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Abstrakt 

Práce zaznamenává vývoj ideálů krásy, vytváření sexuálních symbolů hereček a celkově jejich 

oblékání, líčení a účesy ve vztahu ke světové kinematografii. Vše je podrobně dokumentováno 

obrázky oblečení a hereček.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This essay describes evolution of ideals of beauty, creating of sex symbols and generally 

everything about fashion, make-up and hairstyles. Pictures of actresses and fashion are contained. 
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ÚVOD 

Co mě přimělo k napsání této práce? Osobně se o film, herečky a herce zajímám delší dobu, 

protože ať už chci nebo ne, film mě ovlivňuje. A myslím, že snad právě ve vytváření „nových 

ideálů krásy“ nejvíce. Samozřejmě nejen film, ale také knihy, internet, média, divadlo či umění 

obecně; ovšem ve filmu je příjemně smíchaná realita s virtualitou, skuteční lidé s vymyšleným 

příběhem, což (alespoň mne) přitahuje více než cokoliv jiného. Do filmu můžeme promítnout i 

něco z našeho života nebo si rovnou představovat sebe v roli, kterou vidíme ztvárněnou na plátně. 

Za dobu, co film existuje, jsme měli možnost vidět bezpočet hereček, z nichž některé nepochybně 

ovlivnily celosvětový pohled na ženskou krásu, chování a módu. Někde jsem četla, že každá doba 

si vytvořila nový vzor krásy.  Já zastávám názor, že „nový vzor“ krásy se nevytváří, ale narodí. 
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1 Začátek filmu-začátek nových ideálů krásy 

Začátky filmu znamenaly mnoho důležitého - hlavně však úplně nový způsob zábavy, přenášení 

obrazu, ale také předávání informací a názorů. Ovšem málokdo by se nadál toho, že odstartuje 

honbu a touhu přiblížení se ideálům tehdy ještě němých.  

Stejně tak někdo těžko mohl hádat, že se tyto nemluvící ženy stanou nositelkami ikonické krásy. 

Nikoliv krásy ducha, ale vzhledu. 

Každá moderní žena, která navštěvovala biograf, byla uchvácena zcela novým typem účesu -

krátkým mikádem. Filmové hvězdy ho nosily buď rozverně rozevlátý nebo přísně uhlazený na 

pážecí způsob. Právě takovým účesem se proslavila Louise Brooks (1906-1985), herečka, která 

byla uznávána řadou feministek jako typ schopné ženy, která se dokáže postavit mužům a plně 

vyjádřit svůj názor. Její zjev byl cosi nového. Žádná oblá secesní diva s bujným poprsím, naopak 

chlapecká postava, malá tvářička s tenkými rty a výrazný tmavý účes, který se v žádném filmu 

neměnil.  

Do módy se dostala jednoduchost a průbojnost. Tento jev byl ještě více ovlivněn sílícím 

feminismem, který se ale zatím odehrával pouze „venku“, protože Hollywood nikdy nebyl místem 

společenského pokroku.   

V Hollywoodu se také rodily další a další nové hvězdy, které stejně tak rychle zanikaly. Většinou 

to bylo způsobené tím, že nepřicházely s ničím novým.  Většinou jim scházel talent, štěstí, ale také 

inovace. Většina hvězdiček se řídila přesně tím moderním typem natolik, že zapomněly na svoji 

vlastní osobitost. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Louise Brooks 
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2 30. léta aneb Vamp přichází 

Ve třicátých letech se ale stalo něco nečekaného - z ještě tak mladého němého filmu se zrodil 

mluvený! Tato senzace přivábila do Hollywoodu, ale nejen tam, spoustu začínajících filmařů, herců 

a hereček. Na druhou stranu ale také spoustu herců připravila o práci. Některé filmové hvězdy totiž 

neměly dost výrazný hlas, který by dokázal zaujmout na velkém stříbrném plátně a některé 

dokonce ani neuměly pořádně artikulovat.  

Za éry tichého filmu, tzv. „The Silent Era“, se na filmovém nebi objevila hvězda Greta Garbo 

(1905-1990). Tato Švédka s krásnou, ale tragickou tváři, byla už tehdy senzací. Její sláva se 

prohloubila ještě silněji, když se zjistilo, že Greta Garbo ve snímku Anna Christie (1930) i mluví! 

