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Barokní areál karlínské Invalidovny, Fashion Temple sezóny SS20, je sám o sobě majestátním a velmi působivým místem se specifickou atmosférou. Téměř každá edice našeho fashion weeku se snaží pro přehlídky
českých designérů objevit nové a unikátní prostory v centru města a tento rok našim návrhářům nabídneme
nejdelší přehlídkové molo, jaké jsme kdy měli k dispozici. Ale to není všechno. Máme radost, že se aktuální edice MBPFW týkají i další „nej“. Uvedeme historicky nejvyšší počet padesáti sedmi designérů, kteří
představí svou vizi módy na jaro/léto 2020, a to včetně dvou největších domácích oděvních značek Blažek
a Pietro Filipi. Konečně u nás poprvé představí svou novou kolekci také největší dáma současné české módy,
obdivuhodně tvůrčí a stále inspirativní oděvní designérka a profesorka pražské UMPRUM Liběna Rochová.
Důležitou součástí MBPFW vždy bylo, je a bude vyhledávání a podpora nových talentů. A tak nás těší, že
kromě dvou vysokoškolských ateliérů, které už na našem molu zdomácněly (Ateliéru designu oděvu a obuvi
UMPRUM a zlínského Ateliéru design oděvu Univerzity Tomáše Bati), máme tentokrát na programu nově také
Katedru designu Technické univerzity v Liberci. I tuto sezónu se můžeme těšit na mezinárodní studentskou
konfrontaci díky účasti prestižní japonské Bunka Fashion Graduate University. A po březnové premiéře nás
podruhé čeká pop-up bratislavského Priveé lounge s exkluzivní nabídkou česko-slovenské módy.
Těšíme se na vás,
Lukáš Loskot & Václav Dejčmar (CEO MBPFW & Producent MBPFW)
The baroque complex of Invalidovna in Karlín, the SS20 Fashion Temple, is a grand and impressive place
in itself and has a very specific atmosphere. Almost every edition of our fashion week attempts to discover
a new and unique venue in the city centre to present Czech and Slovak fashion. This year’s edition will
offer to our designers the longest catwalk we have ever had. And that’s not all. We are happy to announce
that the latest MBPFW edition can boast even more superlatives. We are presenting the greatest number of
designers in history – fifty seven, who will bring their fashion visions for spring/summer 2020, including
two greatest domestic fashion brands Blažek and Pietro Filipi. We will finally get to see the new collection
of the first lady of contemporary Czech fashion, the admirably creative and endlessly inspiring fashion
designer and tutor at UMPRUM Prague Liběna Rochová.
An inseparable part of MBPFW has always been and always will be scouting for new talents and their
support. Therefore, we are very happy to host, apart from two academic studios which we are already used
to seeing here (The Studio of Fashion and Footwear Design at UMPRUM and the Studio of Fashion Design
at Tomáš Baťa University Zlín), a new show by the Department of Design at the Technical University of
Liberec. As tradition, we can also look forward to a confrontation of student work on international scale
since prestigious Bunka Fashion Graduate University from Japan will hold a show too. After a successful
first appearance in March, we will welcome back a pop-up by Bratislava based Priveé lounge offering Czech
and Slovak fashion only.
We are looking forward to seeing you,
Lukáš Loskot & Václav Dejčmar (MBPFW CEO & MBPFW Producer)
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Široká 20, Prague 1
+420 602 521 731

První a poslední slovo
o kráse a stylu

dolcevita.cz

www.harPersbazaar.cz
@harpersbazaarcz

Harper’s Bazaar Czech Republic

instagram/dolcevitacz

fb.com/dolcevitacz

DESIGN
ARCHITEKTURA
MÓDA
UMĚNÍ
CESTOVÁNÍ

marieclaire.cz

@marieclairecz

marieclairecz

módní bible je jen jedna

@vogueczechoslovakia

www.vogue.cz

#DareWinCelebrate
www.pijsrozumem.cz
@mummcz

Be bold. Be true. Be you.
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Rytířská 10, Praha 1, 11000
224 210 597 www.cafe-cafe.cz

Platnérská 19, 110 00 Prague, emblem@emblemprague.com, emblemprague.com
Located in the heart of Prague, THE EMBLEM HOTEL is a Lifestyle hotel that merges the past, present, and future of the historic city into
a home for travellers and a haven for locals. With 59 rooms, a lower level lounge, a restaurant and bar, a spa with a rooftop terrace, and
state-of-the-art technology, the hotel and its many ‘living spaces’ are dedicated to creating a community. The Emblem is a place for the
like-minded from Prague and from abroad to explore, discover and discuss together, and it is redefining the way we travel entirely.

Ligne Roset showroom
Florentinum - atrium budovy, Na Florenci 2116/15, Praha 1
t: +420 281 912 186, e: prague@ligne-roset.cz

Staňte se naším fanouškem na Facebooku: @procne

Podívejte se do zákulisí na našem instagramovém profilu: @procnemagazine
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MINERÁLNÍ VODA,
KTERÉ SE NEUBRÁNILI
ANI ŘÍMANÉ.

TOMMY HILFIGER
TOMMY JEANS
CALVIN KLEIN JEANS
GUESS JEANS
POLO RALPH LAUREN
HUGO
CALVIN KLEIN
SUPERDRY
BUGATTI
ONLY
HUGO BOSS
COMMA
ARMANI EXCHANGE
JOOP
PIERRE CARDIN
EA7
LEVI‘S
PAUL & SHARK
G-STAR
ELLESSE
FRED PERRY
LACOSTE VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 17, PRAHA
ADIDAS ORIGINALS
LAUREN
EMPORIO ARMANI
WELLENSTEYN
MARC CAIN COLLECTIONS
SCOTCH & SODA
TED BAKER
GANT
S.OLIVER
TRUSSARDI JEANS
TOM TAILOR
REVIEW
BARBOUR
CINQUE
MARC O‘POLO
TIGER OF SWEDEN

WELCOME
TO THE WORLD
OF BRANDS

When style meets

innovation

Powered by gloTM
advanced heat technologyTM

POLOŽILI JSME STÁVAJÍCÍM I NOVÝM PARTNERŮM OTÁZKU: „ČÍM VÁS MÓDNÍ TVORBA INSPIRUJE, ŽE JSTE SE ROZHODLI JI PRAVIDELNĚ PODPOROVAT?“ /
WE ASKED OUR CURRENT AND NEW PARTNERS THE FOLLOWING QUESTION: “WHAT IS IT THAT INSPIRES YOU ABOUT FASHION SO MUCH THAT YOU DECIDED TO SUPPORT
IT ON REGULAR BASIS?”

Partneři MBPFW / MBPFW Partners

VÁCLAV DEJČMAR
MAJITEL AGENTURY CZECHOSLOVAK MODELS, PRODUCENT MBPFW /
OWNER OF CZECHOSLOVAK MODELS, MBPFW PRODUCER
Móda je univerzální komunikační jazyk. Srozumitelný každému bez rozdílu. A pražský
fashion week jsme založili jako platformu, kde mohou česko-slovenští tvůrci ukázat, co
umí, a to nejen českým divákům, ale také početným zahraničním hostům. Věřím, že snaha
podporovat lokální kreativitu vždycky stojí za to.
Fashion is a universal language of communication. It can be understood by anyone. We
established Prague fashion week as a platform for Czech and Slovak authors to show what
they can do not only to Czech but also to numerous international guests. I believe that our
effort to support local creativity is always worth every minute of our work.

ANDREA PETROVÁ
MARKETINGOVÁ MANAŽERKA, NESPRESSO / MARKETING MANAGER OF NESPRESSO
Pokud bych měla mluvit za sebe, tak velmi zjednodušeně řečeno móda odráží kulturu, zájmy
a životní styl. Pokud jde o Nespresso a naši podporu MBPFW, tak je partnerství nasnadě.
Nespresso je prémiový brand vyhlášený svými originálními, designovými, inovativními
kávovary, výjimečnou kávou a exkluzivním servisem. Právě v designu a módě hledá naše
značka inspiraci.
If I am to talk for myself, to put it simply, fashion reflects culture, interests, and life style. As
far as Nespresso and our support of MBPFW is concerned, our partnership is self-evident.
Nespresso is a premium brand well-known for its original, design and innovative coffee
machines, exceptional coffee, and exquisite service. It is design and fashion our brand
finds its inspiration in.
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WOLFGANG BREMM
ŘEDITEL MERCEDES-BENZ CARS ČR / CEO OF MERCEDES-BENZ CARS ČR
Značka Mercedes-Benz je tradičně spojena s „Fashion Weeky“ po celém světě. Propojení
špičkového designu a řemeslných dovedností v oblastech módy a automobilů se od samého
počátku ukazuje jako skvělá myšlenka. Celosvětové působení značky Mercedes-Benz mimo
jiné umožňuje díky výměnnému programu prezentaci talentovaných módních designérů na
zahraničních trzích. Mercedes-Benz Fashion Week vstoupil na český trh, neboť jsme zde
viděli dokonalé spojení s významem kvality na našem trhu. Jsem pyšný, že se týmu MBPFW
podařilo vybudovat nejvýznamnější módní akci v České republice.
The Mercedes-Benz brand is since many years associated with the Fashion Week around
the world. The link between cutting-edge design and craft skills in fashion and automotive
fields has proven to be a great idea from the start. Among other things, the global presence
of Mercedes-Benz enables the presentation of talented fashion designers in foreign markets
through an exchange program. The “Mercedes-Benz Fashion Week” entered the Czech Republic
because we find here a perfect fit with the relevance of quality in our market. I am proud that
the MBPFW team managed to build this most important fashion event in Czech Republic.

