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Okouzlující jas a neutajené tajemství – nová couture kolekce Zuzany Kubíčkové představena v Madridu
Inspirace kolekce Couture 2019 návrhářky Zuzany Kubíčkové se začala odvíjet od místa, kde se v rámci MercedesBenz Prague Fashion Weeku uskutečnila světová premiéra její přehlídky – od budovy Rudolfina. Majestátní budovu
Rudolfina a jistou nostalgii na dobu jejího vzniku, rozkvět průmyslové revoluce, období optimismu a víry v lepší zítřek
reflektuje kolekce, jejíž modely jsou velkorysé, prosvětlené a plují kolem postavy, jako by byly ze vzduchu. Broušený
křišťál odráží světlo v místnosti, tyl a peří tancují kolem těl.
Kubíčková zobrazuje ženu v celé její kráse. Pracuje s materiály lehkými jako vánek a konceptem neo-negližé a
vytvořila třicet modelů spíše klasických střihů, které kombinací materiálu a zdobení získávají na výjimečnosti. Barevná
paleta se nese v intimních valérech pudrové, nude a béžové, které doplňuje smetanová, černá a černobílý potisk. Hojně
se objevuje vyšívaný tyl a bavlněná krajka doplněné o hedvábí a nylonovou organzu, jež svou průsvitností vytváří
téměř neviditelné oděvy. Vrcholem kolekce je róba ušitá z jedinečné křišťálové sítě Preciosa.
Na tvorbě kolekce Kubíčková spolupracovala se společností Preciosa, jejíž křišťálové kameny a voskové perle
dotvářejí jednotlivé modely. Mezi jinými sáhla i po šatonových růžích Maxima, které odrážejí až 264 paprsků světla a
jsou tak nejtřpytivějším kamenem ve své kategorii na světě.
Přehlídka Zuzany Kubíčkové v Madridu se koná v rámci výměnného programu Mercedes-Benz International
Designer Exchange Program. Přehlídku jako spolupořadatel podpořila také Česká centra. „Prezentace české módní
scény patří k významným aktivitám, na které se Česká centra zaměřují při prezentaci současné tváře Česka. Pořádáme
módní přehlídky, spolupracujeme se zahraničními týdny módy a zveme zahraniční odborníky, aby se v ČR seznámili
s místní módou,“ říká k přehlídce Monika Koblerová, ředitelka Úseku kulturní diplomacie a Sítě Českých center.

Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW)
MBPFW je mezinárodní festival české a slovenské módy. Tato pravidelná kulturní a společenská událost od roku 2010 představuje formou
přehlídek nejlepší tuzemské módní návrháře a tematický doprovodný program. MBPFW podporuje lokální kreativitu, vyhledává nové talenty a
inspiruje. Každý rok se ho účastní významné mezinárodní osobnosti módního průmyslu, například proslulý obuvník Jimmy Choo, dlouholetý
ředitel značky Jean-Paul Gaultier Donald Potard, návrhář vysoké krejčoviny Francesco Scognamiglio, zahraniční novináři a nákupčí. Poslední
edice v září 2018 přilákala více než 17 tisíc diváků.
#MBPFW
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facebook.com/mbpfw
instagram.com/mbpfw
twitter.com/mbpfw_official
23 let Mercedes-Benz ve prospěch módy
Za posledních 23 let se Mercedes-Benz ujal celosvětově role klíčového partnera a titulárního sponzora vybraných módních událostí. Značka se v
současné době účastní více než 60 mezinárodních módních platforem, včetně týdnů módy Mercedes-Benz v Tbilisi, Berlíně, Istanbulu a Miláně či
uznávaného Mezinárodního festivalu módy a fotografie v Hyères. Mercedes-Benz kontinuálně podporuje vybrané módní akce po celém světě a
během dvou desetiletí vytvořila obdivuhodnou reputaci podpoře rodícího se návrhářského talentu.
