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CZ
Minulý rok jsme před vámi stáli s novým
formátem fashion weeku a s tím spojenými
obavami. Ohlasy domácích i zahraničních
hostů a médií nás utvrzují, že jsme vykročili
správným směrem. Letos představujeme ještě
více návrhářů, potkáváme se dvakrát ročně
a vybrané přehlídky jsou k vidění na nejprestižnějším globálním fashion portálu. Díky obchodním úspěchům několika našich návrhářů
vidíme, že MBPFW také naplňuje své poslání
být platformou pro podporu českého talentu,
a to jak doma, tak v zahraničí.

step further, closer to the world. That is the
reason our Fashion Temple will comprise two
venues — the grand building of ZIBA Prague
Glass Experience Museum and wooden skateboard ramps in Štvanice. That is the reason
the programme includes a large contemporary
jewellery exhibition. That is the reason even
more international guests are coming. That is
the reason the greatest side events are waiting
for you.
I would like to thank particularly to the
MBPFW head producer Václav Dejčmar for his
trust and generous support. I would also like
to thank Mercedes-Benz, my team and all the
designers, partners and contractors without
whom there would be no fashion week. I would
like to thank mayor Adriana Krnáčová for her
interest in fashion and auspices. We believe
Prague is on its way to become a fashion
centre of Europe and that Czech fashion is
to be worn more and more often. I would like
to thank you all, to all fashion enthusiasts for
your interest and goodwill. And now I would
like to invite you to a showcase of the very best
of Czech fashion. Have a good time and find
inspiration.

Ohlas je současně naším závazkem —
neslevíme z ambiciózní vize a budeme se
snažit každou edici posunout zase o kus dál,
respektive o kus blíž světu. Proto se tentokrát
náš Fashion Temple rozprostře na dvou místech: v majestátní budově ZIBA Muzea moderního skla a v centru dřevěných ramp skateparku Štvanice. Proto jsme do programu začlenili
velkou výstavu současného šperku. Proto
přijede ještě více mezinárodních hostů. Proto
vás čeká nejbohatší doprovodný program.

Proofreading
Martin Brát
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English Translation
Dana Boušová
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Graphic Design
Jakub Samek
(www.jakubsamek.info)

Děkuji především hlavnímu producentovi MBPFW Václavu Dejčmarovi za důvěru
a velkorysou podporu. Rovněž děkuji společnosti Mercedes-Benz, svému týmu, všem
návrhářům, partnerům a dodavatelům — bez
nich by fashion week nebyl. Děkuji paní primátorce Adrianě Krnáčové za její zájem o módu
a záštitu. Věříme, že Praha je na cestě stát se
módním středobodem Evropy a česká móda se
bude více a více nosit. Děkuji i vám všem, módním nadšencům, za zájem a přízeň. A nyní vás
už srdečně zvu na přehlídku absolutní špičky
české módy. Dobře se bavte a inspirujte se.

Obsah / Table of Contents

17 ————— 36

S / S16 Designers

38 ————— 53

Texty / Texts

54 ————— 55

Mercedes-Benz Talent 2015

56 ————— 57

Schmuck 2015 & K.O.V.

58 ————— 59

Program přehlídek / Shows schedule

60 ————— 61

Hlavní program / Main programme

62 ————— 67

Doprovodný program / Side programme

70 ————— 71

Kam zajit / Where to go

Lukáš Loskot
CEO
Mercedes-Benz Prague Fashion Week

EN
Last year, we stood before you with
a new fashion week format and were full of
concern. The responses of Czech and international guests as well as the media confirmed
that we had taken a step in the right direction.
We are introducing even more designers
this year. We meet twice a year and selected
shows can be seen on the most prestigious
global fashion portal. Through the commercial
success of several of our designers, we see
that MBPFW also fulfils its role of providing
a platform and support to Czech talent — at
home and abroad.
Positive responses also mean our
commitment — we will not lower our ambitious
vision and we will try to take each edition one

3

CZ
Rok 2015 lze v mnoha ohledech z hlediska našeho projektu považovat za zlomový.
Nejen že z pouhého víkendu se akce rozrostla
na celý týden, ale především se letos poprvé
koná dvakrát do roka, což návrhářům konečně
umožňuje představit veřejnosti obě základní
kolekce: na jaro/léto i podzim/zimu. Každá
vážně myšlená podpora české módy totiž
musí být důsledná a systémová, a k tomu
možnost uvedení obou hlavních sezónních
kolekcí nezbytně patří. Jedině tak se čeští
návrháři mohou stát rovnocennými členy
světové návrhářské komunity. Zda a jak v této
konkurenci obstojí už je výhradně na nich. Nás
však nesmírně těší, že se daří vytvářet prostor
pro jejich plnohodnotnou prezentaci a že se
MBPFW stává jedním z důležitých motivačních
prvků povzbuzujících místní kreativitu. A jak
každoroční přehlídky na MBPFW opakovaně
dokazují, česká scéna nedostatkem talentů
rozhodně netrpí.

CZ
Značka Mercedes-Benz již téměř 20 let
vystupuje jako důležitý partner velkých módních událostí po celém světě od New Yorku
a Paříže přes Milán, Moskvu, Berlín až po Istanbul či Peking a mnoho dalších destinací. Stejně
jako v ostatních zemích, i v České republice
se Mercedes rozhodl podporovat nadějné tuzemské návrháře a designéry v rozjezdu jejich
profesionální kariéry. Díky celosvětové síti
módních akcí podporovaných značkou Mercedes-Benz se nám s organizátory daří zajišťovat
účast českých talentů na zahraničních akcích,
a naopak šikovné designéry z různých koutů
světa zase přilákat k nám do Prahy.
Navíc svět módy a automobilů mají
mnoho společného — jsou vyjádřením životního stylu, zájmu o design, nadšení pro eleganci
a inovace. Volba auta nebo outfitu je součástí
image každé osobnosti a právě design bývá
jedním z hlavních faktorů určujících úspěšnost
jak v módním průmyslu, tak u automobilů.

Milí přátelé krásy a dobrého designu,
užijte si celý „week“!

EN
Mercedes-Benz has been acting as an
important partner of fashion events all over the
world for almost 20 years. It supports events
from New York and Paris, through Milan,
Moscow, Berlin to Istanbul or Beijing and many
other destinations. In the Czech Republic, just
as in the other countries, Mercedes decided to
support promising local designers at the onset
of their professional careers. Due to a worldwide network of fashion events supported by
the Mercedes-Benz brand, we are able to arrange presentations of Czech talents at events
abroad as well as lure exceptional designers
from different parts of the world to Prague.

EN
The year 2015 can be considered
ground breaking for the MBPFW project for
many reasons. Not only has the event grown
from a weekend to an entire week, but most
importantly, it was held twice this year thus finally enabling the designers to present the two
most important collections of the year: spring/
summer and fall/winter. Every serious support
of Czech fashion needs to be consistent and
systemic and the opportunity to present both
main season collections is an essential part
of such support. This is the only way Czech
designers can become equal members of the
world designer community. Whether they succeed, is entirely up to them. Nevertheless, we
are more than happy that we have been able to
create adequate space for their presentation
and that MBPFW is becoming another motivating impulse for local creativity. The annual
MBPFW catwalk shows prove that the local
scene by no means suffers from lack of talent.

Besides, the worlds of fashion and cars
have a lot in common — they are a statement of
a certain life style, express interest in design
and enthusiasm for stylishness and innovation.
The car or outfit you choose become a part of
your image and design is often the deciding
factor when success is concerned in the fashion as well as car industry.

Dear friends of beauty and good design,
enjoy the entire “week”!

Václav Dejčmar
Producent
Producer
Czechoslovak Models

Ronald Ballhaus
CEO
Mercedes-Benz Česká republika
Mercedes-Benz Czech Republic

4

Zleva/From the left
Václav Dejčmar, Lukáš Loskot, Ronald Ballhaus

5

Objevujeme pro vás
výjimečné příběhy ve skle
ziba Glass experience museum se
otevře v roce 2017 v budově bývalé
zemské a Živnostenské banky v praze
s expozicemi současného českého
a světového sklářství, zastoupením
předních českých sklářských značek
a programy a službami pro veřejnost.

maxim VelčoVský
hlavní kurátor ziba

photo © michal šeba

hostující akce v ziba
na podzim 2015
4 /9 — 6 /9

mbpFW s/s16
4/9 — 4 /10

schmuck

mezinárodní šperk
4/9 — 31/10

k.o.V.

ateliér umprum
ziba Glass
experience
museum

1 /10 — 14 /10

na příkopě 20
110 00 praha 1

10 — 12 /2015

zibamuzeum
ziba.cz

křehká síla skla
předaukční výstava skla

stanislaV libenský
aWard 2015
mezinárodní výstava skla

EMBLEM HOTEL
PLATNÉRSKÁ 19  110 00 PRAHA  TEL.: +420 226 202 500
E-MAIL: INFO@EMBLEMPRAGUE.COM  WWW.EMBLEMPRAGUE.COM
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The Prague Outlet will be the first premium outlet in
the Czech Republic. Entirely different concept from any
other

outlet

centre

in

Central

and

We
support
fashion
#MBPFW

Eastern

Europe, with exclusive luxury and designer brand mix, and picturesque Prague architecture.
#ThePragueOutlet

Next to Václav Havel Airport Prague
thepragueoutlet.com
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Jakub Polanka
Denisa Nová DNB
Petra Ptáčková
Pietro Filipi created by designers
Kateřina Geislerová
LUKAS MACHACEK
Michael Kovacik Prague
Zuzana Kubíčková
LAFORMELA
PAVEL BREJCHA
Stinak Vladimir Stanek
Tiqe by Petra Balvínová
Martina Špetlová
HANA FRISONSOVA
CHATTY
Lukáš Lindner
Monika Drápalová
ODIVI
MIRO SABO ~ praguekabinet

CZ
Představujeme návrháře Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku
S/S16, a to nejen první vlaštovky z jejich chystaných kolekcí, ale i jejich
tváře, které mnohdy zůstavají skryté (nejen) za dveřmi ateliérů.
EN
We are introducing designers of Mercedes-Benz Prague Fashion
Week S/S16; not just the heralds of their prepared collections, but their
faces too, which more often than not remain hidden (not only) behind the
studio doors.
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Jakub Polanka

CZ
Jednoho z nejznámějších českých návrhářů Jakuba Polanku lze přiblížit několika větami: absolvent pražské UMPRUM a pařížského
Institut Français de la Mode. Bývalá posila
týmu designérského studia Philippa Starcka.
Finalista Mango Fashion Awards a prezentující
stylista na Festivalu v Hyères. Designér roku na
Czech Grand Design a laureát ocenění Huberta
de Givenchy. Nejlepší návrhář podle Elle Style
Awards a jeden z nejnadějnějších talentů mladé generace podle Vogue Italia.

Texty /
Texts

Belleville, apokalypsa, epistolární
milenecký vztah. To jsou témata, která Jakub
zpracovával v několika posledních sezónách.
A na jaro/léto 2016 udává rytmus a tempo řady
notoricky známým popěvkem — (You Gotta)
FIGHT FOR YOUR RIGHT (To Party)!
EN
One of the best known Czech designers
Jakub Polanka can be described in several sentences: a Prague UMPRUM and Paris Institut
Français de la Mode graduate. A former asset
to the Philippe Starck Designs team. A Mango Fashion Awards finalist and a presenting
stylist at the Festival in Hyères. The designer
of the year at Czech Grand Design and Hubert
de Givenchy prize laureate. The best designer
according to the Elle Style Awards and one of
the most promising talents of the young generation according to Vogue Italia.
Belleville, apocalypse, an epistolary
love relationship, these are the topics Jakub
has been working on for the last couple of
seasons. The rhythm and pace of the spring/
summer 2016 collection follow a well-known
tune — (You Gotta) FIGHT FOR YOUR RIGHT (to
Party)!