ALEŠ PÝCHA
MARKETINGOVÝ ŘEDITEL FTV PRIMA / MARKETING MANAGER OF FTV PRIMA
Ženy, móda, krása a vztahy, to je v kostce svět showbusinessu, který každý den přivádí
diváky k pořadu TOP STAR, a proto stejně jako v minulých letech nemůže Prima u MBPFW
chybět. Milovníci módy se v televizním i online vysílání pořadu dozví, jaké jsou současné
trendy, seznámí se s vycházejícími talenty mezi designéry i modelkami. A samozřejmě
nezapomeneme ani na současné renomované hvězdy ze světa haute couture. Mimoto mohou
diváci čerpat inspiraci i u našich moderátorek, které již tradičně budou vysílat po celou
dobu fashion weeku v modelech prezentovaných návrhářů.
Women, fashion, beauty, and relationships, that is, in a nutshell, the world of show business
which daily attracts viewers to the TOP STAR magazine. That is the reason Prima cannot
miss MBPFW. TV and online broadcasts will bring information about current trends and
introduce upcoming designer and model talents to fashion fans. It goes without saying
that contemporary established haute couture stars will not be left out. Viewers may also
be inspired by our presenters, who will bring news from the event wearing models by the
presented designers during the entire fashion week.

RICHARD HRÁDEK
MAJITEL CAFE~CAFE / OWNER OF CAFE~CAFE
Móda je přirozenou součástí našeho života. Baví mě její jedinečnost a osobitost. Obdivuji
kreativitu módních designérů, je zajímavé sledovat jejich tvůrčí cestu, nechat se inspirovat.
Těším se na další skvělou sezónu MBPFW a na to, že opět uvidím všechny ty talentované
domácí návrháře.
Fashion is an organic part of our life. I enjoy its uniqueness and individuality. I admire
the creativity of fashion designers. It is interesting to follow their creative process and be
inspired by it. I am looking forward to the next wonderful MBPFW season and to seeing all
the talented local designers again.

MONIKA KLIMPLOVÁ
MAJITELKA ČESKÉHO ZASTOUPENÍ ZNAČKY LIGNE ROSET / OWNER OF LIGNE ROSET
REPRESENTATION IN THE CZECH REPUBLIC.
Estetičnost, půvab, krása… to jsou přívlastky, které si spojuji s módní tvorbou. Dokonalý
design, nadčasovost, perfektní provedení, kvalitní materiál, to jsou zase přívlastky, které
patří k výrobkům Ligne Roset. A to jen potvrzuje, že móda a interiérový design jsou si
velmi blízko, jsou to věci, které k sobě patří. Spojuje je stejná filozofie, přístup k vnímání
estetičnosti a kreativity, úcta k dokonalosti, k barvám, tvarům… Proto jsem se rozhodla
spojit se s takovou akcí, kterou je Mercedes-Benz Prague Fashion Week, kde se předvádějí
kolekce domácích tvůrců, které právě pomáhají utvářet vnímání zmíněných hodnot ze strany
zákazníků v širším slova smyslu.
Aesthetics, charm, beauty…these are attributes I connect with fashion. Flawless design,
timelessness, perfect rendition, quality material, these are attributes of Ligne Roset products.
This proves that fashion and interior design are closely related, they belong together. They
are connected by the same philosophy, approach to aesthetics and creativity, by their respect
of perfection, colours, shapes…This is the reason I have decided to get involved in such an
event as Mercedes-Benz Prague Fashion Week that presents collections by local designers,
which help customers in a wider sense of the word to appreciate the abovementioned values.

HANA TŘEŠTÍKOVÁ
RADNÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY / PRAGUE COUNCILLOR
Módní tvorba je pro mě součástí každodenního života. Dělá mi radost, nutí mě přemýšlet,
podporuje moji kreativitu. Vnímám ji jako umělecký obor, ve kterém se spojuje to, co umění
tvoří. Talent, kreativita, tvůrčí přístup, vzájemné obohacování. Cením si toho, že móda
dokáže člověka naladit, protože jen dobře naladění lidé spolu tvoří dobře naladěné město.
To me, fashion is a part of our everyday lives. It makes me happy, makes me think, and
supports creativity. I see it as a form of art linking everything that makes art art – talent,
creativity, innovative approach, mutual enrichment. I appreciate the fact that fashion has
the power to set our moods, because only people who are in a good mood can create a good
mood in the entire city.

STEVEN DONALDSON
BRITISH AMERICAN TOBACCO, GENERAL MANAGER – CZ, SK, HU
Mercedes-Benz Prague Fashion Week jsme s naším revolučním zařízením glo™ podpořili
poprvé v březnu tohoto roku a od té doby jedeme na inspirativní vlně. Krátce po MBPFW jsme
rozsvítili naši kampaň do nových barev představujících širokou škálu našich náplní. Nyní
v září máme v plánu představit limitovanou edici nových zařízení glo™ NANO. Účastníci
MBPFW mohou být prvními, kdo novou edici v českých barvách uvidí a budou si ji moci
vyzkoušet. Zvolili jsme minimalistický vzhled, komfortní velikost a tři výrazné barvy,
které rozzáří každý styling. Dále také spolupracujeme s návrhářským duem LAFORMELA,
které nám neustále dodává inspiraci a posouvá glo™ styl na novou úroveň. I v září se od
tohoto talentovaného dua můžete těšit na nové kostýmy pro naše krásné hostesky. Svými
pouzdry jsou také schopni rozšířit vnímání glo™ zařízení na zahřívání tabáku na skutečný
designový doplněk.
We’ve supported MBPFW with glo™ already in March this year and since then we are “riding”
on inspiring wave. Shortly after March edition, we’ve shine up our campaign by new colours
that presented the wide range of our flavours. And we are planning to introduce limited
edition of glo™ device – glo™ NANO this September. The visitors of MBPFW will be the first
ones who can see and try this new edition in Czech colours. We have chosen minimalistic
look, comfortable size and three distinctive colours that is will complete every styling. In
addition we keep our cooperation with LAFORMELA duo that constantly inspiring us to move
glo™ to different level. For example, you can look forward to see new glo™ hostess uniform
made by this talented duo and the glo™ cases. Thanks to them you will perceive glo™ as not
just a tobacco heating product but also as true design accessories.
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POLOŽILI JSME STÁVAJÍCÍM I NOVÝM PARTNERŮM OTÁZKU: „ČÍM VÁS MÓDNÍ TVORBA INSPIRUJE, ŽE JSTE SE ROZHODLI JI PRAVIDELNĚ PODPOROVAT?“ /
WE ASKED OUR CURRENT AND NEW PARTNERS THE FOLLOWING QUESTION: “WHAT IS IT THAT INSPIRES YOU ABOUT FASHION SO MUCH THAT YOU DECIDED TO SUPPORT
IT ON REGULAR BASIS?”

MARTINA VÁVROVÁ
ŘEDITELKA PR A KOMUNIKACE, FOUR SEASONS HOTEL PRAGUE / DIRECTOR
OF PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATIONS, FOUR SEASONS HOTEL PRAGUE
Navazujeme na úspěšnou jarní spolupráci s MBPFW, kdy jsme poskytli prostory projektu
Priveé lounge a také pro přehlídku návrhářky Zuzany Kubíčkové v prezidentském apartmá.
Krása se potkala s kreativitou, nadšením a profesionalitou. Tvorba a umění nás všechny
obohacují a posouvají dál, my se proto těšíme na podzimní edici. Tentokrát na naší střešní
terase otevřeme ikonické Liběně Rochové prostor pop up restaurace MIRU. Spojení s MBPFW
pod vedením profesionálů Lukáše Loskota a Miloslavy Kumbárové naplňuje vizi Four Seasons
podporovat místní projekty a talenty.
We continue our successful cooperation with MBPFW, which started in the spring, when
we offered our premises to the Priveé lounge project and the presidential suite to Zuzana
Kubíčková’s show. Beauty met creativity, enthusiasm, and professionality. Creativity and art
enrich us all and let us grow. That is why I am looking forward to the autumn edition, when
we will open our roof terrace to iconic Liběna Rochová and her pop-up restaurant MIRU.
Collaboration with MBPFW lead by professionals Lukáš Loskot and Miloslava Kumbárová
fulfils the vision of Four Seasons to support local projects and talents.

PETR MATĚJČEK
ŠÉFREDAKTOR ELLE / EDITOR-IN-CHIEF OF ELLE
Americký návrhář Marc Jacobs kdysi prohlásil: Clothes mean nothing until someone lives
in them. A přesně o tom pro mě móda je – o lidech. O scéně, kterou se za posledních pár let
podařilo kolem Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku vybudovat. Právě ona totiž představuje
organickou hmotu, z níž může časem vyrůst talent, který přesáhne naše hranice.
American designer Marc Jacobs once said: Clothes mean nothing until someone lives in
them. And this is exactly what fashion means for me – people, the scene that has been built
around Mercedes-Benz Prague Fashion Week over the last couple of years. It is the scene that
represents an organic base from which a talent that exceeds our borders might grow one day.
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LUCIE HUGHAN BABIČKOVÁ & CRAIG HUGHAN
KEVIN.MURPHY
Spolupráce s tvůrci z různých oborů vždy znamená určitý střet názorů, které se spojují, aby
vytvořily něco nového. Při práci pod tlakem a díky neustálým změnám se nakonec zrodí nové
techniky. To je důvod, proč̌ každý rok s radostí týden módy podporujeme. Je to chvíle, kdy
se potkávají móda, atmosféra a nápady. Na týdnu módy milujeme jeho energii, přátelství,
které vždy vedou k novým věcem.
The cooperation with other creatives from different industries is always a clash of ideas that
comes together to create something new. Also being under pressure with time and changes,
new techniques are born. That’s why we enjoy and support fashion week every season.
It’s time where the fashion, mood and ideas are set together. We love fashion week, because
of the energy, friendship and ideas from it which always open other doors.

