Anastasia Lin, Miss World Kanada 2015 a 2016
Návštěva v Praze 16.-19. 10. během konference „Odvaha převzít zodpovědnost“
Anastasia Lin je herečkou a výherkyní soutěže krásy Miss World
Kanada. Titul získala v roce 2015 a z rozhodnutí organizace Miss
World i v roce 2016.
Vzácně postupuje do finále soutěže již podruhé, neboť v roce
2015 nedostala vízum od hostující země – Číny – pro její
obhajobu tamních lidských práv v americkém kongresu
a tchaj-wanském i britském parlamentu.
U nás vystoupí v rámci konference „Odvaha převzít
zodpovědnost“, pořádané neziskovou organizací Forum 2000.
V úterý 18. 10. se účastní předpremiéry svého nejnovějšího filmu,
The Bleeding Edge, který poukazuje na porušování lidských práv.
O nich nedávno hovořila i na konferenci Oslo Freedom Forum,
či v San Franciscu.
Setkává se osobně s oběťmi a o situaci lidských práv tento rok
sdílela i s Dalajlámou, který je účastníkem říjnové konference.
V současné době se připravuje také na finále Miss World,
které se koná 18. listopadu ve Wanshingtonu, DC.
Potvrzená účast slečny Lin na konferenci
- Zahajovací ceremoniál v neděli 16.10.
- Galavečeře v pondělí 17.10.
- Promítání filmu The Bleeding Edge s uvedením v úterý 18.10.,
od 16:15 v Mánesově galerii (výstavní síň)

Anastasia Lin, Miss World
Kanada, po obdržení titulu
a při setkání s Dalajlámou
www.anastasialin.com

Více o filmu The Bleeding Edge (Trailer)
S příchodem roku 2000 a let následujících se informační technologie nadále šíří narůstajícím tempem.
Netrvá dlouho a jsou vnímány jako hrozba čínským režimem. Západním společnostem jsou
poskytnuty vysoké finanční částky, aby vyvinuli projekt přezdívaný „Zlatý štít“, jehož účelem je
omezení internetového přístupu a jeho cenzura, včetně monitorování aktivit obyvatel Číny.
Technik jedné ze západních společností se sídlem v Číně prožije na pracovišti poruchu srdce a projde
transplantací srdce od neznámého dárce. Jakmile se však dozví otřesnou pravdu, která se za operací
skrývá, musí riskovat svůj život, aby zachránil další oběti a došel v sobě k vykoupení.

O Anastasii Lin také napsali: The New York Times, Time či Flare
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