3
8

19

Denisa Nová DNB

20

CZ
„Mé kolekce, přehlídky, výstavy jsou
koláže plné symbolů, kterým sama zpočátku
zcela nerozumím, jen je neomylně tuším. Vyvstanou časem a v čase. Někdy mi je přečtou
lidé, kteří mé věci nosí. Věčné hledání čistoty,
jednoduchosti, různých podob přitažlivosti
a krásy,“ uvádí se sama jedna z legend českého
módního návrhářství Denisa Nová, jež působí
pod značkou DNB od roku 1999.

Petra Ptáčková

CZ
Petra Ptáčková navštěvuje prestižní francouzskou školu Ecole de la Chambre
Syndicale de la Couture Parisienne, kde se
naučila pracovat s ručními „couture” technikami. Už během studií ale začala svou kouzelně
výtvarnou estetikou dobývat svět. Naposledy
se prezentovala v showroomech na pařížském
fashion weeku, na festivalu módy Fashionclash
Maastricht, na Mercedes-Benz Kiev Fashion
Days FW15 nebo na Mercedes-Benz Fashion Week Amsterdam 2014. Na MBPFW 2014
oslovili Petru nákupčí z barcelonského butiku
Doshaburi, kde nyní její kolekce prodávají.

Novou kolekci na jaro/léto 2016 pojmenovala Denisa „Jedna“, čísel je v ní však více.
„15 kusů nebarevných hedvábných šatů, 15
kusů černých pánských sak… Všechny barvy
spektra. Svěžest, ticho, ráno, konec i začátek.
Všechny barvy spektra,“ říká k ní.

Po vážnější řadě, kdy se Petra inspirovala vlastním zážitkem srážky kola s autem se
v kolekci na jaro/léto 2016 vrací k vyprávění
pohádek a kouzelných příběhů. „Představte si
jeden kousek oděvu z jednoho kusu materiálu,
který se snadno stane kalhotami, bundou a zároveň i batohem. Vytvářím Fashion Transformery a tentokrát se budou ohýbat, zavazovat
a zapínat,“ říká návrhářka. „Tentokrát se ztratíme ve fantaziích. Vybarvování omalovánek
a mačkání papírů, recyklace a nalezení nového
významu ve vyhozeném.“

EN
“My collections, catwalk shows and
exhibitions are collages full of symbols I don’t
fully comprehend at the beginning, I just have
a positive hunch. They become clear in and
with time. Sometimes people wearing my
pieces read them for me. The never-ending
search for cleanliness, simplicity, various
forms of attraction and beauty,” Denisa Nová,
one of the legends of Czech fashion design,
who has been working under the DNB brand
since 1999, says.

EN
Petra Ptáčková attends prestigious
French school Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, where she has
learned to use hand “couture” techniques.
During her studies she developed her charmingly artistic aesthetics which has been
conquering the world since. She last presented her work at showrooms during the Paris
Fashion Week, at Fashionclash Maastricht,
at Mercedes-Benz Kiev Fashion Days FW15
or at Mercedes-Benz Fashion Week Amsterdam 2014. During MBPFW 2014, Petra was
approached by buyers from the Doshaburi
boutique in Barcelona where her collections
are currently on sale.

Denisa called the new spring/summer
2016 collection “One”, however, there are
more numbers there. “15 pieces of undyed silk
dresses, 15 pieces of black men’s jackets…All
the colours of the spectrum. Freshness, quiet,
morning, end and beginning. All the colours of
the spectrum,” she says about it.

3
9

Following her more serious line inspired
by her own experience of a bike crashing into
a car, the spring/summer 2016 collection
returns to telling fairy tales and magic stories.
“Imagine one piece of clothes from one piece
of material which can easily become trousers,
a jacket and at the same time a rucksack. I create Fashion Transformers and they are going
to bend, lace up and fasten this time,” the designer says. “This time we are going to get lost
in fantasies. Colouring books and crumpling
paper, recycling and finding a new meaning in
thrown out things.”
Texty /Texts
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Pietro Filipi created by designers

22

CZ
Módní autorská značka PIETRO FILIPI
působí na českém a slovenském trhu už více
než dvacet let, sází na nadčasové minimalistické střihy, kvalitní materiály a perfektní krejčovské zpracování oděvů. Za značkou stojí přední
čeští a zahraniční designeři a osobnosti, což
její produkci zaručuje originalitu i nepřetržitý
kontakt s aktuálními módními trendy.

Kateřina Geislerová

CZ
Kateřina Geislerová se svému oboru začala věnovat v Paříži, kde nejdříve vystudovala návrhářství na uznávané umělecké škole
LISAA, absolvovala stáže u francouzských
módních domů a nakonec ve vysoké konkurenci francouzské módy otevřela vlastní butik.
Její výrazně ženská tvorba si okamžitě získala i české publikum a módní znalce, a to ihned
po debutu na tuzemském trhu během Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu 2012.

Designer pánské kolekce Vladimír
Staněk v pánské kolekci propojuje moderní
business look a městský styl pro volný čas.
Dámská kolekce se širokým záběrem inspirací
je výsledkem designérského týmu Marthy Bryxi, Margaridy Machado, Lay Sedlákové a Anny
Tuškové. Autorkou prémiové řady Silverline je
už čtvrtou sezónu Ivana Mentlová.

23

LUKAS MACHACEK

24

CZ
Český návrhář Lukáš Macháček tvoří
pod značkou zaštítěnou svým jménem, která
jde ruku v ruce s tradicí krejčovského řemesla.
Pánské i dámské kolekce pak koření špetkou
rebelie. Značka vyznává hesla jako jednoduchost, kombinovatelnost a nositelnost.

CZ
Svoji kariéru začal původem slovenský návrhář žijící v Praze jako stylista. Vlastní
značku charakteristickou jednoduchostí,
minimalismem a elegancí se pak rozhodl
založit v roce 2013. „Spojuji pohodlí a ženskost
a je pro mě velice důležité, aby byly kolekce
nadčasové a nepodléhaly módním trendům,“
říká ke své tvorbě.

A svoji nejnovější kolekci na jaro/léto
2015 uvádí Lukáš opět hashtagy:

Po úspěchu s minimalistickými róbami
na jarním MBPFW FW15 se Michael vrací na
fashionweekové molo s novinkou na jaro/léto
2016 vytvořenou z luxusního hedvábí a charakterizovanou kvalitním zpracováním, která
je však od minulých řad viditelně rozdílná.
„Střihy tentokrát nebudou přiléhavé, ale volné.
Inspirovaly mne ženy, které nemají míry modelek, a přesto chtějí zaujmout a cítit se sebevědomě,“ popisuje Michael. Novinka se skládá ze
škály tmavých barev.

#shirt
Po krátké pauze na jaře 2015 se Kateřina vrací na molo zářijového MBPFW s kolekcí
na jaro/léto 2016. A k té říká: „Den a noc, noc
a den. Bez minulosti, bez budoucnosti. Propojení dualit, transformace. Jiný rozměr, jiné
vnímání, jiná láska.“

EN
The fashion brand PIETRO FILIPI has
operated on Czech and Slovak markets for
more than 20 years. The brand is unique for
its timeless minimalistic patterns, quality
materials and perfect tailoring. Front Czech
and international designers and personalities
stand behind the brand, therefore, originality
and non-stop contact with current trends are
guaranteed.

EN
Kateřina Geislerová started to work in
her field in Paris, where she studied fashion
design at LISAA at first, then did internships
with French fashion houses and finally, fighting
strong French fashion competition, opened
her own boutique. Her distinctly feminine work
instantly won the hearts of the Czech audience
as well as fashion connoisseurs immediately
following her debut at the domestic market
during Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend 2012.

Vladimir Staněk, who is the designer of
men’s collection, mixes trendy business look
and urban style for leisure time. Women’s collection with a huge range of inspiration is the
result of the designer team — Martha Bryxi,
Margarida Machado, Lay Sedlaková and Anna
Tušková. Ivana Mentlová has been designing
a premium line Silverline for four years.

After a short break in spring 2015,
Kateřina is coming back to the September
MBPFW’s catwalk with a spring/summer 2016
collection about which she says: “Day and
night, night and day. Without past or future.
Merging dualities, transformation. A different
dimension, different perceptions, different
love.“

Michael Kovacik Prague

#shadow
#architecture
#male
#female
#16

EN
The originally Slovak designer currently
living in Prague started his career as a stylist.
He decided to establish his own brand characterised by simplicity, minimalism and style
in 2013. “I combine comfort and femininity.
It’s essential to me that the collections are
timeless and not subject to fads,“ he says
about his work.

EN
Czech designer Lukáš Macháček works
under the brand of his own name and following in the footsteps of tailoring traditions. He
spices up his collections for men and women
with a pinch of rebellion. The brand adheres to
principles of simplicity, a possibility to combine and wearability.
Lukáš again introduces his newest
spring/summer 2016 collection with hashtags:

Following the success of his minimalist
gowns at the spring MBPFW FW15, Michael is
returning to the Fashion Week’s catwalk with
the new spring/summer 2016 collection created from luxurious silk and characterised by its
high quality craftsmanship, which is, however,
distinctly different from his last lines. “This
time the cut is not body-hugging but loose.
I was inspired by women who do not have the
body of a model and who want to attract attention and feel self-confident nevertheless,“
Michael describes. The new pieces are in dark
colours.

#shirt
#shadow
#architecture
#male
#female
#16
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Zuzana Kubíčková
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LaFormela

CZ
Jméno Zuzana Kubíčková je synonymem ženské módy, citlivé kombinace barev
a starých textilních technik aplikovaných do
moderního oděvu. Krajky, výšivky a perly — to
vše můžete najít v kolekcích této absolventky
UMPRUM a stáží na školách ESAA Duperré
v Paříži a na Iceland Academy of Arts v Reykjavíku, které od roku 2012 vznikají v jejím vlastním studiu v Praze. Na kontě má tato česká
autorka i titul Módní designér roku z cen Czech
Grand Design 2011.

CZ
„Naše oděvy vychází z uměleckého
základu, promítají se v nich odkazy na historii,
kulturu, tradice a přírodu,“ říká o své tvorbě
česko-slovenská trojice LaFormela, vítězové
ceny Czech Grand Design 2014. Elementy,
pro něž Antonín Soukup, Miroslava Kohutiarová a Katarína Ravasová sahají do minulosti,
zároveň převádí do současné estetiky. Jejich
avantgardní a mírně undergroundový, nicméně stále výrazně ženský styl si oblíbila i řada
známých českých osobností.

Úspěšná česká návrhářka si v následující sezóně na jaro/léto 2016 pohraje s tematikou hazardu u karetních her. „Všudypřítomný
adrenalin a radost ze hry se v kolekci propojí
s motivy karetních symbolů například ve
formě výšivky. Zábrany jdou stranou, zelenou
dostává odvaha a chuť riskovat. Není se čeho
bát, esa v rukávu nejsou potřeba, je to jen hra…
zábava se špetkou balancování na tenkém
ledě,“ říká Zuzana.

Svoji novou kolekci na jaro/léto 2016
popisuje trojice tajemně. „Přitažlivost a napětí
mezi protiklady je fascinující symbiózou. Boj
se mění v soulad a nekonečné překvapení,
které otevírá nové obzory.“
EN
“Our garments have an artistic basis
reflecting allusions to history, culture, traditions and nature” says about their work the
Czech-Slovak LaFormela trio, the Czech Grand
Design Award 2014 winners. Antonín Soukup,
Miroslava Kohutiarová and Katarína Ravasová reach for certain elements into the past
and at the same time transform them within
the intentions of contemporary aesthetics.
Their style is avant-garde and slightly underground, however, still distinctly feminine.
Their avant-garde and slightly underground
style which still maintains a distinctly feminine character is popular among many famous
Czech figures.

