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V Centru současného umění DOX se uskutečnila výstava uměleckých velkoformátových
fotografií Jsem žena, jsem kněžka z charitativně-edukativního cyklu historičky Lilie
Khousnoutdinové. Akce spojená s dražbou uměleckých fotografií pomohla navíc získat přes
155 tisíc Kč ve prospěch tří neziskových organizací.
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Za dlouhodobým projektem Jsem žena se silnou a originálně pojatou ženskou tematikou stojí h
istorička, designérka a publicistka Lilia Khousnoutdinova s kunsthistoričkou Michaelou
Cáskovou.
Ukazuje ženy jako silné osobnosti. První díl s názvem
Jsem žena, jsem bohyně
se zaměřil na ženské archetypy a slovanskou mytologii. Druhý díl
Jsem žena, jsem Evropa
je plný žen, které formovaly dějiny Evropy se připravuje i jako kniha s půvabnými ilustracemi
lotyšské výtvarnice Levy Ozoly v Nakladatelství Slovart.

Iniciátorka projektu Lilia Khousnoutdino spolu s moderátorkou Olgou Lounovou,
ambasadorkami Jitkou Čvančarovou a Šarlotou a spolumoderátorem Markem Vašutem v
prostorech pražského DOXu (foto Marek Vopálenský).

Třetí díl cyklu s názvem Jsem žena, jsem kněžka se soustředí na ženy, které v evropských
dějinách sehrály roli především v oblasti spirituální. Připomíná silné ženy minulých dob, které si
prožily cestu plnou nezdolného odhodlání za objevením a přijetím svých ženských kvalit, jež
pak následně uplatnily v oborech svého působení. I proto zahrnuje název kontroverzní slovo
kněžka.

Postavy na originálních velkoformátových fotografiích ztvárnily známé osobnosti, které mají ke
svým historickým předobrazům samy blízko. Za objektivem stála známá módní fotografka Ivy E.
Morwen.

Hosté tak mohli na uměleckých fotoobrazech o úctyhodné velikosti obdivovat třeba
zpěvačku Báru Basikovou jako Johanku z Arku, modelku Helenu Houdovou jako
severskou šamanku nebo Lucii Vondráčkovou jako Boudiccu, manželku icenského krále,
která podnítila povstání proti Neronově Římu. Tyto unikátní fotografie se stanou také
součástí nedatovaného diáře.

Na velkolepý event, který moderovala Olga Lounová s Markem Vašutem, dorazily vedle
řady oblíbených hereček a herců také známé osobnosti. Součástí programu byla i dražba
uměleckých fotografií ve prospěch nadací DEBRA ČR, Nadačního fondu Slunce pro všechny a
nově vzniklého Nadačního fondu Propolis 33.
V příjemné atmosféře slavnostního večera se podařilo vydražit 155 333 Kč, které
pomohou dobré věci.
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Součástí vernisáže byly i špičkové televizory Hisense, na kterých mohli návštěvníci sledovat
video ze zákulisí zrodu uměleckých fotografií Ivy E. Morwen. Vedle nové OLED TV A9G s
dokonale vykreslenými barvami a temnou černou neušly pozornosti návštěvníků ani dva
laserové televizory Hisense 100 L5F s futuristickou projekční technologií zobrazování a obří
obrazovkou s dvouapůlmetrovou úhlopříčkou. Hosté tak ve velkém stylu viděli i to, co stálo za
zrodem jedinečných uměleckých výpovědí o síle ženy.

Jsem zena jsem bohyne | knezkabohyne.cz

3/3