A jak: jejím zastřeným, skoro barytonovým hlasem byla uchvácena široká veřejnost (nesmíme ale 

zapomenout na důslednou mediální masáž založenou hlavně na tom, že Garbo v tomto filmu mluví. 

Dokonce byly i vydány reklamní plakáty, na kterých bylo napsáno: „Garbo talks!“). Garbo byla 

pravděpodobně první herečkou, ze které se stala nedotknutelná ikona již v době, kdy žila. Může za 

to pravděpodobně i to, že v podstatě hrála pořád typově samé role (ruskou baletku, švédskou 

královnu nebo rakouskou krásku), tudíž měla nezaměnitelnou image, na které se nic neměnilo. 

Vypadala jako nedostupná ledová královna, která nemá zájem být obtěžována lidmi. Garbo si ale 

tuto filmovou osobnost přenesla i do soukromého života (nebo možná naopak) a právě proto se 

stala ještě více fascinující. Její vzhled přitom sám o sobě nevynikal ničím novým, měla aktuálně 

módní vlnitý bob, nosila rudou rtěnku, která ještě více upozorňovala na úzké rty a nosila velmi 

nemoderní oblečení. 
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Garbo se už v Hollywoodu zabydlela, když tam přijela další cizinka, Marlene Dietrich (1901-

1992). Německá hvězda, která se proslavila filmem Der blaue Engel (1930), díky kterému měla 

možnost odjet na pozvání producentů do Hollywoodu, se stala další osobností, která pohnula 

dějinami filmu. Dietrich byla sebevědomou ženou a byla pověstná výrazným chováním a 

mužskými obleky, které s oblibou nosila. Také v několika svých filmech se objevila v oblecích, 

v jednom dokonce převlečená i za muže - Morocco (1930), tudíž by se dalo mluvit o pomalé 

„feminizaci“ filmu.  

Díky ní se ženy častěji a častěji oblékaly do kalhot, i když do obleků se odhodlávaly snad jen 

umělkyně. Dietrich se taky chovala občas mužněji, důrazněji a prostořečeji, než většina hereček, 

ale přesto nosila rudou rtěnku, výrazné řasy a velmi tenké obočí, které se občas celé vytrhalo a pak 

nakreslilo. Do slovníku proniklo slovo „vamp“ charakterizující svůdnou, atraktivní a sebevědomou 

ženu, tedy přesně opisující její typ. Na druhou stranu je zajímavé, že Garbo byla svým zjevem 

přesným opakem; popularitu získaly obě dvě. 

 

Ženu-Vampa ztělesňovaly také herečky jako Carole Lombard (1908-1942) nebo Jean Harlow 

(1911-1937). 
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3 40. léta a emancipace žen 

Válečná léta film poznamenala. Ne přímo, ale začaly se natáčet lehké komedie, objevovalo se 

minimum psychologických dramat a na popularitě získal také film-noir. 

Do módy přišly kalhoty (což souviselo s tím, že za války musely ženy pracovat na místech mužů a 

sukně byly pro takovou činnost nevhodné) a praktičnost, ovšem to nevyřadilo ze hry vlnité vlasy, 

které se už nápadně prodloužily, rtěnky, falešné řasy a tenké obočí, jež ale pomalu vycházelo 

z módy. 

Katharine Hepburn (1907-2003) byla jednou z hereček, na které se nezapomíná. To platí stále. 

Přestože se ve filmu objevovala už od roku 1933, úplný boom zažila až v 40. letech. Její výrazný 

obličej se dal snadno rozpoznat hlavně díky vysokým lícním kostem. V Hollywoodu se nechvalně 

proslavila svou neústupností, nebojácností hraničící s drzostí a sebestředností, ale možná právě 

proto se udržela na špičce těch nejlepších hereček v podstatě až do své smrti. 

 

Hepburn byla jakousi nástupkyní stylu Marlene Dietrich, nosila kalhotové kostýmy, šortky a 

charakteristický vlnitý účes po ramena. Právě u účesu jde poznat jisté uvolnění; do módy se dostaly 

dlouhé kaskády vlasů a málokterá žena ještě nosila uhlazené krátké mikádo. 

