověný“.10 Popisuje, jak
smíchat vodu, ocet a olověný prach, usušený
a promytý. Autor pak konstatuje, že výsledným produktem je běloba používaná v kosmetice. O něco dál čtenáře varuje, aby ingredience pro tento recept vybírali obezřetně:
Ujistěte se, že máte opravdovou olověnou bělobu, třeba takovou, již nazýváme benátskou, a ne tu falšovanou,
smíchanou s křídou, vápnem či podobnými látkami, které nemají křehkost,
plnost ani bělost pravé běloby čili té
benátské. 11
Podle tohoto popisu lze soudit, že běloba
je název samotného kosmetického přípravku
a benátská běloba je jeho hlavní složkou
(a také konečný produkt) – čistý bílý olověný
prášek, nemíchaný s jinými bílými látkami.
V zásadě tedy benátská běloba a běloba obsahovaly stejné přísady, ale benátská verze
možná měla intenzivnější, koncentrovanější
obsah olova – stejně jako se dnešní velmi
drahé pleťové krémy chlubí obsahem „vyšší
dávky aktivních složek“.
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Čistota olova v benátské bělobě, oblíbené hlavně mezi evropskou šlechtou,
která si ji mohla dovolit, spolu s její krycí
schopností a saténově hladkou konzistencí
udělala z této běloby nejžádanější bílý
make-up. Problémem bylo, že čím víc ji
člověk používal, tím víc jí časem potřeboval
k zakrytí neblahých následků, které na
pleť měla. Dlouhodobé používání způsobovalo změnu barvy pleti – kůže zešedla
a scvrkla se, objevovaly se žluté, zelené
a fialové skvrny. Člověk nakonec vypadal
jako vyschlé staré ovoce. Dlouhé používání běloby způsobovalo také kažení zubů
a s tím spojený zápach z úst, vypadávání
vlasů a dokonce nevratné poškození plic.
Benátské krásky té doby, včetně velké
dámy módního světa, francouzské královny
Kateřiny Medicejské, měly v oblibě také
zesvětlující kombinaci rtuti (oblíbené látky
pro bělení skvrn a pih) s arzenem, okořeněnou trochou pižma. Pižmo a jeho složky
však spouštěly hypopigmentaci, tedy
ztrátu kožního barviva, čímž se opět ukazuje, že čím víc peněz žena na kosmetické
přípravky měla, tím hůř nakonec mohla
vypadat.
Benátky byly v té době epicentrem módy
a pojmenování běloby „benátská“ je možná
prvním příkladem spojení přípravku
s žádaným místem prostřednictvím jména.
Trend v oblíbenosti určitých míst se poprvé
objevil už ve starověkém Egyptě a pokračoval napříč klasickými kulturami. Je zajímavé, že ačkoli se později stala ohniskem
módního světa Paříž, Benátky si uchovaly
své kouzlo, jak dokazuje fakt, že o několik
století později pojmenovala Elizabeth Ardenová svou první řadu luxusní kosmetiky
„benátskou“.
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Černá
TEMNÉ ZNAMÉNKO KRÁSY

V dnešní době se černé líčení hojně používá ke zvýraznění očí a obočí – s několika
výjimkami (o těch později). Proč se snažíme zdůraznit a přitáhnout pozornost k našim
rysům tmavými linkami a stínováním? Jedním z důvodů může být fakt, jak praví už staré
přísloví, že oči jsou oknem do duše. Při pročítání historických pramenů vyšlo najevo,
že ačkoli se rysy považované za atraktivní proměňují v čase i napříč různými kulturami,
důležitost očí (ať už nalíčených či nikoli) zůstává konstantou. Dokonce i v Bibli se píše:
„Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo.“1 Proč ale
černá? Spolu s okrem se jedná o jednu z nejstarších barev používaných na neolitických
jeskynních malbách v podobě uhlíku a oxidu manganičitého. Stejně jako u červené jsou
její asociace komplikované a často protichůdné. Může mimo jiné reprezentovat smutek,
smrt, moc, tajemství, záhadu či dramatičnost.
Ze všech různých forem, které se dnes pro černé líčení očí nabízejí, se jako nejtrvalejší ukázal kajal. Je spojován s konkrétními obdobími a kulturními hnutími daleko častěji než jiná líčidla. I v případě, že se o make-up moc nezajímáte, pomyslíte-li na období
němého ﬁlmu, na beatniky a hippies padesátých a šedesátých let nebo na grungeový
vzhled populární v raných devadesátých, pak jsou oči orámované kajalovou tužkou

