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S Liliou sme sa na chvíľku stretli 
v priestore a čase a zdieľali 
sme spolu jeden z jej splnených 
zámerov – projekt Exta  c 
Fashion, s ktorým, samozrejme, 
priamo súvisia témy tela, krásy, 
imidžu, strachu, emócií či 
sexuality... Prostredníctvom šiat 
je to  ž možné pracovať 
a dotýkať sa hlbokých ženských 
tém. Jednou z nich je i nosná 
téma sesterstva a spolupráce 
na rôznych úrovniach. 
Keďže sú to okruhy inšpira  vne 
a dotýkajúce sa, radi by sme 
vám predstavili aspoň kúsok 
z cesty, ktorú sa Lilii a jej 
priateľkám podarilo prejsť. 

Keď vnútorný svet obohacuje 
vonkajší
Lilia: Vyrastala som rodine, ktorá vyzná-
vala islam. Babič ka je Tatárka a moje druhé 
meno znamená v tatárskom jazyku dieťa 
Slnka. Bola som dva razy vydatá, ale ani 
raz som si svoje priezvisko nezmenila. Je 
pre mňa veľmi príjemné nosiť priezvisko 
mojej maminky. Keď som dospievala, mala 

som okolo seba mnoho zvláštnych až ma-
gických vecí. Bola to norma. Babička mi 
dávala čítať sufi zmus. Boli sme často na ces-
tách, žila som v krajinách silne katolíckych, 
anglikánskych i pravoslávnych. Vo svojej 
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podstate mi ani jedno náboženstvo nevy-
hovovalo, pretože monoteistické nábožen-
stvo, kde centrálnu úlohu hrá čisto mužský 
archetyp, sa mi zdalo neúplné. Z pohľadu 
mladej ženy to bolo neprijateľné. Mala som 
okolo seba silnú ženskú líniu, zažívala som 

svoju prababičku, babičku, maminku i seba 
v ženskom tele, takže sa mi zdalo zvláštne a 
podozrivé, že by žena – bohyňa jednoducho 
nebola. Takže keď som v Anglicku narazila 
na staré pohanské tradície, úprimne ma to 
zaujalo, pretože neboli iba o mužoch, ale za-
hŕňali boha i bohyňu. Novodobý chrám bo-
hyne staval na láske a na uctievaní tela a re-
produkcie. Tu niekde začala moja obrovská 
vášeň k ženskej téme a reprodukčným mys-
tériám, môj rešpekt voči žene a 
jej plodnosti. Začala som sa cie-
lene a vedome zaoberať ženskou 
spiritualitou. Pred piatimi rokmi 
som v rámci tejto cesty zahájila v 
Českej republike výcvik kňažiek 
a ceremonialistiek (vykonávate-
liek pôrodných, popôrodných, 
svadobných, pohrebných, očist-
ných a iných rituálov). Skúmame 
a zažívame si staroslovanské ar-
chetypy ženskej bohyne. Mojím 
cieľom je najmä podporenie 
vedomia, že v našich krajinách 
boli rozvinuté veľmi rôznorodé, 
celistvé, silné, hlboké a úžasné 
ženské archetypálne vzory, na 
ktoré sa, žiaľ, v rámci vývoja po-
zabudlo. Hlbšia rovina bytia je 
pre nás ľudí veľmi prirodzená, 
avšak v mainstreamových nábo-
ženstvách sa vytráca. Zdá sa mi, 
že v nich zostala silná štruktúra, 
ale obsah sa vytratil, obetoval 
forme. Pre mňa je dôležité, aby 
sa ceremónie a rituály zakladali v 
prvom rade na esencii. Forma je 
fl exibilná, prispôsobuje sa záme-
ru a ľuďom, pre ktorých sa obrad 

vykonáva. Rok 2016 bol veľmi plodný čo 
sa týka spolupráce a nových projektov. S 
mojou priateľkou tanečnicou Helenou sme 
začali tvoriť semináre, ktoré primárne fun-
gujú cez tanec a telo. Mojím cieľom je vznik 
posvätného divadla. Hlavným motívom 

pohybového predstavenia bude cesta ženy. 
Zámerom je inšpirovať ženy, ako prejsť cez 
dôležité mystéria a zasvätenia a ako posil-
niť archetypálny príbeh ženstva. Na jeseň 
som si dala omnoho náročnejší zámer – 
uviesť do života príbeh lásky, respektíve 
príbeh posvätného partnerstva a sexuality. 
Priznám sa, že je to skutočne náročná téma, 
pretože, popravde, nikto nevie, ako má v 
skutočnosti vyzerať. 