Ale jak tomu tak bývá, nic není jednoznačné, protože do opozice ke Katherine Hepburn se stavěly 

filmové krásky z filmů noir, čili temných detektivek. Najednou jako by byl svět přeplněn ženami 

zvanými femme fatale. Mezi jejich hlavní představitelky patří Ava Gardner (1922-1990), Rita 

Hayworth (1918-1987) a Veronice Lake (1919-1973), která nosila dokonce vlasy delší než po 
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ramena, bez okrasných kudrlinek a sčesané na stranu, což se později stalo jejím poznávacím 

znamením. 

 

Toto byly nové typy žen ve světě filmu, které přes všechny své výstřelky zůstávaly v první řadě 

jemnými ženami. Nijak přehnaně feministické a mužské, ani přehnaně svůdné, stejně jako další 

legenda Ingrid Bergman (1915-1982), Švédka působící nejprve v Hollywoodu a v pozdějších letech 

v evropském filmu. Byla představitelkou typické krásné ženy, která moc nesleduje módní novinky, 

ale přesto zůstává stylová. S touto filmovou ženou se ztotožnila většina „běžných“ žen. 
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4 50. léta neboli Revoluční elegance 

50. léta v USA přinesla jisté uvolnění a pocit opojení z konce války. V Československu a ostatních 

zemích ovládnutých komunistickým režimem to byla naopak léta střídmosti a šedi. 

Přesuňme se tedy do veselých 50. let, kdy už byl film barevný a mohl tedy více pracovat s líčením 

a barevným oblečením. Christian Dior přišel s převratnou novinkou, která čerpala z dob baroka-tzv. 

“new look“, tedy siluetou přesýpacích hodin. Do módy se navracela základní ženskost, elegance a 

jemnost vystřídaly ostré linie 30. a 40 let. 

Tato doba zaznamenala obrovský posun v módě i líčení, protože film už nebyl černobílý a tak se 

herečky nemusely tak silně malovat, aby jejich obličej na plátně vynikl. Svobodný svět právě 

zažíval éru blahobytu a to se nutně muselo projevit i na šatech, které byly hravé, nabírané, velmi 

barevné i se vzory. Silueta šatů se zjemnila, hranatá vycpaná ramena jako znak feministických 40. 

let se vytratila a dráhu nastoupila tenká i široká ramínka na šatech. Sukně jsou dvojího typu: široké, 

se spoustou spodniček doplněné o klobouk a rukavičky a pak úzké kostýmkové sukně nošené 

s barevným svetříkem. Tento typ sukní se ujal hlavně u „rebelujících“ dívek, které svižně tančily 

do rytmu rock’n’rollu. 

Jako ikony tohoto období by se daly vyjmenovat stovky hereček, ale snad nejvíce módu ovlivnily 

tyto čtyři: Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Grace Kelly a Audrey Hepburn. Hlavně poslední 

jmenovaná je dodnes uznávanou módní ikonou, kterou se inspirují i přední světoví návrháři. 
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Audrey Hepburn (1929-1993) byla původem anglicko-nizozemskou herečkou, která ale výrazně 

ovlivnila celosvětovou módu a to dokonce i v komunistických zemích, kde vše „západní“ bylo 

nevhodné či přímo zakázané. Svou velmi hubenou a útlou postavou byla zase něčím novým, 

zvláště jako protipól „pin-up girls“, oblých sexy bohyní, jejichž hlavní představitelkou byla 

Marilyn Monroe.  Hepburn se zpočátku o módu nezajímala, ale když pracovala na filmu Sabrina 

(1954), setkala se se začínajícím návrhářem Hubertem Givenchym. Z této spolupráce se nakonec 

stala celoživotní přehlídka šatů pro různé filmy, premiéry, udělování cen i každodenní život.  

 

Proslavila se ovšem nejen vytříbeným vkusem, ale také velikým očima, hustým obočím a krátkým 

účesem. Přestože k jejím vlasům bylo slyšet hodně počáteční kritiky, zanedlouho se na ulici 

objevovaly rozvrkočené i elegantní variace na účes Audrey Hepburn.  

Její obočí sice bylo až extrémně široké a husté, ale přesto už úplně vymizely tenké čáry nad okem i 

z života obyčejné ženy. 
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Již zmíněná Marilyn Monroe (1926-1962) byla pravým opakem Audrey Hepburn. Výrazné plné 

rty, obtáhlý pas a blonďaté lokny sotva po ramena, i takto by se dal charakterizovat vzhled jedné 

nesmrtelné sexbomby. Monroe byla symbolem „new look“, protože často nosila korzety, aby zúžila 

pas a zvýraznila prsa a boky. 

