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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

2. července 2019 

 

Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS20 se uskuteční od 30. srpna do 6. září 2019 v barokním komplexu 

karlínské Invalidovny.                                      

 

Karlínský Fashion Temple bude hostit historicky největší počet designérů, včetně studentů tří českých vysokých 

škol oděvního designu a studentů prestižní japonské Bunka Fashion Graduate University.  Historicky poprvé 

v rámci MBPFW představí svou tvorbu oděvní designérka a profesorka pražské UMPRUM Liběna Rochová.   

 

Největší událost domácí módní scény, týden módy Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW), se uskuteční v 

termínu od 30. srpna do 6. září 2019 v barokním komplexu karlínské Invalidovny.  

 „Místo je pro nás důležitou součástí celé dramaturgie. Chceme návrhářům i divákům pokaždé nabídnout jedinečnou 

atmosféru. Po březnovém industriálním prostoru v OD Kotva se přehlídky přesouvají do historického prostoru,“ 

vysvětluje CEO MBPFW Lukáš Loskot.  

„Mercedes-Benz Prague Fashion Week je pro Prahu důležitým projektem, jsme rádi, že jsme jeho dlouholetým 

podporovatelem. Módní přehlídky historickému objektu Invalidovny dají zcela nový kontext a budou zajímavým 

využitím prostoru, který byl dlouhodobě pro veřejnost uzavřen,“ říká radní pro kulturu Hana Třeštíková. 

 

Odborná komise složená ze zástupců módních a lifestylových magazínů Elle, Harper’s Bazaar, Vogue Czechoslovakia, 

Dolce Vita, Proč ne?! a módního fotografa Benedikta Renče a CEO MBPFW Lukáše Loskota potvrdila historicky 

nejvyšší počet designérů, kteří představí své vize módy na sezónu jaro/léto 2020.  

Karlínský Fashion Temple bude kromě dvou největších domácích oděvních značek Blažek a Pietro Filipi hostit také 

studenty tří českých vysokých škol oděvního designu. Tradičně se můžeme těšit na studenty Ateliéru designu oděvu a 

obuvi pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové a zlínského Ateliéru design oděvu Univerzity Tomáše Bati; 

nově pak na ateliér oděvního designu Technické univerzity v Liberci. Mezinárodní studentskou konfrontaci si 

dopřejeme díky účasti studentů prestižní japonské Bunka Fashion Graduate University. Zcela poprvé v rámci 

Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku svou tvorbu představí oděvní designérka a profesorka pražské UMPRUM 

Liběna Rochová. Sestavu pak doplní Adam Kost, Dominika Kozáková, Daniela Pešková, Imreczeova, JAN 

CERNY, LAFORMELA, Lukáš Krnáč, Michael Kovacik, ODIVI, Petra Ptackova, Tereza Vu, Zoltán Tóth a 

Zuzana Kubíčková, Natalie Dufková, Jakub Patka, Martin Kohout, Michaela Hriňová (AiM), Vanda Janda a 

značka stylových modulárních batohů NAUT. 

 Tradičně k podzimní edici MBPFW patří přehlídka vítěze talentové soutěže pro začínající návrháře VAN GRAAF 

Junior Talent – tentokrát se jím stal a svou kolekci představí Boris Král‘.  

 

http://www.mbpfw.com/
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Předprodej vstupenek na přehlídkovou část módního týdne bude zahájen 15. 7. 2019 prostřednictvím portálu 

GoOut. 

 

 

 

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 březnu 2019 přilákala více než 18,5 tisíc diváků. Pořádající agenturou je Czechoslovak Models. 

 

#MBPFW 

www.mbpfw.com 

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. 
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PRESS RELEASE 

 

2 July 2019 

 

Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS20 will be held between 30 August and 6 September 2019 on the 

premises of baroque Invalidovna in Karlín.                                      

 

The Fashion Temple in Karlín will host the greatest number of designers in history of MBPFW, including 

students of three fashion design universities and students of prestigious Bunka Fashion Graduate University, 

Japan. There is also going to be a historically first presentation of work of fashion designer and tutor at 

UMPRUM Prague Liběna Rochová.   

 

The greatest local fashion event, Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW), will be held between 30 August 

and 6 September 2019 on the premises of baroque Invalidovna in Karlín.  

“The venue plays an important role in the staging of the event. We always attempt to create a unique atmosphere for 

the designers as well as visitors. Thus, the showcase will move from the industrial space of Department Store Kotva it 

occupied in March to historical surroundings,” explains MBPFW CEO Lukáš Loskot.  

“Mercedes-Benz Prague Fashion Week is an important event in Prague calendar and we are very happy to be its long-

standing supporter. Fashion shows will lend a new context to the historical building of Invalidovna in Karlín and will 

put the space, which has been closed to public for a very long time, to an interesting and new use,” says city councillor 

of culture Hana Třeštíková. 

 

A professional committee, comprising representatives of fashion and life style magazines Elle, Harper’s Bazaar, Vogue 

Czechoslovakia, Dolce Vita, Proč ne?!, fashion photographer Benedikt Renč, and MBPFW CEO Lukáš Loskot, has 

confirmed the greatest number of designers in MBPFW history, who will be presenting their fashion visions for the 

spring/summer 2020 season.  

Apart from the two largest local fashion brands Blažek and Pietro Filipi, the Fashion Temple in Karlín will also host 

students of three Czech fashion design universities. As is tradition, we can look forward to students of the Studio of 

Fashion and Footwear Design at the Academy of Arts, Architecture & Design in Prague and of Fashion Design 

Studio at Tomáš Baťa University in Zlín. There will also be newly invited students of the Department of Design at 

the Technical University of Liberec. An element of international confrontation will be introduced by students of the 

prestigious Bunka Fashion Graduate University from Japan. Fashion designer and tutor at UMPRUM Prague 

Liběna Rochová will present her work at MBPFW for the very first time. The team of designers also includes: Adam 

Kost, Dominika Kozáková, Daniela Pešková, Imreczeova, JAN CERNY, LAFORMELA, Lukáš Krnáč, Michael 

Kovacik, ODIVI, Petra Ptackova, Tereza Vu, Zoltán Tóth and Zuzana Kubíčková, Natalie Dufková, Jakub 

Patka, Martin Kohout, Michaela Hriňová (AiM), Vanda Janda, and stylish modular bags by NAUT. 

http://www.mbpfw.com/
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The autumn showcase traditionally includes a show by the winner of the VAN GRAAF Junior Talent competition for 

up-and-coming designers– this year’s winner, who is presenting his collection, is Boris Král‘.  

 

The sale of advance tickets for the fashion week catwalk shows will start on 15. 7. 2019 through the GoOut 

portal. 

 

 

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, haute couture designer Francesco Scognamiglio, international press and buyers. Its last edition in 

March 2019 attracted over 18.5 thousand visitors. The event is organised by the Czechoslovak Models agency.  

 

#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. 
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