EN
The name Zuzana Kubíčková is a byword for women’s fashion, sensitive combinations of colours and old textile techniques
applied to modern garment. Lace, embroidery
and pearls — all these can be found in the collections of the UMPRUM graduate and ESAA
Duperré in Paris and Iceland Academy of Arts
in Reykjavik intern. The collections have been
launched from her own studio in Prague since
2012. The Czech author was also credited
with the Fashion Designer of the Year award at
Czech Grand Design in 2011.

The trio’s description of their new
spring/summer 2016 collection is mysterious:
ŻThe attraction and tension between opposites is a fascinating symbiosis. Fight changes
into harmony and endless surprises opening
new horizons.”

The successful Czech designer is going
to play with the topic of gambling and card
games in the coming spring/summer 2016
season. “The collection connects ever-present
adrenalin and the joy of the game with motives
of card symbols, for example in embroidery.
Inhibitions are set aside, courage and risk appetite are given the go ahead. There is nothing
to fear, no aces up one’s sleeve are needed,
it’s just a game…an entertainment with a hint
of tightrope walking,” Zuzana says.
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Pavel Brejcha
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CZ
Pavel Brejcha, designér oděvu i obuvi,
po svých česko-slovenských studiích na VŠVU
v Bratislavě a VŠUP v Praze dovršil své vzdělání na Francouzském institutu módy v Paříži.
Několik let působil v zahraničí jako designér
a asistent u světoznámých značek jako Maison
Giles Rosies, JC de CASTELBAJAC, Balenciaga,
Zara či Peclers. Po návratu domů pracoval jako
odborný asistent a pedagog v ateliéru Fashion design v Plzni i jako designér a spoluautor
značek Oldschool a PBL PRAGUE. Svůj osobní
styl Pavel označuje jako „Constructivist vs.
Impressionist“.

STINAK VLADIMIR STANEK

CZ
Vladimír Staněk je jeden z mála českých návrhářů, kteří se věnují pouze pánské
módě. Absolvent UMPRUM a stážista na prestižních školách Rhode Island School of Design
nebo University of the Arts London tvoří kromě
vlastního brandu STINAK — s nímž se bude
prezentovat na MBPFW — také pro pánskou
divizi tradiční české značky Pietro Filipi.
Jeho nová kolekce na jaro/léto 2016
nese název „This Is War“ a odkazuje na současnou dobu a život. „Peníze, sociální sítě, touha
být „young, rich & famous“… Život je válka
a já jsem se snažil vytvořit oděv — „brnění“ —,
kterým jsme pro něj vyzbrojeni,“ říká autor
brandu STINAK Vladimír Staněk.

„Kolekce na jaro/léto 2016 je pro mě
dalším pokračováním rozvíjení tvarů souvislostí mezi plochou a draperií. Je to příběh
o třech tvarem se odlišujících slovech — objem, plocha, draperie,“ rozpovídal se o řadě její
autor a dodává, že bude pracovat s materiály
jako režné plátno, košiloviny, len, tyl, hedvábný
krepdešín a šifon.

EN
Vladimír Staněk is one of the few
Czech designers devoting their work solely
to men’s fashion. An UMPRUM graduate, an
intern at prestigious schools Rhode Island
School of Design or University of the Arts London works at, besides his own brand STINAK
— which he is going to present at MBPFW — the
men’s division of the traditional Czech brand
Pietro Filipi.

EN
Pavel Brejcha, a clothes and shoes
designer, following his Czech-Slovak studies
at Academy of Fine Arts and Design in Bratislava and at Academy of Arts, Architecture and
Design in Prague, he concluded his education
at French Fashion Institute in Paris. He worked
as a designer and assistant at world-known
brands such as Maison Gilles Rosies, JC de
CASTELBAJAC, Balenciaga, Zara or Peclers
for several years. After his return home, he
worked as a lecturer and tutor at Fashion
design atelier in Plzeň as well as Oldschool and
PBL PRAGUE brands’ designer and co-author.
Pavel describes his personal style as “Constructivist vs. Impressionist”.

His new spring/summer 2016 collection
is called “This Is War” and refers to the present
times and life. ‘Money, social networks, the desire to be “young, rich & famous”…Life is a war
and I’ve tried to create clothes — “an armour”,
that would make us ready and armed for it’ the
STINAK brand’s author, Vladimír Staněk, says.

“The spring/summer 2016 collection is
a continuation of evolving shapes of connections between surface and drapery. It is a story
about three words of different shapes — volume, surface, drapery,” the line’s author started talking and added that he is going to work
with materials such as coarse cloth, shirting
fabric, linen, tulle, crepe de chine, and chiffon.
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Tiqe by Petra Balvínová

30

CZ
Petra Balvínová založila oblíbenou
značku TIQE již v roce 2006. Dnes už tvoří
několik řad ročně. Offline je najdete v jejím
vlastním butiku v Benediktské ulici, online pak
na webu. Petřiny modely jsou jasně rozpoznatelné — prolínají se v nich ženskost, křehkost,
elegance a vtip — a často jsou inspirovány
samotnými klientkami a jejich životy.

CZ
V Praze vystudovala chemii, v Londýně
jednu z nejprestižnějších návrhářských škol
na světě Central Saint Martins. Rok po prezentaci své závěrečné kolekce na London Fashion
Weeku založila Martina Špetlová, jedna z nejúspěšnějších českých návrhářek, vlastní stejnojmennou značku. V současné době autorka žije
i tvoří v Londýně, kde také vedle Milána nebo
Hong Kongu seženete její modely. Zároveň
však pravidelně dojíždí do Polska, kde učí návrhářství na katedře módy na Academy of Arts ve
Varšavě. Od začátku roku 2015 najdete Martinu
ve všech třech legendárních obchodech Dover
Street Market v Londýně, Tokiu a New Yorku.

Na Mercedes-Benz Prague Fashion
Week SS16 chystá Petra svoji první kolekci
svatebních šatů vůbec. „Jako hlavní materiál
jsem zvolila hedvábný šifon, organzu či šantung. Celkem bude mít kolekce 3 řady, v nichž
se pojí klasické krejčovské řemeslo s novými
technologiemi,“ doplňuje návrhářka.

„Pro nadcházející sezónu jaro/léto 2016
jsem se detailně seznámila s prací abstraktního britského malíře a tiskaře Howarda Hodgkina. Spojením geometrické plochosti a složitějších plynulejších vzorů vznikla klasická
vazba různých tvarů, které se stále drží mého
stylu, ale zároveň se pouští dál na území barev
a textur. Řasené a perforované usně jsou měkčí
s nádechem léta, ale tvary zůstaly hranaté,
androgynní a asymetrické,“ říká Martina o své
nové kolekci.

EN
Petra Balvínová founded the popular
brand TIQE as early as in 2006. Today, she
launches several lines a year. She can be found
offline at her own boutique in Benediktská
street or online on her website. Petra’s models
are clearly recognizable — for their blend of
femininity, delicacy, elegance and wit — and
they are often inspired by the clients themselves and their lives.
Petra is preparing her first ever wedding dress collection for the Mercedes-Benz
Prague Fashion Week SS16. “The main materials are silk chiffon, organza or shantung. The
collection is going to have the total of three
lines combining classic tailoring with new
technologies,” the designer adds.

EN
In Prague, she studied chemistry, in
London, one of the most prestigious fashion
design school in the world — Central Saint
Martins. A year after presentation of her final
collection at London Fashion Week, Martina
Špetlová, one of the most successful Czech
fashion designers, found a brand of the same
name. The author is currently living and working in London, where you can buy her models;
you can do so in Milan or Hong Kong as well.
She also goes to Poland regularly to teach
fashion design at the fashion department of
Academy of Arts in Warsaw. Since the beginning of 2015, Martina can be found in all three
legendary Dover Street Markets in London,
Tokyo and New York.
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Martina Špetlová

“This coming spring/summer 2016
season I have researched the works of Abstract British painter and printmaker Howard
Hodgkin. Combining geometric flatness to
a more complex fluid patterning the classic
weave has been developed in a variation of
shapes keeping in line with my signature style
but exploring greater possibilities within the
colours and textures. Smocked and delicate
perforated leather skins are softer and summery but the shapes remain boxy, androgynous and asymmetrical,” says Martina about
her new collection.
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HANA FRISONSOVA
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CZ
Použití tradičních technik v současném
pojetí — na to se specializuje mladá návrhářka
Hana Frišonsová, jejíž kolekce kombinující
tradice s futurismem, individualitou a sebevyjádřením vždy obsahují expresivní i funkční kousky. Pravidelná účastnice festivalu
Fashionclash v Maastrichtu získala cenu Erste
Bank Fashion Award ve Vídni, zúčastnila se
International Fashion Showcase 2014 během
londýnského fashion weeku a byla nominována
na cenu Módní designér roku cen Czech Grand
Design 2014.

CZ
Značku Chatty založily v roce 2005 Anna
Tušková a Radka Sirková. Kolekce této tvůrčí
dvojice se staly synonymem pro stylovou
městskou módu. Současně se Chatty zapsaly
do povědomí propracovanými zakázkovými
džínami, ojedinělým konceptem, který nemá
v Evropě obdoby. Za svou tvorbu získaly například v roce 2011 Cenu šéfredaktorů Designbloku, třikrát pak byly nominovány na cenu
v rámci Czech Grand Design. V poslední době
se duo zúčastnilo Mercedes-Benz Fashion
Weeku v Berlíně, berlínského veletrhu Premium, veletrhu Modefabriek v Amsterdamu
a fashion weeku ve Varšavě.

„Má nová kolekce na jaro/léto 2016
vznikla ve spolupráci s umělkyní Věrou Vtípilovou, kde obě reagujeme na svoji tvorbu. Prolíná se to například v digitálním tisku, sítotisku,
aplikacích i střihovém řešení,“ uvádí novinku,
která je založena na smyšleném dystopickém
příběhu o lidech ze smetiště, Hana. „Ti lidé —
zasažení chemikáliemi, hormony a různými
nemocemi — hledají východisko z depresivního světa v lásce a snaží se z ruin vybudovat
nový domov.“

„Sfoukněte prach ze starých fotek
a pozorně se zadívejte. Uvidíte na nich, jak
strašně rychle plyne čas, jak se mladé mění
ve staré, moderní ve fádní, černá se promění
v šedou a trapnost v nostalgii. Seberte vlastní
vzpomínky a prožitky a svírejte je pevně, ať
nevyblednou,“ barvitě vtahují do děje kolekce
na jaro/léto 2016 Dusty Pictures Chatty a jako
tečku na konec dodávají: „Hezký pozdrav z výletů posílá Radka a Anna.“

EN
Using traditional techniques and
a contemporary approach — that is what young
designer Hana Frišonsová specializes in. Her
collections fuse traditions and futurism, individuality and self-expression, they always contain expressive as well as functional pieces.
A frequent participant of the Fashionclash festival in Maastricht, she was awarded the Erste
Bank Fashion Award in Vienna, took part in the
International Fashion Showcase 2014 during
London Fashion Week and was nominated for
the Fashion Designer of the Year award at the
Czech Grand Design 2014 awards.
“My new spring/summer 2016 collection was created together with artist Věra
Vtípilová — both of us respond to each other’s work. It is represented for example in the
digital prints, screen prints, appliques as well
as in the cut,” Hana introduces her new work
based on an invented dystopian story about
people from a dump. “Those people — afflicted
by chemicals, hormones and various diseases — are searching for a way out from this
depressing world through love and are trying
to build a new home from the ruins.”

