	
  
	
  

TISKOVÁ ZPRÁVA
30. června 2017
Vstupenky na nadcházející edici Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS18 nyní v prodeji. Nový Fashion
Temple oznámen.
Nové prostředí pro módní show
Nadcházející edice pražského týdne módy se odehraje znovu na novém místě. Pomyslný Fashion Temple, který zavedl
módy chtivou veřejnost v minulých sezónách na řadu neobvyklých míst – do zásobovací garáže Kotvy, na Strahovský
stadion, do štvanického skateparku, budovy bývalé Živnobanky nebo na Právnickou fakultu UK –, se tentokrát usídlí
na jednom z nejkrásnějších tenisových areálů Evropy – na Štvanici.
Prostory tenisového areálu využije MBPFW netradičním způsobem. Přehlídky se uskuteční pod křídly tribun z vnější
strany stadionu. „Vybíráme lokalitu, která se hodí k tvorbě našich návrhářů, chceme být v centru Prahy a současně
pojmout okolo 500 lidí na každou přehlídku. Nemalé nároky jsou na zázemí, kde se při konání přehlídek pohybují téměř
dvě stovky lidí. Snažíme se vyhledat místa pro módu neokoukaná a připravit pokaždé jiný a silný vizuální zážitek,“ říká
šéf pražského týdne módy Lukáš Loskot. „Jsme potěšeni, že štvanický tenisový stadion, který je tradičním pražským
centrem významných sportovních událostí, přilákal akci ze zcela jiné oblasti. A navíc tak výraznou a sledovanou módní
událost, jakou Mercedes-Benz Prague Fashion Week bezesporu je,“ uvedl Tomáš Petera, majitel společnosti Perinvest
group.
Praha ožije módou
Mercedes-Benz Prague Fashion Week, který patří k mezinárodně silné síti 50 módních platforem pod hlavičkou
automobilky, se odehraje ve dnech 1. až 8. září 2017. Na celý týden ožije Praha řadou módních akcí. Kromě jedenácti
přehlídkových bloků, které představí dvacítku módních osobností a značek, jsou na programu také například večerní
animace v Pařížské ulici, celodenní showroom designérů a bohatý doprovodný program včetně představení módní
knihy a množství dočasných instalací a výstav v galeriích a prodejnách s českou módou a designem. Stejně jako minulé
edice Mercedes-Benz Prague Fashion Week získala i nadcházející zářijová přehlídka záštitu primátorky hlavního
města Prahy Adriany Krnáčové.
Vstupenky v prodeji
Dnešním dnem bude spuštěn předprodej vstupenek na přehlídkovou část módního týdne. Jedenáct přehlídkových bloků
tentokrát naplní 3 dny – sobotu až pondělí 2. až 4. září 2017. Kompletní sestava návrhářů je již známa. Potvrzena jsou
zavedená jména české módní scény, současně ale budou mít prostor na mole i studenti oděvního návrhářství. Svou
tvorbu představí oba módní ateliéry pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, hostovat bude skupina studentů
prestižní japonské módní akademie Bunka Fashion Graduate University (BFGU) a svou kolekci předvede také
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Zoltán Tóth, výherce soutěže VAN GRAAF Junior Talent 2017. Aktuální seznam a profily všech návrhářů najdete
již nyní na www.mbpfw.com.
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, zahraniční novináři a nákupčí. Poslední edice v březnu 2017 přilákala více než 10 tisíc diváků.
#MBPFW
www.mbpfw.com
facebook.com/mbpfw
instagram.com/mbpfw
twitter.com/mbpfw_official

PRESS RELEASE
30 June 2017
Presale of tickets for the upcoming edition of Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS18 started today. New
Fashion Temple announced.
New Venue for Fashion Show
The forthcoming edition of Prague fashion week is taking place at a new venue again. The so-called Fashion Temple,
which took the general public avid for fashion to a number of unusual venues in the previous seasons – to Kotva’s
service garage, Strahov stadium, skate-park on the Štvanice island, former Živnostenská bank, or the Faculty of Law,
Charles University, is going to inhabit one of the most beautiful tennis centres in Europe – Štvanice.
MBPFW is putting the tennis centre premises to an unusual use. Fashion shows are going to take place under the
stands’ wings outside the stadium. “We always choose a location that fits the work of our designers; we want to be in
the centre of Prague and at the same time seat over 500 people at each catwalk show. There are also considerable
demands for the backstage area, because there can be up to two hundred people there during shows. We try to find
original venues and prepare a strong visual experience, which is always new and different,” says Mercedes-Benz
Prague Fashion Week CEO Lukáš Loskot. “We are happy that Štvanice tennis stadium, a traditional Prague centre of
significant sports events, has attracted an event from a totally different area. Moreover, an important and closely
followed fashion event such as Mercedes-Benz Prague Fashion Week,” says Tomáš Petera, the owner of Perinvest
group.
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Prague Will Be Alive with Fashion
Mercedes-Benz Prague Fashion Week, which is part of an internationally strong network of 50 fashion platforms
supported by the car company, takes place between 1st and 8th September 2017. For a week, Prague is going to be alive
with a number of fashion events. There are going to be eleven catwalk-show blocks, introducing around twenty fashion
personalities and brands, evening animations in Pařížská Street, an all-day designers’ showroom and a full side event
programme, including a presentation of a fashion book and a number of temporary installations and exhibitions in
galleries and shops, offering Czech fashion and design. The same as the previous editions of Mercedes-Benz Prague
Fashion Week, the forthcoming September showcase is held under the auspices of Adriana Krnáčová, mayor of
Prague.
Tickets on Sale
As of today it is possible to buy tickets for the catwalk show part of the fashion week. Eleven fashion show blocks take
up three days – Saturday to Monday, 2nd to 4th September 2017. The list of designers that will present their newest
collections is complete now. Well-established names of the Czech fashion scene confirmed their participation; catwalk
space will also be given to students of fashion design. Both fashion departments of Academy of Arts Architecture
and Design in Prague are going to present their work, we are also going to welcome students from prestigious Japanese
fashion academy Bunka Fashion Graduate University (BFGU) as well as Zoltán Tóth, the winner of the VAN
GRAAF Junior Talent 2017 competition. See the updated list and profiles of all designers on www.mbpfw.com.
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 March 2017 attracted over 10 thousand visitors.
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