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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

9. března 2018 
 
Závěrečný večer MBPFW bude patřit filmové premiéře: dokument House of Z představí mimořádný životní 
příběh amerického návrháře Zaca Posena  
 
Závěrečný večer pražského módního týdne Mercedes-Benz Prague Fashion Week v pátek 23. března 2018 bude patřit 
hvězdě americké módní scény jménem Zac Posen. Magazín Dolce Vita a producent Milosh Harajda totiž ve 
spolupráci s kinem Lucerna uvedou filmovou premiéru celovečerního dokumentu House of Z. 
 
Renomovaný módní návrhář Zac Posen má vlastní módní značku, je porotcem americké reality show Project Runway a 
na červený koberec obléká hvězdy, jako Michelle Obamovou, Reese Witherspoonovou, Umu Thurmanovou či 
Gwyneth Paltrowovou. Svým mistrovským dílem, kouzelně svítícímí šaty, které vynesla herečka Claire Danesová na 
Met Gala v roce 2016, získal návrhář definitivně pozornost médií celého světa.  
 
Příběh talentovaného chlapce, jehož vize, cílevědomost a podpora rodiny přivedly na samotný vrchol módního 
průmyslu, zaujal novinářku a režisérku Sandy Chronopoulos která se rozhodla tento námět zpracovat pro filmové 
plátno, a veřejnosti tak poodhalit i odvrácenou stranu módního světa. „Ve filmu i módě je kromě vyhoření a pádu 
zajímavější pouze jedna věc. Comeback,“ uvedl filmový týdeník Variety po světové premiéře filmu House of Z na 
loňském filmovém festivalu Tribeca, přičemž jasně odkazoval na scénář filmu, který ukazuje Posenovu cestu na vrchol, 
po níž následoval strmý pád. Divák se stává svědkem kruté skutečnosti skryté pod nablýskaným pozlátkem a Posenova 
otevřená zpověď a vytrvalost můžou být motivací pro mnoho mladých tvůrců po celém světě. 
 
„Po loňské premiéře dokumentu Dancer v Národním Divadle se Sergejem Poluninem jsme hledali příběh, který by 
koncepčně i obsahově navazoval na jeho hodnoty. Návrhář Zac Posen provozuje multimilionovou módní značku, kterou 
vybudoval s pomocí své rodiny, a je nositelem silného osobního příběhu. Premiéra tohoto snímku v rámci největší 
české módní události se nám jeví jako ideální k tomu, abychom tento silný příběh představili domácí módní komunitě. 
Naší filozofií je přinášet do Čech a na Slovensko výjimečné projekty, které vznikají v osobní spolupráci s umělcem a 
přímo na míru instituce, s níž pracujeme. Samotný Zac Posen je premiérou v Paláci Lucerna nadšený,“ říká producent 
premiéry Milosh Harajda. 
 
Časopis Dolce Vita a producent Milosh Harajda na samotný závěr Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku  
uvedou celovečerní dokument House of Z. Premiéra proběhne ve spolupráci s kinem Lucerna v pátek 23. března 
2018. Předprodej vstupenek probíhá na pokladně kina a na http://www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-
68/stranka-2745/film-214796 
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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. 
 
 
 
 
PRESS RELEASE 

 
March 9th, 2018 

 
A movie premiere at the final evening of Mercedes-Benz Prague Fashion Week: documentary House of Z 
introduces the extraordinary life story of American designer Zac Posen 
 
The closing evening of Mercedes-Benz Fashion Week Prague on Friday, March 23rd, 2018 will belong to the American 
fashion star named Zac Posen. Dolce Vita magazine and producer Milosh Harajda will introduce in cooperation with 
Lucerna cinema a premiere of the feature-length documentary House of Z. 
 
Renowned fashion designer Zac Posen is running his own fashion brand, is a judge of American reality show Project 
Runway and dresses stars such as Michelle Obama, Reese Witherspoon, Uma Thurman and Gwyneth Paltrow for the 
red carpet. With his masterpiece, a magical light-up gown worn by actress Claire Danes at the Met Gala in 2016, the 
designer has finally won the attention of the media around the world. 
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The story of a talented boy, whose vision, determination and family support led him to the very top of the fashion 
industry, inspired journalist and director Sandy Chronopoulos, who decided to adapt the subject for the movie screens 
and to reveal also the dark side of the fashion business. “In the fashion world as in cinema, the only thing more exciting 
than a spectacular crash-and-burn is the ensuing comeback,” wrote Variety magazine after the world premiere of 
House Of Z at last’s year Tribeca film festival. This clearly points to the script of the film that reveals Posen’s way to 
the top followed by a steep fall. The viewer becomes a witness of the harsh reality hidden beneath the shiny veneer and 
Posen’s open confession and perseverance can be a motivation for many creative souls around the world. 
 
“After the premiere of the Dancer documentary last year at the National Theater with Sergei Polunin, we were looking 
for a story that would conceptually and content-wise share similar values. Zac Posen runs a multi-million-dollar 
fashion brand that he has built with the help of his family and has a strong personal story. The premiere of his portrait 
as part of the biggest Czech fashion event seems ideal to introduce this powerful story to the local fashion community. 
Our philosophy is to bring to the Czech Republic and to Slovakia exceptional projects that are created in personal 
cooperation with the artist and directly made-to-measure for the institution we work with. Zac Posen himself is excited 
with a premiere of House of Z at Lucerna Palace,” says producer Milosh Harajda. 
 
Dolce Vita Magazine and producer Milosh Harajda will introduce a premiere of a documentary House of Z for 
the closing night of the Mercedes-Benz Prague Fashion Week. The premiere in cooperation with Lucerna 
Cinema will take place on Friday March 23rd. Tickets are on presale directly at the cinema and on 
http://www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/stranka-2745/film-214796 
 
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 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 
 
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. 
 