ANDREA BĚHOUNKOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA VOGUE CS / EDITOR-IN-CHIEF OF VOGUE CS
Nevím, jestli mě módní tvorba přímo inspiruje a k čemu. Jsem novinářka a móda je dennodenní
součástí mojí práce. Baví mě sledovat a vyprávět příběhy, které v sobě schovává. Nehledám
v ní smysl života ani si nemyslím, že móda musí nutně být něco intelektuálního nebo
společensky angažovaného. Baví mě, když je frivolní, pošetilá a hlavně když se nebere příliš
vážně – což se jejím tvůrcům i konzumentům zvláště v poslední době ne vždy úplně daří.
Obdivuji, když dokáže objevovat nové střihy a materiály, ale zároveň respektovat siluetu
lidského těla. A určitě více než módní tvorba samotná mě inspirují její uživatelé. A úplně
nejvíc mě inspirují talentovaní stylisté. Ti, co (si) oděvy nejen oblékají, ale nebojí se je
i reinterpretovat a skládat z nich nové příběhy.
I am not sure if fashion inspires me at all. I am a journalist and fashion is part of my daily
work. I enjoy watching and telling stories hidden inside it. I do not look for a sense of life
there and I do not think that fashion necessarily needs to be intellectually or socially charged.
I like it when it is frivolous, silly and most importantly when it does not take itself too
seriously – which I must say its authors and consumers have not been very good at lately.
I admire its ability to discover new cuts and materials while respecting the silhouette of
a human body. Rather than by fashion itself, I am inspired by its users. I am by far most
inspired by stylists. People who not only wear the clothes, but are unafraid to re-interpret
them and put them together to create new stories.

DAGMAR RYCHTEROVÁ
BRAND MANAGER, JAN BECHER PERNOD RICARD
Inspirací nám je už samotná atmosféra Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. Móda je pro
mne téma, kde se koncentruje progres, odvaha a kreativita, a to přesně nás s šampaňským
MUMM baví. Je nám ctí být propojení a oslavovat originální módní projekty, nové směry
a designéry. Kultura módy vypovídá o vyspělosti dané společnosti. Lokální móda snoubí mnoho
provázaných oborů, designér je tvůrce a umělec, který ale potřebuje mít dobře zvládnuté své
řemeslo a je provázán s dalšími odborníky. Celou filozofii francouzského domu G. H. Mumm
lze shrnout do známého sloganu Georgese Hermanna de Mumma „Jen to nejlepší“. Připíjíme
naším exkluzivním a jiskrným šampaňským na Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS20.
We are inspired by the atmosphere at Mercedes-Benz Prague Fashion Week itself. Fashion
is a topic that concentrates progress, courage and creativity and that is exactly what we
and MUMM champagne enjoy. We are honoured to be part of the celebration of fashion
projects, new trends and designers. Fashion culture bears witness to the maturity of the
given society. Local fashion includes many interconnected fields, a designer is an author,
an artist who needs to master his/her craft and closely cooperate with other professionals.
The philosophy of French G. H. Mumm house could be summarized into the well-known
slogan by Georges Hermann de Mumm “Nothing but the best.” We toast with our exquisite
and sparkly champagne to Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS20.

MICHAL KOCMAN
GENERÁLNÍ ŘEDITEL, PARFUMERIE DOUGLAS / CEO DOUGLAS PERFUMERY
Svět módy je vždycky o krok dopředu, co se trendů týče, a nám se díky všem těmto
inspirativním projektům, kdy jsme přímo propojeni s módními návrháři, otvírají tvůrčí
obzory. Jeden z projektů finišujeme opět pro letošní Vánoce, už osmým rokem se spojíme
s významným českým módním designérem a zákazníkům nabídneme exkluzivní fashion
dárek. Spousta inspirace přijde samozřejmě také během Mercedes-Benz Prague Fashion
Weeku. Make-up tým ztvární představy návrhářů a doplní jejich skvělé kreace originálním
líčením. Opět pod taktovkou Kristýny Hoškové a ve spolupráci se značkou Lancôme.
The world of fashion is always a step ahead as far as trends are concerned. All these inspiring
projects, in which we are in direct contact with designers, open new doors to us. We are
finishing one of these projects for this year’s Christmas market. It is the eighth year we are
collaborating with a recognized Czech fashion designer to create an exclusive fashion gift
for our customers. We also find a lot of inspiration during Mercedes-Benz Prague Fashion
Week itself. Our make-up team brings designers’ ideas to life thus complementing their
wonderful creations by original make-up. The team lead by Kristýna Hošková again will
cooperate with the Lancôme brand.

HELENA VALTROVÁ
ŘEDITELKA HOTELU EMBLEM / MANAGERESS OF THE EMBLEM HOTEL
Hotel Emblem je partnerem MBPFW již poněkolikáté a já pevně věřím, že tomu bude i nadále.
Já osobně vnímám módu jako umění, které ve mně probouzí inspiraci stanovit si cíl, kam bych
chtěla hotel posunout, čeho bych chtěla dosáhnout, cíl, kteří mnozí vnímají jako nereálný,
cíl, který se zdá být mimo realitu a chápání ostatních. Časem se však pokaždé ukáže, že to
byla správná volba a zároveň že je načase stanovit si další. Proto i nadále budu podporovat
MBPFW, neboť návrháři, kteří zde ukazují své dílo, mne právě k takovýmto cílům posouvají
a dávají mi důvěru, že i ty nejšílenější plány mohou fungovat.
The Emblem Hotel has partnered MBPFW for a number of times now and I am convinced
that it will continue to do so in the future too. I personally see fashion as art that inspires
me to set a goal where I would like the hotel to go, what I would like to achieve. A goal
some might find unrealistic, a goal that seems to be outlandish and hard to understand.
However, with time, it always proves to be the right choice. It also always reminds me that
it is time to set a new goal. This is the reason I will continue working with MBPFW because
the designers presenting their work there inspire me to set such goals and give me courage
that even the craziest ideas can work.

JEAN-GUILLAUME POLLET
LANCÔME, GENERÁLNÍ MANAŽER L’ORÉAL LUXE / LANCÔME, GENERAL MANAGER
L’ORÉAL LUXE
Móda a krása patří k sobě, a proto bude opět Lancôme hrdým partnerem MBPFW. Tato
značka potvrzuje, že štěstí je nejatraktivnější formou krásy, a již od svého založení v roce
1953 nabízí produkty, které se pyšní prokazatelnými výsledky a nádechem francouzského
kouzla. V týdnu módy tak dochází k propojení obou odvětví – módy a krásy.
Fashion with beauty belong together in a natural harmony which is why Lancôme once
again becomes a proud partner of MBPFW. Lancôme, a world-wide known cosmetics brand,
confirms that happiness is the most attractive form of beauty. Since its founding in 1953,
it has been offering products which can boast verified results together with a bit of French
magic. Thus the fashion week merges two fields – fashion and beauty.
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POLOŽILI JSME STÁVAJÍCÍM I NOVÝM PARTNERŮM OTÁZKU: „ČÍM VÁS MÓDNÍ TVORBA INSPIRUJE, ŽE JSTE SE ROZHODLI JI PRAVIDELNĚ PODPOROVAT?“ /
WE ASKED OUR CURRENT AND NEW PARTNERS THE FOLLOWING QUESTION: “WHAT IS IT THAT INSPIRES YOU ABOUT FASHION SO MUCH THAT YOU DECIDED TO SUPPORT
IT ON REGULAR BASIS?”
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DANICA KOVÁŘOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA DOLCE VITA / EDITOR-IN-CHIEF OF DOLCE VITA
Nepřestává mě udivovat, že ačkoli lidské tělo zůstává staletí stejné, každá éra dokáže nadále
přinášet nové způsoby a možnosti, jak ho zahalit, jak pracovat s jeho proporcemi, jaký signál
skrze oblečení o sobě okolnímu světu vyslat. A současnost nabízí takových možností v historii
módy nejvíc. Nejenom díky moderním technologiím, novým materiálům a extrémně rychle
dostupným informacím, kdy není žádný problém si virtuálně zalistovat třeba vzorníkem
starých kimon, a objevit tak zajímavé reference může být otázkou několika minut. Ale
také nemusí. Také může jít o náročné bádaní v rodném kraji při zkoumání nějaké tradiční
zapomenuté techniky. Současní mladí návrháři mají naprosto výsadní postavení ještě v jedné
zásadní věci. Poprvé totiž stojí na tak velkém enviro-mentálním rozcestí. Je tedy pro mě
vzrušující sledovat, jaké cesty při tak velké svobodě tvorby volí a jakou budoucnost módy
tím prorokují. Koho by to také nezajímalo?!
I am always surprised that despite the human body remaining the same for centuries, each
era manages to introduce new methods and possibilities how to dress it and work with its
dimensions in order to use the clothes one chooses to wear to send a signal to the world.
And today offers the widest range of options in the entire history of fashion. It is not just
due to modern technologies, new materials, and the most readily available information,
when virtually browsing a sample book of old kimonos and finding interesting references
is a matter of minutes. But it is not always the case. It may be the case of an extensive
research in one’s home country, exploring a forgotten traditional technique. The position
of contemporary young designers has one more unique aspect. It is the first time they find
themselves on such a crucial environmental crossroads. Therefore, it is very exciting for
me to watch, taking into consideration the immense freedom of choice, which path they
choose to follow and what kind of future they thus foretell. And who would not be interested?

