3. srpna 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA
Soutěž pro začínající módní návrháře VAN GRAAF Junior Talent 2020 pořádaná v rámci Mercedes-Benz
Prague Fashion Weeku představí své finalisty v neděli 6. 9. 2020.
Odborná porota talentové soutěže VAN GRAAF Junior Talent 2020 pořádané v rámci MBPFW zná jména čtyř
finalistů. Čtyři nejlepší uchazeče vybrala porota na jaře 2020 na základě portfolií předložených přihlášenými návrháři.
Letošními finalisty se stali: Petra Famlerová, Valérie Jurčíková, Marcel Petránek a Johana Skálová. Finalisté
představí své módní kolekce na společné přehlídce v programu nadcházející edice MBPFW.
Do soutěže, která se již čtvrtým rokem koná ve spolupráci s módním domem VAN GRAAF, se mohli hlásit čeští a
slovenští módní tvůrci ve věku do 26 let. Absolutní vítěz soutěže získá finanční příspěvek na zhotovení nové kolekce,
možnost představit svou kolekci zdarma na mole Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku po boku největších
profesionálů v oboru a také PR podporu ze strany MBPFW.
Odbornou porotu tvoří zástupce titulárního partnera soutěže VAN GRAAF, ředitel Mercedes-Benz Prague Fashion
Weeku Lukáš Loskot, šéfredaktorka VOGUE CS Andrea Běhounková, šéfredaktorka ELLE Valentina Nízká,
šéfredaktorka Harper’s Bazaaru Nora Grundová, šéfredaktorka titulu Dolce Vita Danica Kovářová a vedoucí
lifestylového magazínu Hospodářských novin PročNe Gabriela Marešová. Odborným garantem poroty je oděvní
designérka a vedoucí Ateliéru designu oděvu a obuvi UMPRUM profesorka Liběna Rochová.
Mercedes-Benz Prague Fashion Week FW20 + SS21 proběhne od 9. do 11. září 2020.
Přehlídka finalistů soutěže VAN GRAAF Junior Talent 2020 se uskuteční na Mercedes-Benz stage v neděli 6. 9.
září od 16:00 v Gabriel Loci, Holečkova 10, Praha 5, který je hlavním dějištěm nadcházející edice MBPFW
FW20 + SS21.
Oficiální hashtag soutěže:
#VANGRAAFJuniorTalent2020
25 let Mercedes-Benz ve prospěch módy
Za posledních 25 let se Mercedes-Benz ujal celosvětové role klíčového partnera a titulárního sponzora vybraných módních událostí. Značka se v
současné době účastní více než 80 mezinárodních módních platforem ve více než 40 zemích včetně týdnů módy Mercedes-Benz v Sydney,
Mexico City, Londýně, Madridu, Tbilisi a Berlíně či uznávaného Mezinárodního festivalu módy a fotografie v Hyères. Mercedes-Benz
kontinuálně podporuje vybrané módní akce po celém světě a během dvou desetiletí si podporou rodícího se návrhářského talentu vytvořil
obdivuhodnou reputaci. Díky této podpoře mělo více než 90 aspirujících designérů šanci předvést svou tvorbu na 30 platformách po celém světě
včetně Milána, Londýna, Prahy, Istanbulu a Berlína.
#MBPFW
www.mbpfw.com
facebook.com/mbpfw, instagram.com/mbpfw
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PRESS RELEASE

3 August 2020

Talent competition for young fashion designers VAN GRAAF Junior Talent 2020 held by Mercedes-Benz
Prague Fashion Week announced its finalists.
The expert committee of the talent contest named VAN GRAAF Junior Talent 2020 and organized within the
Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) has announced the name of the four finalists for this year. The expert
panel selected the 4 best applicants based on the portfolios submitted by the designers. The four finalists for 2020 are:
Petra Famlerová, Valérie Jurčíková, Marcel Petránek and Johana Skálová. The finalists will present their
collections in a joint runway show in the programme of the upcoming edition of MBPFW FW20 + SS21.
Czech and Slovak fashion designers under 26 years of age could have applied to the competition that is for the fourth
year running supported by the multi-brand fashion retailer VAN GRAAF. The absolute winner will receive a financial
contribution for the realization of his/her new collection, an opportunity to present the collection on the MBPFW
catwalk free of charge and alongside the best professionals of the field, as well as MBPFW’s PR support.
The expert jury comprises a representative of the competition’s title partner VAN GRAAF, Mercedes-Benz Prague
Fashion Week CEO Lukáš Loskot, Andrea Běhounková editor-in-chief of VOGUE CS, ELLE’s editor-in-chief
Valentina Nízká, Dolce Vita’s editor-in-chief Danica Kovářová, Harper’s Bazaar’s editor-in-chief Nora Grundová
and the head of the Hospodářské noviny’s lifestyle magazine PročNe Gabriela Marešová. The panel’s professional
guarantor is fashion designer and the head of the Fashion and Footwear Design department of UMPRUM (Academy of
Arts, Architecture & Design) professor Liběna Rochová.
Mercedes-Benz Prague Fashion Week FW20 will be held between 4 and 11 September 2020.
The show of the VAN GRAAF Junior Talent 2020 finalists is scheduled on Sunday 6 September at 4 pm at
Gabriel Loci, Holečkova 10, Prague 5, the main venue of the upcoming edition of MBPFW FW20 + SS21.
Official competition hash tag:
#VANGRAAFJuniorTalent2020
25 years of Mercedes-Benz fashion activities
Over a period of 25 years Mercedes-Benz has established itself worldwide as a major player in the fashion industry and title sponsor of selected
fashion weeks and events. The brand is currently active at about 80 fashion events in more than 40 countries, including the Mercedes-Benz
Fashion Weeks which take place in Sydney, Mexico City, London, Madrid, Tbilisi and Berlin, and also the famous International Festival of
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Fashion, Photography and Fashion Accessories 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. Thanks to this support, more than
90 aspiring designers have had a chance to present their collections on approximately 30 platforms around the world, including Milan, London,
Prague, Istanbul and Berlin.
#MBPFW
www.mbpfw.com
facebook.com/mbpfw
instagram.com/mbpfw
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