Projekt Ecsta  c Fashion v Čechách
Lilia: Projekt vznikol na základe mojej spolu-
práce s Ilonou Bittnerovou. Spojila nás najmä 
láska ku kráse, cestovaniu, kvalitným látkam a 
originálnym nápadom. Nápad sa zrodil pred 
viac ako rokom, keď som jedného dňa stála 

prekvapená uprostred Flower festivalu v Páro 
(západný Bhután) a sledovala vášnivé reakcie 
na šaty, ktoré som mala na sebe. Pre predsta-
vu –  obliekla som si kiru, tradičný bhutánsky 
ručne tkaný kroj, ktorý som si dovolila trošku 
upraviť. Zachovala som síce základnú ideu 
full – kira, ale vytvorila som z nej modernej-
šiu verziu, zvýrazňujúcu krásnu líniu ženské-
ho tela. Keby som vtedy na festival priniesla 
bombu alebo žirafu, určite by som vyvolala 
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menej pozornosti. Mnoho ľudí mi tvrdilo, že 
by som sa navrhovaniu šiat mala venovať pro-
fesionálne. Vážne som sa nad tým zamyslela 
až po povzbudení na audiencii u bhutánskej 
kráľovskej rodiny. Keďže som návrhárstvo vy-
študovala a do bhutánskych tradičných látok 
sa naozaj vášnivo zamilovala, rozhodla som sa 
vykročiť. Tradičné remeslo tkania je v Bhutáne 
neopakovateľné – neuveriteľné farby, vzory i 
materiály ako bavlna a hodváb. Poctivá kira sa 
tká niekedy i rok a aj z tohto dôvodu sa mnoho 
mladých bhutánskych žien radšej zamestná v 
inom odvetví, napríklad ako sprievodkyne pre 
turistov. I toto poznanie ma prinútilo zamyslieť 
sa, ako môžem ja osobne prispieť k tomu, aby 
čínske syntetické látky nenahradili v miest-
nych obchodíkoch pestrofarebné hodvábne 
kiry. Logicky, pokiaľ bude po kirách dopyt i 
remeslo zostane nažive. A tak vznikol nápad a 
vytvorila som prvú kolekciu – pootvorila dve-
re a príbeh Ecstatic Fashion začal ožívať. 

Naše projekty prepájajú, spájajú 
krajiny i srdcia
Lilia: Keď prechádzam novou krajinou a do-
prajem si dostatok času na vnímanie jej kultú-
ry, náboženstva, zvykov, môže ma to ako člo-
veka nesmierne obohatiť. Týmto spôsobom sa 
snažím sprevádzať ľudí po zaujímavých a po-
svätných miestach a krajinách a tvoriť všetky 
svoje projekty. Je to pre mňa prostriedok a prí-
ležitosť, ako si nájsť ďalšiu časť puzzle do svojej 
osobnej unikátnej skladačky toho, kto som 
a kto chcem byť. Ecstatic Fashion je jednou 
z nich. Zámerom tohto projektu je priniesť 
hojnosť všetkým zúčastneným, vytvoriť cestu 
pre nový trh do Bhutánu a zároveň ponúknuť 
Európe pôvodné remeslo a kvalitu, ktorá sa 
u nás, žiaľ, postupom času vytráca. V Bhutáne 
nakupujeme látky priamo od žien, ktoré ich 
tkajú pomocou tradičných techník u seba 
doma alebo v obchodnom stánku. Primárne 
sa riadime kvalitou, krásou a cenou látky, ale 

v rámci možností sa snažíme nakupovať u čo 
najväčšieho počtu miestnych žien. V Indii si 
zas nechávame šiť šaty v malej dielni pri Dillí, 
ktorú som objavila na svojich potulkách kra-
jinou. Riadi ju matka s dcérou a pomocou 
viacerých krajčírok šijú v príjemnom prostre-
dí len pre zopár menších módnych značiek. 
V Udaipure kupujeme vintage oblečenie od 
niekoľkých miestnych rodín, ktoré sa v tomto 
druhu podnikania angažujú už niekoľko gene-
rácií. V Tanzánii nakupujeme látky najčastej-
šie na vyhlásenom trhu v Dar es Salaam alebo 
v lokálnych obchodíkoch, na ktoré narazíme 
počas našich ciest. Projekt Ecstatic Fashion ide 
však svojím presahom ešte o kus ďalej, časť zo 
zisku predaja šiat ide na charitatívne projekty 
v daných krajinách. Napríklad v Bhutáne pod-
porujeme a pomáhame zrekonštruovať žen-
ský kláštor Kila Gompa, v ktorom v súčasnosti 
žije 58 mníšok vo veku 8 až 83 rokov.