Chatty

EN
Chatty brand was found in 2005 by
Anna Tušková and Radka Sirková. The creative duo’s collections became a byword
for stylish urban fashion. At the same time,
Chatty became known for their meticulously
crafted custom-made jeans, a unique conception unparalleled in Europe. They received
a number of rewards for their work, e.g the
Editors-in-Chief’s Award at Designblok in 2011
and they have been nominated for the award at
Czech Grand Design awards thrice. Lately, the
duo participated in Mercedes-Benz Fashion
Week in Berlin, Premium fair, Modefabriek
fair in Amsterdam and the Fashion Week in
Warsaw.
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“Blow the dust off old photos and take
a close look. You will see the way time flies by,
the young changes into the old, the modern
into dull, black into grey and awkwardness
into nostalgia. Take your own memories and
experiences and hold them fast to stop them
from fading.” This is a colourful invitation to
the story of the spring/summer 2016 collection
called Dusty Pictures by Chatty. As a cherry on
the top, they add: “Many greetings from trips
from Radka and Anna.”
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Lukáš Lindner
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CZ
Lukáš Lindner tvoří pod stejnojmennou
značkou od roku 2005. Jeho ateliérové kolekce
kladou důraz na klasické krejčovské řemeslo
a především kvalitní přírodní materiály. „Móda
musí splňovat účel a tím je samotné oblékání,“
říká ke své tvorbě.
A svým mottem se řídí i v případě
kolekce na jaro/léto 2016. „Opět kladu největší
důraz na materiály, tentokrát i jejich kontrast.
Jedná se o pravé usně (kůže) v kombinaci s lehkými hedvábnými žoržety, šifony a organzou,“
popisuje ji. Co se týče druhů oděvu, novinka se
bude skládat z „bikerjackets“, overalů a kalhot.
Kromě dámských pak Lukáš představí i modely
pánské.
EN
Lukáš Lindner has been working under
a brand of the same name since 2005. His studio collections emphasize classic tailoring and
most importantly high quality natural materials. “Fashion has to meet its purpose which is
wearing clothes itself,” he says about his work.
His spring/summer 2016 collection
stays true to his motto. “I put strong emphasis
on materials again and this time also on their
contrast. I am using genuine leather together
with light silk georgettes, chiffon and organza,” he describes the collection. As far as
kinds of clothes are concerned, the new pieces
include biker jackets, overalls and trousers.
Lukáš is going to introduce models for men as
well as women.
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ODIVI

CZ
Náhoda, improvizace a expresivní vyjádření. Multifunkční oděvy upevňující svobodu
nositele. Taková je tvorba Moniky Drápalové,
absolventky UMPRUM, která svoji tvorbu
prezentovala v showroomech a na přehlídkách
v Paříži, New Yorku i Šanghaji. Vlastní studio
otevřela v Praze i v Lyonu a v letech 2003—2006
působila jako módní ředitelka značky Korloff
Couture v Paříži. Za svoji práci získala řadu
ocenění i u nás, například cenu Oděvní designer roku Czech Grand Design v letech 2008
a 2013. V témže roce se stala s kolekcí Spirit,
vytvořenou ve spolupráci s malířem F. Matouškem, a s kolekcí Free Circle, určenou pro městskou cyklistiku, Grand designérkou roku 2013,
což je nejvyšší ocenění napříč kategoriemi.

CZ
Kolekce oblíbené české značky ODIVI
Ivy Burkertové, absolventky Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně, kombinují originální design
a pohodlné materiály. Není prý jednoduché je
„zaškatulkovat“ — každý si v nich najde to své.
V posledních kolekcích to mohly být například
variabilní funkční šaty, softschellové kabáty
potištěné pivoňkami nebo pěnové sukně.

„Tentokrát se zaměřuji na hledání
kulturní identity,“ říká ke kolekci na jaro/
léto 2016, která prý nemá hranice v čase ani
v prostoru a využívá typických prvků orientu,
jeho vzorů, barev a materiálů. „Expresivní
prvky střídám s pohodlným městským stylem,
volnomyšlenkářský look se mísí s krejčovsky
vypracovanými kusy,“ dodává Monika.

YET
Nese se na vlnách alba YET od VR/Nobody.
Haptické podněty a reálný kámen od Slate Lite.

EN
Chance, improvisation and expressive
statement. Multifunctional clothes confirming the wearer’s freedom. This is Monika
Drápalová’s work. She is a graduate from The
Academy of Arts, Architecture and Design in
Prague (UMPRUM) who presented her work
at showrooms and fashion shows in Paris,
New York and Shanghai. She opened her own
studios in Prague and Lyon and worked as the
fashion director of Korloff Couture in Paris.
She received many awards for her work also in
the Czech Republic, e.g. the Fashion Designer
of the Year at the Czech Grand Design awards
in 2008 and 2013. In 2013, her collection Spirit
created together with painter F. Matoušek
and collection Free Circle designed for urban
cycling received the Grand Designer of the
Year award, which is the highest prize across
categories.
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Monika Drápalová

“This time I concentrate on a search for
cultural identity,” she says about her spring/
summer 2016 collection, which is said to have
no limits in time or space. It uses typical features from the Orient — patterns, colours and
materials. “I alternate expressive features with
comfortable urban style, a free-thinking look
fuses with well-tailored pieces,” Monika adds.
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MIRO SABO ~ praguekabinet

CZ
Miro Sabo, slovenský návrhář, kterého
však české publikum přijalo za svého, má za
sebou studium na UMPRUM i stáž u Rafa Simonse, aktuálního kreativního ředitele značky
Dior. Už se svojí první ucelenou kolekcí byl
Miro nominován na titul Módní designér roku
cen Czech Grand Design 2012.
V kolekci na jaro/léto 2016 vytvořené ve
spolupráci s praguekabinetem, který najdete
v Platnéřské 13, se Miro inspiroval ikonickým
milánským umělcem — malířem, sochařem
a designérem interiérů Pierem Fornasettim.
„V oděvech se snažím odrazit bohatý dekorativismus na hranici kýče, hravý přístup k tvorbě
se promítá ve vrstvení látek nebo kombinování
výšivek a vzorů,“ říká k novince Miro.

K nové kolekci na jaro/léto 2016 Iva uvádí:
HEART ISSUE
“She says she hates love, but we haven’t met
yet.
She thinks there’s no one, but we haven’t met
yet. “

EN
Miro Sabo, a Slovak designer whom
the Czech audience adopted, graduated from
UMPRUM and did an internship at Raf Simons’,
the current Dior’s creative director. Miro’s first
complex collection was nominated for the
Fashion Designer of the Year award at Czech
Grand Design 2012.

EN
The collection by the popular Czech
brand ODIVI by Iva Burkertová, a graduate
of Tomáš Baťa University in Zlín, combines
original design with comfortable materials.
Apparently it is not easy to “label” it — everybody can find something for himself there. The
last collections offered for example variable
functional dresses, softshell coats with peony
prints or foam skirts.

The spring/summer 2016 collection
created together with praguekabinet, which
you can find at Platénřská 13, is inspired by
an iconic Milan artist — painter, sculptor and
interior designer Piero Fornasetti. “I want my
clothes to reflect rich decorativism bordering
on kitsch; my playful approach to work shows
in layered fabrics or embroidery and patterns
combinations,” says Miro about his new work.

Iva says about the new spring/summer 2016
collection:
HEART ISSUE
“She says she hates love, but we haven’t met
yet.
She thinks there’s no one, but we haven’t met
yet. “
YET
It flows with the YET album by VR/Nobody.
Haptic stimuli and real stone from Slate Lite.
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CZ
Absolventka Královské akademie v Antverpách Markéta Martišková odjela do Belgie studovat po VŠVU v Bratislavě. Nyní jsou Antverpy jejím druhým domovem a hlavně největším zdrojem
inspirace pro nové nápady a tvorbu. Jako designérka komunikuje Markéta skrze symboly, typografii
a tisky a snaží se pracovat s novými a novými technikami. Téma každé kolekce doplňuje vtip a staví na
návrhářčině fantazii. Kromě dámských kolekcí tvoří i kolekce dětské.
Kolekci na jaro/léto 2016 tvoří Markéta ve spolupráci s Denisou Adolfovou. Jmenuje se „Je suis
Artisanal“ a vrací se na samý počátek do rajské zahrady. Co kdyby Eva neuposlechla hada a udělala
si z něj kabelku. Jak by to dopadlo? ptají se autorky. „Naší múzou je éterická žena, která ve své roli
milenky, matky a moudré bytosti nachází stále krásu všedního dne. Chceme tuto bytost oslavovat
a vnést do jejího šatníku kousek nebe, vzpomínku na rajskou zahradu a lehkost andělských křídel…“
prozrazují svůj záměr.

a)
i)

MARkéta MARtišková & Denisa Adolfová

b)

EN
Graduate from the Royal Academy in Antwerp Markéta Martišková left to study in Belgium
after finishing her studies at The Academy of Fine Arts and Design (VŠVU) in Bratislava. Antwerp has
become her second home and her strongest source of inspiration for new ideas and work. Being a designer, Markéta communicates through symbols, typography and prints. She also always tries to use
new techniques. The theme of each of her collections contains a certain element of wit and draws on
the designer’s imagination. She creates collections for women as well as children.
Markéta is creating the spring/summer 2016 collection together with Denisa Adolfová. It is
called “Je suis Artisanal” and goes back to the very beginning, to the Garden of Eden. What if Eve had
not listened to the snake and had made it into a handbag? What would have happened? the authors
ask. “Our muse is an ethereal woman, who through her roles of a lover, mother and a wise woman
still manages to find beauty in everyday life. We want to address this being and introduce a piece of
heaven, a reminder of the Garden of Eden and the lightness of angel’s wings into her wardrobe…”,
they reveal their intentions.
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b)

Filip Jakab

d)

CZ
Oděvy, které vznikaly v posledních ročnících studia Filipa Jakaba v Ateliéru módní tvorby na
UMPRUM, na Královské akademii v Haagu i během stáže pro nekonvenční britskou značku Meadham
Kirchhoff, charakterizuje slovo „hledačství“. „Hledání, chyby, nálezy, fragmenty, pozůstatky a objevy
jsou hlavní instancí v rukou tvůrce,“ věří mladý autor.
A konceptuální myšlenka stojí i za jeho novou kolekcí na jaro/léto 2016: dát tvar pochybnosti,
snad vůči averzi k jistotě. Promítá se do ní jako fragment — pozůstatek toho, co oděv znamenal ve
svém prvopočátku. Základním motivem kolekce je pak práce se samotným materiálem a vnímání
fragmentu nejen jako detailu oděvního kusu, ale i jako oděvu samotného. „Ruční bavlněná a skleněná
výšivka je rozfázována a ponechána jako zůstatek své původní podoby. Znepokojivou náladu kolekce
symbolizuje vizuální nesourodost celku,“ dodává Filip.
EN
Clothes that were created during the final years of Filip Jakab’s studies at the Fashion Design
Department at AAAD Prague, at the Royal Academy in Haag as well as during his internship at an unorthodox British brand Meadham Kirchhoff are characterized by the word “searching”. “Search for
a mistake, finds, fragments, remnants and discoveries is the main ingredient in the creator’s hands,”
the young author believes.
There is a conceptual idea behind his new spring/summer 2016 collection: to shape doubts,
perhaps due to his aversion to certainty, which is projected there as a fragment — a remnant of what
clothes meant at the very beginning. The collection’s leitmotif is work with the material itself and the
perception of a fragment not as a detail on a piece of clothing, but as a piece of clothing itself. “Handmade cotton and glass embroidery is phased and abandoned as a remnant of its original form. The
collection’s unsettling mood is symbolised by visual disparateness of the whole,” Filip adds.