Lidé zvýrazňovali a chránili své oči černými
linkami po tisíce let.
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jedním z prvních obrazů, které se vám vybaví.
Zatímco u některých druhů líčidel je docela těžké
vystopovat jejich původ, kajal je uznáván jako
vynález starověkého Egypta. Neexistuje snad
žádné dílo egyptského malířství či sochařství,
které nezobrazuje postavu se silně nalíčenýma
očima a obočím. Fresky lemující interiér Údolí
králů a Údolí královen zobrazují egyptské ženy
i muže se silnými černými linkami. I kdybyste
však neznali jediné umělecké dílo starého Egypta,
použití kajalu jako egyptského líčidla zvěčnil ﬁlm
a televize – například Elizabeth Taylorová se svou
ikonickou Kleopatrou s očima dramaticky zvýrazněnýma a prodlouženýma černou barvou (jak
už to tak v Hollywoodu bývá, modré oční stíny
populární v šedesátých letech jsou uměleckou
licencí).
Je samozřejmě možné, že stylizované líčení
očí, tak úzce spojované s Egypťany, se zdůrazňovalo či dokonce přehánělo jen z uměleckých
důvodů, s jistotou ale víme, že make-up používali,
a to díky nálezům struhadel a nádob s kajalem
v mnoha různých hrobkách. Vykopávky také ukazují, že v Egyptě nebyla líčidla, na rozdíl od jiných
kultur, výsadou bohatých či mocných, neboť
paletky na líčení se našly i v těch nejskromnějších
hrobech a hrobkách mužů i žen. Zatímco chudší
Egypťané používali obyčejné levné nádoby ze
skla, mušlí či rákosu, bohatí uchovávali make-up
v nádobkách z vyřezávané slonové kosti a používali bohatě zdobené paletky, lžičky a aplikátory.

Kleopatra (1963) v podání Elizabeth Taylorové
zaﬁxovala v popkultuře obraz výrazné egyptské oční linky,
který přetrvává dodnes.

VLEVO :

NAPROTI : Starověké egyptské umění ukazuje stylizované
orámování očí, ale jako u každého umění si archeologové
a historici nemohou být jisti tím, do jaké míry se jedná
o uměleckou licenci.
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Audrey Hepburnová
Audrey Kathleen Hepburnová-Rustonová se
narodila roku 1929 v Bruselu. V pěti letech
nastoupila do anglické internátní školy, kde
se začala věnovat baletu. Její působení zde
však ukončilo vyhlášení války, po němž se
vrátila domů. Nizozemsko bohužel nezůstalo neutrální moc dlouho, v roce 1940 došlo
k německé invazi.11 Hepburnová a její rodina
byli nakonec osvobozeni v roce 1945, kdy bylo
Audrey šestnáct.12
Když se po válce přestěhovala do Londýna,
bylo jí řečeno, že kvůli pěti letům podvýživy, jíž
trpěla během války, se už nikdy nebude moct
stát profesionální tanečnicí. To pro ni byla velká
rána. V roce 1951 objevila Hepburnovou spisovatelka Sidonie-Gabrielle Colettová, autorka
románu Gigi, a požádala ji, aby hrála titulní
roli v divadelní adaptaci její knihy. Tato role
odstartovala Audreyinu kariéru. Krátce nato
dostala roli ve filmu Prázdniny v Římě (1953),
roli, která ji spolu s postavou Holly Golightlyové
ze Snídaně u Tiffanyho umělecky určila a za
niž získala Oscara pro nejlepší herečku. Režisér
William Wyler o ní slavně prohlásil: „Vypadala
úplně jako princezna. Opravdová, živá, laskavá
princezna. A když otevřela pusu, byli jste si
jistí, že jste opravdu narazili na princeznu.“
Alexander Walker, autor jejího životopisu,
zašel ještě dál, když prohlásil, že Prázdniny v Římě „definovaly Audreyinu osobnost
a nadání pro celý zbytek života. Nevinnost
a zdravý rozum, touha po životě, dar štěstí, zranitelnost, která vzbuzovala touhu po ochraně,
ale také dojem přirozené nezávislosti. Její osvobozená princezna si ve filmu nechala ostříhat
vlasy a androgynní, svůdný styl se stal jejím
symbolem pro víc než jednu generaci diváků.“13

