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Již druhým rokem máme možnost sledovat tvorbu nejvýznamnějších

českých a slovenských návrhářů v pravidelných půlročních intervalech. Tato
návrhářům umožňuje prezentovat své kolekce v jejich sezónní úplnosti, vysílá
rovněž i důležitý signál o píli a stabilitě zdejší designérské scény. Neboť ač
módu jistě vnímáme v jejích estetických kvalitách, vždy zůstane především
obchodním artiklem. Sebekvalitnější a sebepůsobivější móda zůstane totiž
módou životaschopnou jedině tehdy, najde-li si své kupce a zákazníky, kteří
se k ní budou opakovaně vracet.
Součástí letošní jarní edice je proto nově i oficiální showroom,
v němž si mohou nákupčí, novináři, stylisté, ale i laická veřejnost prohlédnout
kompletní kolekce všech návrhářů, jejichž přehlídky měli možnost během
celého MBPFW zhlédnout. Stejně tak je na byznysovou stránku módy
zaměřena i celodenní konference za účasti mnoha zahraničních profesionálů
sestávající z celkem čtyř diskuzních panelů, které nabídnou detailní pohled
na módní byznys jako takový. Věříme, že všechny novinky a inovace, které
březnový MBPFW přináší, přivítáte a oceníte.
Ze všeho nejvíce Vám však, milí přátelé krásy a dobrého designu,
přejeme, ať Vám jarní edice našeho „weeku“ přinese spoustu radosti
a příjemných zážitků!
EN

This is the second year we’ve been able to regularly follow the work

of the most important Czech and Slovak designers every six month. Such
regularity is crucial to the entire designers’ community. Not only does it enable
the designers to present their collections in their seasonal completeness,
it also sends out a signal about hard work and a stability of the local design
scene. Despite the fact we perceive the aesthetic values of fashion, it is and
it always will be a business article. No matter how high the fashion’s quality is
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or how great impression it makes, it will be viable only provided it finds its
buyers and customers who will repeatedly come back to it.
Therefore this year’s spring edition newly contains an official
showroom offering complete collections of all designers whose catwalk
shows are presented during the entire MBPFW, to buyers, journalists,
stylists as well as the public. The business side of fashion will be addressed
at an all-day conference attended by many international professionals and
comprising four discussion panels, which will offer a detailed look into
fashion business as such. We believe that you will welcome and appreciate
everything new and innovating March MBPFW brings.
But most importantly, we hope that the spring edition of our
“week” will bring you, dear friends of beauty and good design, a lot of joy
and pleasant experiences!

Lukáš Loskot
CEO
Mercedes-Benz Prague Fashion Week
Václav Dejčmar
Producent
Producer
Czechoslovak Models
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CZ
S návrháři Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku F/W16 jsme si pro jejich profily v MBPFW
F/W16 GUIDE tentokrát zahráli malou hru. Připravili jsme pět okruhů vždy po třech otázkách a nechali
jsme je losovat. Na co by se zeptali Rafa Simonse a v jakém historickém období by chtěli žít? Všechny
odpovědi najdete na následujících stránkách. Vybrané pak na našem Instagramu @mbpfw.
EN
We played a little game with Mercedes-Benz Prague Fashion Week F/W16’s designers to write
their profiles for MBPFW F/W16 GUIDE. We prepared five groups of questions, three in each group,
and asked them to draw one. What would you ask Raf Simons about and which historical period
would you like to live in? You will find their answers on the following pages. We've posted the selected
ones on our Instagram @mbpfw.

F/W16

Designers

CZ

Historické období, ve kterém bych chtěla žít a tvořit. Současnost.

Co nejneobvyklejšího mě inspirovalo. Nerozlišuji, jestli je to obvyklé, nebo
neobvyklé. Inspiruje mě tak nějak vše. Kdybych mohla obléct kohokoli na
světě, vybrala bych si… Davida Bowieho. Tři podstatná jména, která vystihují
moji tvorbu. Ticho, zmatek, kontrast. Trendy jsou dnes… nic.
EN

A historical period I’d like to live and work in. The present. The most

unusual thing I’ve been inspired by. I don’t really care whether it’s unusual or
not. I can be inspired by just about anything. Were I to dress anybody in the
world, I would choose… David Bowie. Three nouns that epitomize my work.
Silence, chaos, contrast. Trends today are… nothing.
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Denisa Nová DNB

CZ
Historické období, ve kterém bych chtěla žít a tvořit. Začátek 19. století, v době, kdy se
uvolňovalo dámské oblečení a začaly vznikat nové druhy oděvu. Kdo mě v životě nejvíc ovlivnil.
Alexander McQueen. Byl to největší návrhář své doby. Pořád objevoval něco nového, to je i můj
záměr. Návrhář — žijící, nebo ne —, se kterým bych chtěla jít na večeři. Opět Alexander McQueen.
Tím že odešel, ve mně zanechal velké prázdno. Zeptala bych se ho na inspirace a pocity při tvorbě.
Tři podstatná jména, která vystihují moji tvorbu. Elegance, střih, dřina. Móda je důležitá, protože…
nám umožňuje najít svůj styl a svým stylem můžeme ukázat — a nechat absolutně vyznít — naši
osobnost.
EN
A historical period I’d like to live and work in. The beginning of the 19th century, the time
when women’s clothes were becoming less restricted and new kinds of clothes appeared. Who has
been the greatest influence on my life. Alexander McQueen. It was the greatest designer of his time.
He kept discovering new things, which is
something we share. A designer — alive or
not — I’d like to take out for dinner. Alexander
McQueen again. His demise left a huge hole
inside me. I’d ask him about his inspiration
and how did he feel when he was working.
Three nouns that epitomize my work. Elegance, cut, hard work. Fashion is important because…
It enables us to find our own style through which we can show — and express in its entirety — our
personality.
Kateřina Geislerová
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CZ
Kolekce, která mi zůstala v paměti. První kolekce Rafa Simonse pro Dior, protože byla úplně
jiná a nastavila nový směr. Zkušenost, která mě nejvíc ovlivnila. Práce pro italskou módní značku,
protože mě naučila, jak funguje celý systém módního byznysu od tvorby až po prodej. Kdybych mohl
obléct kohokoli na světě, vybral bych si… Tildu Swintonovou. Je to člověk androidního typu, takový
styl se mi líbí. Tři citoslovce, která pro mě vystihují módu / módní svět. Ach, och, ou. Móda je důležitá,
protože… je ikonografickou částí daného člověka, jejího nositele.
EN
A collection that has stuck in my mind. Raf Simons’s first collection for Dior because it was
totally different and it pointed into a new direction. An experience that has affected me the most.
Working for an Italian fashion brand as it’s taught me how the entire fashion business operates —
from creations to sales. Were I to dress anybody in the world, I would choose… Tilda Swinton. She is
an android type of person and I like this style. Three interjections that epitomize fashion/the world of
fashion… Oh, ah, ow. Fashion is important because… it’s an iconographic part of a particular person,
its wearer.