CZ
Studentka UMPRUM Daniela Pešková, absolventka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a stáže
u avantgardních holandských A.F.Vandevorst, chápe a interpretuje oděv jako konečnou vrstvu lidského těla. „Vlastní tělo ve většině případů neodráží to, čím ve skutečnosti jsme. Oděv, který přímo
náleží naší současné schránce a obklopuje ji, je naší sebereflexí, zrcadlem, pokračováním i završením
nás samých,“ říká o svém vztahu k oděvu.
Nositelné kolekce Daniely Peškové staví vždy na koncepčním základu a jinak tomu není ani
u novinky na jaro/léto 2016. Tentokrát se hlavní myšlenka odvíjí od myšlenky účelu, který netrvá až
do konce. „Dochází k přetváření, abstrakci, vyjmutí a následné deformaci. Prvotní účel přestává být
důležitý, cesta ukáže pravou tvář. Na konci není nic stejné jako na začátku,“ vysvětluje Daniela.
EN
An UMPRUM student Daniela Pešková, a graduate of Tomáš Baťa Universityin Zlín and an intern with avant-garde Dutch A.F.Vandevorst, understands and interprets garment as the final layer of
the human body. “Our own body in most cases does not reflect who we really are. A garment, which is
an inseparable part of our current shell and envelops it, is our self-reflexion, a mirror, a continuation
as well as completion of ourselves,” says she about her relationship with clothes.
Daniela Pešková’s collections are conception based and the new spring/summer 2016 work
is no different. This time the main idea is inspired by an idea of a purpose that does not last to the
end. “There is reshaping, abstraction, extraction and subsequent deformation. The primary purpose
ceases to be important; the journey finds its right look. At the end nothing is the same as it was at the
beginning,” Daniela explains.

e)
c)

Tereza Rosalie Kladošová

CZ
Balancuje mezi uměleckým dílem a oděvem, hraje si s humorem a nadsázkou. Tak lze charakterizovat tvorbu Terezy Rosalie Kladošové, absolventky bakalářského studia na Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně a aktuální studentky magisterského stupně v Ateliéru módní tvorby Pavla Ivančice na
UMPRUM. Za sebou má také stáže na Bezalel Academy of Art and Design v Jeruzalémě a u výrazného
dánského talentu Anne Sofie Madsen v Kodani.
„Rumcajs v záhonku, houby na plotě, přerostlé květiny a nohy v hrnku. Hnán tvůrčí potřebou
a usměrňován vlastním vkusem, vydává se zkrášlovat svět. Kutil, milovník,“ začíná svůj popis kolekce, která vychází z typicky českého fenoménu chatařství, Tereza. „Estetika chat má pro mne kouzlo,
které voní dětstvím a fascinací nad tím, co může vzniknout o víkendu v garáži,“ vysvětluje.
EN
Balancing between a work of art and garment, a play with humour and exaggeration. These
could be the characteristics of work of Tereza Rosalie Kladošová, a graduate of bachelor’s studies
at Tomáš Baťa University in Zlín and a current master’s student at Pavel Ivančic’s Fashion Design
department at UMPRUM. She has done internships with the Bezalel Academy of Art and Design in
Jerusalem and with the distinctive Danish talent Anne Sofie Madsen.
“Rumcajs in a flowerbed, mushrooms on a fence, overgrown flowers and feet in a mug. Driven
by his need to create and guided by his own taste, he sets off to beautify the world. A DIY man, an
enthusiast,” Tereza thus starts her description of the collection that draws on the typical Czech phenomenon of cottage-going. “The cottage aesthetics hold special magic for me smelling of childhood
and fascination by the things that can be created during a weekend in a garage,” she explains.
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Daniela Pešková

MAROSBARAN

CZ
Slovenský talent Maroš Baran, vítěz soutěže RED CUT by Aukro 2014 na MBPFW 2014, aktuálně studuje v Ateliéru designu oděvu a obuvi na UMPRUM. K módě se však dostal během studia grafiky
na VŠVU v Bratislavě. Za sebou má stáž u belgického avantgardního labelu A.F.Vandevorst a konceptuální kolekce The Great Red Dragon a XIII CARD, které představil formou fashion performance.
„Nová řada ještě nemá název, ale bude o ledu. Propojí se s projektem XIII CARD, a to jak po
formální, tak i koncepční stránce,“ říká slovenský návrhář. „Jedním ze zdrojů inspirace bude týden
v Japonsku, který jsem měl možnost zažít díky Liběně Rochové, vedoucí mého ateliéru, a mé škole —
UMPRUM. Další budu postupně odkrývat na sociálních sítích.“
EN
Slovak talent Maroš Baran, the winner of the RED CUT by Aukro 2014 competition at MBPFW
2014, is currently studying at AAAD in Prague, the Fashion and Footwear Design department. However, he was introduced to fashion during his studies of printmaking at AFAD in Bratislava. He completed an internship at Belgian avant-garde label A.F.Vandevorst and conceptual collections called The
Great Red Dragon and XIII CARD, which he presented as a fashion performance.
“The new line hasn’t got a title yet, but it’s going to be something connected with ice. It is going to be connected to the XIII CARD project by its form as well as conception,” the Slovak designer
says. “One of its inspiration sources is going to be a week in Japan, which I have been able to experience thanks to Liběna Rochová, the head of my department, and my school — AAAD. I am going to
reveal the other inspiration sources on social networks.”

5
1
Studenti / Students

f)

Karolína Juříková

h)

Monika Krobová

CZ
„Ve své tvorbě zpracovávám soudobá společenská témata, dalšími pro ni charakteristickými
prvky jsou kontrast a nadsázka,“ určuje svoji práci Karolína Juříková, diplomantka Ateliéru designu
oděvu a obuvi Liběny Rochové na UMPRUM, která v roce 2013 absolvovala stáž u známého avantgardního návrháře Bernharda Willhelma na Universität für angewandte Kunst Wien a poslední měsíce strávila
u firmy Camper na Mallorce.

CZ
Bývalá stážistka u Thomase Taita a aktuální návrhářka u Stevena Taie, dvou talentovaných
britských designérů, získává pomalu, ale jistě stejnou pozornost jako její „mentoři“. Alespoň v České
republice. Čerstvá absolventka UMPRUM Monika Krobová již stihla být i nominována na cenu Czech
Grand Design 2012. „Má tvorba zahrnuje nejrůznější pohledy na oděv, který se snažím pojímat z mnoha výtvarných aspektů,“ uvádí svoji práci.

„Kolekce na jaro/léto 2016 je diplomovou, závěrečnou prací mého studia na UMPRUM. Zabývá
se tématem reinterpretace oděvu a zároveň je vyústěním mého zájmu, výzkumu a experimentování
s polozapomenutou československou textilní technikou Art protis,“ říká Karolína a dodává, že jejím
záměrem bylo vytvořit kolekci založenou na situační kompozici. „Jde mi o přiblížení oděvu k individuálnímu člověku, o zachycení momentu prchlivosti v čase.“

Téma kolekce na jaro/léto 2016 „The Cut outs“ pracuje s konceptem užívání informativního
a relativně funkčního dekoru a její hlavní inspirace vychází z uniforem, odznaků, hodností a řádů.
„S dekorem zacházím v situacích, kde má estetický a funkční význam a strukturálně rozvádí jakýsi
dialog, který balancuje na hraně se stále významovým užitím a zároveň s ‚pouhou‘ designérskou
invencí,“ uvádí Monika.

EN
“My work addresses current social topics, the other characteristics are contrast and exaggeration,” defines her work Karolína Juříková, a student of the final year at Liběna Rochová’s Fashion and
Shoes Design department at UMPRUM, who did an internship with the famous avant-garde fashion designer Bernhard Willhelm at Universität für angewandte Kunst Wien and she has spent the last months
working at the Camper company in Mallorca.

EN
The former Thomas Tait’s intern and current designer at Steven Tai, two talented British
designers, begins to gain the same attention as her “mentors”; at least in the Czech Republic. Fresh
graduate from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (UMPRUM) Monika Krobová
has already managed to be nominated for the Czech Grand Design 2012 award. ‘My work incorporates various views on clothes, which I try to approach from many artistic perspectives,’ she introduces her work.

“The spring/summer 2016 collection is my graduation work at AAAD. It deals with the topic of
reinterpretation of clothes and represents the outcome of my interest, research and experiment with
a half-forgotten Czechoslovak textile technique — Art Protis,” Karolína says adding that her intention
was to create a collection based on a situation composition. “I am interested in relating a piece of clothing to an individual, in capturing the ephemeral moment in time.”

g)

The theme of the spring/summer 2016 collection “The Cut Outs” works with the conception of
using informative and relatively functional decoration. Its main inspiration draws on uniforms, badges, ranks and orders. “I use decoration in situations where it has an aesthetic and functional meaning
and where it on a structural level develops a certain dialogue which oscillates between still having
a meaningful use and at the same time being a ‘mere’ designer’s invention,” Monika says.

Studio Defresh
i)

CZ
Všímají si společenské problematiky současné mladé generace a reflektují ji pomocí oděvu.
Dvojice studentů Ateliéru módní tvorby na UMPRUM Tereza Ledvinová a Filip Hieke využívají základního
oděvu — bílého trika — jako důležitého prostředku komunikace. Přes úmyslnou nerozumnost a revoltu
je stále hlavní polohou oděv. Přivlastnili si zelenou a ve všech jejích odstínech a podobách se zavázali ji
šířit.
O své první kolekci na jaro/léto 2016 pak Tereza s Filipem říkají: „Potřebujete 2,5m dlouhou gumu
a tři hráče. Sad je celkem pět a odlišují se pozicí gumy. Při jedničkách se guma drží u kotníků, u dvojek
je guma v půli lýtek, trojky jsou v úrovni kolen, čtyřky se drží v půli stehen a při pětkách je guma držena
v pase.“ Jak z popisu vyplývá, hlavním motivem je „skákání gumy“ neboli French skipping.
EN
They pay attention to social issues of the contemporary young generation and reflect it through
their clothes. Two students of the Fashion Design Department at the Academy of Arts, Architecture and
Design in Prague (UMPRUM) Tereza Ledvinová and Filip Hieke use a basic piece of clothing — a white
t-shirt — as an important means of communication. Despite the intentional unreasonableness and
revolt, it is still clothes that it is all about. They took green colour for their own in all its hues and forms
and undertook to spread it.
Tereza and Filip say about their first collection for spring/summer 2016: “You need 6.5f of
elastic and three players. There are five rounds and they differ in the position of the elastic. In round
one, the elastic is around the players’ ankles, in round two it’s around their calves, round three around
their knees, round four in the middle of their thighs, and in round five the elastic is around the players’
waists.” As is clear from the description, the leitmotif is French skipping.
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SPILKA

CZ
„Módu mám rád, ale proč, to přesně říct nedokážu,“ říká o svém vztahu k oděvu student Královské akademie v Antverpách Lukáš Spilka, který vystupuje pod svým příjmením. Módě se však učí
už od střední školy, po které nastoupil do Ateliéru designu a obuvi na UMPRUM.
Za jeho řadou na jaro/léto 2016, kterou představí na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku
SS16, stojí příběh sestry věnující se golfu. „Jenže se začne nudit tak, že začne toužit po street golfu.
Tato zkažená touha po nebezpečném a vzrušujícím sportu ji celou ovládne a nakonec jí úplně propadne,“ popisuje Lukáš.
EN
“I like fashion, but I cannot say why exactly,” Lukas Spilka, a student of the Royal Academy
in Antwerp, who works under his own name, says about his relationship to clothes. However, he has
been studying clothes since his high school, which was followed by the Design and Footwear Department at AAAD Prague.
There is a story behind his spring/summer 2016 line, which he is going to present at
Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS16, about his golf-loving sister. “But she becomes so bored
that she starts longing for street golf. This corrupt longing for a dangerous and exciting sport totally
absorbs her and she finally surrenders to it,” Lukáš describes.
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Filip Jakab

Kateřina Plamitzerová

Mercedes-Benz
Talent 2015
CZ
Kateřina Plamitzerová z Ateliéru designu oděvu a obuvi, Filip Jakab z Ateliéru módní tvorby,
oboje na UMPRUM, Tereza Vančurová z Technologické univerzity v Liberci, Kristína Fečková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a nakonec Mia Jadrná z Plzně. To jsou finalisté soutěže Mercedes-Benz Talent 2015, kterou vyhlásil Mercedes-Benz Prague Fashion Week S/S16. Během
následujících měsíců budou tvořit každý jeden model na libovolné téma ze zadaných materiálů.
Vítězný model, jehož autor získá možnost předvést svou kolekci na dalším Mercedes-Benz
Prague Fashion Weeku zdarma, účast na focení pro časopis Harper‘s Bazaar a PR podporu ze strany
MBPFW, vybere odborná porota na Mercedes-Benz Prague Fashion Week & Harper‘s Bazaar Gala
Dinner, která proběhne ve čtvrtek 3. září. Čestným členem poroty je stylista a talent scout italského
Vogue Alessandro Buzzi.

