TISKOVÁ ZPRÁVA
15. srpna 2018
Umělci Baletu Národního divadla poprvé vystoupí na jedinečné módní přehlídce Mercedes-Benz Prague
Fashion Week
Svět módy a tance se v rámci kulturního prostoru neustále propojují. Jsou pro sebe vzájemnou inspirací. Balet
ND se letos poprvé účastní prestižní módní akce Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Sólisté Baletu ND
Ondřej Vinklát a Marek Svobodník vytvoří speciální choreografii k módní přehlídce návrhářky Zuzany
Kubíčkové, která se uskuteční 3. září 2018 v Rudolfinu v Praze.
„Paris Opera Ballet, New York City Ballet, Ballets Russes – přední zahraniční baletní soubory vždy spolupracovaly
s řadou fenomenálních módních designérů. Touto cestou chce jít i Balet ND. Věřím, že půvab a zároveň energie tance
vyzdvihne prezentaci výsostně ženské, múzy oslavující kolekce Zuzany Kubíčkové. Ondřej Vinklát s Markem
Svobodníkem jsou navíc výraznými představiteli dynamické mladé krve našeho baletu, která může být pro návštěvníky
Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku objevem a přínosem,“ říká ke spolupráci umělecký šéf Baletu ND Filip
Barankiewicz.
„Ze zájmu Filipa Barankiewicze o současnou módu a její podporu zcela přirozeně vyplynula naše spolupráce,“ říká
k novému počinu CEO Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku Lukáš Loskot. „Vystoupení uměleckého souboru
Baletu ND bude součástí prezentace nové kolekce Zuzany Kubíčkové v Rudolfinu, protože jednak stylově ladí a také jde
o návrhářku, jejíž přehlídky jsou vždy pojaté jako show v pravém slova smyslu, kde se prolíná specifická dramaturgie s
geniem loci místa konání,“ dodává Loskot.
Módní show, ve které se představí řada talentovaných členů uměleckého souboru Baletu ND, není zdaleka prvním
společným choreografickým počinem dvojice prvního sólisty Baletu Národního divadla v Praze, dvojnásobného
laureáta prestižní Ceny Thálie Ondřeje Vinkláta a sólisty Baletu ND Marka Svobodníka. Oba jsou známí
z Národního divadla nejen jako tanečníci, ale i jako tvůrci. Vinklátova choreografie Dumka byla například součástí
inscenace Slovanský temperament, poslední premiéry Baletu ND v sezóně 2017/2018. Tanečníci ve dvoraně Rudolfina
vytvoří iluzi organického prostoru, který bude měnit podobu a tvar tak, aby jednotlivé modely opravdu promluvily.
„Rudolfinum bylo od svého počátku koncipováno jako dům múz. V současné době se zde prolíná hudba a výtvarné
umění a mně se zdálo zajímavé přivést do takového prostoru tanec, který je současně svou elegancí a křehkostí také
velmi blízko naladění mé nové kolekce,“ doplňuje ke spolupráci s tanečníky návrhářka Zuzana Kubíčková.
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Přehlídka nové kolekce Zuzany Kubíčkové ve spolupráci se sólisty Baletu ND se uskuteční v pondělí 3. září 2018
od 18h v Rudolfinu.
Kompletní program Mercedes-Benz Fashion Weeku najdete online na www.mbpfw.com/program.
Vstupenky na přehlídkovou část Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku jsou v prodeji 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 2018 přilákala více než 16 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
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.

PRESS RELEASE
15 August 2018
The artists of the National Theatre Ballet will perform for the first time on the unique fashion show MercedesBenz Prague Fashion Week
The world of fashion and dance are constantly interconnected within the cultural space. They are mutual
inspiration to each other. This year's the Czech National Ballet is for the first time taking part in the prestigious
fashion event of Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Soloists of the National Theatre Ballet – Ondřej Vinklát
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and Marek Svobodník – will create a special choreography for the fashion show of designer Zuzana Kubíčková,
which will take place on September 3, 2018 in Rudolfinum in Prague.
"Paris Opera Ballet, New York City Ballet, Ballets Russes – the world’s leading ballet ensembles have always
collaborated with a number of phenomenal fashion designers. This is the way the National Theatre Ballet wants to go
too. I believe that the charm and the energy of dance will highlight the presentation of the highly feminine, muses
celebrating collection of Zuzana Kubíčková. Ondřej Vinklát and Mark Svobodník are outstanding representatives of
the dynamic young blood of our ballet, which can be a breakthrough for the visitors of Mercedes-Benz Prague Fashion
Week," says Filip Barankiewicz, artistic chief of the Czech National Ballet.
"Our cooperation has naturally come out of the interest of Filip Barankiewicz in contemporary fashion and its
support," said Lukáš Loskot, CEO of Mercedes-Benz Prague Fashion Week, on the new cooperation. "The
performance of the National Theatre Ballet ensemble will be part of the presentation of Zuzana Kubíčková's new
collection in Rudolfinum, because it is both stylistically tuned and also Kubíčková is a designer, whose shows are
always conceived as a show in the true sense of the word where the specific dramaturgy blends with the genius loci of
the venue," adds Loskot.
The fashion show, featuring a number of talented members of the Czech National Ballet, is by no means the first joint
choreographic performance of the first soloist of the National Theatre Ballet in Prague, the double winner of the
prestigious Thálie Prize, Ondřej Vinklát and the soloists of the Ballet ND Marek Svobodník. Both are known from the
National Theatre not only as dancers but also as creators. Vinklát's choreography Dumka was part of the production of
Slavic Temper, the last premiere of the National Theatre Ballet in the season 2017/2018. Dancers will create in the
Rudolfinum court an illusion of organic space that will change shape so that the individual outfits can stand out.
"Rudolfinum was from the very beginning conceived as a house of muses. Nowadays, music and visual arts intertwine
there, and I found it interesting to bring to such a space the dance which is also very close to my new collection by its
elegance and fragility," says designer Zuzana Kubíčková.
The show of Zuzana Kubíčková in cooperation with the soloists of the Czech National Ballet will take place on
Monday September 3rd, 2018 from 6 pm in the Rudolfinum.
For the complete programme and details on individual events go to www.mbpfw.com.
Tickets for the Mercedes-Benz Prague Fashion Week catwalk programme are on sale from 1 August through
the GoOut portal.

Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW)
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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 September 2017 attracted over 15 thousand
visitors. The organizing agency Czechoslovak Models also holds an international modelling competition called Czechoslovak TopModel.
#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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