CZ

Kdybych měla být art directorem legendární značky, byla by to…

Sportovní značka Supreme. Baví mě poslední dobou nové technologie
v odívání, a tam bych se určitě i hodně naučila. Zkušenost, která mě nejvíc
ovlivnila. Všechny zážitky z extrémní přírody — oceán, velké vlny, věci,
z kterých jde až strach. Návrhář — žijící, nebo ne —, se kterým bych chtěla
jít na večeři. Jakube Polanko, půjdeš se mnou na večeři? Tři citoslovce,
která pro mě vystihují módu / módní svět. Rrrrr, tsss, bum. Móda je důležitá,
protože… jinak bychom chodili nahatý.
EN

Were I to be the art director of a legendary brand, it would be…

sports brand Supreme. I’ve been interested in new technologies in clothing
lately and I’d definitely learn a lot there. An experience that has affected
me the most. All extreme nature experiences — the ocean, great waves,
everything that is frightfully frightening. A designer — alive or not — I’d like
to take out for dinner. Jakub Polanka, would you like to go for dinner with
me? Three interjections that epitomize fashion/the world of fashion. Rrrrr,
tsss, bang. Fashion is important because… we would walk around stark
naked otherwise.
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lukas machacek

2
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odivi

CZ

Kolekce, která mi zůstala v paměti. Poslední kolekce Gucci,

překvapila mě svojí divokostí a barevnou paletou. Kdo mě v životě nejvíc
ovlivnil. Strašně moc lidí, které potkávám. Jednoho říct nedokážu. Jedna
věc, na kterou bych se zeptala Rafa Simonse. Zajímalo by mě, co se vážně
stalo, proč odešel ze značky Dior. Tři citoslovce, která pro mě vystihují
módu / módní svět. Och, ach. Třetí mě nenapadá… Móda je důležitá,
protože… nás obléká.
EN

CZ
Kolekce, která nám zůstala v paměti. Podzim/zima 2015, protože byla úplně jiná, než ty
předchozí. Co nejneobvyklejšího nás inspirovalo. Reinkarnace, divní lidé okolo nás, prdelky psů.
Návrhář — žijící, nebo ne —, se kterým bychom chtěli jít na večeři. Vivienne Westwood. Baví nás její
přístup a její dvě tváře — ženy rebelky a ženy matky. A pak Alexander McQueen. Tři slovesa, která
vystihují proces tvorby kolekce. Hádat se, jíst, komunikovat. Móda je důležitá, protože… dotváří
člověka.
EN
A collection that has stuck in our mind. Fall/winter 2015 because it was completely different
from the previous ones. The most unusual thing we’ve been inspired by. Reincarnation, odd
people around us, dogs’ bums. A designer — alive or not — we’d like to take out for dinner. Vivienne
Westwood. We love her approach and her two faces — a female rebel and a woman and mother.
And Alexander McQueen. Three verbs epitomizing a collection’s genesis. To argue, to eat, to
communicate. Fashion is important because... it completes a person.

A collection that has stuck in my mind. The last

Gucci’s collection surprised me by its wildness and colours. Who has
been the greatest influence on my life. A lot of people I meet. I can’t name
one. One thing I would like to ask Raf Simons about. I’d like to know what
really happened, why he left Dior. Three interjections that epitomize
fashion/the world of
one… Fashion is important

Zuzana Kubíčková

2
2

fashion… Oh, ah. I can’t think of a third
because… it dresses us.
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LAFORMELA

CZ
Kdybych měla být art directorem legendární značky, byla by to… CHANEL. Co nejneobvyklejšího
mě inspirovalo. Hláška z dětského seriálu. Kdybych mohla obléct kohokoli na světě, vybrala bych si…
Kohokoli, nedělám rozdíly. Tři slovesa, která vystihují proces tvorby kolekce. Přemýšlení, snění, bytí.
Česká móda, to je… spojení dvou slov, která k sobě skvěle ladí.
EN
Were I to be the art director of a legendary brand, it would be… CHANEL. The most unusual thing
I’ve been inspired by. A catch-phrase from a children’s programme. Were I to dress anybody in the world,
I would choose… Anybody, I don’t make distinctions. Three verbs epitomizing a collection’s genesis.
Thinking, dreaming, being. Czech fashion, that’s… it’s a phrase consisting of two words that match
perfectly.

CZ
Historické období, ve kterém bych chtěl žít a tvořit. Teď. Neumím si představit, že bych tvořil
v jiném období nebo vedle jmen jako Worth nebo Balenciaga… Kdo mě v životě nejvíc ovlivnil. Ženy,
které prošly mým životem. Učitelky, kamarádky, sestra. Ale také děda Janek, kterému je teď 95 let
a stále jezdí autem, hraje bridge a je zamilovaný do svojí hospodyně. Návrhář — žijící, nebo ne —, se
kterým bych chtěl jít na večeři. Hussein Chalayan, a zeptal bych se ho na jeho inspirační zdroje a kde
hledá sílu stále tvořit. Jestli to má vůbec ještě smysl dál vyvíjet a hledat souvislosti, šokovat. Tři
citoslovce, která pro mě vystihují módu / módní svět. Wau, pfrrr, pche. Móda je důležitá, protože…
posouvá, vystihuje identitu, komunikuje, dělá lidi krásně ošklivými a ošklivě krásnými, baví mě.
A po jídle je to další věc, kterou musíme řešit, abychom přežili.
EN
A historical period I’d like to live and work in. Now. I can’t imagine working at a different
time or alongside Worth or Balenciaga… Who has been the greatest influence on my life. Women
in my life. Teachers, friends, my sister. Also Grandpa Janek, who is 95 and still drives, plays bridge
and is in love with his housekeeper. A designer — alive or not — I’d like to take out for dinner. Hussein
Chalayan, I’d ask about his inspiration and where does he find the strength to continue working
and if he thinks it’s still worthwhile to keep creating, searching for connections, shocking. Three
interjections that
epitomize fashion/the world of fashion. Wow, pfrrr, pah. Fashion is
important because…
it shifts, expresses identity, communicates, makes people
beautifully ugly and
uglily beautiful, I enjoy it. Besides food, it’s yet another thing we
need to take care of to survive.