NORA GRUNDOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA HARPER’S BAZAAR / EDITOR-IN-CHIEF OF HARPER’S BAZAAR
Móda je unikátní spojení moderních technologií, kreativního ducha a vize a nakonec i pečlivé
řemeslné práce. To poslední mě v současnosti fascinuje nejvíc. Ty nejlepší a nejzajímavější
kusy módy totiž nešijí něčí zničené ruce narychlo za nula peněz kdesi v Asii, ale ceněné,
zkušené ruce a oči talentovaných krejčových. Jsem z generace, která před oděvem vytištěným
na 3D tiskárně dá vždycky přednost kvalitně ušité věci. Myslím si, že krejčovské řemeslo je
třeba podporovat stejně intenzivně jako umělecké ředitele a vizionáře. Každý mladý návrhář
a designérka by měli své krejčové nosit na rukou.
Fashion is a unique blend of modern technologies, creative spirit and visions and also
meticulous craftsmanship. I am currently most fascinated by the last. The best and most
interesting pieces of fashion are not quickly patched together by someone’s ruined hands
for next to no money somewhere in Asia, but by highly valued, experienced hands and eyes
of talented seamstresses. My generation will always choose a high quality tailoring over
a 3D printed garment. I think that it is necessary to support the art of tailoring with the
same intensity as art directors and visionaries. Every young designer should worship the
very ground his/her seamstresses walk on.

JIŘÍ ROTH
ŠÉFREDAKTOR ESQUIRE / EDITOR-IN-CHIEF OF ESQUIRE
Módní tvorba je neoddělitelnou součástí časopisu Esquire. Vzhledem k tomu, že jsme časopis
životního stylu pro muže, nemůže v něm móda chybět. Pro mě je pozitivní zjištění, kolik
mužů u nás klade důraz na to, jak se oblékat, pečovat o sebe, a že je jich stále víc. Sledují
módní trendy a snaží se udržet na úrovni. Není větší odměny, než když dostanete dopis od
čtenáře, z něhož je patrné, že náš časopis je pro muže inspirativním i v tomto ohledu. To
vše je důvodem, že rádi a s chutí podporujeme MBPFW a jsme hrdí na to, že jsme v kontextu
současné módní tvorby a tuzemských návrhářů vidět.
Fashion forms an inseparable part of the Esquire magazine. Our life style magazine for
men cannot do without fashion. I am very happy to learn that the considerable number of
men in the Czech Republic to whom the way they dress and look after themselves matter
is growing. They follow fashion trends and make the effort. There is no greater reward
than getting a letter from a reader and learning that our magazine has been a source of
inspiration for men. All the above is the reason we are keen and happy to support MBPFW
and we are proud to be known in the context of contemporary fashion and local designers.

ANETA ŠAFEROVÁ
ŠÉFREDAKTORKA MAGAZÍNU PROČ NE?! / EDITOR-IN-CHIEF OF PROČ NE?! MAGAZINE
V Proč ne?! je pro nás módní tvorba jedním z hlavních témat, vždyť oblečení je bezpochyby
jedním z hlavních prvků, které utvářejí styl a taky první dojem. Je to vyjadřovací prostředek,
s jehož pomocí komunikujeme s okolím, aniž bychom promluvili. Ovšem jak prohlásil
americký návrhář Marc Jacobs: Oblečení nic neznamená do té doby, než v něm někdo žije.
Proto se i v našem magazínu zaměřujeme nejen na módní návrháře či focení módních
stories, ale hlavně představujeme výjimečné a inspirativní osobnosti, které kousek látky
dokážou povznést takřka na zlaté rouno. Protože teprve pak vzniká ta správná harmonie.
Fashion is one of the main topics for Proč ne?! as clothes undoubtedly function as building
blocks of one’s style and the first impressions. It is a means of communication that helps
us to relate to our surroundings without having to utter a single word. As American fashion
designer Marc Jacobs said: Clothes mean nothing until someone lives in them. This is the
reason our magazine focuses not just on fashion designers or fashion stories, but mainly
on introducing exceptional and inspiring personalities who can take a piece of fabric and
turn it into Golden Fleece. That is when real harmony is created.

SS20 Designers
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V aktuální edici MBPFW se představí celkem 26 oděvních návrhářů a značek. Zjistěte, kdo nebo co bylo jejich
inspirací k nové kolekci a jakým způsobem daná věc či osobnost podnítily jejich tvorbu.
The current MBPFW edition will present the total of 26 fashion designers and brands. Find out who or what
inspired their new collections and how this source of inspiration affect their work.

Kdo nebo co bylo vaší inspirací pro nadcházející kolekci a proč?
Who or what has inspired your upcoming collection and how?
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Tereza Vu

LAFORMELA

Nechala jsem se inspirovat svými dvěma dcerami, kdy se do mého původně jen čistě návrhářského pohledu vtírá
i dětská představivost, která vytváří jakýsi kontrast mezi fantazijním vnímáním světa a realitou. Přehlídka otevře
publiku dveře do jiného světa, kde je vše možné a kde něžný odstín vystřídají temnější barvy, které evokují ten
skutečný svět divů.
I have been inspired by my two daughters; my originally pure designer approach encounters the imagination
of a child, which creates a certain contrast between the imaginary world and reality. The show will open
a door to a new world where anything is possible and where delicate tones are replaced by darker colours
evoking the real world of wonders.

TRADICE poukazují na skutečnost, že způsoby myšlení a formy lidských zkušeností jsou odevzdané z generace
na generaci. Jsou součástí mnoha kultur a patří i do aktuální tvorby značky LAFORMELA.
TRADITIONS point at the fact that mind sets and human experiences are passed down from
generation to generation. They are part of many cultures and belong also into the current pieces by
the LAFORMELA brand.
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foto Charles Lutwidge Dodgson, 1858, foto archiv National Media Museum, zdroj gettyimage.com

foto archiv LAFORMELA
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Daniela Pešková

Zuzana Kubíčková

Světlo. Světlo jako substance, která vyzařuje nové nápady a osvětluje neprozkoumané emoce. Konkrétně mě nejvíce
zajímá tzv. zlatá hodina, někdy známá také jako magická hodina. Jedná se o termín využívaný ve fotografii či
kinematografii, označující první a poslední hodinu slunečního svitu. Světlo je měkčí, rozptýlenější, v odstínech
teplejší, Slunce se jeví více rudé až zlaté a díky své poloze nízko nad horizontem vytváří delší stíny. Siluety jsou
prodloužené, lehce nadpřirozené, přesto však v něčem zůstávají realistické. Vše, co je zahalené do teplých, zlatavých
barev se může jevit jako něco důvěrně známého, a přesto nepopsatelného až tajemného.
Light. Light as a substance emanating new ideas and lighting up unexplored emotions. I am particularly
interested in the so called golden hour, which is sometimes known as the magic hour. It is a term used in
photography or cinematography denoting the first and last hour of daylight. The light is softer, more evenly
diffused, there are warmer tones, the sun appears to be redder, almost golden and its position low over
the horizon creates longer shadows. The silhouettes are elongated, subtly supernatural, but still somehow
real. Everything that is covered in warm, goldish colours may seem familiar and yet hard to describe, even
mysterious.

Není to poprvé, co mě inspirovalo přímo místo, kde budu kolekci prezentovat – tím je kaple v barokním areálu
pražské Invalidovny a její genius loci. To byl prvotní impulz, nicméně kolekci pak ovlivňuje celá řada dalších
vjemů – jak začnu na kolekci pracovat a dělám si rešerše, postupně přicházejí další střípky skládačky.
It is not the first time I have been inspired directly by the place where I am to present the collection –
the chapel of the baroque complex Invalidovna in Prague and its genius loci. It was the first impulse,
however, the collection is then affected by a great number of other impressions – once I start working
on the collection, doing research, I gradually find other pieces of the puzzle.
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foto archiv Daniela Pešková

foto archiv Zuzana Kubíčková
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Vanda Janda

NAUT
Hesla kolekce: původ, identita. Po kolaboraci s Janem Černým, Petrou Ptáčkovou a LAFORMELOU se NAUT představuje
na MBPFW poprvé v samostatné přehlídce. NAUT byl doposud synonymem především pro batohy a brašny s výrazným
technicistním designem. V kolekci SS20 však nepředstavujeme pouze nová zavazadla a nové high-tech materiály, ale
celý „svět NAUT“, ve kterém nebudou chybět kompletní pánské i dámské looky. Celou kolekci stavíme od základu.
A symbolem základu všeho živého je uhlík. Jeho všudypřítomnost nás inspirovala ve strukturách, materiálech
i barvách. Zároveň do hry zapojujeme asijskou estetiku, vliv, který formoval zakladatele značky Filipa Nguyena.
Collection motto: origin, identity. Following collaboration with Jan Černý, Petra Ptáčková, and LAFORMELA,
NAUT presents their first independent show at MBPFW. So far, NAUT has been synonymous to backpacks
and bags of distinct technical design. However, the SS20 collection will present more than just new luggage
and new high-tech materials, but the entire “NAUT world”, which also includes complete looks for men and
women. We are building the entire collection from the bottom. At the bottom of everything is carbon. Its
ubiquity has inspired structures of our materials and colours. We also employ Asian aesthetics, an influence
that formed the brand’s founder Filip Nguyen.
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foto archiv NAUT