Tereza Vančurová

„Soutěž mladých návrhářů Mercedes-Benz Talent je součástí Mercedes-Benz Prague Fashion
Weeku. Naše aktivita v této soutěži tedy vychází z jednoho z našich cílů, kterým je podpora lokální
kreativity a mladých talentů,“ komentuje zapojení stuttgartské automobilky ředitel Mercedes-Benz
Česká republika Ronald Ballhaus.
EN
Kateřina Plamitzerová from the Fashion and Footwear Design Department, Filip Jakab from
the Fashion Design Department, both at AAAD, Tereza Vančurová from Technical University of
Liberec, Kristína Fečková from Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem and finally Mia
Jadrná from Pilsner. These are the finalist of the Mercedes-Benz Talent 2015 competition organized
by Mercedes-Benz Prague Fashion Week S/S16. Each of them is to create one model from set materials on a topic of their choice during the coming months.
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“The young talent Mercedes-Benz Talent competition is part of Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Our role in the competition is based on one of our goals — that is support of local creativity
and young talents”, Ronald Ballhaus, the director of Mercedes-Benz Česká republika, comments on
the role of the Stuttgart based car factory.
Kristína Fečková

Mia Jadrná

The winning model, whose author will win the opportunity to present his/her collection at the
next Mercedes-Benz Prague Fashion Week for free, a Harper‘s Bazaar photo shoot and PR support
from MBPFW, will be chosen by a committee of experts at Mercedes-Benz Prague Fashion Week &
Harper’s Bazaar Gala Dinner, which is going to be held on Thursday 3 September. The jury‘s guest
member of honor is Vogue Italia‘s stylist and talent scout Alessandro Buzzi.
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Mercedes-Benz Talent 2015

Schmuck 2015
& K.O.V.
CZ
Světově proslulé české designérce Evě Eisler se letos dostalo cti stát v čele největší světové
výstavy současného šperku. Ředitel mnichovského týdne šperku ji pověřil kurátorstvím výstavy
Schmuck, která je již více než 50 let vrcholnou událostí umělecké šperkařské sezóny. Letos v březnu
se na ní v Mnichově pod taktovkou Evy Eisler představilo 63 autorů z 23 zemí. To nejlepší z Mnichova
si Eisler vybrala pro pražskou verzi výstavy a doplnila o ryze českou kolekci. V konfrontaci se světovou špičkou se tak objeví práce studentů a absolventů ateliéru K.O.V. pražské UMPRUM, který Eisler
vede již osm let. Ty nejoriginálnější, nejinspirativnější a nejzábavnější šperky z domova i ze světa
můžete vidět v ZIBA Muzeu moderního skla.
Zahájení výstavy se uskuteční v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku v pátek 4. září
v 19:00. Výstava potrvá do 4. října a vstup na ni bude volný.
EN
World famous Czech designer Eva Eisler was given the honour to lead the largest world exhibition of contemporary jewellery this year. The director of Munich Jewellery Week appointed her
the Schmuck-Show curator. The show has been the top event of artistic jewellery-making season for
over 50 years. This March, it presented under the leadership of Eva Eisler 63 authors from 23 countries. Eisler chose the best of Munich for the Prague version of the show and added a purely Czech
collection. Thus works of students and graduates from the K.O.V. department of AAAD Prague, which
Eva has headed for 8 years, will be confronted with the top world works. You can see the most original, inspiring and entertaining jewellery from the Czech Republic as well as from all over the world at
ZIBA Prague Glass Experience Museum.
The exhibition is going to open during Mercedes-Benz Prague Fashion Week on Friday 4 September at 7 pm. The exhibition will be opened till 4 October and it is free of charge.

Adresa/Address
ZIBA
Na Příkopě 20
Praha 1
MAP POINT — 1
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Schmuck 2015 & K.O.V.

Lokace/Venue:
ZIBA
Na Příkopě 20
Praha 1

pátek
friday
4/9

MAP POINT — 1

Program
přehlídek /
Shows
schedule
S / S16
20:30

Lokace/Venue:
ZIBA
Na Příkopě 20
Praha 1

MAP POINT — 1

CZ
Všechny show kromě večerních přehlídek od
21:00 jsou přístupné na pozvání, akreditace, STANDING
a VIP vstupenky.
Večerní přehlídky od 21:00 kromě čtvrteční
akce a Mercedes-Benz Night jsou přístupné na pozvání,
akreditace a VIP vstupenky.
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Lokace/Venue:
Mystic Skatepark
Ostrov Štvanice
Praha 7

Neděle
Sunday
6/9

MAP POINT — 2

Lokace/Venue:
ZIBA
Na Příkopě 20
Praha 1

MAP POINT — 1

Události označené červenou
značkou „MAP POINT“

10:30

STUDENTI / Students:
MARkéta MARtišková
& Denisa Adolfová
Monika Krobová
Karolína Juříková
Filip Jakab
SPILKA
Daniela Pešková
Tereza Rosalie Kladošová
studio Defresh
MAROSBARAN

13:00

LUKÁŠ LINDNER /
STINAK VLADIMIR STANEK

najdete na mapě S/S16
Miniguide. /
Find the events marked with
a red “MAP POINT” on the
S/S16 Miniguide’s map.

17:00

MIRO SABO ~ praguekabinet /
PAVEL BREJCHA

19:00

ZUZANA KUBÍČKOVÁ /
KATEŘINA GEISLEROVÁ

21:00

Mercedes-Benz Night
Na speciální pozvánky /
By special INVITATION only

MERCEDES-BENZ PRAGUE
FASHION WEEK & HARPER‘S
BAZAAR GALA DINNER &
MERCEDES-BENZ TALENT 2015
SHOW
Na speciální pozvánky /
By special INVITATION only

Sobota
Saturday
5/9

EN
All shows aside from evening shows at 21:00,
are open for guests with invitations, accreditations,
STANDING, and VIP tickets.
Evening shows at 21:00, excluding Thursday’s
event and Mercedes-Benz Night, are open for guests with
invitations, accreditations, and VIP tickets.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA / THE PROGRAMME IS SUBJECT TO CHANGE

čtvrtek
Thursday
3/9

15:00

DENISA NOVÁ DNB /
CHATTY

15:00

MICHAEL KOVACIK PRAGUE /
TIQE BY PETRA BALVÍNOVÁ

17:00

HANA FRISONSOVA /
LUKAS MACHACEK

17:00

ODIVI /
MONIKA DRÁPALOVÁ

19:00

JAKUB POLANKA /
LAFORMELA

19:00

PIETRO FILIPI CREATED BY
DESIGNERS

21:00

PETRA PTÁČKOVÁ /
MARTINA ŠPETLOVÁ

21:00

Dolce Vita presents:
London College of Fashion
(London, GB)
curated by Dolce
Vita’s fashion director
Maria Kohutik
followed by Dolce Vita
Cocktail
Powered by The Prague Outlet
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Události označené zelenou
značkou „MAP POINT“
najdete na mapě S/S16

čtvrtek
Thursday
3/9

PÁTEK
FRIDAY
4/9

Miniguide. /

Hlavní
program /
Main
programme
S / S16

Find the events marked with
a green “MAP POINT” on the
S/S16 Miniguide’s map.

Pondělí
Monday
31 / 8

18:00—20:00
TORY BURCH Boutique Opening
Celebration
(na pozvánky / by invitation only)
Lokace/Venue:
Tory Burch, Pařížská 18, Praha 1
MAP POINT — 11
www.lbm.cz

18:00—19:00
Vernisáž výstavy Schmuck 2015
a ateliéru K.O.V. na UMPRUM /
Opening of Schmuck 2015 and
UMPRUM’s studio K.O.V. exhibition
(na pozvánky / by invitation only)
Lokace/Venue:
ZIBA, Na Příkopě 20, Praha 1
MAP POINT — 1
www.mbpfw.com

19:30—22:00
GANT RE-LAUNCH COCKTAIL
(na pozvánky / by invitation only)
Lokace/Venue:
Trezor — ZIBA, Nekázanka 5, Praha 1
MAP POINT — 12
www.gant.cz

SOBOTA
SATURDAY
5/9
11:00—12:30
MBPFW FASHION TALK:
Q&A: Alessandro Buzzi (Vogue Italia) o Vogue
Talents a talentech světa /
Q&A: Alessandro Buzzi (Vogue Italia) on Vogue
Talents and Talents of the World
(vstup volný / free entry)
Lokace/Venue:
České centrum, Rytířská 31, Praha 1
MAP POINT — 3
www.mbpfw.com

20:00—1:30
(NE)OFICIÁLNÍ OPENING PŘEHLÍDEK
MERCEDES-BENZ PRAGUE FASHION WEEKU
BY EMBLEM /
(UN)OFFICIAL MERCEDES-BENZ PRAGUE
FASHION WEEK SHOW‘S OPENING BY EMBLEM
(vstup volný / free entry)
Lokace/Venue:
Hotel Emblem, Platnéřská 19, Praha 1
MAP POINT — 13
www.emblemprague.com

10:00—15:00
MBPFW: FASHIONTECHCZ II.
Druhá konference o módě, technologiích
a byznysu. /
Second Conference about Fashion,
Technologies and Business.
(předprodej online / online pre-sale)
Lokace/Venue:
Node5, Radlická 50, Praha 5
MAP POINT — 4
www.fashiontech.cz
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23:00—05:00
BLUE PAPER × PERISCOPE PARTY
Dress code: Schwarze costume
(VSTUPENKY NA MÍSTĚ / Tickets at the
door)
Lokace/Venue:
ZIBA, Na Příkopě 20, Praha 1
MAP POINT — 1
www.bluepaper.cz
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HLAVNÍ PROGRAM / MAIN PROGRAMME

FRESHLABELS PREMIUM POP-UP
OPENING

Události označené modrou
značkou „MAP POINT“
najdete na mapě S/S16

Datum/Date: 31. srpna / 31st August
2015 20:00—23:00
Lokace/Venue: Freshlabels, Panská 9,
Praha 1
MAP POINT — 6
www.freshlabels.cz

Miniguide. /

Doprovodný
program /
Side programme
S / S16
VSTUP VOLNÝ / FREE ENTRY

Find the events marked with
a blue “MAP POINT” on the

Within the structure of Mercedes-Benz
Prague Fashion Week S/S16, Freshlabels Store
Praha, prepares a Premium Pop-Up which will
present a selection of Fashion Week‘s designer‘s current collections. You will have a unique
opportunity to try, buy, and fall in love with
products that carry a story and original design.
The Premium Pop-Up will take place during
the entire course of MBPFW, which will begin
Monday the 31st of August untill Sunday the
6th of September. In addition to the designers‘
collections, the opening will also offer free
refreshing and delicious beverages.

Datum/Date: 31. srpna / 31st August
2015 17:00—20:00
Lokace/Venue: Janáčkovo nábřeží 61,
Praha 5
MAP POINT — 5
www.antipearle.com
CZ
U příležitosti představení nové řady
jemných šperků z kolekce Basic zve značka
Antipearle do svého showroomu na přípitek
a nákupní event s exkluzivní slevou v rámci
MBPFW S/S16. V průběhu večera se uskuteční
soutěž o nejlepší styling šperků, kde výherce
večera získá šperk Antipearle.