Pokud ji Prázdniny v Římě uvedly jako
svůdnou princeznu s laním pohledem, pak
to bylo její ztvárnění křehké krásky Holly
Golightlyové ve filmu Snídaně u Tiffanyho
(1961, volné zpracování novely Trumana
Capoteho), jež upevnilo její postavení přední
módní ikony dvacátého století.
Po celou dobu své kariéry spolupracovala
Hepburnová s italským vizážistou Albertem de
Rossi. V jednom rozhovoru uvedla: „Nejen že je
Alberto simpatico, je to také vynikající vizážista. Když se mnou skončí, mám jistotu, že
vypadám mnohem lépe než ve skutečnosti.“14
De Rossimu jsou přičítány zásluhy za
vytvoření jejího legendárního líčení očí, který
Audreyin syn popsal jako pomalý proces
nanášení jedné vrstvy řasenky za druhou
a pak oddělování jednotlivých řas špendlíkem.
„Vzpomínám si, že když umřel, plakala, jako
by ztratila bratra, a říkala, že už by nejraději
nikdy nepracovala.“
Audreyino líčení se mezi padesátými
a šedesátými lety výrazně proměnilo. V padesátých letech nosila velmi výrazné obočí,
hojně dokreslené tužkou, a převážně červenou
rtěnku. V šedesátých letech se její líčení očí
sice nijak výrazně nezměnilo, ale obočí mělo
spíš přirozenější vzhled a rtěnka pak měkký
broskvově růžový odstín, který byl pro tu
dobu typický.
V roce 1988 se stala vyslankyní dobré vůle
UNICEF a brala své poslání velmi vážně.
Navštívila přes dvacet zemí, aby rozšířila
povědomí o světové chudobě. Obzvláště se
zajímala o pomoc dětem a založila Dětský
fond Audrey Hepburnové, který stále financuje podporu zdravotní péče a vzdělávání dětí.

???
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Greta Garbo
Garbo se narodila jako Greta Gustafssonová
v roce 1905 ve švédském Stockholmu. Divadlo ji fascinovalo a údajně prý postávala
u vchodu do toho stockholmského a sledovala
slavné herce přicházet a odcházet. Když odešla ze školy, předváděla klobouky v obchodním domě, kde pracovala, což nakonec
vyústilo v plnohodnotnou kariéru modelky.
Později začala účinkovat v reklamách. Získala stipendium do Královského dramatického divadla, kde ji objevil švédský režisér
Mauritz Stiller, jenž se stal jejím učitelem.
Oba pak podepsali smlouvu s MGM, pro
které je objevil Louis B. Mayer ve filmu Gösta
Berling.
Garbo se do Hollywoodu přestěhovala
v roce 1925. Studio jí nařídilo zhubnout,
vlasy si česat dozadu, aby vynikla její stavba
kostí, a nechat si spravit zuby. Vedle elegantních rysů obličeje se centrem pozornosti
staly její oči, které si líčila velmi specifickým
způsobem. Na víčka si nanesla tenkou vrstvu
vazelíny, kterou překryla neutrálním pudrem. Do ohybu nanesla tmavší stín a nakonec
linku vyrobenou z vazelíny a uhle. Na tu
dobu šlo o strohý vzhled, jenž však ovlivnil
generace budoucí, jak můžeme vidět v grafických a výrazných linkách let šedesátých. Své
slavné zářivosti na plátně prý dosahovala
použitím světlého make-upu Max Factor,