BB! Rozcuchané vlasy, volnost.
BB! Ruffled hair, freedom.

foto archiv Vanda Janda
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Adam Kost

BLAŽEK
Kolekce Blažek jaro/léto 2020 je inspirována jižanskou krajinou Řecka. Intenzivním sluncem, které dává barvám
nezaměnitelnou podobu měnící se v průběhu dne, atmosférou tradičních trhů i všudypřítomnou historickou
architekturou, kdy vás na každém kroku doprovází ikonicky bělavé pozůstatky starověkého Řecka – ruiny chrámů
a paláců vystavěných ze světlého vápence charakteristického i pro řecké útesy. Paleta odstínů se točí kolem plných
a sytých barev, ovšem nikoli v zářivých odstínech. Do motivů zasahují zejména citrusy, jejich detaily a různé další
mikrostruktury. Řecké podnebí, mořská sůl i svěžest tropického ovoce se tak do rukopisů značky Blažek přenáší jako
vzpomínka na letní cestování.
The Blažek spring/summer 2020 collection has been inspired by the landscape of south Greece. The bright
sun, which lends colours their distinctive appearance that changes as the day progresses, the atmosphere of
traditional markets and ubiquitous historical architecture; wherever you turn you come across iconic whitish
remnants of Ancient Greece – ruins of temples and palaces built from pale limestone characteristic also for
Greek cliffs. The palette includes mainly bold and rich colours, but not very bright. Motives include mainly
citruses, their details and other microstructures. The Greek climate, sea salt and freshness of tropical fruit
translate into the Blažek signature style as a memory of summer holidays.

Bezútěšnost situace…
Hopelessness of a situation…

SWEATER FOR
SWEATER
How does it work
design your own sweater

THE APPLICATION IS BASED ON
2 PRINCIPLES OF RECYCLING

The first one is to recycle old knitwear which has
been obtained from the customer.
The second variant is to create a new garment from
a combination of both your old knitwear
and our dead stock yarn.

The design process itself is carried out with respect to

Aesthetic Sustainability &
Circular Economy

ADAM KOST
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foto archiv Blažek

foto archiv Adam Kost
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Jakub Patka
Pánská kolekce SS20 je oděvní statement nové značky. Je inspirovaná proměnou chlapce v dospělého muže a postupuje
od prolínání maskulinní a feminní části jeho osobnosti až po nalezení vlastní identity a její vyjádření navenek.
Men’s collection for SS20 is a fashion statement of a new brand. It has been inspired by the transformation of
a boy into a man and progresses from mingled masculine and feminine parts of his personality to a discovery
of his own identity and its outward manifestation.
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foto Jan Kolský, foto archiv Jakub Patka

UMPRUM: Ateliér designu oděvu a obuvi
Kolekce Ethical Message: recyklace, etika, estetika.
Ethical Message collection: recycling, ethics, aesthetics.

foto Michal Hančovský, foto archiv UMPRUM: ADOO, autorka modelu: Kristýna Hrabánková
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Martin Kohout

Michael Kovacik

Nová kolekce hledá inspiraci v Shakespearově díle Macbeth a čerpá z řady tajemných scén, které se v díle vyskytují.
Zobrazuje křehkost člověka ovlivněného city a věnuje se nadčasovým tématům a emocím, jako jsou nenávist, touha,
žárlivost nebo pomstychtivost.
The new collection finds its inspiration in Shakespeare’s Macbeth and draws on many mysterious scenes
from the play. It portrays the fragility of a person affected by his/her feelings and deals with timeless topics
and emotions, such as hate, lust, jealousy, or vengefulness.

Inspirovalo mě pánské sako z 80. let. Charakter ženy, která si ho oblékne, a její změna v očích společnosti.
Široká ramena a tvrdý výraz ve tváři. Ženy ve vysokém postavení, vyrovnání se mužům.
I was inspired by a men’s blazer of the 1980s. The character of a woman who chooses to wear it and
the transformation she goes through in the eyes of the society. Broad shoulders and a hard face.
High-flying women equal to men.
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foto Jiří Královec, foto archiv Martin Kohout

foto archiv Michael Kováčik
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Zoltán Tóth
Michal Pudelka, Evelyn Benčičová, Mária Švarbová. Tato výrazná trojice úspěšných slovenských fotografů je pro mě
už několik let silnou inspirací. Jejich tvorba a přístup k módní fotografii jsou nepřehlédnutelné od jejich začátků.
Ve své kolekci pro jaro/léto 2020 chci opět navázat na téma česko-slovenské historie a kultury, i proto, že v československém prostředí žiji a je pro mě nejautentičtějším zdrojem námětů pro tvorbu. Stejně tak vnímám tuto trojici
umělců, která píše novodobou historii česko-slovenské fotografie.
Michal Pudelka, Evelyn Benčičová, Mária Švarbová. This trio of significant and very successful Slovak
photographers has been an inspiration for me for a number of years now. Their work and approach to
fashion photography was very distinct from the very beginning. I want my spring/summer 2020 collection
to continue the topic of Czech-Slovak history and culture, also because I live in a Czech-Slovak environment
and it provides the most authentic source of topics for my work. And this is the way I see this trio of artists,
who are writing a modern history of Czech-Slovak photography.
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foto Michal Pudelka, foto Evelyn Benčičová, foto Mária Švarbová, foto archiv Zoltán Tóth

Dominika Kozáková
Londýnské noční kluby z 90. let a krajina zázraků.
London night clubs of the 1990s and the land of miracles.

autor ilustrace Dominika Kozáková, foto archiv Dominika Kozáková
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Liběna Rochová

“…… be a part of principle………… be in touch with the fundamentals of humanity……………
harmony, piece and love of people, nature, work and craft…”
“to welcome coincidence with open arms…………!”
“on the scale of to be planned and to be unexpected!!!!”
“what do you think your heart would say?”
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foto archiv Liběna Rochová

Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, Katedra designu, Studijní program: Návrhářství
Inspiraci pro letošní semestrální a bakalářské práce studenti z Katedry designu hledali například ve studiu
barev, emocí a extáze; v detailech oděvů a textilu indické kultury; v světelném designu LED diod; v tradici
rukodělné výroby modrotisku a textilních technik. Rozmanitost ve vnímání jednotlivých studentů je
základem pro široké spektrum finálních kolekcí, a to jak v kolekcích oděvních, tak i šperku. Proč? Tvoří pro
sebevyjádření a radost.
Students of the Design Department looked for inspiration for their term and bachelor work for example
in the study of colours, emotions and ecstasy in details of Indian garments and fabrics, in the light
design of LED diodes, in traditional handicraft of blue print and textile techniques. Diversity in
perception of the world among students is the basis for a wide range of diploma collections, both in
fashion and jewellery. Why? Their creations are motivated by self-expression and joy.

foto Aleš Jungmann, foto archiv Technické univerzity v Liberci, autorka modelu: Marie Chumová
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AiM by Michaela Hriňová
SEBEPŘIJETÍ. Protože je to základ spokojeného života.
SELF-ACCEPTANCE. Because that is what a happy life is based on.

54

foto Kristína Opálková, foto archiv Michaela Hriňová

Natalie Dufková
DISCONNECTED INTERFACES. Hlavním zdrojem inspirace nové kolekce SS2020 je pro návrhářku její
čtyřměsíční pobyt v Tokiu. Kolekce odráží střet s odlišnou kulturou, vyrovnávání se s paradoxy japonské
megapole, s věcmi, které do sebe zdánlivě nezapadají, zároveň však utváří celek. Pod názvem Disconnected
Interfaces, volně řečeno „nespojitá propojení“, se skrývá zážitek mnoha protikladů, které se zhmotňují ve
specifickém stylu kolekce. V modelech se odráží ambivalentní soužití kontrastů. Exprese a anonymity,
výstřednosti a utajení, napětí a klidu, chaosu a řádu. Celá kolekce má evokovat dojem bloudění ve světě, který
je nám zároveň známý i cizí, který je lákavý i obávaný – v záři reflektorů, které nikdy nehasnou. V kolekci
Natalie Dufková jsou pilotní netradiční a výrazné materiály i práce s nápadnými až excentrickými tvary.
Snoubí se zde prvky japonského streetwearu i specifické elegance.
DISCONNECTED INTERFACES. The designer sees the main source of inspiration of the new SS2020
collection in her four-months stay in Tokyo. The collection reflects the confrontation with a different
culture, learning to accept the paradoxes of a Japanese megapolis, which seemingly make no sense
whatsoever and at the same time fit together to make a whole. The title Disconnected Interfaces
refers to the experience of many contrasts, which are manifested in the collection’s specific style. The
pieces reflect an ambivalent coexistence of contrasts. Expression and anonymity, eccentricity and
secrecy, tension and relax, chaos and order. The entire collection is supposed to make an impression
of getting lost in a world which seems to be familiar as well as strange, which is inviting as well as
feared – in the limelight that will never go out. The signature of Natalie Dufková’s collection are nontraditional and distinctive materials and use of striking, even eccentric forms. It combines elements
of Japanese street wear and specific stylishness.

foto archiv Natalie Dufková
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Lukáš Krnáč