Tiqe by Petra Balvínová
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PAVEL BREJCHA

CZ
Za Pietro Filipi odpovídal návrhář pánské kolekce značky Vladimír Staněk. Historické
období, ve kterém bych chtěl žít a tvořit. 20. a 30. léta 19. století, kdy byl pánský oděv na vrcholu,
z čehož dodnes čerpáme. Kdo mě v životě nejvíc ovlivnil. Moje prababička, která mě podporovala
a věřila tomu, co umím. Kdybych mohl obléct kohokoli na světě, vybral bych si… Kohokoli, jen ne
sám sebe — jsem jediná osoba, kterou neumím obléct. Tři podstatná jména, která vystihují moji
tvorbu. Muž, elegance a nadčasovost. Móda je důležitá, protože… Skrze ni dokážeme vyjádřit svoji
osobnost, kdo jsme.
EN
Vladimír Staněk, the brand's menswear designer, answered for Pietro Filipi. A historical
period we’d like to live and work in. The 1820s and 1830s when men’s clothes were at its absolute
peak; we still draw on this period today. Who has been the greatest influence on my life. My great
Grandma, because she supported me and believed in what I could do. Were I to dress anybody in
the world, I would choose… Anybody but myself — I’m the only person I don’t know how to dress.
Three nouns that epitomize my work. A man, elegance, and timelessness. Fashion is important
because… it enables us to express our personality, who we are.
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Pietro Filipi created by designers

CZ
Historické období, ve kterém bych chtěla žít a tvořit. Nedokážu si moc představit, že bych
měla žít někdy jindy. Ale když už, tak by to byl až pravěk. Kdo mě v životě nejvíc ovlivnil. Ovlivňují mě
energie lidí. Vždy jsem byla s někým, kdo mi pomohl se posunout dál. Zamilovala jsem se vždycky
do kluka, který to třeba vůbec nevěděl, a já jsem si kolem toho i pět let tvořila vlastní svět. Návrhář —
žijící, nebo ne —, se kterým bych chtěla jít na večeři. Yves Saint Laurent. Tři slovesa, která vystihují
proces tvorby kolekce. Vidět, slyšet, cítit. Trendy jsou dnes… žádné.
EN
A historical period I’d like to live and work in. I can’t really imagine living in a different time
period, however, for the sake of the argument, it would have to be the prehistoric times. Who
has been the greatest influence on my life. I am influenced by people’s energy. I’ve always been
with someone who was helping me to move on. I’ve always fallen in love with a boy who might not
even be aware of it and I’d spend up to five years building my own world around the whole thing.
A designer — alive or not — I’d like to take out for dinner. Yves Saint Laurent. Three verbs epitomizing
a collection’s genesis. To see, to hear, to feel. Trends today are… non-existent.
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Monika Drápalová

CZ
Kolekce, která mi zůstala v paměti. Kolekce z polštářů od Viktora a Rolfa. Kdo mě v životě
nejvíc ovlivnil. Člověk asi ne, řekla bych, že mě ovlivnil sám celý život. Jedna věc, na kterou bych se
zeptala Rafa Simonse. Samozřejmě by mě nejvíc zajímalo, co stálo za jeho odchodem z Dioru, ale
dovedu si představit, kolikrát už na to musel oficiálně odpovídat. Raději bych se ho zeptala, kam
se chystá na dovolenou. Tři podstatná jména, která vystihují moji tvorbu. Éteričnost, kreativita,
minimalismus. Česká móda, to je… kreativita, spousta talentů, ale chybějící zásadní složky módního
průmyslu.
EN
A collection that has stuck in my mind. Viktor and Rolf’s pillow collection. Who has been
the greatest influence on my life. Probably not a person, I’d say I’ve been influenced by life itself.
One thing I would like to ask Raf Simons about. Naturally, I’d really like to know what was behind his
departure from Dior. However, I can imagine the number of times he’s had to officially answer this
question. So I’d ask him about his holiday plans. Three nouns that epitomize my work. Ethereality,
creativity, minimalism. Czech fashion, that’s … creativity, lots of talents, but missing fundamental
parts of fashion industry.
CZ
Historické období, ve kterém bych chtěl žít a tvořit. V pravěku, kde bylo největší spojení
s přírodou. Co nejneobvyklejšího mě inspirovalo. Neinspirují mě vyloženě věci, takže ani nic
neobvyklého. Návrhář — žijící, nebo ne —, se kterým bych chtěl jít na večeři. Giorgio Armani,
vizionář, umělec a byznysmen, který zvládl všechno dokonale propojit. Tři podstatná jména, která
vystihují moji tvorbu. Příroda, materiál, střih. Česká móda, to je… docela v pohodě už.
EN
A historical period I’d like to live and work in. The prehistoric times, when our connection to
the nature was the
closest. The most unusual thing I’ve been inspired by. I’m not inspired
by specific things
and by nothing unusual either. A designer — alive or not — I’d like to
take out for dinner.
Giorgio Armani, a visionary, artist and a businessman, who was able
to connect everything seamlessly. Three nouns that epitomize my work. Nature, material and cut.
Czech fashion, that’s… quite alright now.
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ether
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LUKAS LINDNER

