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Letošní zářijová edice Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku je nejmezinárodnější ze všech, které jsme
dosud uspořádali. Na mole se představí kromě stálic domácí scény také 10 zahraničních designérů. Díky
spolupráci mezi pražskou UMPRUM a tokijskou módní univerzitou Bunka se můžeme těšit na čtyři skvělé
absolventy této věhlasné školy, v kurátorském výběru módního profesionála Rachida Naase budeme hostit
pět špičkových tvůrců současné nizozemské módní scény a v rámci mezinárodního výměnného programu
Mercedes-Benz International Designer Exchange Program máme možnost vidět kolekci současné španělské
senzace Outsiders Division. Moc nás těší, že je Praha atraktivní destinací pro tak silná designérská jména,
a náš fashion week díky tomu získává mezinárodní přesah. Druhou zajímavostí zářijové edice bude také
střídání lokací – nabídneme nová zákoutí historického Clam-Gallasova paláce, kde se uskuteční většina
módních přehlídek, ale také site-specific show Zuzany Kubíčkové v Galerii Rudolfinum a Jana Černého na
Letenské pláni. Poslední jmenovaný event je navíc volně přístupný – podívat se může přijít opravdu každý,
kdo má o Honzovu tvorbu zájem.
Věříme, že nejen ze zahraničí přijde podnětná inspirace, protože kolekce našich návrhářů se sezónu od
sezóny posouvají k vyšší profesionalitě. Přijďte se o tom přesvědčit sami.
Václav Dejčmar & Lukáš Loskot (Producent MBPFW & CEO MBPFW)
This year’s September edition of Mercedes-Benz Prague Fashion Week is the most multinational one of all
we have organized so far. The catwalks will host, apart from traditional domestic stars, 10 designers from
abroad. Thanks to the collaboration of UMPRUM Prague and fashion university Bunka in Tokyo, you can
look forward to four brilliant graduates of this famous school; the curator’s choice of Rachid Naas, a fashion
professional, will present top five representatives of contemporary Dutch fashion scene; the international
exchange programme Mercedes-Benz International Designer Exchange Program gives us the opportunity to
see a collection by current Spanish revelation Outsiders Division. We are very happy to note that Prague has
become an attractive destination for such strong designer names, which make our fashion week relevant on
an international level. The second interesting aspect of the September edition is switching venues – we are
opening new hidden spaces in the historical Clam-Gallas Palace, where most shows will take place. There
are also Zuzana Kubíčková’s site-specific show in the Gallery Rudolfinum and Jan Černý’s on Letná Plain.
The latter is admission free and open to everyone – virtually anybody who is interested in Honza’s work
is welcome to come.
We believe that valuable inspiration will come not only from abroad because collections of our designers
are gaining more and more professionality season from season. Why don’t you come and see for yourself?
Václav Dejčmar & Lukáš Loskot (MBPFW producer & MBPFW CEO)
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Zlepšení
nezná hranic.
Nový sedan Třídy C překoná váš
nejlepší čas. Ale budete-li chtít, hned
si můžete zlepšit náladu se systémem
Energizing Comfort. Díky široké škále
nastavení dokáže stimulovat vaše smysly,
a pomůže vám tak znovu najít vnitřní
rovnováhu. Stačí jen stisknout tlačítko.
Nikdy (se) nepřestávejte zlepšovat.

Mercedes-Benz Třída C, kombinovaná spotřeba 4,1–9,8 l / 100 km, kombinované emise CO2 111–219 g/km. Hodnoty emisí CO2
byly naměřeny a jsou uváděny v souladu se směrnicí 1999/94/ES. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí
nabídky, slouží pouze pro porovnání s jednotlivými typy vozidel. Foto je pouze ilustrativní.