Zuzana Kubíčková
Zuzana Kubíčková vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a absolvovala stáže v Paříži, Reykjavíku a v Miláně. V roce 2012
získala ocenění Módní návrhář roku v anketě Czech Grand Design, otevřela svůj showroom a začala vytvářet sezónní kolekce, které pravidelně
prezentuje na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. V březnu 2018 uvedla vedle své základní značky ZUZANA KUBÍČKOVÁ sesterskou linii
Pop, která nabízí nadčasový dámský šatník pro tři generace žen. Kubíčková se hojně věnuje zakázkové tvorbě, pracuje převážně s klasickými
střihy a siluetami, které lichotí ženským křivkám, a modely detailně propracovává a ručně zdobí. Kromě oděvů patří do nabídky také psaníčka,
peněženky a spodní prádlo. Kubíčková dlouhodobě spolupracuje s umělci – tvoří kostýmy pro burleskní umělkyni Miss Cool Cat, pohybové
divadlo Pulsar a její róby s oblibou oblékají známé české a slovenské herečky, jako Jana Plodková, Jitka Schneiderová, Táňa Pauhofová a další.
#zuzanakubickova
www.zuzanakubickova.com
https://www.facebook.com/wwwzuzanakubickovacom/
https://www.instagram.com/zuzanakubickova/
Česká Centra
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména
české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24 velkoměstech na třech
kontinentech. Ročně pořádají více než 2300 akcí ve světě, které osloví přes 2,8 zahraničních návštěvníků.
www.czechcentres.cz
https://www.facebook.com/Ceskacentra/
https://www.instagram.com/ceskacentra/
Preciosa Components
Sklářská tradice Preciosy sahá takřka pět století nazpět, a to do roku 1548, kdy byly v Křišťálovém údolí na území dnešní České republiky
položeny její základy. Ty stojí na ideálech, jako jsou kvalita, odolnost a inovace. Díky těmto hodnotám Preciosa již stovky let dosahuje nových
technologických objevů a podmanivou a nadčasovou kvalitu pravého českého křišťálu dokázala rozšířit na trzích po celém světě. Centrála
společnosti se nachází v Jablonci nad Nisou. Preciosa Components je členem rodiny Preciosa Group, která v současnosti provozuje 11
zastupitelských kanceláří v USA, Spojeném království, Rusku, Číně, Hongkongu, Jižní Koreji a Dubaji.
www.preciosacomponents.com
https://www.facebook.com/preciosa.components/
https://www.instagram.com/preciosacomponents/
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PRESS RELEASE

January 24, 2019
Charming brightness and uncovered secret – new couture collection of Czech designer Zuzana Kubíčková
presented on Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
The inspiration for the 2019 couture collection of designer Zuzana Kubíčková began with her choice of the venue for
the world premiere of the show in the Prague Rudolfinum building during the Mercedes-Benz Prague Fashion Week in
September 2018. The majestic Rudolfinum is a grandiose architectural masterpiece that effortlessly inspires nostalgia
for the boom of the industrial revolution, a period of optimism and belief in the future, all of which is reflected in a
curious, beautiful and thought provoking collection.
Kubíčková strives to elegantly showcase the female form in all its glory. The designer works with ultralight fabrics and
a neo-negligee concept and has developed thirty classical cuts whose unique materials combined with their
embellishments make them truly extraordinary. The crystal components used throughout the garments reflect the light,
while fur and feathers playfully dance around the models’ bodies. The colour palette is subtle with intimate powdery,
nude and beige hues complemented by creamy off-white, black, and black-and-white print. Embroidered tulle and
cotton lace appear abundantly, followed by silk and nylon organza for nearly invisible, translucent garments. The
centrepiece of the collection is a gown made of Preciosa’s unique and much-sought-after Crystal Net.
The cooperation with Preciosa Company allowed the designer to complete the outfits with hundreds of crystal stones
and nacre pearls. In particular, Kubíčková made extravagant use of Preciosa’s Chaton Rose MAXIMA crystals that
reflect up to 264 rays of light and are the shiniest stones in their category.