CZ
Kolekce, která mi zůstala v paměti. V hlavě mám hlavně minulou kolekci, protože bych rád
opravil některé chyby. A pak tu budoucí, na které zrovna dělám. Kdo mě v životě nejvíc ovlivnil. Nejvíc
mě ovlivnili maminka s tatínkem. A to jednoduše proto, že jsou to maminka a tatínek. Jedna věc, na
kterou bych se zeptal Rafa Simonse. Chtěl bych se ho zeptat asi úplně na vše. Od jeho minulosti až po
vizi budoucnosti, jeho sny, jeho opravdový názor na fashion systém, jeho dětství, co rád jí, s kým spí.
Tři citoslovce, která pro mě vystihují módu / módní svět. wau, au, jupí. Trendy jsou dnes… …na h***o.
EN
A collection that has stuck in my mind. I still have the last collection on my mind since I’d like
to correct some mistakes there. And then the next one I’m currently working on. Who has been the
greatest influence on my life. I’ve been influenced the most by my mum and dad simply because
they’re my mum and dad. One thing I would like to ask Raf Simons about. I'd like to ask him about
absolutely everything. Abour his past and the vision of future, his dreams, his real opinion on the
fashion system, his childhood, what does he like to eat, who does he sleep with. Three interjections
that epitomize fashion/the world of fashion. wow, ouch, yippee. Trends today are… …sc***d.

CZ

Historické období, ve kterém bychom chtěly žít a tvořit. Dnes. Co

nejneobvyklejšího nás inspirovalo. Kudlanka nábožná. Kdybychom mohly
obléct kohokoli na světě, vybraly bychom si… samy sebe. Tři citoslovce,
která pro nás vystihují módu / módní svět. Uf, ach jo, ach. Móda je důležitá,
protože… je to součást kultury.
EN

A historical period we’d like to live and work in. Today. The most

unusual thing we’ve been inspired by. Praying mantis. Were we to dress
anybody in the world, we would choose… us. Three interjections that
epitomize fashion/the world of fashion... Phew, oh well, oh. Fashion is
important because… it’s part of our culture.

3
0
chatty
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Jakub Polanka

VAN GRAAF
Junior
Talent
2016

CZ

EN

Mercedes-Benz Prague Fashion Week

Mercedes-Benz Prague Fashion Week introduces

představuje novou soutěž pro mladé české a slovenské

a new competition for young Czech and Slovak designers

designéry do 26 let VAN GRAAF Junior Talent 2016. Soutěž

under 26 called VAN GRAAF Junior Talent 2016. The

se skládá ze dvou pomyslných částí — jedna proběhne

competition comprises two parts — one will take place

v březnu během aktuální edice F/W16, druhá pak na

in March at the current F/W 16 edition and the second at

zářijovém MBPFW S/S17.

September MBPFW S/S17.
The first part of the competition called VAN

První část soutěže s názvem VAN GRAAF Junior
Talent Selection představí nesezónní — capsule — kolekce

GRAAF Junior Talent Selection will present non — season —

čtyř finalistů, jimiž jsou studenti UMPRUM Natalie

capsule — collections of four finalists, UMPRUM (Academy

Dufková, duo Daniela Pešková & Filip Jakab, student

of Arts, Architecture and Design in Prague) students Natalie

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jan Černý a studentka

Dufková, duo Daniela Pešková & Filip Jakab, Tomáš Baťa

umělecké univerzity ArtEZ v nizozemském Arnhemu Klára

University in Zlín student Jan Černý and ArtEZ Institute

Válková. Vítěz vyhlášený na konci přehlídkového bloku

of the Arts in the Netherlands student Klára Válková. The

v neděli 20. března v 17 hodin získá 30.000 korun na další

winner will be announced at the end of catwalk shows on
Sunday, 20 March at 17.00 and will receive CZK 30,000,—

kolekci, PR podporu ze strany MBPFW.

for his/her next collection and MBPFW’s PR support.

Mimo to pak získá „VAN GRAAF Junior Talent

Moreover, he or she will also receive “the VAN

Card“, tedy „divokou kartu“, která mu zajistí místo na
dalším MBPFW S/S17. Na něm se bude prezentovat již

GRAAF Junior Talent Card”, a “wild card” which will ensure

plnohodnotnou sezónní kolekcí mezi dalšími českými

his/her place at the next MBPFW S/S17. There s/he will

návrhářskými esy.

present a full-blown season collection together with other
Czech design aces.

Soutěž pro začínající tvůrce se koná v rámci

It is the third competition for starting designers

Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku již potřetí. Po
záštitě automobilky Mercedes-Benz v minulém roce se

organized during Mercedes-Benz Prague Fashion Week.

do podpory mladých talentů vložila společnost VAN

Following last year’s Mercedes Benz’s patronage, this

GRAAF, jejíž obchodní dům na Václavském náměstí přináší

year’s competition is held under the auspices of the VAN

od roku 2010 do Prahy individuální servis a značkovou

GRAAF company, whose flagship store on Wenceslas

módu vysoké kvality značek, jako jsou Boss, Marc Cain

Square has been bringing fascinating fashion experience

nebo Polo Ralph Lauren.

and brand names of the highest quality, eg Boss, Marc Cain
or Polo Ralph Lauren to Prague since 2010.

Klára Válková

Jan Černý

Filip Jakab & Daniela Pešková

Natalie Dufková
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VAN GRAAF JUNIOR TALENT 2016

Re-see
Showroom
supported by Nespresso

CZ

EN

Aktuální edice Mercedes-Benz Prague Fashion

The current edition of Mercedes-Benz

Weeku F/W16 opět posiluje svoji byznysovou stránku

Prague Fashion Week F/W16 strengthens the business

a svůj přínos pro odbornou veřejnost. První oficiální

side of things and its contribution to the professionals

showroom s názvem Re-see Showroom supported

again. The first official showroom called Re-see

by Nespresso doplní přehlídkovou prezentaci o tu

Showroom supported by Nespresso will complement the

„zblízka“. Celodenní akce nabídne designérům možnost

catwalk show with “a close up”. The all-day event will

představit svou tvorbu nákupčím, novinářům, stylistům

provide designers with the opportunity to present their

i široké veřejnosti do nejmenšího detailu, a to právě nad

work to buyers, journalists, stylists as well as the general

šálkem prémiové kávy Nespresso.

public in great detail while enjoying a cup of premium
Nespresso coffee.