 

Do módy se zase více dostaly zářivé blondýnky a světlovlásky, protože ve 40. letech se většina 

hereček barvila vlasy tmavými odstíny, které lépe odrážely světlo za černobílých filmů. Teď to 

najednou nebylo potřeba a tak se i ženy v domácnosti podle slavných hereček vesele přebarvovaly 

na blond. Monroe byla původně sama brunetkou, ale vlasy si zesvětlila hlavně kvůli první platinové 

sexbombě 20. let Jean Harlow. Krásný důkaz toho, že ideál se v podstatě nemění, jen obměňuje, 

ztrácí a zase nachází. 

Monroe veřejně pronášela provokativní citáty (na otázku „Co nosíte do postele?“ odpověděla 

„Chanel No.5!“) a vytvářela dojem dívky, která o sexu přímo nemluví, ale je všemu otevřená. 

Tohle byla padesátá léta. 

Celkově ale celou tuto dekádu shrnul slavný herec William Holden, který měl možnost pracovat 

s několika zmíněnými herečkami: “Popularita se vyvíjí podle dobového vkusu a nálady. Koncem 

dvacátých let a počátkem let třicátých velké hvězdy jako Norma Shearer a Joan Crawford 

odpovídaly požadavku elegance a vytříbenosti publika. Pak přišla válka, politické zmatky, 
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hospodářské zvraty. Atmosféra, v níž film zdůrazňoval mnohem víc fyzické hodnoty a smyslnost. 

Popularita hereček šla ruku v ruce s rozměry jejich poprsí. Dnes, myslím, lidé chtějí něco 

jiného…Domnívám se, že Grace Kelly se stala symbolem důstojnosti, že představuje to, co je 

v každém z nás dobrého a spravedlivého. A myslím, že se svět musí k těmto hodnotám vrátit, že to 

je cosi hluboce potřebného. A tuto potřebu ztělesňují ženy jako Grace Kelly a Audrey Hepburn.“ 

Právě Grace Kelly (1929-1982) se taktéž nesmazatelně zapsala do módních análů. Už jako herečka 

platila za módní ikonu, ale poté, co oznámila zasnoubení s monackým knížetem Rainierem III., 

dokázala například i to, že po ní byla pojmenována slavná kabelka značky Hermés. 

 

Další ženou ovlivňující módní vody, v tomto případě spíš čeřící, je Elizabeth Taylor (1932-2011). 

Proslulá svýma fialkovýma očima a černými vlasy, v padesátých letech nosila věci, které tehdy 

v podstatě ani moc módní nebyly. Měla v oblibě například tiáry, ozdobné čelenky do vlasů. 

Celkově nosila hodně šperků, třeba i najednou a celá její slavná sbírka je dnes velmi ceněná. 

Sama Taylor se vzhledem trochu navracela k „fyzickým“ čtyřicátým letům a ráda zdůrazňovala své 

přednosti, na druhou stranu ale nebyla typickou „pin-up girl“. Stála někde mezi provokací Marilyn 

Monroe a úměrností Audrey Hepburn. 
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5 60. léta- éra volnosti 

„Říkají mi, že mám moderní zjev, asi proto, že jsem hubená. Dnešní ženy musí hodně pracovat, 

jsou uběhané a s tloušťkou by se daleko nedostaly. Změnil se celý pojem ženskosti: být ženou dnes 

neznamená mít velká prsa a překypující boky. Ženskost je v hlavě a muž začíná chápat, že žena 

není nástroj na milování, ale že je bytost, se kterou se mluví a žije i mimo veškerou fyzickou 

potřebu.“ 

Slova Elsy Martinelli (1935), slavné italské herečky šedesátých let. Martinelli byla v té době 

skutečně docela novým vzhledem, protože celkově nevypadala jako většina tehdy slavných 

hereček-Brigitte Bardot, Sophia Loren, Raquel Welch, Ursula Andress nebo Julie Christie. Byla 

opravdu hubená, s výraznými lícními kostmi a očima. Původně pracovala jako modelka a tak se ani 

není čemu divit, zvláště po nástupu Twiggy, modelky známé díky své neskutečné štíhlosti. 
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Brigitte Bardot (1934) netřeba snad ani představovat. Slavná blonďatá sexbomba (i když původně 

brunetka) je nazývána moderní Marilyn. Nenosí korzety, ale dává přednost upnutým šatům, 

krátkým šortkám a volným halenkám. Dává najevo svou sexualitu, kouří veřejně cigarety, chodí 

ladným krokem. Šedesátá léta znamenala pro celý svět uvolnění, ale také boj za možnost se více 

otevřít. 