Malá ukážka ponúkaných modelov šiat
Prêt-à-Porter línia ponúka dostupné a záro-
veň ženské, elegantné a zmyselné šaty vhod-
né na každodenné nosenie i večerné akcie. 
Farby vychádzajú z osnov farebnej terapie a 

návrhy sú inšpirované ženskými archetypmi.
Vintage línia pochádza priamo z „kráľovskej 
zeme“ Rajastán. Konkrétne z mesta Udaipur, 
ktoré je známe ako indické Benátky. Osobne 
vyberáme každý kúsok, aby sme priviezli to 
najlepšie z indického vintage – sukne, „topy“ 
a ďalšie kúsky oblečenia z kvalitných látok. 
Sú ručne vyšívané tradičnou technikou, 
ktorá je v dnešnej dobe čoraz vzácnejšia. 
Dávame prednosť prírodným materiálom 
a návrhom zdôrazňujúcim prirodzenú žen-
skosť a krásu. S pomocou našich unikátnych 
ručne šitých kusov sa môže každá žena cítiť 
ako Maharani a dopriať si luxus ako z roz-
právok Tisíc a jednej noci...
Couture ponúka unikátne látky z Indie, 
Bhutánu a Tanzánie. Každá žena si totiž za-
slúži šaty, ktoré budú odrážať jej jedinečnosť! 
Modely sú šité napríklad z bhutánskych kir 
– pevných ručne tkaných látok farbených prí-
rodnými farbami, ktoré vznikajú pomocou 
tisícky rokov starého umenia bhutánskych 

žien. Ak hľadáte niečo ľahšie, máme pre vás 
hodvábne a šifónové večerné toalety šité z vin-
tage sárí z Udaipuru, ktoré sú vyšívané kovom 
a polodrahokamami. A ženy, ktoré milujú far-
by a divoké vzory, sa isto zamilujú do modelov 
z tanzánskeho kitenge. Kráľovský luxus, roz-
právková mystika alebo divoké trópy. Každé 
šaty sú unikátne, existuje len jeden originál. ■

Každá žena si 
zaslúži šaty, ktoré 
budú odrážať jej 
jedinečnosť.

Lilia Khousnoutdinova
Vyštudovala politológiu a históriu na univerzite v Oxforde. Dnes vedie projekt 
Ženské príbehy a sprevádza ženy na ceste k pochopeniu a úcte k svojmu telu a jeho 
cyklov vo všetkých fázach reprodukčného života. Robí tak prostredníctvom pred-
nášok, zážitkových seminárov a poznávacích zájazdov. Ako dula a akreditovaná 
učiteľka active birth vedie kurzy predpôrodnej prípravy a sprevádza ženy pri pôro-
de. Je autorkou niekoľkých kníh a provokatívnej kolekcie šperkov. Je spoluzaklada-
teľkou prvého výcviku kňažiek a ceremonialistiek v ČR, zameriava sa na rozvíjanie 
ženského potenciálu a návrat prechodových rituálov. Napísala 4 knihy, už 10 rokom 
vedie kurzy, vystupuje na konferenciách, snaží sa provokovať diskusiu a podporo-
vať väčšiu informovanosť vedúcu k slobodnej voľbe a tolerancii v oblasti ženských 
tém. Študovala v mnohých krajinách, u Michela Odenta, Janet Balaskas, Davida 
Deidy, Sarah Buckley, Penny Simkin, Kathy Jones, Eleny Tonetti a Lynnei Shrief. 
Pravidelne sprevádza ženy i mužov na cestách po posvätných miestach v Anglicku, 
Francúzsku, Ázii i Bhutáne. Dnes žije medzi Dillí, Londýnom a Prahou. 
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