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Gigi Hadid pro květnovou Vogue Československo exkluzivně fotila 
Helena Christensen

PRAHA – 9. duben 2019 – VOGUE CS přináší v květnovém vydání fotostory s jednou z aktuálně nejžádaněj-
ších modelek světa – Gigi Hadid. Ta vůbec poprvé pozvala časopis na svou rodinnou farmu poblíž New Yorku. 
Americkou modelku tam pro československou mutaci nejdůležitějšího módního časopisu světa nafotila bývalá 
supermodelka a ikona devadesátých let, dnes úspěšná fotografka Helena Christensen. Gigi v coverstory oblékla 
i několik modelů českých návrhářů. 

Andrea Běhounková, šéfredaktorka Vogue CS, k focení říká: 

„Mám radost, že jsme díky přátelství Evy Herzigové, Heleny Christensen a Gigi Hadid mohli poznat 
a nafotit Gigi na jejím tajném místě, kam ještě žádné novináře ani žádného fotografa nenechala nahlédnout. 
Pokusili jsme se Gigi vyfotit tak, jak ji nikdo nezná. S jejími koňmi, na místě, které miluje.“ 

 
Fotografka Helena Christensen k tomu dodává:

„Chtěla jsem, aby byla co nejvíc sama sebou, na své farmě mezi koňmi, obklopena přírodou. Gigi v tomto 
prostředí nachází nejen inspiraci, ale především klid a bezpečí. Toužila jsem zachytit její podstatu, tu ma-
lou dívku, co v ní stále zůstává. Do vlasů jí fouká vítr, oči má plné očekávání, že se stane něco výjimečného.“ 

Gigi Hadid zcela výjimečně pozvala Helenu Christensen a tým Vogue CS na svoji farmu u New Yorku, kde po-
bývá s matkou a sourozenci. Aby Helena Christensen zachytila intimní a snovou atmosféru místa, kombinovala 
digitální fotografii s exspirovanými polaroidy. Kromě toho se Gigi vůbec poprvé objevuje v modelech českých 
návrhářů. 

Stejně jako v případě předchozích čísel Vogue CS si mohou čtenáři vybrat z několika obálek, tentokrát na ně 
čekají tři. Dvě jsou k dostání v obvyklé distribuční síti, třetí, limitovaná edice pouze v pop-upu v brněnském 
Object store, kde k nákupu časopisu čtenáři obdrží i speciální tašku Vogue jako dárek. 

Gigi Hadid, vlastním jménem Jelena Noura Hadid, je americká modelka, kterou na Instagramu sleduje více než 
47 milionů followers, což je mezi modelkami druhý nejvyšší počet. Nafotila bezpočet prestižních kampaní mód-
ních domů i kosmetických značek, objevila se snad na všech přehlídkách světových fashion weeků a pravidelně 
bývá na titulních stranách všech světových mutací časopisu Vogue. 

Helena Christensen byla vedle Naomi Campbell, Evy Herzigové, Lindy Evangelisty, Kate Moss a dalších 
supermodelkou devadesátých let. V současnosti slaví úspěchy jako fotografka a módní a interiérová designérka. 
Kromě toho se intenzivně věnuje charitativní činnosti.

http://www.vogue.cz
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Společnost V24 Media by ráda poděkovala svým klientům, partnerům, čtenářům, stoupencům, přispěvatelům, 
předním módním značkám světa a talentovaným modelkám, které dodávají půvabu našim stránkám, a neu-
věřitelným fotografům a špičkovým zaměstnancům, kteří všichni pomáhají budovat unikátní Vogue CS. 

O Vogue CS

Československou Vogue vydává společnost V24 Media, pražské vydavatelství nové generace, v partnerství 
s globální společností Condé Nast International, produkující nejkvalitnější časopisy, webové stránky a digitální 
obsah. Společnost V24 Media byla založena Michaelou Seewald a týmem, ve kterém působí šéfredaktorka Vo-
gue CS Andrea Běhounková a kreativní ředitel Vogue CS Jan Králíček. Československá edice Vogue je dvacátou 
čtvrtou ve světě. Vogue je vydávána ve Spojených státech, v Británii, Francii, Itálii, Německu, ve Španělsku, 
v Rusku, Japonsku, Číně, na Tchaj-wanu, v Mexiku a Latinské Americe, na Středním východě, v Koreji, Brazílii, 
Austrálii, Portugalsku, Indii, Turecku, Thajsku, Polsku, Nizozemsku a na Ukrajině. 

Na fotostory Gigi Off Duty květnového vydání VOGUE CS se podíleli:
Modelka: Gigi Hadid 
Foto: Helena Christensen 
Šéfredaktorka: Andrea Běhounková
Editor-at-Large: Eva Herzigová
Styling: Jan Králíček 
Vlasy: Kenna (Kennaland) 
Make-up: Erin Parsons (Streeters)
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