Najednou se změnil celý svět, a to i filmový. Ženy se staly odvážnějšími, tzv. „nová vlna“ filmu se 

nebála ukazovat i ty neniternější pocity a sexuální touhy. Přestal se tolik uplatňovat a brát v potaz 

„Haysův kodex“, určený ovšem pouze pro filmy promítající se na území USA, kde se dopodrobna 

psalo, co a jak má být ukázáno a co musí zůstat zakryto, jak dlouhý smí být polibek atd. V roce 

1968 se už Haysův kodex úplně zrušil. Líčení začalo být důraznější, ujaly se silné černé linky 

ohraničující horní víčko někdy prodloužené až k obočí. Silně se také zdůrazňovaly rty a 

požadovaná plnost se jim dodávala pomocí konturovacích tužek. 
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Móda se lišila podle zemí, v ČSSR se na začátku dekády začaly ujímat šaty z 50. let (viz. muzikál 

Starci na chmelu u roku 1964) a až v polovině 60. let se začali mladí lidé více dozvídat o hnutí 

hippies, květinových vzorech, velkých tunikách a zvonových džínách. 

V USA a dalších svobodných zemích se výrazně přehodnotil postoj ke korzetům a celkově oblečení 

pod hlavičkou „new look“. Postava přesýpacích hodin působila zastarale, nudně a příliš ušlápnutě. 

Ženy už bez obav nosily kalhoty, džíny a unisexové oblečení (oblečení pro muže i ženy). Dlouhé 

vlasy, volné tuniky s nepřeberným množstvím barev, ale také rovné střihy šatů, áčkovitá minisukně 

a baloňáky, to vše jsou „sladká šedesátá“. 

Další herečkou symbolizující dobu je Italka Sophia Loren (1934). Ta je sice dodnes uznávaná jako 

symbol svůdnosti a krásy, ale není nepodstatné, že ve své době byla několikrát označena za příliš 

tradiční. Pro módu neznamenala nějakou inovaci, ale podpořila urychlenou sexuální revoluci, 

protože nafotila i akty a párkrát se objevila nahá ve filmech.  
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Nutno ještě dodat, že výše citovaná Elsa Martinelli je nyní v paměti jen oddaných filmových 

nadšenců nebo dobových filmařů. „Tradiční“ Sophia Loren a Brigitte Bardot žijí dál. 
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6 70. a 80 léta-konec Hollywoodu? 

Hollywood v 70. letech hledal sám sebe, ale brzy se našel v náručí mladých filmařů, díky kterým 

brzy dostal označení „Nový Hollywood“ či kinematografie celkově „Americká nová vlna“. 

„V polovině 70. let bylo 76% pravidelných návštěvníků kin mladší než 30 let a více než polovina z 

nich byli vysokoškolsky vzdělaní lidé. Toto publikum mělo spíše než americké filmy v oblibě 

evropské „umělecké“ snímky, stejně tak jako díla japonské kinematografie. Zoufalství vrcholných 

představitelů filmových studií během tohoto ekonomického poklesu, podpořené několika 

nákladnými filmovými propadáky, vedlo studia k tomu, aby umožnila větší produkční kontrolu 

mladým kreativním režisérům a producentům.“ Toť citát z Wikipedie. Právě díky mladým 

filmařům se filmy Nového Hollywoodu vyznačovaly explicitními násilnými a sexuálními scénami, 

hudebně se používala rocková a velmi energická muzika a filmaři se snažili natáčet vše co nejvíce 

realisticky, už se nebáli vyjet i z filmových studií a zachytit přírodu a lidi venku. Úspěch slavily 

takové snímky jako Taxi Driver (1976) nebo Chinatown (1974) ukazující vše velmi reálně. 