PIETRO FILIPI
Co je inspirace pro dámskou kolekci SS20: THE MIRRORS OF NARCISSUS – starořecký mýtus o Narcisovi je nadčasový
příběh o nebezpečí podlehnutí vlastní projekci a iluzi. Proč? Toto téma o hledání krásy je reflexí na aktuální trend
sebeprezentace a vytváření iluzí.
Co je inspirací pro pánskou kolekci SS20: GARDEN ARTISAN – technology is becoming more human. Proč: Čím dál
více klademe důraz na naše smysly, hodnoty a touhy. Motivace a myšlenkové přesvědčení o správnostech chování,
zodpovědný přístup, vztah k domovu versus objevování dálek se stávají symbolem doby.
What has inspired the SS20 collection for women: THE MIRRORS OF NARCISSUS – the Ancient Greek
myth about Narcissus is a timeless story about the dangers of succumbing to one’s own projections and
illusions. Why? The topic of search for beauty reflects the current trend of self-presentation and creation
of illusions.
What has inspired the SS20 collection for men: GARDEN ARTISAN – technology is becoming more human.
Why? We set more and more store by our senses, values, and yearnings. Motivation and mental conviction
of the rightness of one’s actions, responsible approach, a good relationship with home versus exploration of
faraway lands become symbols of today.
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foto archiv Pietro Filipi

Temnota.
Darkness.
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UTB Zlín: Ateliér design oděvu

ODIVI

Ateliér design oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně představí výběr nejnovějších bakalářských a diplomových
prací. Studenti ve svých kolekcích zaměřují pozornost mimo jiné na inovativní řešení střihové konstrukce oděvu,
tradiční techniku plissé nebo je inspiruje japonská hudební scéna.
The Department of Fashion Design at Tomáš Baťa University in Zlín will present select latest bachelor and
master diploma works. In their collections, students turned their attention also to innovative solutions in
clothes cuts, traditional techniques of pleating or were inspired by the Japanese music scene.

Způsob, jakým v současné době naše společnost konzumuje módu a pohádky Hanse Christiana Andersena.
The way contemporary society consumes fashion and fairy tales by Hans Christian Andersen.
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foto Patric Neumann, foto archiv ateliéru Design oděvu Univerzity T. Bati ve Zlíně

foto Aneta Benedict, foto archiv ODIVI
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IMRECZEOVA

JAN CERNY

V současné době inklinuji jak v životě, tak v kreativním přístupu k minimalismu. Podobně jako v tvorbě Pierra
Soulagese, Sol LeWitta nebo Johna McLaughina, představitele minimal artu, se mi inspirací pro vytvoření kolekce
pro sezónu SS20 stala geometrická forma, zejména základní linka v bílé a černé barvě a stíny, které linie vytvářejí.
Currently, in my life and my creative work, I tend to lean towards minimalism. Similarly to Pierre Soulages’s,
Sol LeWitt’s or John McLaughin’s work, representatives of minimalism, my SS20 collection has been inspired
by a geometric form, in particular base lines in black and white and shadows these lines cast.

První JAN party v pražském klubu swim je inspirována pařížskými parties v malých, skoro domácích
klubech. Během party zazní sety od DJ’s, ale také hudební performance mladé krve české hudební scény.
„Chci dát prostor talentu, který na hudební scéně máme, ale ještě neměl možnost se prezentovat. Tuto sezónu
netvořím kolekci, jelikož jsem na stáži v Louis Vuitton pod Virgilem Ablohem. Tato party bude ale takovou
mojí welcome party zpátky v Praze.“ Na místě party bude také postaven SOUVENIR SHOP, v němž bude
k dispozici exkluzivní a velmi limitovaný drop oblečení a doplňků vytvořený pouze pro tento večer.
The first JAN party at the swim club in Prague is inspired by parties in small, home-like clubs in
Paris. You will listen to sets by DJ’s as well as music performances by the youth of the Czech music
scene there. “I want to give an opportunity to talents of the music scene that haven’t had a chance to
present their work yet. I haven’t created a collection this year as I am doing an internship at Louis
Vuitton lead by Virgil Abloh. This party is supposed to be my sort of welcome back to Prague party.”
There will also be a SOUVENIR SHOP selling exclusive and very limited number of clothes and
accessories specially created for this evening.
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foto archiv Imreczeova

foto archiv Jan Černý
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SS20 VAN GRAAF Junior Talent
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Úterý, 3. září 2019 v 15:00
lokace: Invalidovna

Tuesday, 3 September 2019 at 15:00
location: Invalidovna

Vítěz letošního ročníku soutěže VAN GRAAF Junior Talent Boris Kráľ představí novou kolekci. Absolutním
vítězem talentové soutěže pro oděvní designéry do 26 let VAN GRAAF Junior Talent, která je již tradičně
součástí Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, se letos v březnu stal student druhého ročníku Ateliéru
design oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Boris Kráľ.
Kráľ zaujal odbornou porotu kolekcí, v níž po svém interpretoval diorovský New Look – předimenzovanými
širokými boky kontrastujícími s úzkým pasem, odvážným použitím barev či odepínacími detaily.
V září představí smíšenou kolekci na léto. Nese prosté označení „SS20“ a propojuje inspiraci padesátých
a osmdesátých let, jež jsou autorovými oblíbenými módními epochami. Kolekce nabídne dámské i pánské
oděvy; některé dámské looky si přitom propůjčují elementy typické spíš pro pánský styl. „Stejně jako
v předchozí kolekci a v mé tvorbě obecně je pro mě důležitá práce s krejčovským řemeslem, siluetami
a tvarováním oděvu,“ komentuje Kráľ svůj přístup k módě. Nová kolekce pracuje s ikonickými formami
daných období včetně toho, že přejímá některé konkrétní kusy oděvu, jako například červené „Bay Watch“
plavky. Kolekcí se také prolíná použití šátku jako dalšího ikonického kusu. „Je to uvolněný letní styl.
Některé outfity mají působit, jako byste si na dovolené vypůjčili něco od partnera,“ prozrazuje ke kolekci
Kráľ.

Winner of this year’s VAN GRAAF Junior Talent competition Boris Kráľ presents his new collection. This
year’s absolute winner of the VAN GRAAF Junior Talent competition for fashion designers under 26, which
forms a traditional part of Mercedes-Benz Prague Fashion Week, is a second-year student of the Department
of Fashion Design at Tomáš Baťa University in Zlín Boris Kráľ.
The jury was intrigued by Kráľ’s collection, which has a very distinctive way of interpreting Dior New Look –
oversized hips in sheer contrast with a slim waist, bold colour combinations, or detachable details.
He is presenting a blended summer collection in September. It has a simple title “SS20” and mixes inspirations by the 1950s and 1980s, which are the author’s favourite time periods. The collection includes womenswear as well as menswear; however, some women’s looks borrow details more typical for men’s style. “What
I feel is important in my previous collection and in my work in general, is the way I work with the craft itself,
silhouettes, and shaping of a garment,” Kráľ comments on his approach to fashion. The new collection works
with iconic forms of the two periods and even borrows certain specific pieces such as a red “Baywatch” swimsuit. The collection has also wrapped around its shoulders another iconic piece – a scarf. “It is a laid-back
summer style. Some of the outfits are to make the impression that you’re on a holiday and you have borrowed
something from your partner,” Kráľ reveals about his collection.

„Boris je velmi talentovaný designér s originálním rukopisem módní tvorby. VAN GRAAF velmi teší, že
může Borise podpořit. Nejen proto, že se specializujeme na módu a nové styly, ale zejména proto, že cítíme
jako povinnost podporovat mladé talenty, a zajišťovat tak perspektivní budoucnost módě,“ říka Verena
Czaja, managing director společnosti VAN GRAAF.

“Boris is a very talented fashion designer with an original way of creation. VAN GRAAF is extremely pleased
to support Boris. Not only because we are dedicated to fashion and new styles but especially since we believe
it’s our duty to support young talents and help securing a pleasant fashion future,” says Verena Czaja, Managing Director of VAN GRAAF.
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Pop-up Priveé lounge
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pátek 30. srpna až pondělí 2. září 2019 od 13 do 21 h
lokace: Four Seasons Hotel Prague, Veleslavínova 2A, Praha 1

from Friday 30 August till Monday 2 September 2019, 13.00–21.00
location: Four Seasons Hotel Prague, Veleslavínova 2A, Praha 1

Po březnové premiéře se podruhé v rámci MBPFW uskuteční čtyřdenní pop-up slovenského konceptu
Priveé lounge. „Osobní přístup, stylová konzultace, kultivované prostředí a absolutní soukromí, které
poskytuje apartmá hotelu Four Seasons, se ukázalo jako přesně to, co při nakupování zákazníci ocení,“
říká majitel Priveé lounge Andrej Kusalik. Priveé lounge prodává v Bratislavě druhým rokem výhradně
českou a slovenskou autorskou módu a v rámci MBPFW nabídne exkluzivní kapsulní kolekce vybraných
návrhářů.

Including their first appearance in March, this is the second time a four-day Priveé lounge pop-up will be held at
MBPFW. “The individual approach, style consultations, refined atmosphere, and absolute privacy offered by the
Four Seasons hotel suite proved to be the right mix for our customers,” says the owner of Priveé lounge Andrej
Kusalik. Bratislava based Priveé lounge has been selling Czech and Slovak fashion only for two years now. It will
present an exclusive capsule collection by selected designers at MBPFW.

