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Alja Minibaeva je oceňována pro svůj jedinečný styl,
kterým obohacuje svět módní fotografie. S lehkostí
zachycuje podněty, které ji obklopují, a otevírá je
nové perspektivě. Byť se dosud specializovala na komerční projekty, věří, že ji tento nevšední a kreativní
koncept v hlavní roli s dvojčaty posune v její tvorbě
mnohem dále. Jiným důvodem angažmá Minibaevy
v projektu je její záliba v pohádkách a v tom, co pro
nás znamenají. Kalendář Twin Tales je příjemným
ujištěním, že pohádková říše není přežitkem a prchavou chimérou a že ji lze zažít také ve světě lidí.
Stačí uvěřit a neztratit naději stejně tak, jako se to
podařilo na výbornou tvůrčímu týmu kalendáře.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ DVOJČAT

PŘIPRAVOVANÁ VÝSTAVA
UMĚNÍ SPJATÉ S HUDBOU

Pohádková říše plná barvitých příběhů se šťastným koncem stála předobrazem sérii fotografií zachycujících dvojčata v rolích pohádkových hrdinů.
Nosnou ideou konceptu byla snaha poukázat na to, že byť jsou si sourozenci
podobní jako vejce vejci, na fotografiích ve stejných úlohách vynikají nuance
jejich rozličných charakterů. Snímky z hledáčku fotografky Aljy Minibaevy
vznikaly po dobu osmi měsíců na pozadí nejkouzelnějších českých a moravských památek, mnohdy zařazených na seznamu světového dědictví. Pro celý
tvůrčí tým, čítající mimo Aljy Minibaevy také předního módního stylistu
a vizážistu značek Chanel, Shiseido a Lancaster pro Izrael Alexe Vernika či autorku uměleckého konceptu Natalyi Terekhovou, art directorku lifestylového
magazínu One, představoval projekt velkou výzvu, které se s vervou zhostili. Výzvou se stal ale především pro hlavní zúčastněné – dvojčata, přizvaná
z České asociace dvojčat, pro něž byla taková produkce premiérou. O účesy se
postarali talentovaní kadeřníci z Hair Fashion Point v čele s Žanetou Dostálovou. Výsledné fotografie předčily očekávání natolik, že se z nich jejich autoři posléze rozhodli vytvořit charitativní kalendář pod názvem Twin Tales,
jehož zrod podpořila Anna Mayzus se svou nadací La Maison des Amis. Anna
se řadí mezi přední filantropky, pravidelně se věnuje podpoře nejmenších
a zasloužila se mimo jiné o výstavbu jednoho z ambulančních center v Ruské
federaci.

Křest kalendáře je stanoven na 29. listopad a jako
hlavní host se představí renomovaný italský umělec Serafino Rudari, známý svými performacemi
za doprovodu hudby ve stylu charakterizovaném
jako magická alchymie. Rudari se řadí k nastupující generaci umělců a mezi jeho nejvýznamnější
počiny patří live show ve veronské Teatro Romano,
Franklin & Marshall Live Art Installation v londýnském obchodním domě Harrods nebo spolupráce
se značkami Kartell či Q8.
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PROJEKT PODPOŘILI:
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