Zuzana Kubíčková’s show on Mercedes-Benz Fashion Week Madrid is held within the Mercedes-Benz International
Designer Exchange Program. The co-organizer of Zuzana Kubíčková’s show is the Czech Centres organization.
“The presentation of the Czech fashion scene is one of the important activities that the Czech Centres focus on in their
network when presenting the Czech image. We organize fashion shows. We cooperate with foreign fashion weeks and
bring foreign specialists to Czech Republic to get acquainted with the local fashion scene,” said Monika Koblerová,
the Director of the Cultural Diplomacy Division and Czech Centres Network, about the exchange.
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Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW)
MBPFW is an international festival of Czech and Slovak fashion. The regular cultural and social event has been presenting catwalk shows of the
best of local fashion design as well as topical side events since 2010. MBPFW inspires, supports local creativity, and scouts for new talents.
Every year, it is attended by important international personalities of the fashion industry, for example renowned shoemaker Jimmy Choo, long
term CEO of Jean-Paul Gaultier Donald Potard, international press and buyers. Its last edition in September 2018 attracted over 17 thousand
visitors.
#MBPFW
www.mbpfw.com
facebook.com/mbpfw
instagram.com/mbpfw
twitter.com/mbpfw_official
23 Years of Dedication to Fashion by Mercedes-Benz
The last 23 years have seen Mercedes-Benz establish itself globally as a key partner and title sponsor at selected fashion events. The brand
currently participates across more than 60 international fashion platforms, including Mercedes-Benz Fashion Weeks in Tbilisi, Berlin, Istanbul
and Milan, as well as the acclaimed International Festival of Fashion and Photography in Hyères. Mercedes-Benz continues to support selected
fashion events around the world, and over the course of two decades has forged an admirable reputation for the promotion of emerging design
talent.
Zuzana Kubickova
Zuzana Kubíčková graduated from the Academy of Applied Arts in Prague and trained in Paris, Reykjavik and Milan. In 2012, she was named
Fashion Designer of the Year in the Czech Grand Design awards, opened her showroom and started creating seasonal collections that she
regularly presents at Mercedes-Benz Prague Fashion Week. In March 2018, besides her main brand Zuzana Kubíčková, the designer introduced a
sister line called Pop, which offers a timeless female wardrobe for three generations of women. Kubíčková is fond of custom work, she works
mostly with classic cuts and silhouettes flattering the female curves; the outfits are handcrafted in the outmost details. In addition to clothing lines
she also creates clutches, wallets and underwear. Kubíčková systematically cooperates with artists, creating costumes for the burlesque artist Miss
Cool Cat and Pulsar modern dance company and her gowns can be seen on popular Czech and Slovak actresses, such as Jana Plodková, Jitka
Schneiderová, Táňa Pauhofová and others.
#zuzanakubickova
www.zuzanakubickova.com
https://www.facebook.com/wwwzuzanakubickovacom/
https://www.instagram.com/zuzanakubickova/
Czech Centres
Czech Centres are a contributory organization of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, established to promote the Czech
Republic abroad. The network of Czech Centres abroad is an active tool of the foreign policy of the Czech Republic in the area of public
diplomacy. Czech centers operate in 24 cities on three continents. Every year, more than 2300 events are held in the world reaching more than 2.8
foreign visitors.
www.czechcentres.cz
https://www.facebook.com/Ceskacentra/
https://www.instagram.com/ceskacentra/
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Preciosa Components
Founded upon the ideals of quality, durability and innovation, Preciosa has throughout the centuries achieved new technological breakthroughs
and introduced the world over to the truly captivating and timeless quality of authentically crafted Bohemian crystal, zirconia and nanogems. In
addition to headquarters in Jablonec nad Nisou, Czech Republic, Preciosa Components operate representative offices in the US, UK, Russia,
China, Hong Kong, South Korea and Dubai.
www.preciosacomponents.com
https://www.facebook.com/preciosa.components/
https://www.instagram.com/preciosacomponents/
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