Prostor pro showroom poskytla umělecká galerie

The Kvalitář gallery provided the

Kvalitář, jejíž jedinečný koncept spočívající v tom, že
různé umělecké disciplíny se mají doplňovat a vzájemně

showroom’s venue. The gallery’s unique conception

podporovat, ladí s pojetím pražského módního týdne.

of various disciplines complementing and supporting

Kvalitář tak nabídne konfrontaci současné módy se

each other corresponds greatly to the Prague fashion

současným uměním. Aktuální kolekce návrhářů budou

week’s approach. Kvalitář will offer a confrontation

totiž instalovány v sálech, kde bude ve stejnou dobu

of contemporary fashion with contemporary art as

probíhat bilancující autorská výstava Michala Škody,

designers’ current collections will be installed in halls

hlavního kurátora Domu umění města České Budějovice.

where a retrospective of Michal Škoda, the head curator
of the House of Art in České Budějovice, will be opened

Re-see Showroom supported by Nespresso se

at the same time.

koná v pondělí 21. března od 11 do 19 hodin v galerii

Re-see Showroom supported by Nespresso will

Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1. Vstup je zdarma.

take place on Monday, 21 March between 11 am and 7 pm
at the Kvalitář gallery, Senovážné náměstí 17, Praha 1.
Admission free.
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Business
Forward
Forum
by ČEZ & Forbes

CZ

EN

Po úspěšných přednáškách s významnými

Following successful talks with important guests

hosty Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, jakými

of Mercedes-Benz Prague Fashion Week — journalist

byli novinářka Jessica Michaultová nebo stylista a talent

Jessica Michault or Vogue Italia‘s stylist and talent

scout italského Vogue Alessandro Buzzi, přichází MBPFW

scout Alessandro Buzzi, MBPFW introduces a new wider

s novou, rozšířenou platformou. Odborná mezinárodní

platform. An international professional conference called

konference nazvaná Business Forward Forum by ČEZ

Business Forward Forum by ČEZ & Forbes will provide

& Forbes ještě více podpoří profesionální a obchodní

even more support to the professional and business

zaměření celé akce a snahu o restart módního průmyslu

focus of the entire event and to the effort to restart Czech

v Česku.

fashion industry.
The all-day forum will offer a global as well

Celodenní fórum poskytne globální i lokální
pohled na obchod s módou a designem. Ve čtyřech

as local view of fashion and design business. Four

diskuzních panelech složených z českých i zahraničních

panel discussions comprising Czech and international

osobností nabídne 360° pohled na aktuální témata

personalities will offer a 360° view of fashion

módního odvětví, pokusí se reflektovat poslední vývoj

industry’s current topics; they will attempt to reflect its

i předpovědět nejbližší budoucnost.

latest development and to predict its nearest future.
Four panel discussions will concentrate on

Čtyři panelové diskuze se zaměří na čtyři
základní kroky módního podniku k úspěchu — zajištění

fashion industry’s four basic steps towards success —

produkce, investice a financování, PR a konečný prodej.

ensuring production, investments and funding, PR

Každý z panelů se pak vyjádří ke konkrétní otázce.

and the final sale. Each panel will address a particular

V případě produkce se bude jednat o obnovení tradice

question. Production will deal with the question of

českého oděvního průmyslu a nové příležitosti. Diskuze

the renewal of Czech textile industry’s tradition and

o financích a investicích, kterou si bere pod křídla

new opportunities. The discussion on funding and

magazín Forbes a jeho šéfredaktor Petr Šimůnek, se

investments, which will be taken under the Forbes

bude věnovat založení nové značky i ve vztahu k dnešní,

magazine’s and its editor-in-chief Petr Šimůnek’s wing,

digitální éře. PR panel se zaměří na sociální média

will deal with establishing a new brand in relation to the

a digitální komunikaci, které v posledních letech změnily

digital era of today. The PR panel will focus on social

pravidla hry módního byznysu, na což plynule naváže

media and digital communication, which have changed

poslední debata o prodeji zaměřená na e-commerce

the fashion business game entirely over the past few

i nedávné změny celého obchodního řetězce

years; it will be closely followed by the last debate about

nastartované značkou Burberry.

sales focussing on e-commerce and recent changes in
the entire retail chain started by the Burberry brand.

Stejně jako v minulosti se na nadcházející

As before, the conference will welcome

konferenci představí v roli mluvčích významní
mezinárodní profesionálové, jako je například bývalá

important international professionals in roles of speakers,

redaktorka Vogue.co.uk a aktuální přispěvatelka

such as Jessica Bumpus, renown fashion journalist,

The New York Times nebo Nowfashion.com Jessica

former Vogue.co.uk editor currently contributing to

Bumpusová, světoznámé projekty jako International

Nowfashion & The International New York Times, and

Woolmark Prize nebo také zástupci úspěšných českých

worldwide known projects like International Woolmark

značek Tonak nebo Pietro Filipi.

Prize, as well as representatives of successful Czech
brands Tonak or Pietro Filipi.

Partnery konference jsou skupina ČEZ, magazín

The conference partners are ČEZ GROUP,

Forbes a hotel Emblem. Konference se uskuteční v pátek
18. března v prostorách The Chemistry Gallery od 10 do

Forbes magazine and the Emblem hotel. The conference

17 hodin a vstup na ni je zdarma po předchozí registraci

will be held on Friday, 18 March on the premises of The

(viz www.mbpfw.com).

Chemistry Gallery between 10 am and 5 pm, admission
free after a previous registration (more on
www.mbpfw.com).
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA / THE PROGRAMME IS SUBJECT TO CHANGE

Program
přehlídek /
Shows
schedule

Události označené
červenou značkou
„MAP POINT“

čtvrtek /
Thursday
17/3/2016

pátek /
friday
18/3/2016

Sobota /
Saturday
19/3/2016

Neděle /
Sunday
20/3/2016

najdete na mapě
F/W16 Miniguide. /
Find the events

16:00 LAFORMELA /
LUKAS LINDNER

marked with a red
“MAP POINT”
on the F/W16
Miniguide’s map.