odstín Silver Stone č. 2, který měly herečky
v oblibě, protože obsahoval stopy stříbra
a tím vytvářel třpytivý vzhled. Když nenatáčela, nosila údajně jen „špetku pudru, trochu
rtěnky a tužku na obočí“.18
Spolu s přízvukem a barvou hlasu reprezentoval styl Grety Garbo sofistikovaný ideál
zahraniční krásky, jenž silně ovlivnil celá
třicátá léta. Časopis Vanity Fair v roce 1932
dokázal, jak vzhled Grety Garbo ovlivňuje její
kolegyně stejně jako divačky, když uveřejnil
článek s názvem „A pak přišla Garbo“. Článek citoval Cecila Beatona, jenž údajně prohlásil: „Před Garbo jsme vídali tváře růžové
a bílé. Ale její jednoduché a střídmé líčení
kompletně změnilo tváře moderních žen.“
Na rozdíl od stylizovaného vzhledu, tak
oblíbeného ve dvacátých letech, si chladná,
uhlazená krása Grety Garbo zachovala svou
přitažlivost. V roce 1950, devět let poté, co
natočila svůj poslední film a prakticky zmizela z veřejného života, byla Garbo Guinnessovou knihou rekordů zvolena nejkrásnější
ženou světa. Nelze popřít, že její tvář působí
až hypnoticky. Spisovatel a filozof Roland
Barthes to shrnul, když napsal, že „Garbo
patří ještě do toho období kinematografie,
kdy pouhé zachycení lidské tváře uvádělo
diváky do nejhlubší extáze, kdy se člověk
doslova ztratil v obrazu jiného člověka.“

Velkovýroba růže pro
masy začala v Paříži
počátkem 19. století, ale
opravdu dostupná všem
se růž stala až počátkem
století dvacátého. Po
směru hodinových ručiček:
Leichner (1904), Dorin
(1922), Ware Brothers
(1914), Oxzyn (1911) a Coty
(1936).

DOSLOV

Chci vypadat jako ty
Touha nalíčit se tak, abychom se podobaly své oblíbené celebritě, jistě není nic nového.
Tento zájem vzbudily už ﬁlmové a společenské magazíny na počátku dvacátého století,
a v posledním desetiletí tento trend dosáhl až horečných obrátek. Je těžké podívat se na
internet nebo projít kolem stojanu s časopisy a nevidět křičící titulek „Okopíruj si vzhled…“
Ani tato kmenová mentalita touhy po sounáležitosti není nová – důvody, proč jsme se
nechaly zlákat ke koupi toho nového růžového lesku na rty, a samozřejmě také proč si ho
vůbec na sebe dáváme, jsou už celé roky předmětem intenzivního zájmu antropologů.
Jedna z mých oblíbených knih, Man as Art (Člověk jako umělecké dílo) obsahuje nádherné fotograﬁe kmenů z Nové Guineje, které studoval antropolog Andrew Strathern.
Strathern zkoumá úžasné rituály a složité malby na tvářích i tělech, které používají různé
skupiny, a ve svém úvodu říká: „Malování tváře je… důležitá praxe, a různé vzory rozlišují
mužské postavení od toho ženského.“1 Jinými slovy, kromě umného zkrášlování mají tyto
ozdoby také význam pro sexuální přitažlivost a označují i skupinovou příslušnost.
Právě skupinová identita, pocit, že patříme „k našemu kmeni“, se ukazuje v používání make-upu po celém světě. Kdo jako teenager nechtěl zapadnout? A v závislosti
na našem věku jsme tuto touhu vyjadřovali skrz tvářenku a lesk na rty ve stylu Debbie
Harryové či emo make-upem s rozmazanýma černýma očima. Ať už chceme vypadat