Na popularitě to přidalo herečkám Faye Dunaway (1941), která se už proslavila snímkem Bonnie 

and Clyde (1967) nebo Jodie Foster (1962). Žádná z nich se nevyznačovala něčím novým, spíš jen 

„kopírovaly“ krásky z 60. let. 
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Móda 70. let vyznačuje barevnými vzorovanými materiály, velice populární jsou džíny. Kromě 

minisukní se nosily také krátké šortky, rozšířené sukně v délce ke kolenům nebo dlouhé propínací 

sukně s vysokými šněrovacími botami. Hodně se používaly umělé neprodyšné materiály, ženy 

nosily safari sáčka, vyšívané tuniky, muži zase barevné košile. Na Západě řádí Sex Pistols a 

objevovaly se prvky punkové módy. 

Pro módu 80. let jsou typické džínové bundy, mrkváče (kalhoty široké v pase a zúžené u kotníků), 

plísňáky (vyšisované kalhoty vzhledem připomínající plíseň), krátké široké sukně, legíny a obecně 

disko oblečení. Ženy začaly nosit androgynií saka s vycpanými rameny a bez zřejmého střihu. 

V líčení se upřednostňovala přirozenost a minimum rtěnky. 

 

 

7 90. léta aneb Hledá se ideál 

V 90. letech už se dalo říct, že celá Evropa je svobodná a pomalu se dostává do stejných kolejí, 

jakými se jelo v USA. Není to sice úplně pravda, ale móda byla v podstatě stejná. 

Mezi herečky, které byly velmi oblíbené, patří „miláček Ameriky“ Julia Roberts (1967), Rachel 

Weisz (1970) nebo Kate Winslet (1975).  

Největší módní revoluci asi udělala zpěvačka příležitostná herečka Madonna (1958), když přišla na 

svůj koncert v korzetu od Jeana Paula Gaultiera s výraznými a špičatými ňadry. Ujalo se nenápadné 

ukazování spodního prádla. Zdá se ale, že všechny nápady už jsou vyčerpány, není co vymýšlet a 

objevovat a tak se stal módní směr „retro“ čili „vintage“, nošení starého dobového oblečení. Móda 

se ráda navracela k 80. a 70. létům, líčení ale bylo tvrdší a účesy objemnější. Nosila se tzv. 

„trvalá“, kudrnaté vlasy vyčesané vysoko od temene. 

Více než herečky udávaly směr módních kroků modelky, ze kterých se v devadesátých letech 

stávaly super- nebo topmodelky. Více také sílil vliv ulice na módní přehlídky, oblíbeným stylem 

oblékání se stal „grunge“, oblečení které vypadalo opotřebovaně, bylo roztrhané a klidně i špinavé. 
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8 21. století aneb Všechny jsme krásné! 

S 21. stoletím a rozmachem internetu se svět změnil. Zvláště dnes se těžko nějaká herečka může 

stát nedotknutelnou ikonou, když ji i v nejhlubším soukromí dokáže zachytit kamera fotografů. 

Móda je jiná než v letech devadesátých, ale stejně tak nerozhodnutá, jestli je už vůbec co objevovat 

a navrhovat. Spousta hereček se stala módními ikonami, ale je v tom hlavně práce stylistů, kteří 

každou celebritu připravují na jakékoliv představení nebo předávání cen. Jestli chceme tedy soudit, 

kdo je ikonou, je třeba sledovat oblečení těchto ikon v soukromí. 

Mezi sexuální symboly se ale dají řadit herečky jako Angelina Jolie (1975), Natalie Portman 

(1981), Megan Fox (1986) nebo Scarlett Johansson (1984). Ale objevují se stále nové a nové 

herečky, tudíž se nedá jednoznačně určit sexuální symbol doby.  

Už není striktně daná nějaká ideální míra, přestože je nám neustále předhazována hubenost 

modelek. Jsou celebrity tlusté, hubené i přiměřené, není pevně dán diktát módy, každý si může 

obléct, co chce a bude respektován. 
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Závěr 

Celá práce mi pomohla ještě lépe se zorientovat v různých dobách filmu a přiměla se i zamyslet 

nad tím, jak to bude v budoucnu vypadat třeba právě s ideály krásy. Určitě bude zajímavé sledovat 

vývoj všech nových tváří ve filmovém světě a celkově módy a líčení. Doufám, že stejně tak 

pomohla zorientovat se i vám, a budu ráda, pokud jsem vám předala nějaké nové poznatky. 
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