18:00 ODIVI/ETHER

F/W16

18:00 LUKAS MACHACEK/
CHATTY

19:00 ZUZANA KUBÍČKOVÁ /
Tiqe by Petra
Balvínová

17:00 VAN GRAAF Junior
Talent Selection:
NATALIE DUFKOVÁ/
DANIELA PEŠKOVÁ
& FILIP JAKAB/
JAN ČERNÝ/
KLÁRA VÁLKOVÁ

19:00 PIETRO FILIPI CREATED
by DESIGNERS

20:00 HENRIK VIBSKOV FW16
by The Room by
Basmatee
(na speciální pozvánky/
by special invitation
only)

21:00 Pavel Brejcha/
Denisa Nová DNB

Pokud není uvedeno jinak, přehlídky jsou
CZ
přístupné na pozvání, akreditace, STANDING a VIP
vstupenky. VIP vstupenky platí i na akce uvedené
jako na speciální pozvánky.
*Akce Henrik Vibskov F/W16 vznikla ve
spolupráci s obchodem The Room by Basmatee,
concept storem s pánskou módou. Představení
kolekce F/W16 je pořádáno u příležitosti uvedení
aktuální kolekce na jaro/léto 2016 do obchodu.
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If not stated otherwise, all shows are
EN
open for guests with invitations, accreditations,
STANDING and VIP tickets. VIP tickets also apply
to events marked as by ”special invitation only“.
*The Henrik Vibskov F/W16 event has
been organized in collaboration with The Room
by Basmatee, a menswear concept store. The
presentation of the F/W16 collection will be
held on the occasion of the store’s launch of
the spring/summer 2016 collection.

Všechny přehlídky
se konají na adrese/
All shows are held at:
Ateliéry Strahov
(Ateliér A1), roh Vaníčkovy
a Olympijské
160 00 Praha 6
MAP POINT 1

21:00 Monika Drápalová /
Kateřina
Geislerová

21:00 JAKUB POLANKA

3
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21:00 Proč ne?!
Cocktail for Tereza
Maxová Foundation
& MBFW Madrid
Guest Show
(na speciální pozvánky/
by special invitation
only)

PROGRAM PŘEHLÍDEK / SHOWS SCHEDULE

Hlavní
program /
Main
programme

F/W16

Události označené
zelenou značkou
„MAP POINT“

STŘEDA/
WEDNESDAY
16/3/2016

pátek/
friday
18/3/2016

20:00—23:00

10:00—17:00

najdete na mapě
F/W16 Miniguide. /
Find the events
marked with
a green “MAP POINT”
on the F/W16
Miniguide’s map.

MBPFW OFFICIAL OPENING
COCKTAIL
supported by Harper‘s Bazaar
(na pozvánky / by invitation only)
Lokace / Venue:
Cafe~Cafe, Rytířská 10, Praha 1
MAP POINT 4
www.mbpfw.com

Sobota /
Saturday
19/3/2016
23:00—05:00

BLUE PAPER PARTY
dress code: high waisted
line-up: DJ V! (Oozlum), DJ Lumier
(vstupenky na místě / tickets at the door)
Lokace / Venue:
Groove Bar, Voršilská 6, Praha 1
MAP POINT 5
www.bluepaper.cz

BUSINESS FORWARD FORUM
by ČEZ & FORBES
více na straně 37 / see more on page 37
(vstup volný / free entry)
Lokace / Venue:
The Chemistry Gallery, Bubenská 1, Praha 7
MAP POINT 2
www.mbpfw.com
Po úspěšných přednáškách s významnými hosty
CZ
Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, jakými byli
novinářka Jessica Michaultová nebo stylista a talent scout
italského Vogue Alessandro Buzzi, přichází MBPFW s novou,
rozšířenou platformou. Odborná mezinárodní konference
nazvaná Business Forward Forum by ČEZ & Forbes ještě více
podpoří profesionální a obchodní zaměření celé akce a snahu
o restart módního průmyslu v Česku.
Celodenní fórum poskytne globální i lokální pohled
na obchod s módou a designem. Ve čtyřech diskuzních
panelech složených z českých i zahraničních osobností
nabídne 360° pohled na aktuální témata módního odvětví,
pokusí se reflektovat poslední vývoj i předpovědět nejbližší
budoucnost.
Partnery konference jsou skupina ČEZ, magazín
Forbes a hotel Emblem.
Following successful talks with important guests
EN
of Mercedes-Benz Prague Fashion Week — journalist
Jessica Michault or Vogue Italia’s stylist and talent scout
Alessandro Buzzi, MBPFW introduces a new wider platform.
An international professional conference called Business
Forward Forum by ČEZ & Forbes will provide even more
support to the professional and business focus of the entire
event and to the effort to restart Czech fashion industry.
The one-day forum will offer a global as well as local
view of fashion and design business. Four panel discussions
comprising Czech and international personalities will offer
a 360° view of fashion industry’s current topics; they will
attempt to reflect its latest development and to predict its
nearest future.
The partners of the conference are ČEZ GROUP,
Forbes Magazine and the Emblem Hotel.

pondělí /
monday
21/3/2016
11:00—19:00

RE-SEE SHOWROOM
supported by Nespresso

4
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více na straně 35 / see more on page 35
(vstup volný / free entry)
Lokace / Venue:
Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1
MAP POINT 3
www.mbpfw.com
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HLAVNÍ PROGRAM / MAIN PROGRAMME

modrou značkou
„MAP POINT“

najdete na mapě

F/W16 Miniguide. /
Find the events
marked with

a blue “MAP POINT”
on the F/W16

Miniguide’s map.

		
#MBPFW BACKSTAGE
by ANEŽKA HOROVÁ

value of classical string music which will together with
the performer‘s action refer to a certain way of looking
for new modernism in „post apocalyptic“ times; it defines
what might follow the post era. Looking for one‘s roots
after a transformation, orientation in chaos, getting to
the core, defining the substance of objects all the way up
to the highest point of transcendence. All this by means
of fashion design and movement in space accompanied
by music.

Datum / Date:
16. března 2016, 11:00—13:00/
16th of March 2016, 11 AM—1 PM
Lokace / Venue:
s t o l e n, Radlická 50, Praha 5
MAP POINT 6
www.facebook.com/stolenstudio
Vernisáž uměleckých fotografií z backstage
CZ
přehlídek MBPFW.
The opening night of an exhibition of art MBPFW
EN
backstage photographs.