Žijeme v době touhy po bezchybné dokonalosti, globální kosmetický trh roste nevídanou
rychlostí a stává se z něj nejúspěšnější průmyslové odvětví.
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jako naše oblíbená ﬁlmová hvězda, celebrita, modelka nebo zpěvák, sdělujeme tím vnějšímu světu
něco o sobě, ukazujeme, že patříme ke skupině.
Somálská supermodelka a podnikatelka Iman
toto shrnuje ve své předmluvě ke knize Arta Wolfa
Tribes (Kmeny): „Od módní přehlídky haute couture
návrháře až po kmen v hlubinách brazilského deštného pralesa, všichni sdílíme základní lidskou touhu
prezentovat se světu v lepším světle. Naše světské
podmínky se mohou dramaticky lišit, ale jako lidské bytosti se skládáme ze základních impulzů, bez
ohledu na naši úroveň industriální revoluce.“2 Naše
vnitřní potřeba vypadat co nejlépe je poháněna
základní touhou se reprodukovat.
Moderní tvář krásy v kybernetickém věku je
digitálně upravená k naprosté dokonalosti, od hollywoodských superhvězd k vyhlazeným a ﬁltrovaným fotograﬁím na sociálních sítích, které zveřejňují každý den miliony mladých žen z celého světa.
Technologický pokrok v make-upu a kosmetických produktech nám relativně snadno umožňuje
pozměnit tón pleti, texturu pleti, tvar obličeje či
celou identitu. Ať už pohlédneme na západ či na
východ, hranice mezi rasami, pohlavím a postavením se čím dál víc stírají. Existuje trend směrem
k homogenizovanému, globalizovanému ideálu
krásy, v němž má dokonalost navrch nad individualitou.
Kolik z nás byť jen před pěti lety pravidelně
používalo báze pod make-up, konturovalo obličej či používalo umělé řasy jako nejnovější hvězda
televizní reality show? Podle názoru historičky
Madeleine Marshové „je dnešní kosmetický byznys kombinací hledání dokonalosti a bezohledné
komerce“. Je to opravdu obrovský rozdíl oproti
generaci našich babiček, kdy se za dostatečné
líčení považovala rtěnka, která projasnila tvář,
zatímco dnes praktikujeme vysoký stupeň zkrášlování, při němž se očekává, že použijeme deset
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a víc produktů. Nenahradil snad tvořivou radost
z líčení a snahu o zakrytí našich nedostatků, abychom mohli směle ukázat tvář, rostoucí tlak vypadat 24 hodin denně a sedm dní v týdnu naprosto
dokonale, jako bychom se chystali na předávání
Oscarů? Tento tlak zjevně živí narcismus u „selﬁe
generace“, z nichž mnoho podléhá pocitu, že musí
být bezchybně nalíčení naprosto kdykoli.
„Musíme mít na paměti, že retušovaná dokonalost, již vidíme na celebritách a bezchybných
obrázcích na Facebooku, není věrným zobrazením
skutečnosti. Takového vzhledu není nutné dosahovat každý den,“ říká psycholožka Elaine Slaterová.
„Když jde o nošení make-upu, existuje celé široké
spektrum. Ano, jsou tu extrémní, skoro komiksově
dokonalé tváře na jedné straně, na druhé straně
pak tváře úplně nenalíčené. Existuje ale střední
cesta každodenního líčení, jehož účelem je vypadat co nejlépe – mladistvě, zdravě, zářivě, a ne
jako někdo úplně jiný.“
Dnes se zdá, že každá obyčejná dívka musí
vědět o líčení stejně jako ten nejzručnější vizážista
a dovést svou techniku až na profesionální úroveň.
Ačkoli v nás sociální média mohou vyvolat dojem,
že musíme být nalíčené naprosto vždy, mají i své
kladné stránky. YouTube a blogy o kráse otevřely
komunitu, kde můžeme sdílet informace, a kromě
ložnicových vlogů máme šanci nahlédnout do
světa odborných znalostí o kosmetice v takové
míře, jaká byla dřív nemyslitelná. Pamatuji si, jak
jsem se dívala na první vlogerky a říkala jsem si,
jak je to báječné, že mladé ženy, samy v zásadě
spotřebitelky, nám říkají, jak se věci mají.
Žádné lesklé inzeráty ani strategicky umístěná doporučení editorů nedokážou zaujmout
pozornost diváka tolik jako opravdová recenze od
někoho, komu za to společnost neplatí, ačkoli ani
v tomto už nemáme jistotu, neboť některé vlogerky si od značek za příznivé recenze nechávají