100%
FASHION
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PIJTE S ROZUMEM

MADE
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„MÁ CHARISMA“

Jiří Bartoška, Prezident Mezinárodního filmového festivalu
Karlovy Vary, foto: Benedikt Renč

TOGO chair. Design: Michel Ducaroy
www.ligne-roset.com

Ligne Roset showroom
Florentinum - atrium budovy, Na Florenci 2116/15, Praha 1
t: +420 281 912 186, e: prague@ligne-roset.cz
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www.instagram.com/harpersbazaarcz

www.facebook.com/HarpersBazaarCZ

Platnérská 19, 110 00 Prague, info@emblemprague.com, emblemprague.com
Located in the heart of Prague, THE EMBLEM HOTEL is a Lifestyle hotel that merges the past, present, and future of the historic city into
a home for travellers and a haven for locals. With 59 rooms, a lower level lounge, a restaurant and bar, a spa with a rooftop terrace, and
state-of-the-art technology, the hotel and its many ‘living spaces’ are dedicated to creating a community. The Emblem is a place for the
like-minded from Prague and from abroad to explore, discover and discuss together, and it is redefining the way we travel entirely.

facebook.com/EsquireCZ
instagram.com/esquireczech

Vše, co nás žiVot naučil

Rytířská 10, Praha 1, 11000
224 210 597 www.cafe-cafe.cz
Staňte se naším fanouškem na Facebooku: @procne

Podívejte se do zákulisí na našem instagramovém profilu: @procnemagazine

PLAYBOY.cz

#momentsthatmatter
marieclaire.cz

@marieclairecz

marieclairecz

foto: MAtÚŠ tóth; ModelkA: roMAnA / elite prAgue

Časopis, který ze všedního dne
dokáže udělat svátek!

Televizory

Philips TV. Looks better.
Vychutnejte si módní přehlídky a filmy s 4K Ultra HD televizorem. Díky Android TV, bezdrátovému připojení
a technologii Ambilight se do vaší oblíbené zábavy doslova ponoříte.
Ultra tenký LED televizor série 7300 s rozlišením 4K, systémem Android TV
a se třístrannou technologií Ambilight.

balet
UVÁDÍME
V NÁRODNÍM
DIVADLE

SYMPHONY OF PSALMS

I. Stravinskij

BELLA FIGURA

L. Foss, J. B. Pergolesi, A. Marcello,
A. Vivaldi, G. Torelli

PETITE MORT

W. A. Mozart

SECHS TÄNZE

W. A. Mozart

Kylián

MOSTY ČASU / BRIDGES OF TIME

FOTO: GERT WEIGELT

Balet Národního divadla
Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink
Orchestr Národního divadla
Sbor Opery Národního divadla
Premiéra: 11. 10. 2018
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FIND OUT WHY IT IS IMPORTANT FOR MERCEDES-BENZ PRAGUE FASHION WEEK PARTNERS TO SUPPORT LOCAL FASHION AND WHAT THEY HAVE PREPARED FOR THIS
YEAR’S FALL EDITION.

Partneři MBPFW / MBPFW Partners
ADRIANA KRNÁČOVÁ
PRIMÁTORKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY / MAYORESS OF PRAGUE
Móda je moje celoživotní vášeň a Praha poslední čtyři roky systematicky pražský fasion
week podporuje a doufám, že to bude pokračovat i v příštích letech. Já osobně si myslím,
že stát by měl podporovat lokální módní tvorbu a naše návrháře systematicky. Je to byznys
s vysokou přidanou hodnotou a zároveň díky módě můžete i částečně kultivovat společnost.
Já už to bohužel nestihnu, ale podpora pražských návrhářů je přesně tou věcí, na niž by se
příští vedení Prahy mělo zaměřit.
Fashion is my life-long passion and the city of Prague has been providing continuous support
to the Prague fashion week for the last four years and I hope it shall continue to do so in the
years to come. I believe that the state should support local fashion and designers on longterm basis. It is an industry that brings high added value and at the same time cultivates
the society to a certain extent. Unfortunately, I will not be able to continue the mission;
however, I believe that supporting Prague designers should be one of the top priorities of
Prague’s new leadership.