CZ
Czech Labels & Friends představí speciální týdenní instalaci s novými udržitelnými
značkami z Evropy, kolekci vítězky ceny Best
fashion graduate Andrey Pojezdálové a dalších
českých designérů. Nově bude rovněž k dispozici pánská kolekce doplňků od IOBAGS.
Součástí pop-upu budou i novinky projektu
Local Icons.
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EN
On the occasion of introducing the
new line of delicate jewellery from the Basic
collection, the Antipearle brand would like to
invite you to its showroom for a drink and to
a shopping event with an exclusive discount
as part of MBPFW S/S16. In the course of the
evening, there is going to be a competition of
the best jewellery styling. The winner is going
to win a piece of Antipearle jewellery.

EN
Apart from summer exhibition, there
has also been a new POP UP Září gallery
opened in Veletržní palác. It was created
above the bookshop directly in Malá dvorana.
The author of the exhibition’s conception
is curator and jewellery-maker Eliška Lhotská with an author installation by student of
Academy of Fine Arts Prague Ondřej Vicena.
The installation introduces Září’s thin line
between applied and free art as well as its
new project — ko-lektiv, ko-lekce, ko-lektor
(co-llective, co-llection, co-llector) for which
chosen fine arts personalities created jewellery — Richard Loskot, Mark Ther, Zdeněk
Lhotský, Michal Cimala, Čestmír Suška, Jakub
Berdych, or respected theoreticians — Veronika Ruppert and Adam Štěch, thus creating
a unique collection of collector’s items.

EN

ANTIPEARLE EXCLUSIVE SHOPPING
EVENT

Datum/Date: 31. srpna / 31st August —
6. září / 6th September 2015
Lokace/Venue: Czech Labels & Friends,
Železná 12, Praha 1
MAP POINT — 17
www.facebook.com/
CzechLabelsAndFriends

EN
Czech Labels & Friends is introducing
a special week-long installation with new
sustainable brands from Europe, a collection of
the winner of the Best Fashion Graduate prize
Andrea Pojezdálová and other Czech designers. There is also going to be a collection of
accessories for men by IOBAGS and the Local
Icons project‘s news.

CZ
V rámci MBPFW S/S16 chystá Freshlabels Store Praha Premium Pop-Up, kde najdete výběr ze současných kolekcí návrhářů, kteří
se představí během přehlídek módního týdne.
Budete tak mít jedinečnou příležitost si vyzkoušet, koupit nebo zamilovat produkty s příběhem
a originálním designem. Premium Pop-Up bude
trvat po celou dobu MBPFW, tedy od pondělí 31.
srpna až do neděle 6. září a jeho pondělní opening nabídne vedle kolekcí návrhářů i osvěžení
v podobě výborných free drinků.

LEEDA & ALEXMONHART COCKTAIL

↰ úterý / tuesday

↰ Pondělí / Monday

S/S16 Miniguide’s map.

		
Speciální týdenní instalace lokálních značek a projektu Local
Icons /
Special Week-Long Installation
of local brands and the Local
Icons project

CZ
Spolu s letními výstavami byl ve
Veletržním paláci otevřen také nový POP UP
galerie Září, který vznikl nad knihkupectvím
přímo v prostorách Malé dvorany. O koncepci
výstavy se postarala kurátorka a šperkařka Eliška Lhotská s autorskou instalací od
studenta AVU Ondřeje Viceny. Září v této
instalaci představuje své balancování na pomezí užitého a volného umění i nový projekt
ko-lektiv, ko-lekce, ko-lektor. V rámci něho
vytvořili šperky vybrané osobnosti výtvarného umění — Richard Loskot, Mark Ther, Zdeněk Lhotský, Michal Cimala, Čestmír Suška,
Jakub Berdych nebo respektovaní teoretici
Veronika Ruppert a Adam Štěch, a vznikla tak
unikátní sběratelská kolekce.

Datum/Date: 1. září / 1st September
2015, 18:00—20:00
Lokace/Venue: Leeda Store,
Bartolomějská 1, Praha 1
MAP POINT — 8
www.leeda.cz

	
NG Design POP UP galerie ZÁŘÍ:
SETKÁNÍ S ČESKÝMI ŠPERKAŘI NA
VÝSTAVĚ KO-LEKTOR /
NG Design POP Up ZÁŘÍ gallery:
MEETING CZECH JEWELLERY-MAKERS
AT KO-LEKTOR EXHIBITION
Datum/Date: 1. září / 1st September
2015, 15:00—18:00
Lokace/Venue: Koenig Books, Národní
Galerie v Praze / The National Gallery
Prague — Veletržní Palác, Dukelských
hrdinů 47, Praha 7
MAP POINT — 7
www.ngprague.cz
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CZ
LEEDA vás zve na koktejl k uvedení
nové kolekce batohů a doplňků AlexMonhart
s představením exkluzivní kolaborace AM2.
AlexMonhart v premiéře představí limitovanou kolekci minimalistických doplňků, která
vznikla ve spolupráci s Adélou Mazánkovou
z blogu The Aesthet. Limitovaná řada AM2
okouzlí decentní barevností, kvalitním
ručním zpracováním a variabilitou jednotlivých kusů.

DOPROVODNÝ PROGRAM / SIDE PROGRAMME

Datum/Date: 2. září / 2nd September
2015, 17:00—22:00
Lokace/Venue: Galerie Září,
Heřmanova 33, Praha 7
MAP POINT — 10
www.zarigallery.com
www.facebook.com/galeriezari

	
BRUNCH S NOVÝMI KOLEKCEMI V LA
GALLERY NOVESTA /
BRUNCH WITH NEW COLLECTIONS AT
LA GALLERY NOVESTA

CZ
V úterý 2. 9. od 17 hodin uvede Galerie
ZÁŘÍ jednodenní výstavu šperkařky Alžběty
Dvořákové, která se již od roku 2011 zabývá
kolekcí „Na pokecání“. Na této malé výstavě v rámci velké módní události představí
studentka Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze z Ateliéru K.O.V. svou kolekci bryndáků
a slintáků. Prezentace těchto „šperků“ proběhne performativním způsobem ve spolupráci s galerií ZÁŘÍ. Vernisáž a zároveň dernisáž
poslouží tedy nejen jako prostor k „pokecu“,
ale jako příležitost společně ochutnat pokrmy, které připraví několik šperkařek. Jak říká
Alžběta: „Není totiž den, kdy bych se nepokecala.“ Tato jednodenní výstava bude zároveň
jedinou akcí, kterou galerie ZÁŘÍ ve svém
prostoru tento měsíc pořádá.

Datum/Date: 2. září / 2nd September.
2015, 10:00—15:00
Lokace/Venue: La Gallery Novesta,
Elišky Krásnohorské 9, Praha 1
MAP POINT — 9
www.lagallery.cz
CZ
La Gallery Novesta uspořádá v rámci
MBPFW S/S16 brunch, kde představí aktuální
kolekce pro podzim a zimu 2015/2016 tří designérských značek. První z nich je značka Lote,
za níž stojí Lenka Trlicová. Dobře kombinované
nadčasové oděvy jsou vyrobeny z kvalitních
materiálů s velkým podílem ruční práce. Druhou je brněnská značka ABOUT — dvě designérky Radka Hortová a Anna Cichá vytváří linii
oděvů s použitím kvalitních materiálů. Třetí
designérkou je Lucie Králová, spoluautorka
značky Krakora. Velmi ráda pracuje se strukturou a objemem, je často inspirována výtvarným uměním.
EN
La Gallery Novesta is going to host
a brunch during MBPFW S/S16, where the current fall/winter 2015/2016 collections of three
designer brands are going to be introduced.
The first is the Lote brand representing Lenka
Trlicová. Well combined timeless clothes
made from quality materials with a large share
of handiwork. The second is ABOUT from
Brno — two designers Radka Hortová and Anna
Cichá create a line of clothes using quality
materials. The third designer is Lucie Králová,
a co-author of the Krakora brand. She likes
working with structures and volume and she is
often inspired by fine arts.

EN
On Tuesday 2 September at 5 pm,
Galerie ZÁŘÍ will open a one-day exhibition
of jewellery-maker Alžběta Dvořáková, who
has been working on the “Na pokecání” (“For
a Chat”) collection since 2011. The small
exhibition during a large fashion event will introduce a collection of bibs by a AAAD Prague
student from K.O.V. studio. These “jewels” will
be presented as a performance in cooperation
with ZÁŘÍ gallery. The opening and at the same
closing night shall therefore provide opportunity not only to “chat”, but also to try food
prepared by several jewellery-makers. Alžběta
says: ‘I never go a day without a chat.’ The oneday exhibition is also the only event organised
at ZÁŘÍ gallery this month.
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DOPROVODNÝ PROGRAM / SIDE PROGRAMME

↰ pátek / friday

Jednodenní výstava Alžběty Dvořákové „Na Pokecání“ v galerii
Září /
One-Day Exhibition of Alžběta
Dvořáková “Na Pokecání” (“For
a Chat”) at Září Gallery



uvedena do prodeje aktuální kolekce značky
Ether Evy Vontorové. Za konceptem stojí
partnersky La Gallery Novesta, Dvorak Sec
Contemporary a Prosekárna. Společný prostor
bude dále nabízet limitované kolekce oděvních a šperkařských designérů, které budou
v měsíčních intervalech obměňovány. Zároveň
bude prezentováno moderní umění, a to nejen
českých a zahraničních umělců, které Dvorak
Sec Contemporary exkluzivně zastupuje. Vše
se odehraje v příjemném prostoru s nabídkou
italských šumivých vín Prosecco. Koncept
v Česku zatím ojedinělý, v NY i jinde na něj však
již narazit můžete.

SUSTAINABLE FASHION DAY
Datum/Date: 4. září / 4th September
2015, 9:30—17:00
Lokace/Venue: České centrum,
Rytířská 31, Praha 1
MAP POINT — 3
www.sustainablefashionday.cz
CZ
Historicky první Sustainable Fashion Day
bude věnován jak profesionálům, tak spotřebitelům módy. Zaměříme se na základní informace
o módním průmyslu a udržitelnosti a na to, jak
můžeme stávající situaci a systém ovlivnit. Kromě diskuzí a prezentací, které mapují český trh
s udržitelnou módou a jeho potenciál a věnují se
implementaci udržitelnosti do obchodních modelů a přinesou praktické informace pro spotřebitele módy a kosmetiky, je součástí programu
také promítání filmu True Cost, který odhaluje,
jaká je skutečná cena našeho oblečení.

EN
On Friday night, a new conception is
going to be introduced. Its working title says
it all — art/fashion/prosecco fusion. The first
collection to be sold there is that of Eva Vontorova‘s Ether brand. The conception’s partners are La Gallery Novesta, Dvorak Sec
Contemporary and Prosekárna. The common
space also offers limited collections of fashion
and jewellery designers, which are going to be
changed every month. Modern art is also going
to be presented — not only by Czech and foreign artists exclusively represented by Dvorak
Sec Contemporary. All is going to take place
in a pleasant environment offering Italian
sparkling wine Prosecco. This is a unique conception in the Czech Republic, however, you
are likely to come across it in NY or somewhere
else too.

EN
The historically first Sustainable Fashion
Day is open to fashion professionals as well
as consumers. We are going to focus on basic
information about fashion industry and sustainability as well as on the ways in which we could
influence the current situation and system.
Apart from discussions and presentations
mapping the Czech sustainable market fashion
and its potential and dealing with implementation of sustainability into business models thus
bringing practical information for consumers
of fashion and cosmetics, the programme also
includes screening of True Cost, which discloses the true cost of our clothes.