„Krása tkví v oku pozorovatele
a čas od času může být nutné
uštědřit hloupému či špatně
informovanému pozorovateli
pořádnou ránu.“
—Miss Piggy
platit. Dnes je nejsilnějším popudem jít si koupit
nějaký produkt doporučení vrstevníků na nezávislém kosmetickém fóru. Pozitivní reakce na má
vlastní videa od žen z celého světa, od Indie po
Austrálii, od náctiletých dívek po ženy po padesátce a výš, to jen dokazují. Potvrzuje a ukazuje to
také, jak make-up dokáže ženy spojit a dodat jim
sebevědomí. Rituál nanášení make-upu může být
uvolňující a také zábavný.
V každodenním životě většina z nás nepřemýšlí, proč se líčíme určitým způsobem – a na
takovou otázku není jednoduchá odpověď. Debata
okolo krásy byla zažehnuta v devadesátých letech
vydáním knihy Naomi Wolfové Mýtus krásy, v níž
prohlašuje, že nošení make-upu (stejně jako diety,
plastická chirurgie atd.) je „v naprostém rozporu
s feminismem a podporuje využívání obrazů ženské krásy jako politické zbraně proti ženskému
pokroku“.3 Později vlna postmoderního feminismu přinesla méně radikální smýšlení. Například
Liz Frostová ve své práci „Doing Looks“ (Tvoření
vzhledu) z roku 1999 uvádí, že „na make-up už
nelze pohlížet jako na volitelný nadstandard, ale
spíš jako na základní identiﬁkační proces, který
nabízí potěšení a možnost kreativního vyjádření“.4
Možnost volby se zdá být realističtějším pohledem, a Slaterová shrnuje: „Make-up je tím, co z něj
uděláte. Je to volba.“5

Kosmetika může být posilujícím prostředkem
do té doby, dokud jsou ve společnosti „přijatelné“
různé typy krásy a dokud se nemusíme podrobovat
jen jednomu ideálu, jak tomu bylo u našich předků
například ve starověkém Řecku nebo v renesanční
Itálii. „V ideálním světě neexistuje jen jediná věc,
kterou bychom měli být,“ říká Marshová. „Neexistuje perfektní tvář nebo perfektní vzhled. Přímo
v srdci kosmetické tašky každé ženy leží paradox
a stejně jako jiné paradoxy ho nelze vyřešit.“
Miluji make-up. Je kreativní. Je zábavný. Ať už
líčím svou vlastní tvář nebo nějakou jinou, oceňuji
fakt, že dokážu zakrýt malou nedokonalost na
bradě a okamžitě se cítit sebevědomější – dotek
tvářenky pro zdravější pocit a vrstva řasenky, abych
vypadala probuzeně a živě. Jak říká přísloví – vypadat lépe znamená cítit se lépe. Já osobně mám
ráda dny bez make-upu, kdy mě svět musí přijmout
takovou, jaká jsem. Jindy jsou na pořadu dne sytě
rudé rty, prostě jen proto. Pokud potřebujete být
silní a mocní, může vám pruh válečné barvy dodat
potřebný náboj. Některé ženy ho nenosí vůbec,
některé jen trochu, a jiné se ve vlaku po cestě do
práce každé ráno kompletně nalíčí se vším všudy.
Na mnoha místech světa jsme ušly dalekou cestu.
Nic neposílí ženu tak jako právo na dobré vzdělání a svoboda vybrat si, jestli chce nosit rudé rty
a kouřové oči… nebo ne.
DOSLOV
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