ODIVI × NOBODYLISTEN RELEASE

FASHION PERFORMANCE by ADO
Datum / Date:
16. března 2016, 16:00—18:00/
16th of March 2016, 4 PM—6 PM
Lokace / Venue:
La Gallery Novesta, Elišky
Krásnohorské 9, Praha 1
MAP POINT 7
www.lagallery.cz
Konceptuální performance-tanečně-hudebně
CZ
-pohybově gestické autorské představení designu oděvu
studentů ateliéru Designu a oděvu Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně ve spolupráci s vícero interprety. Výraznou
přidanou hodnotou bude živá nereprodukovaná klasická
smyčcová hudba, která tematicky odkazuje spolu s pohybovými prvky performerů na jisté hledání nové modernity
v „postapokalyptické“ době, respektive definuje to, co
by mohlo následovat za érou doprovázenou přívlastkem
post. Hledání kořenů po transformaci, orientace v chaosu, pronikání k jádru, definování substance věcí až po
nejvyšší metu transcendence. Všechno formou designu
oděvu a pohybu v prostoru za zvuku hudby.
The conceptual-dance-music-motion gestural
EN
author performance of students of the Fashion Design
department of Tomáš Baťa University in Zlín in cooperation with several interprets. There will be distinctive added

Datum / Date:
19. března 2016, 10:00—15:30/
19th of March 2016, 10 AM—3:30 PM
Lokace / Venue:
Café Jedna, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
MAP POINT 8
www.sustainablefashionday.cz
V programu Sustainable Fashion Day najdete jak
CZ
workshopy, tak prostor pro objevování, testování a nakupování. Přijďte se informovat o tom, co je to udržitelná
móda a jaké nabízí možnosti na českém trhu. Nebo se
rovnou přihlašte na workshop Efektivní šatník, kde vám
Kamila Vodochodská pomůže nastavit strategii šetrnou
k planetě, společnosti i vaší peněžence.
The Sustainable Fashion Day’s programme
EN
offers workshops as well as space for exploring, testing
and shopping. Come to find out what sustainable fashion
means and what the Czech market offers. Or register for
the Effective Wardrobe workshop straight away. Kamila
Vodochodská will help you set up an Earth, society and
your wallet-friendly strategy there.

	
Melissa + JEREMY SCOTT

4
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Datum / Date:
16.—18. března 2016
Opening party:
16. března 2016, 19:00
Otevírací doba
od 17. a 18. března:
13:00—17:00/
16th—18th of March 2016
Opening party:
16th of March 2016, 7 PM
Opening hours on the 17th
and the 18th of March:
1 PM—5 PM
Lokace / Venue:
Tajná / Top secret
www.odivi.cz/nobodylisten
ODIVI & NobodyListen. New Brand, New Stories.
CZ
Představení a pre-sales limitované STORY001. První ze
společných capsule kolekcí. Daleko od pravdy. Skrz ušní
bubínek. Každý kus se ve spojení s hudbou stává párem.
Chlupatý. Minimalismus. Kick & Snare.
ODIVI & NobodyListen. New Brand, New Stories.
EN
A presentation and pre-sales of limited STORY001. The
first of joint capsule collections. Far from truth. Through
the eardrum. Every piece becomes a couple through its
connection with music. Furry. Minimalism. Kick & Snare.

↰ úterý / tuesday

↰ středa / wednesday

F/W16

	
SUSTAINABLE FASHION DAY

↰ středa / wednesday

Události označené

↰ sobota / saturday

Doprovodný
program /
Side programme
vstup volný / free entry

Datum / Date:
22. března 2016, 11:00—19:00
(11:00—13:00 press preview,
13:00—19:00 pro veřejnost)/
22nd of March 2016, 11 AM—7 PM
(11 AM—1 PM press preview,
1 PM—7 PM open for public)
Lokace / Venue:
Denim Heads × BellaBrutta,
Konviktská 30, Praha 1
MAP POINT 9
www.bellabrutta.cz
Představení nejnovější kolaborace značky
CZ
Melissa, která tentokrát spojila síly s dalším světově
uznávaným módním tvůrcem, Jeremy Scottem. Přijďte si
očichat, osahat a nakoupit dlouho očekávanou novinku
do concept storu Denim Heads x BellaBrutta.
The presentation of the newest collaboration of
EN
the Melissa brand that joined its forces with another internationally renowned designer Jeremy Scott this time.
Come to smell, feel and buy the long awaited hot news to
the Denim Heads x BellaBrutta concept store.

DRY MILK of VIRGIN MARY & VICENA

Datum / Date:
23. března 2016, 19:00—22:00/
23rd of March 2016, 7 PM—9 PM
Lokace / Venue:
Koncept story, Řezáčovo náměstí 2, Praha 7
MAP POINT 11
www.konceptstory.cz
V rámci jarního MBPFW nabídne Koncept story
CZ
prostor svým hostům, kterými jsou Fashion kolektiv Dry
milk of virgin mary. Jejich tříměsíční POP-UP v mladém
showroomu vyvrcholí performativní přehlídkou, jejíž atmosféru dotvoří vizuální umělec Ondřej Vicena. Ve středu
23. 3. od 19 hodin dojde tedy na Řezáčově náměstí k symbióze mezi módou, hudbou a uměním. „V beztížném stavu
chutná totiž mléko nejlépe. Podívej se ven z okna a uvidíš
Mléčnou dráhu zase z trochu jiného úhlu pohledu.“
Ondřej Vicena & Kateřina Hynková & Mia Jadrna & Eliška
Knotková & Tereza Švolíková & Maria Nina Václavková
představují své společné myšlenky, které interpretují
každý svým osobitým způsobem, čímž vzniká různorodý
a zároveň harmonický celek.
During spring MBPFW, Koncept story will offer
EN
its premises to guests — a fashion group dry milk of virgin
mary. Their three-month POP-UP in the young showroom
will culminate with a performance show, the atmosphere
of which will be created by artist Ondřej Vicena. On Wednesday 23 March at 7 pm, Řezáčovo square will witness
a symbiosis of fashion, music and art. „Milk tastes the
best in a state of weightlessness. Take a look out of your
window and you‘ll see the Milky Way from a slightly different point of view.“ Ondřej Vicena & Kateřina Hynková &
Mia Jadrna & Eliška Knotková & Tereza Švolíková & Maria
Nina Václavková present their shared ideas, which they
interpret in their own unique ways, thus creating a varied
yet harmonious whole.