Kapsulní kolekce exkluzivně pro POP-UP PRIVEÉ LOUNGE vytvořili stejně jako v březnu Adam Kost
a duo LAFORMELA a nově také Liběna Rochová a Zdeňka Imreczeová. Navíc se zájemci o módu mohou
těšit na novou kolekci Michaela Kováčika a možnost předobjednávek nové kolekce LAFORMELA.

The capsule collection was created exclusively for POP-UP PRIVEÉ LOUNGE by the same designers as in March –
Adam Kost and the LAFORMELA duo and also by new designers – Liběna Rochová and Zdeňka Imreczeová. Moreover, fashion fans can look forward to a new collection by Michael Kováčik and to an opportunity to pre-order
the new LAFORMELA collection.

Návštěva pop-upu je možná na základě sjednání osobního termínu. Andrej Kusalik bude osobně přítomen
po celou dobu konání a ve vybraných časech se pop-upu zúčastní i samotní tvůrci. Zájemci o návštěvu
POP-UPU PRIVEÉ LOUNGE si mohou rezervovat termín na telefonním čísle +421 904 072 012.

To visit the pop-up, a prior appointment is necessary. Andrej Kusalik will be present there during the entire four
days. The designers will make an appearance at set times. If you are interested in visiting POP-UPU PRIVEÉ
LOUNGE, call +421 904 072 012 to make an appointment.
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Bunka Fashion Graduate University
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Sobota, 31. srpna ve 14:00
lokace: Invalidovna

Saturday, 31 August at 14:00
location: Invalidovna

Bunka Fashion Graduate University (BFGU) byla založena v Tokiu v roce 2006 jakožto první japonská odborná
vysoká škola, která se specializuje na módní tvorbu a management. Rozvoj talentu na BFGU zahrnuje, kromě
teoretických znalostí, také praktické dovednosti, takže absolventi vědí, jak založit vlastní značku, vést módní
podnik a vytvářet nové hodnoty na takové úrovni, která jim zajistí konkurenceschopnost na mezinárodním
módním poli. Přehlídka na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku zahrnuje práce čtyř vybraných absolventů
této prestižní módní vysoké školy. Každý z nich představí jednu ucelenou koncepci, které se nazývají „TOYS“,
„NEW ORIENTAL“, „CLOSED EYES“ a „Crazy Plastic Straw”.

Bunka Fashion Graduate University (BFGU) was founded in Tokyo in 2006 as the first Japanese professional
graduate school focused exclusively on fashion design and management. BFGU cultivates talents by providing
not only academic knowledge, but also practical skills thus training personalities able to found their own
brand, manage a fashion business, and create new values on a level competitive with the world fashion industry. The Mercedes-Benz Prague Fashion Week showcase includes work of four selected graduates of this
prestigious fashion graduate university. Each graduate is going to present one comprehensive conception.
These are called “TOYS”, “NEW ORIENTAL”, “CLOSED EYES”, and “Crazy Plastic Straw”.

1. Návrhář: Jia Wei / Téma: TOYS
Tato designová řada je inspirována hračkami. Hru s hračkami zažil v dětství každý. Hračky většinou mají
u dětí cvičit mysl a rozvíjet dovednosti, takže se velmi často dají rozložit a zase naprosto volně složit. Tuto
charakteristickou vlastnost hraček zachycuje tato designová řada a oblečení, které obsahuje, je možné
upravovat tak, aby splnilo požadavky konkrétních skupin lidí.

1. Designer: Jia Wei / Theme: TOYS
This design series is inspired by toys. Playing with toys is something everyone will experience in childhood,
and in order to exercise children's thinking ability, toys mostly have the function of disassembly and free
assembly. This design series captures the characteristics of detachable and free assembly of toys, and designs
clothes with the same characteristics to meet the needs of specific groups of people.

2. Návrhář: Jaehak Kim / Téma NEW ORIENTAL
„Orientální večírek“
Orientální malby v sobě skrývají mnohá kouzla.
Byly silné a moderní.
Dovolte mi vás nyní pozvat na orientální večírek.

2. Designer: Jaehak Kim / Theme: NEW ORIENTAL
“””“Oriental Party”
Oriental painting has various charms.
It was strong and modern.
Let me invite you to an oriental party.

3. Návrhářka: Mingyang Du / Téma: CLOSED EYES
Malíř Odilon Redon, jehož umění vyšlo z literatury a rozvíjelo se s hnutím romantismu, nového romantismu
a symbolismu, maloval obrazy, které jsou „fantastické“, „tajuplné“, „ďábelské“ a někdy až připomínají „noční
můry“. Tato kolekce vychází z těchto obrazů.

3. Designer: Mingyang Du / Theme: CLOSED EYES
Painter Odilon Redon, whose art was born with inspiration from literature, and grew with Romanticism,
New Romanticism and Symbolism, drew paintings that are “fantastic”, “eerie”, “demonic” and something like
a “nightmare”. The concept of this collection is from his paintings.

4. Návrhář: Shoupeng Gu / Téma: Crazy Plastic Straw
Inspirací pro toto dílo bylo plastové brčko. V novinách jsem viděl fotografii želvy, která zoufale zápasila
s plastovým brčkem, které jí bolestivě uvízlo v nose. Udělalo to na mě velký dojem. Plastové brčko je něco, co
používáme každý den, ale může se stát i ekologickou hrozbou, pokud jej všichni budeme zahazovat. Cílem této
práce je propagovat důležitost problémů životního prostředí.

4. Designer: Shoupeng Gu / Theme: Crazy Plastic Straw
The inspiration of the creative work comes from plastic straw. I saw that a turtle with a straw stuck in its nose
from news photo, with pain and despair, which made me impressed. Plastic straw could be our frequently
used stuff in the normal days. However, it could be the environmental problem if everyone throw a little bit of
it. This work aims to advocate everyone to protect and attach importance to the environment problem.
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Pátek/Friday
30/8/2019

Sobota/Saturday
31/8/2019

Neděle/Sunday
1/9/2019

Pondělí/Monday
2/9/2019

Úterý/Tuesday
3/9/2019

15:00
NAUT / JAKUB PATKA

15:00
MARTIN KOHOUT /
VAN GRAAF JUNIOR TALENT
CARD 2019: BORIS KRÁL’

Středa/Wednesday
4/9/2019

Program přehlídek
Shows schedule
14:00
UMPRUM: ATELIÉR DESIGNU
ODĚVU A OBUVI / BFGU

14:00
UTB ZLÍN: ATELIÉR DESIGN
ODĚVU / TECHNICKÁ
UNIVERZITA V LIBERCI

17:00
IMRECZEOVA / LUKÁŠ KRNÁČ

17:00
VANDA JANDA /
NATALIE DUFKOVÁ

18:00
DANIELA PEŠKOVÁ /
AiM by MICHAELA HRIŇOVÁ

19:00
BLAŽEK
19:00–22:00
MBPFW & GLO OPENING
COCKTAIL / ZUZANA
KUBÍČKOVÁ SHOW
na speciální pozvánky /
by special invitation only
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20:00
MICHAEL KOVACIK /
TEREZA VU

22:00–4:00
JAN SOUVENIR SHOP PARTY
by SWIM
na speciální pozvánky /
by special invitation only
lokace / location: swim,
Štěpánská 36, Praha 1

21:00
ODIVI (vstup od 18 let /
entry 18+) / ADAM KOST
supported by ELLE
23:00–4:00
DOMINIKA KOZÁKOVÁ
PARTY by SWIM
na speciální pozvánky /
by special invitation only
lokace / location: swim,
Štěpánská 36, Praha 1

17:00
LIBĚNA ROCHOVÁ
supported by NESPRESSO
na speciální pozvánky /
by special invitation only
lokace / location: Four Seasons
Hotel Prague, Veleslavínova 2A,
Praha 1

17:30
LAFORMELA supported by GLO
lokace / location: Kongresové
centrum Praha, 5. května 65,
Praha 4

21:00
ZOLTÁN TÓTH supported
by LIGNE ROSET

18:00
LIBĚNA ROCHOVÁ
supported by NESPRESSO
na speciální pozvánky /
by special invitation only
lokace / location: Four Seasons
Hotel Prague, Veleslavínova 2A,
Praha 1

21:00
PIETRO FILIPI

Všechny přehlídky se konají na adrese: Invalidovna, Sokolovská 136, Praha 8, není-li uvedeno jinak. Přehlídky jsou přístupné na pozvánky, akreditace na
jednotlivé přehlídkové bloky a VIP vstupenky. Držitelé zakoupených VIP vstupenek mají přístup na všechny módní přehlídky a eventy v programu MBPFW. /
All shows are held at: Invalidovna, Sokolovská 136, Praha 8. All shows are open for guests with invitation, accreditations and VIP tickets. Holders of purchased
VIP tickets gain the access to all MBPFW fashion shows and programme events.
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Hlavní program
Main programme

Úterý / Tuesday

POP UP x COCKTAIL
ZOLTÁN TÓTH supported by LIGNE ROSET

3/9

Čtvrtek / Thursday

VERLEIN – PRESS EVENT AT ARTISÈME

5/9

17:00–18:30
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Artisème,
Velkopřevorské nám. 4, Praha 1

19:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Ligne Roset, Florentinum (atrium budovy),
Na Florenci 15, Praha 1

Probíhající eventy / Ongoing events

POP UP PRIVEÉ LOUNGE
30/8 – 2/9
13:00–21:00
vstup na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace: Four Seasons Hotel Prague,
Veleslavínova 2A, Praha 1

VERLEIN – BRAND LAUNCH & DRINKS
AT ARTISÈME
Pátek / Friday

MBPFW & GLO OPENING COCKTAIL /
ZUZANA KUBÍČKOVÁ SHOW

30/8

Uvedení nové kolekce udržitelné módy švédské značky LINDEX. Nosným tématem
letošní kolekce je spojení módy a udržitelnosti. Kampaň Smart Wardrobe přináší
nadčasové lehce kombinovatelné kousky do vašeho šatníku. Objevte svět udržitelné
módy Smart Wardrobe by LINDEX!

