	
  
	
  

TISKOVÁ ZPRÁVA
18. července 2017
Nadcházející edice pražského módního týdne představí řadu návrhářských nadějí: dva módní ateliéry
UMPRUM, absolventy prestižní japonské módní univerzity, vítěze soutěže VAN GRAAF Junior Talent i
studenta Jana Černého, který reprezentoval českou módu na zahraniční přehlídce.
•
•
•

Jan Černý zastupoval českou módu v rámci výměnného programu Mercedes-Benz International Designer
Exchange na Mercedes-Benz Fashion Week Amsterdam
na nadcházející edici Mercedes-Benz Prague Fashion Week se objeví řada nových talentů, kromě domácích
také hosté z Japonska
svou novou kolekci předvede i vítěz letošního ročníku soutěže pro mladé návrháře VAN GRAAF Junior Talent

Jan Černý reprezentoval českou módu na Mercedes-Benz Fashion Week Amsterdam
Po Tereze Rosalii Kladošové, Petře Ptáčkové a Miro Sabovi měl další domácí návrhář příležitost prezentovat svou
tvorbu světu v rámci mezinárodního výměnného programu Mercedes-Benz International Designer Exchange Program.
Uplynulou neděli se na módním týdnu v Amsterdamu představil další zástupce české scény, talentovaný student
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jan Černý. Černého tvorba se vyznačuje surovou prací s oděvem, rozkládáním a
následným opětným sestavováním jednotlivých kusů, od denimových bund a košil po psychedelické kožešiny a
rekonstruované džíny.
„Výměnný program pod patronací Mercedes-Benz je jedním z velkých benefitů pro naše návrháře. Prezentace na
zahraničních módních týdnech je jedinečná příležitost zviditelnit se; návrháři se také inspirují a konfrontují s jinou
kulturou a podmínkami, což jim pomáhá dále se rozvíjet. Konkrétně o amsterdamský fashion week jsme dlouho stáli,
protože v rámci sítě Mercedes-Benz patří mezi ty výrazné a mediálně sledované,“ říká ředitel MBPFW Lukáš Loskot.
„Mít přehlídku v Amsterdamu pro mě byla obrovská příležitost jak díky novým kontaktům, tak díky zpětné vazbě od
lokálních redaktorů a módních insiderů. Stejně jako v Praze je tu výborně fungující tým, který se návrhářům
maximálně věnuje a eliminuje tím starosti a stres, takže jsem si mohl celou přehlídku užít. Těch pár dní je pro mě
velkou inspirací a motivací k mé další tvorbě a jsem MBPFW za tuto zkušenost vděčný,“ říká k čerstvému zážitku sám
návrhář.
Prezentace Černého kolekce na Mercedes-Benz Fashion Week Amsterdam se uskutečnila s podporou Českých center.
Vítěz VAN GRAAF Junior Talent 2017 Zoltán Tóth představí kolekci na jaro/léto 2018
Vítězem návrhářské talentové soutěže VAN GRAAF Junior Talent se letos v březnu stal slovenský designér a stylista
Zoltán Tóth, absolvent studia oděvního designu a architektury v Bratislavě. Kolekce Matilda, kterou nazval po své
babičce, jež Tótha k šití přivedla, zaujala porotu lehkostí, originalitou i komplexností. Autor inspirovaný babiččinou
šetrností se mimo jiné snažil minimalizovat odpad materiálu, a proto v kolekci používal obdélníky látky, které pomocí
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vertikálních a horizontálních zdrhovadel stahoval do požadovaných forem. Jako vítěz obdržel Tóth finanční příspěvek
na vytvoření nové módní kolekce a možnost jejího představení na zářijové edici MBPFW.
Absolventi prestižní Bunka Fashion Graduate University na pražském týdnu módy
Bunka Fashion Graduate University (BFGU) byla založena v Tokiu v roce 2006 jako první japonská odborná vysoká
škola zaměřená výhradně na módní tvorbu a management. BFGU kultivuje talenty nejen akademickými znalostmi, ale
také praktickými dovednostmi a vychovává osobnosti, které jsou schopné založit vlastní značku, vést módní podnik a
vytvářet nové hodnoty schopné obstát v konkurenci světového módního průmyslu. V rámci přehlídky Mercedes-Benz
Prague Fashion Week bude představena tvorba čtyř zástupců vybraných z absolventů této prestižní módní univerzity.
Každý absolvent předvede jeden ucelený koncept. Ve stejném přehlídkovém bloku se představí také oba ateliéry
oděvního designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové a
Ateliér módní tvorby Pavla Ivančice.
Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS18 se uskuteční od 1. do 8. září 2017. Vstupenky jsou v předprodeji
prostřednictvím portálu GoOut.
Fotografie z přehlídky Jana Černého na Mercedes-Benz Fashion Week Amsterdam:
http://bit.ly/JANCERNYMBFWAMSTERDAM
V případě použití fotografií prosíme o uvedení kreditu: Team Peter Stigter
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.
Pořádající agentura Czechoslovak Models je také organizátorem modelingové soutěže Czechoslovak TopModel.
22 let Mercedes-Benz ve prospěch módy
Za posledních 22 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 Pekingu, Berlíně, Istanbulu a Miláně
či uznávaného Mezinárodního festivalu módy a fotografie v Hyères. Společnost Mercedes-Benz kontinuálně podporuje vybrané módní akce po
celém světě a během dvou desetiletí vytvořila obdivuhodnou reputaci podpoře rodícího se návrhářského talentu.
#MBPFW #mbfw
www.mbpfw.com
facebook.com/mbpfw
instagram.com/mbpfw instagram.com/mbfw
twitter.com/mbpfw_official twitter.com/mbfw_official
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PRESS RELEASE
July 18, 2017
The upcoming edition of Prague fashion week will introduce many designers prospects: two fashion studios of
UMPRUM, graduates of a renown Japanese fashion graduate university, the winner of VAN GRAAF Junior
Talent contest and also a student Jan Černý who represented Czech fashion on an international showcase.
•
•
•