MBPFW UNOFFICIAL CLOSING PARTY
Datum / Date:
23. března 2016, 21:00—00:00/
23rd of March 2016, 9 PM—0 AM
Lokace / Venue:
Public Interest, U Milosrdných 12, Praha 1
MAP POINT 12
www.publicinterest.cz
CZ
Ve středu večer bude Public Interest opět hostit
neoficiální afterparty celého MBPFW F/W16. Bar je na Starém Městě, v ulici, kam už turisté nezabloudí, kde najdete
tajemný genius loci lehce oprýskané a potemnělé Prahy.
I bar je lehce oprýskaný, jako by tu byl už léta. Kousek od
Anežského kláštera dává dohromady zdánlivě neslučitelné — Prahu, kus Londýna, newyorské Bowery či Brooklyn.
On Wednesday evening Public Interest will yet
EN
again host the (unofficial) after party of MBPFW F/W16.
The bar located in Old Town, on „the street where tourists
get lost“. Here resides the genius loci of a seemingly
cracked and darkened Prague — slightly tattered — like
it has been there for years. The bar is just a stone throw
away from Anežský klášter, and it puts togehter clearly
incompatible — Prague, similar to a piece of London, New
York‘s Bowery or Brooklyn.

TEMPORARY ESCAPE
Datum / Date:
22. března 2016, 18:00—21:00/
22nd of March 2016, 6 PM—9 PM
Lokace / Venue:
LAB 24, Jana Zajíce 24, Praha 7
MAP POINT 10
www.lab24.cz
Showroom LAB 24 na pražské Letné předstaCZ
vuje pánskou značku Alexmonhart. Unikátní high-end
streetwearová záležitost, základní série batohů Alexmonhart, novinky i zážitek z prostoru, který tepe tempem
kluka, který miluje atmosféru města.
LAB 24 showroom in Letná in Prague presents
EN
Alexmonhart, a brand for men. A unique high-end street
wear affair, a basic line of Alexmonhart backpacks, new
things as well as an experience of the space throbbing
in sync with the heart of a guy who loves the city and its
feel.
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MBPFW
F/W16 points
MAP
POINT
1

Ateliéry Strahov
(Ateliér A1)
roh Vaníčkovy a Olympijské
160 00 Praha 6

MAP
POINT
2

The Chemistry Gallery
Bubenská 1
170 00 Praha 7

MAP
POINT
3

Kvalitář
Senovážné náměstí 17
110 00 Praha 1

MAP
POINT
4
Cafe~Cafe
Rytířská 10

110 00 Praha 1

MAP
POINT
6
stolen
Radlická 50

Koncept story
Řezáčovo náměstí 2
170 00 Praha 7

150 00 Praha 5

MAP
POINT
12

MAP
POINT
7

Public Interest
U Milosrdných 12
110 00 Praha 1

La Gallery Novesta
Elišky Krásnohorské 9
110 00 Praha 1

MAP
POINT
8

MAP
POINT
9

Denim Heads × BellaBrutta
Konviktská 30
110 00 Praha 1

MAP
POINT
10

110 00 Praha 1

170 00 Praha 7

LAB 24
Jana Zajíce 24

Antipearle showroom
Janáčkovo nábřeží 61
150 00 Praha 5
Tel.: 603 354 677
orders@antipearle.com
www.antipearle.com
BackYard
V Jirchářích 8
110 00 Praha 1
Tel.: 605 128 501
info@kristynak.cz
www.back-yard.cz

4
6

Klára Nademlýnská
butik
Dlouhá 3
110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 769
boutique@klaranademlynska.cz
www.klaranademlynska.cz
KONCEPT STORY
Řezáčovo náměstí 2
170 00 Praha 7
info@konceptstory.cz
www.konceptstory.cz

Boudoir
Dlouhá 16
110 00 Praha 1
Tel.: 227 195 196
www.visitboudoir.com

LAB24
Jana Zajíce 24
170 00 Praha 7
showroom@lab24.cz
www.lab24.cz

Czech Labels & Friends
Železná 12
110 00 Praha 1
Tel.: 778 000 715
info@csoriginal.cz
www.csoriginal.cz

LAFORMELA SHOWROOM
Dušní 4
110 00 Praha 1
info@laformela.com
www.laformela.com

Debut Gallery
Malé náměstí 12
110 00 Praha 1
Tel.: 224 214 190
info@debutgallery.cz
www.debutgallery.cz

Café Jedna
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

MAP
POINT
5
Groove Bar
Voršilská 6

MAP
POINT
11

ČESKÁ MÓDA/
Czech fashion

Lukáš Macháček atelier
Bubenská 1
170 00 Praha 7
Tel.: 777 838 661
contact@lukasmachacek.com
www.lukasmachacek.com

Denisa Nová DNB butik
Náprstkova 4
Tel.: 739 593 446
klara@denisanova.cz
www.denisanova.cz

ODIVI showroom
Masarykovo nábřeží 12
110 00 Praha 1
Tel.: 737 211 236
iva@odivi.cz
www.odivi.cz

Galerie Září
Heřmanova 33
170 00 Praha 7
zari.galerie@email.cz
facebook.com/galeriezari

Pietro Filipi
Národní 31
110 00 Praha 1
Tel.: 222 365 239
www.pietro-filipi.com

Chatty butik
Haštalská 21
110 00 Praha 1
Tel.: 608 139 967
info@chatty.cz
www.chatty.cz

Showroom.
Klimentská 3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 605 047 771
showroomdot@gmail.com
www.showroomdot.cz

Kateřina Geislerová showroom
V Kotcích 2
110 00 Praha 1
Tel.: 604 873 864
kg@katerina-geislerova.com
www.katerina-geislerova.com

Studio & showroom Zuzana
Kubíčková
Mánesova 84
120 00 Praha 2
zuzana@zuzanakubickova.com
www.zuzanakubickova.com
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