ADDICT #18 – MBPFW EDITION

22:00–05:00
vstupenky v předprodeji na www.goout.net nebo na místě / tickets in advance
(www.goout.net) or at the gate
lokace / location: Křižíkův pavilon D – Výstaviště Praha,
Výstaviště 67, Praha 7 – Holešovice
Addict Rave by NobodyListen. Party concept with a rare atmosphere. We represent
progressive artists & DJs. The sound of Rap, Trap, Electronic Music, UK Bass, Grime,
SpaceX Beats and many more. Come play our game. Insane/mad inside. Visuals &
lights by Lunchmeat Studio. RRRRRRRRAVE!

31/8

21:00–01:00
vstupenky v předprodeji na www.goout.net nebo na místě / tickets in advance
(www.goout.net) or at the gate
lokace / location: SmetanaQ, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1
Open Air party ve SmetanaQ. Již druhá party se tentokrát přesune do venkovních
prostor. Speciální fashion instalace od rezidenčních designérů na téma Mystery Garden
s hudební produkcí a taneční show od Dance Academy Prague by Yemi A.D. zaplní nejen
dvůr. Dress code: jungle chic. Outfit na téma vegetace. Dvůr je tanečním parketem.
Open Air party at SmetanaQ, the second party to be held outdoors. A special fashion
installation by the resident designers on the topic of Mystery Garden accompanied by
music and a Dance Academy Prague dance show by Yemi A.D. will make not only the
courtyard alive. Dress code: jungle chic. A vegetation inspired outfit. The courtyard
is a dance floor.
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4/9

13:00–17:00
vstup na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Lindex showroom, Truhlářská 13, Praha 1

19:00–22:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Invalidovna, Sokolovská 136, Praha 8

Sobota / Saturday

SMETANAQ AFTERHOURS

Středa / Wednesday

LINDEX SMART WARDROBE

Presenting a new collection of sustainable fashion by Swedish brand LINDEX. The
principal theme of this year’s collection is connecting fashion and sustainability.
The Smart Wardrobe campaign brings timeless easy-to-mix pieces to your wardrobe.
Discover the world of sustainable fashion Smart Wardrobe by Lindex!

GLITTER DRINK PARTY

17:00–21:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Bibloo Concept Store, OD Kotva,
nám. Republiky 8, Praha 1
Přijďte rozsvítit svůj šatník na Glitter Drink Party do Bibloo Concept Store ve
4. patře Obchodního domu Kotva, kde s Vámi profesionální stylista vytvoří celkový
look z kolekcí mladých českých a slovenských designérů – Lukáš Krnáč, Michaela
Hriňová, Capelisto atd.
Come and sparkle up your wardrobe at Glitter Drink Party in Bibloo Concept Store on
the 4th floor of the Kotva Department Store, where a professional stylist is waiting to
create a complete look for you from collections by young Czech and Slovak designers –
Lukáš Krnáč, Michaela Hriňová, Capelisto etc.

18:30–20:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Artisème,
Velkopřevorské nám. 4, Praha 1

Verlein oslavuje svoji první kolekci kožených kabelek a doplňků! Přijďte si dát drink
se zakladateli značky a zhlédnout prezentaci do nádherné zahrady design storu
Artisème na Malé Straně.
Verlein je nová značka kožených produktů, jež navrhuje minimalistické, barevně
překvapivé kabelky, vyráběné ručně s použitím tradičních řemeslných technik z italské
kůže.
Verlein celebrates its official launch! Join the founders of this new leather goods brand
for cocktails and a fashion presentation in Artisème’s magnificant garden in Malá Strana.
Based in Prague, Verlein creates clean, minimalist designs, constructed with traditional
European craftsmanship and materials.

Pátek / Friday

DSQUARED2 Closing Party by The Brands
& MBPFW
18:00–22:00
vstup na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: The Brands, Široká 20, Praha 1
MBPFW AFTER
23:30–04:00
vstup volný / free entry
lokace / location: GROOVEBAR,
Voršilská 6, Praha 1
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Pop up Priveé lounge se podruhé uskuteční v prostorách hotelu Four Seasons a návštěva
zde bude možná na základě sjednání osobního termínu. Kapsulní kolekce exkluzivně pro
POP-UP PRIVEÉ LOUNGE vytvořili stejně jako v březnu Adam Kost a duo LAFORMELA
a nově také Liběna Rochová a Zdeňka Imreczeová. Navíc se zájemci o módu mohou těšit na
novou kolekci Michaela Kováčika a možnost předobjednávek nové kolekce LAFORMELA.
Zájemci o návštěvu POP-UPU PRIVEÉ LOUNGE si mohou rezervovat termín na telefonním
čísle +421 904 072 012.
This is the second time Pop up Priveé lounge is held at the Four Seasons hotel. To visit
the event, a prior personal appointment is necessary. Capsule collections were created
exclusively for POP-UP PRIVEÉ LOUNGE by Adam Kost and duo LAFORMELA, as in
March, and newly by Liběna Rochová and Zdeňka Imreczeová. Moreover, fashion fans
can look forward to a new collection by Michael Kováčik and a possibility to pre-order
the new LAFORMELA collection. If interested in a visit to POP-UPU PRIVEÉ LOUNGE,
call +421 904 072 012 to make a reservation.

POP UP
ZOLTÁN TÓTH supported by LIGNE ROSET
4/9 – 6/9
10:00–18:30
vstup volný
lokace: Ligne Roset, Florentinum (atrium budovy),
Na Florenci 15, Praha 1

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM – TERIBEAR
HÝBE PRAHOU ANEB PRIMA DEN S MEDVĚDEM

5–14/9
registrace na www.teribear.cz a na místě / registrations on www.teribear.cz and at the gate
lokace / location: Vrch Vítkov, v blízkosti Národního památníku na Vítkově, Praha 3
Teribear hýbe Prahou je sportovně-charitativní akce určená všem, kdo chtějí pomoci
znevýhodněným dětem. Po deset dní non-stop máte příležitost udělat dobrý skutek,
a to i opakovaně. Nemusíte trénovat! Čas ani styl nerozhodují. Stačí mít chuť a přijít
na Vítkov, koupit si čip a rozhýbat s námi Prahu! Za každý kilometr, který urazíte
a který zaznamená váš čip, věnují partneři akce 30 Kč na vámi zvolený příběh. Nebo
se prostě zapojte jako člen týmu TERIBEAR a podpořte náš projekt jako takový. Nazujte
tenisky, běhejte, choďte, procházejte se po naší vytyčené trase. Více na www.teribear.cz.
Teribear moves Prague is a fundraising and sport event for anyone who wants to help
disadvantaged children. For 10 days, you have a non-stop opportunity to support a good
cause, even repeatedly. There is no need to work out! Time or style are unimportant.
All you need is will to come to Vítkov to buy a chip and help us move Prague! For each
kilometre you complete and your timekeeping chip records, the event partners will
donate 30 CZK to help the story of your choice. Or you can simply join as a TERIBEAR
team member and support the project as such. Put on your running shoes, run, walk,
stroll along our marked route. For more information go to www.teribear.cz.
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Titulární partner /
Titular Partner

Mediální partneři/
Media Partners

Partneři /
Partners

Hlavní partner a produkce /
Main Partner & Production

Projekt se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba. /
The event is held under the auspices of the Mayor of Prague, Zdeněk Hřib.

Hlavní mediální partner /
Main Media Partner

Technická realizace /
Technical Realization

Poděkování /
Special Thanks

Předprodej vstupenek /
Tickets Pre-sale

SS20

Guide

30—34 Partneři MBPFW / MBPFW Partners
36—61 SS20 Designers
(38) TEREZA VU
(39) LAFORMELA
(40) DANIELA PEŠKOVÁ
(41) ZUZANA KUBÍČKOVÁ
(42) NAUT
(43) VANDA JANDA
(44) BLAŽEK
(45) ADAM KOST
(46) JAKUB PATKA
(47) UMPRUM: ATELIÉR DESIGNU ODĚVU A OBUVI
(48) MARTIN KOHOUT
(49) MICHAEL KOVACIK
(50) ZOLTÁN TÓTH
(51) DOMINIKA KOZÁKOVÁ
(52) LIBĚNA ROCHOVÁ
(53) TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA TEXTILNÍ,
KATEDRA DESIGNU, STUDIJNÍ PROGRAM: NÁVRHÁŘSTVÍ
(54) AIM BY MICHAELA HRIŇOVÁ
(55) NATALIE DUFKOVÁ
(56) PIETRO FILIPI
(57) LUKÁŠ KRNÁČ
(58) UTB ZLÍN: ATELIÉR DESIGN ODĚVU
(59) ODIVI
(60) IMRECZEOVA
(61) JAN CERNY

62—63 SS20 VAN GRAAF Junior Talent
64—65 Pop-up Priveé lounge
66—67 Bunka Fashion Graduate University
68—69 Program přehlídek / Shows schedule
70—71 Hlavní program / Main programme

