
VOGUE CS                www.vogue.cz  1/2Ostrovní 30, 110 00 Prague, Czech Republic

Pamela Anderson na titulní straně červnového vydání Vogue CS

PRAHA – 16. května 2019 – Vogue CS uvádí jako hvězdu červnového čísla Pamelu Anderson, stylizovanou 
do prostředí žhavé retro pláže coby hrdinku českého filmu z 60. let Kdo chce zabít Jessie?. Nejnovější vydání 
představuje Pamelu Anderson na její vůbec první titulní straně pro magazín Vogue ve strhujícím a svěžím fo-
cení z produkce Dana Beleiu. 

Na obálkách Pamela pózuje v košili Chanel a šortkách Savage x Fenty by Rihanna, v černých šatech a náhrdelníku 
Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Na limitované obálce se představí v topu Versace, kalhotách Max Mara 
a botách Roger Vivier. V doprovodném rozhovoru Pamela dodává: „Celý můj dospělý život se odehrával na bitevním 
poli, musela jsem přesvědčit ostatní, že nejsem pouze sexsymbolem, ale mám také co říct.” Co říká o své kariéře, politice, 
aktivismu a současných událostech, je fascinující.

Andrea Běhounková, šéfredaktorka Vogue CS, odhaluje ze zákulisí: 

„Již delší dobu jsme přemýšleli o letním ikonickém focení inspirovaném slavným českým filmem Kdo chce zabít Jes-
sie?. Pamela nám přišla jako perfektní volba. Poté, co na počátku své kariéry uchvátila svět, se stala aktivistkou za 
práva zvířat, záchranu naší planety a při řešení důležitých sociálních otázek – je to superhrdinka reálného života.“

Červnové vydání Vogue CS skýtá jedinečný požitek i pro fanoušky Jana Saudka. Kultovní český umělec 
prezentuje třináct fotografií vytvořených v roce 2019 v unikátním editorialu Vogue CS s českými modelkami 
Hanou Soukupovou, Maggie Maurer a performerkou Tessou Kuragi. Číslo završuje Madeleine Albright, 
bývalá státní tajemnice Spojených států amerických narozená v České republice, v exkluzivním rozhovoru 
o politických proudech a starostech o demokracii. 
 
Vogue CS s Pamelou Anderson je k dispozici s titulní stranou ve třech verzích, z nichž jedna je limitovaná 
a v prodeji výhradně na výstavě Káji Saudka v Tančícím domě v Praze.

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 
Vogue CS Andrea Běhounková a kreativní ředitel Vogue CS Jan Králíček. Československá edice Vogue je dva-
cátou čtvrtou ve světě. Vogue se vydává 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.
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Foto: Dan Beleiu
Styling: Alba Melendo
Modelka: Pamela Anderson
Creative director: Jan Králíček
Vlasy: Paolo Soffiatti (Bryant Artists)
Make-up: Jonathan Sanchez  pro M.A.C. Cosmetics
Produkce: Matouš Marcinko
Asistent fotografa: Raphael Guillou
Asistent stylistky: Sergio Alvarez

Na obálkách zleva: košile, CHANEL; šortky, SAVAGE x FENTY by Rihanna. Šaty, náhrdelník, obojí SAINT 
LAURENT by Anthony Vaccarello. Top, VERSACE; kalhoty, MAX MARA; boty, ROGER VIVIER.

Navštivte vogue.cz a sledujte nás na @vogueczechoslovakia a facebook.com/VOGUECZECHOSLOVAKIA.
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