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Výtěžek benefičního večera Mercedes-Benz Prague Fashion Week a magazínu PROČ NE?! Hospodářských
novin podpoří Nadaci Terezy Maxové dětem částkou 1 750 000 korun
•
•
•

Mercedes-Benz Prague Fashion Week a magazín PROČ NE?! Hospodářských novin podpoří Nadaci Terezy
Maxové částkou 1 750 000 Kč
vydražená suma zajistí pomoc rodinám v krizi
benefiční večer podpořil exkluzivním dílem jeden z nejvýraznějších umělců současnosti Krištof Kintera

Sobotní večer 17. března 2018 byl slavnostní tečkou za prvním přehlídkovým dnem Mercedes-Benz Prague Fashion
Weeku a stejně jako ve dvou uplynulých letech byl věnován charitě.
V rámci benefičního večera pořádaného magazínem PROČ NE?! Hospodářských novin a pražským týdnem módy
Mercedes-Benz Prague Fashion Week ve prospěch Nadace Terezy Maxové dětem se nejprve uskutečnila exkluzivní
aukce, ve které se dražila dvě mimořádná díla. Sama patronka a zakladatelka nadace, Tereza Maxová, poskytla
velkoformátový signovaný výtisk fotografie, kterou pořídila pro vánoční speciál magazínu PROČ NE?!. Černobílý
snímek, který Tereza Maxová vytvořila poprvé v roli fotografky, je inspirován dílem Stevena Meisela a oslavuje
přirozenou ženskou krásu. Tvář této fotografie a také řady luxusních značek i obálek světových magazínů, topmodelka
Denisa Dvořáková, svou účastí přímo podpořila dobročinný večer.
Druhou dražení položku poskytl jeden z nejvýraznějších českých umělců současnosti, Krištof Kintera. Unikátní
objekt - rostlinu ze série Postnaturalia nesoucí název Electra Hybrida Urbanus vytvořil Kintera exkluzivně pro tento
večer.
Na správný průběh a právní náležitosti dražby dohlédla doktorka Mária Gálová, ředitelka české pobočky aukčního
domu Dorotheum. Večerem, který se uskutečnil ve skvostných reprezentačních sálech Clam-Gallasova paláce,
provázela reportérka a moderátorka České televize Linda Bartošová.
Vydražené prostředky byly navýšeny o průběžnou spolupráci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku a Nadace Terezy
Maxové dětem. Celková částka ve výši 1 750 000 Kč bude věnována na pomoc ohroženým rodinám - tam, kde hrozí
rozpad rodiny a odebrání dětí do ústavu. „Cílem naší pomoci je zasáhnout v krizové situaci a pokusit se rodinu
zachránit před rozkladem. Pokud jsou rodiče navzdory krizi schopni se o děti nadále dobře starat, je špatné trhat
rodinu ze sociálních důvodů,“ uvedla k využití výnosu Tereza Maxová.
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Po aukci se konala módní přehlídka, která představila novou kolekci designérského dua CHATTY návrhářek Anny
Tuškové a Radky Sirkové.
Poděkování patří partnerům, bez nichž by nebylo možné benefiční večer uskutečnit: DSC Gallery, aukční dům
Dorotheum, Bohemia Sekt, restaurace Soho a kavárna CafeCafe.
Online fotoglerie: http://bit.ly/MBPFW_FW18
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 září 2017 přilákala více než 15 tisíc diváků.
Pořádající agentura Czechoslovak Models je také organizátorem modelingové soutěže Czechoslovak TopModel.
#MBPFW
www.mbpfw.com
facebook.com/mbpfw
instagram.com/mbpfw
twitter.com/mbpfw_official

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.
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