KOKTEJL K UVEDENÍ PRODEJE KOLEKCE ETHER /
ETHER‘S COLLECTION SALE START
COCKTAIL
Datum/Date: 4. září / 4th September
2015, 19:00—20:00
Lokace/Venue: Florentinum, Na
Florenci 15, Praha 1
MAP POINT — 14
www.prosekarna.cz
www.dvoraksec.com
www.lagallery.cz
CZ
V pátek večer se představí nový koncept,
jehož pracovní název vystihuje vše — art/fashion/prosecco fusion, a jako první v něm bude

↰ sobota / saturday

↰ středa / wednesday

EN
LEEDA would like to invite you to
a cocktail party on the occasion of introducing
a new collection of backpacks by AlexMonhart
and an exclusive collection AM2 — limited
edition of minimalist accessories created in
collaboration with Adéla Mazánková from The
Aesthet blog. The limited AM2 line is bound
to charm you with it’s decent colours, quality
handwork and great variability of the individual pieces.
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ZÁSTĚRKA × LAFORMELA BRUNCH
Datum/Date: 5. září / 5th September
2015, 10:30—15:00
Lokace/Venue: Bistro&Shop no.19,
Karolíny Světlé 19, Praha 1
MAP POINT — 15
www.zasterka.cz
www.no19.cz
CZ
Představení a prodej limitované kolekce zástěrek, která vznikla v rámci projektu
Zástěrka ve spolupráci s návrhářským triem
LaFormela speciálně pro MBPFW S/S16.
Lahodný brunch inspirovaný svou připravovanou kuchařkou v ní nachystá a stylově
naservíruje Bára Karpíšková alias Bjukitchen.

DOPROVODNÝ PROGRAM / SIDE PROGRAMME

↰ probíhající eventy / ongoing events

Po celou dobu akce budou v prodeji i další
zástěrky od českých návrhářů, které vytvořili
D. Nová, M. Drápalová, J. Polanka, Z. Kubíčková, H. Zárubová, P. Ivančic, M. Sabo, Leeda
a další, a limitovaná řada zástěrek se šperkem
od Nastassie Aleinikavy a Blueberries.

↰ neděle / sunday

EN
The presentation and sale of a limited
collection of aprons, which was created as
part of the Zástěrka/Apron project together
with the designing trio LaFormela exclusively
for MBPFW S/S16. Delicious brunch inspired
by its cook is going to be prepared and served
in style by Bára Karpíšková alias Bjukitchen.
During the entire event, other aprons by Czech
designers are going to be on sale — aprons by
D. Nová, M. Drápalová, J. Polanka, Z. Kubíčková,
H. Zárubová, P. Ivančic, M. Sabo, Leeda and
others and a limited line of aprons with jewellery by Nastassia Aleinikava and Blueberries.

	
31/8—6/9
INSTALACE LOKÁLNÍCH ZNAČEK
A LOCAL ICONS V CL&F /
INSTALLATION OF LOCAL BRANDS
AND LOCAL ICONS AT CL&F
vstup volný / free entry
Lokace / Venue: Czech Labels &
Friends, Železná 12, Praha 1
MAP POINT — 17

	
31/8—6/9
VÝSTAVA KO-LEKTOR /
KO-LEKTOR EXHIBITION
vstup volný / free entry
Lokace/Venue: Koenig Books, Národní
Galerie v Praze/The National Gallery
Prague — Veletržní Palác, Dukelských
hrdinů 47, Praha 7
MAP POINT — 7

viz doprovodný program na str. 62 /
see the side programme on page 62

Událost / Event:
1/9/2015, 15:00—18:00
viz doprovodný program na str. 63 / see
the side programme on page 63

	
5/9—6/9
výstava Schmuck 2015 a ateliéru
K.O.V. na UMPRUM /
Schmuck 2015 and UMPRUM’s
studio K.O.V. exhibition
vstup volný / free entry
Lokace/Venue: ZIBA, Na Příkopě 20,
Praha 1
MAP POINT — 1

	
MBPFW UNOFFICIAL CLOSING PARTY
Datum/Date: 6. září / 6th September
2015, 22:00—00:00
Lokace/Venue: Public Interest,
U Milosrdných 12, Praha 1
MAP POINT — 16
www.publicinterest.cz

Událost / Event:
4/9/2015, 18:00—19:00
viz hlavní program na str. 61 / see the
main programme on page 61

CZ
V neděli večer bude Public Interest opět
hostit neoficiální afterparty celého MBPFW
S/S16. 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.
EN
On Sunday evening Public Interest will
yet again host the (unofficial) after party of
MBPFW S/S16. 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 together clearly incompatible — Prague,
similar to a piece of London, New York‘s Bowery or Brooklyn.

	
31/8—6/9
PREMIUM POP-UP VE FRESHLABELS /
PREMIUM POP-UP AT FRESHLABELS
vstup volný / free entry
Lokace / Venue: Freshlabels, Panská 9,
Praha 1
MAP POINT — 6
Událost / Event:
31/8/2015, 20:00—23:00
viz doprovodný program na str. 63 / see
the side programme on page 63
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partneři /
Partners

Generální partner /
General Partner

Hlavní partner a produkce /
Main Partner & Production

Mediální partneři /
media Partners

Hlavní partneři /
Main Partners

MBPFW se koná pod záštitou starosty
Prahy 1 Oldřicha Lomeckého a primátorky
hl. města Prahy Adriany Krnáčové. /
MBPFW is held under the auspices of the
Mayor of Prague 1 Oldřich Lomecký and
the Mayor of Prague Adriana Krnáčová.

Partner
workshopu /
partner of
the workshop

Předprodej
vstupenek /
ticketS pre-sale

RESTAURACE /
Restaurants

BEAUTY /
Beauty

ČESKÁ MÓDA /
Czech fashion

Bistro & obchod No. 19

Ingredients

Antipearle showroom

Karolíny Světlé 19

Jáchymova 2

Janáčkovo nábřeží 61

110 00 Praha 1

150 00 Praha 5

Tel.: 224 239 477

Tel.: 603 354 677

info@ingredients-store.cz

orders@antipearle.com

www.ingredients-store.cz

www.antipearle.com

110 00 Praha 1
Tel.: 776 797 242
no19@email.cz
www.no19.cz
home kitchen Holešovice

Kam zajít /
Where to go

BackYard
V Jirchářích 8

110 00 Praha 1

110 00 Praha 1

Tel.: 224 281 072

Tel.: 605 128 501

info@maccosmetics.cz

info@kristynak.cz

www.maccosmetics.com

www.back-yard.cz

Stolen

Boudoir

Perlová 10

Radlická 50

Dlouhá 16

110 00 Praha 1

150 00 Praha 5

110 00 Praha 1

Tel.: 777 753 077

Tel.: 773 555 204

Tel.: 227 195 196

info@neborestaurace.cz

info@stolensalon.com

www.visitboudoir.com

www.neborestaurace.cz

www.stolensalon.com

170 00 Praha 7
Tel.: 605 263 812
info@homekitchen.cz
www.homekitchen.cz
NEB.O

Phill’s Twenty7
170 00 Praha 7
Tel.: 605 444 528
info@twenty7.cz
www.twenty7.cz
Sansho
Petrská 25
110 00 Praha 1
Tel.: 222 317 425
info@sansho.cz
www.sansho.cz
SCHOOL restaurant
& lounge
Smetanovo nábřeží 22
110 00 Praha 1
Tel.: 222 222 173
info@school.cz
www.school.cz
SOHO+ restaurant
Podolské nábřeží 1
147 00 Praha 4
Tel.: 244 463 772
rezervace@soho.cz
www.soho.cz
Sweet & Pepper Days
Anglická 19
120 00 Praha 2
Tel.: 773 240 535
vostrovsky.dominik@gmail.com
facebook.com/sweetpepperdays

Bacaro

Cafe~Cafe

A.M.180 Gallery

Vinohradská 111

Rytířská 10

Bělehradská 46

130 00 Praha 3

110 00 Praha 1

120 00 Praha 2

Tel.: 733 133 144

Tel.: 224 210 597

www.am180.org

Malé náměstí 12

bacaro@bacaro.cz

info@cafe-cafe.cz

www.bacaro.cz

www.cafe-cafe.cz

Art Salon S

Tel.: 224 214 190

Black Angels

Café Lounge

120 00 Praha 2

Staroměstské náměstí 29

Plaská 8

Tel.: 234 255 207

110 00 Praha 1

150 00 Praha 5

www.artsalons.cz

Tel.: 224 213 807

Tel.: 257 404 020

info@ba-bar.com

cafelounge@prague.coffee

DOX

www.blackangelsbar.cz

www.cafe-lounge.cz

Poupětova 1

Groove bar

Café NEUSTADT

Tel.: 295 568 123

Voršilská 6

Karlovo náměstí 1

info@dox.cz

110 00 Praha 1

120 00 Praha 2

www.dox.cz

Heřmanova 33

Tel.: 720 260 329

Tel.: 602 622 948

groovebar@groovebar.cz

cafeneustadt@gmail.com

Dvorak Sec Contemporary

zari.galerie@email.cz

www.groovebar.cz

facebook.com/cafeneustadt

Dlouhá 5

110 00 Praha 1
info@csoriginal.cz
www.csoriginal.cz
Debut Gallery
110 00 Praha 1

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

facebook.com/galeriezari

120 00 Praha 2

110 00 Praha 1

www.dvoraksec.com

110 00 Praha 1

Tel.: 775 565 813

Tel.: 730 156 933

prosekarna@prosekarna.cz

ema@prague.coffee

Hauch gallery

info@chatty.cz

www.prosekarna.cz

www.emaespressobar.cz

Pobřežní 20a

Public Interest

I need coffee

Tel.: 721 640 020

U Milosrdných 12

Na Moráni 7

info@hauchgallery.com

110 00 Praha 1

120 00 Praha 2

www.hauchgallery.com

V Kotcích 2

Tel.: 725 821 878

Tel.: 777 446 022

bar@publicinterest.cz

lucie@ineedcoffee.cz

praguekabinet

Tel.: 604 873 864

www.publicinterest.cz

facebook.com/ineedcoffee.cz

Platnéřská 13

186 00 Praha 8
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110 00 Praha 1
Na Hollaru

Tel. 212 241 410

Smetanovo nábřeží 6

info@praguekabinet.com

110 00 Praha 1

www.praguekabinet.com

Tel.: 725 894 490

Tel.: 775 601 185
leeda@leeda.cz
www.leeda.cz

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

Plzeňská 33
150 00 Praha 5
Tel.: 737 211 236
iva@odivi.cz
www.odivi.cz
Pietro Filipi
Národní 31
110 00 Praha 1

Showroom.
Klimentská 3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 605 047 771

Chatty butik

info@dvoraksec.com

110 00 Praha 1

www.pietro-filipi.com

170 00 Praha 7

Na Florenci 3

Tel.: 734 574 868

Tel.: 222 365 239

Galerie Září

Slezská 48

110 00 Praha 1

ODIVI showroom

info@debutgallery.cz

Tel.: 604 204 653

Elišky Krásnohorské 9

Lukáš Macháček atelier

Tel.: 778 000 715

EMA espresso bar

110 00 Praha 1

Leeda Store

Železná 12

Prosekárna

Kurator
Karolíny Světlé 17

Bartolomějská 1

GALERIE /
Galleries

110 00 Praha 1

www.klaranademlynska.cz

facebook.com/lagallerynovesta

KAVÁRNY /
Cafes

107 00 Praha 7

boutique@klaranademlynska.cz

La Gallery Novesta

BARY /
Bars

Jiráskovo náměstí 6

Tel.: 224 818 769

www.kurator.cz

Czech Labels & Friends
Přístavní 339/27

110 00 Praha 1

kurator@kurator.cz

M.A.C. Cosmetics
Václavské náměstí 4

Jankovcova 14a

Klára Nademlýnská butik
Dlouhá 3

showroomdot@gmail.com

Haštalská 21

www.showroomdot.cz

Tel.: 608 139 967

Studio & showroom
Zuzana Kubíčková

www.chatty.cz

Mánesova 84

Kateřina Geislerová
showroom

120 00 Praha 2
zuzana@zuzanakubickova.com
www.zuzanakubickova.com

110 00 Praha 1
kg@katerina-geislerova.com
www.katerina-geislerova.com
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