Jan Černý has represented Czech fashion on Mercedes-Benz Fashion Week Amsterdam
The upcoming Mercedes-Benz Prague Fashion Week will present many new talents, besides local ones also
guests from Japan
The winner of young designers contest VAN GRAAF Junior Talent, Zoltán Tóth, will also participate

Jan Černý has represented Czech Fashion on Mercedes-Benz Fashion Week Amsterdam
After Tereza Rosalie Kladošová, Petra Ptáčková and Miro Sabo yet another Czech designer had the opportunity to
showcase his works to the world in the frame of the Mercedes-Benz International Designer Exchange Program. Past
Sunday another ambassador of local fashion, Jan Černý, student of Thomas Bata University in Zlín, has introduced his
work in Amsterdam. Černý’s collections are about rough treatment of garment with pieces being fractured and
recomposed; from striking denim jackets and crisp tailored shirts to psychedelic furs and reassembled jeans.
“The Mercedes-Benz Designer Exchange Program under the auspices of Mercedes-Benz is one of the great assets for
our designers. Presenting at international events is a unique opportunity to draw attention to one; designers also get
inspired and confronted with another culture and conditions, which helps them to further develop. We were specifically
interested in the Amsterdam fashion week as it is part of the Mercedes-Benz global fashion engagement and one of the
most distinct and followed by media out of the network,” said the CEO of MBPFW Lukáš Loskot.
“Having a show in Amsterdam was a great occasion because of the new contacts and also the feedback from local
editors and fashion insiders. Equally as in Prague there is a perfectly functioning team that takes cares of designers,
which eliminates stress and I could have truly enjoyed the whole experience. This few days are a great inspiration and
motivation for my next work and I am grateful to MBPFW for this new knowledge,” evaluates Černý his fresh
adventure.
Černý’s presentation at Mercedes-Benz Fashion Week Amsterdam was able to happen thanks to financial support of
Czech Centres.
The winner of VAN GRAAF Junior Talent 2017 Zoltán Tóth will introduce spring/summer 2018 collection
The winner of the fashion design talent competition earlier this March happened to be Slovak designer and stylist
Zoltán Tóth, a graduate from the Studio of Design and Architecture in Bratislava. His collection called Matilda after
the author’s grandmother, who introduced him to sewing, caught the jury’s attention because of its lightness, originality
and complexity. The author, inspired by his grandma’s thriftiness, also tried to waste minimum material and that’s the
reason he often used oblong fabrics moulded into the required shape by means of vertical and horizontal drawstrings.
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As a contest winner Tóth has been granted a financial support to create a new collection and also a possibility to show
the collection on the September edition of MBPFW.
Graduates of the prestigious BFGU at Prague fashion week
Bunka Fashion Graduate University (BFGU) was founded in 2006 in Tokyo as the first Japanese professional graduate
school focused exclusively on fashion creation and management. BFGU cultivates talents not only with academic
knowledge but also practical skills to train individuals that are able to found their own brands, become business leaders
and create new values able to prosper in the global fashion industry competition. The upcoming Mercedes-Benz Prague
Fashion Week schedule will host a show of four BFGU graduate students. In the same show block both fashion studios
of Prague’s Academy of Arts, Architecture & Design will take place, Fashion and Footwear Design studio of Liběna
Rochová and Fashion Design studio of Pavel Ivančic.
Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS18 will take place September 1st to 8th, 2017. Advance booking tickets is
available through GoOut web site.
Photos of Jan Černý show at Mercedes-Benz Fashion Week Amsterdam to download:
http://bit.ly/JANCERNYMBFWAMSTERDAM
When using photos, please credit Team Peter Stigter
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.
The organizing agency Czechoslovak Models also holds an international modelling competition called Czechoslovak TopModel.
22 Years of Dedication to Fashion by Mercedes-Benz
The last 22 years have seen Mercedes-Benz establish itself globally as a key partner and title sponsor at selected fashion weeks and events. The
brand currently participates across more than 60 international fashion platforms, including Mercedes-Benz Fashion Weeks in Beijing, 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 in particular an admirable reputation for the promotion of
emerging design talent.
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