ANDREA PETROVÁ
MARKETINGOVÁ MANAŽERKA NESPRESSO / MARKETING MANAGER OF NESPRESSO
Pro nás v Nespressu je důležité především spojení značky s určitým životním stylem
a hodnotami. Dlouhodobě se snažíme posouvat hranice toho, co káva může pro zákazníky
představovat – chceme, aby svět Nespresso inspiroval. Na zářijovém MBPFW opět zajímavým
způsobem pojmeme bar-kavárnu, a zpříjemníme tak návštěvníkům MBPFW atmosféru mezi
přehlídkami. Opakovaně jsme také partnery Re-see Showroomu, který se vždy otevírá po
skončení všech přehlídek.
It is essential for us at Nespresso to connect the brand with a particular life style and value
set. We have been changing the limits of what coffee can do for our customers for a long
time – we want the Nespresso world to spark inspiration. We are again opening an interesting
bar-café at the MBPFW September edition to make breaks between shows a pleasant and
invigorating experience. As is tradition, we are also partnering the Re-see Showroom, which
opens after all catwalk shows are over.
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MARC BODERKE
ŘEDITEL MERCEDES-BENZ CARS ČR / CEO OF MERCEDES-BENZ CARS ČR
Česká republika je zemí s dlouhou tradicí v oblasti textilního průmyslu a je zde i nemalá
koncentrace lidí, kteří se úspěšně věnují návrhářství, designu, módě. To jsou oblasti, které
přímo vybízí ke sdílení myšlenek a zkušeností v mezinárodním prostředí. Proto když se
naskytla možnost zapojit Českou republiku do mezinárodní sítě Mercedes-Benz fashion weeků,
nemuseli jsme dlouho přemýšlet. Velmi nás těší, že se týmu MBPFW podařilo vybudovat
skutečný svátek módy a že se daří prostřednictvím výměnného programu zajišťovat prezentaci
českých talentovaných návrhářů na podobných akcích po celém světě.
The Czech Republic has a long tradition in textile industry and there is a considerable
concentration of people who are successful in the fields of design and fashion, which calls
for sharing ideas and experience on an international level. Therefore, when an opportunity
to include the Czech Republic in the international network of Mercedes-Benz fashion weeks
presented itself, we did not hesitate. It makes us extremely happy that the MBPFW team
succeeded in creating a true festival of fashion and in using the exchange programme to
arrange presentations of Czech talents on similar events worldwide.

ALEŠ PÝCHA
MARKETINGOVÝ ŘEDITEL FTV PRIMA / MARKETING MANAGER OF FTV PRIMA
Móda bývá úzce spjata se společenským životem a společenský život je jedním ze základních
pilířů našeho televizního pořadu TOP STAR, který bude již třetím rokem denně mapovat
aktuální dění v rámci MBPFW. Trendy ve světové módě i tvorba lokálních návrhářů patří
mezi témata, která průběžně sledujeme, a jistě tak inspirujeme mnoho českých žen i mužů.
Fashion is usually closely connected to social life and social life is one of the cornerstones
of our programme TOP STAR, which is going to cover daily events at MBPFW for the third
year running. International fashion trends as well as the produce of local designers belong
among the topics we follow in the hope of inspiring many Czech women and men.

BEATA BANÍKOVÁ
MAJITELKA SOHO / OWNER OF SOHO
V SOHO rádi podporujeme vše lokální od produktů zpracovávaných v kuchyni až po výběr
českých značek a design interiéru restaurace. Tento přístup se odráží i v podpoře projektů
jako MBPFW. Vždy je pro nás velkým impulzem být zase o něco lepší a třeba opětovně
inspirovat hosty a milovníky módy k afrodiziakálním prožitkům, k nimž jídlo bezesporu patří.
At SOHO, we choose to support local producers - from food, through a range of Czech brands
to the design of our restaurant interior. Thus we also support projects such as MBPFW. It
is our motivation to keep trying to be better and may be inspire guests and fashion lovers
to open to ecstatic experiences; food being one of them.

RICHARD HRÁDEK
MAJITEL CAFE~CAFE / OWNER OF CAFE~CAFE
Podpora domácí módy je pro nás logická a přirozená věc už proto, že i my jsme nezávislý
lokální podnik a těší nás, že lidé chodí k nám místo do nadnárodních řetězců. Navíc spousta
návrhářů a lidí kolem módy a fashion weeku jsou našimi stálými hosty a přáteli. Chystáme
naši klasiku – bez čerstvé kávy, sladkých šátečků a obložených rohlíků by někteří fashion
week možná ani nepřežili. ;-)
Supporting local fashion comes to us naturally and feels logical as we are also an independent
local business; we are happy people prefer our café to multinational franchises. Moreover,
a lot of designers and people from fashion business are our regulars and friends. We are
preparing a classic menu – if it were not for our fresh coffee, sweet pastries and open bread
rolls, some might not survive the fashion week. ;-)

HELENA VALTROVÁ
ŘEDITELKA HOTELU EMBLEM / MANAGERESS OF THE EMBLEM HOTEL
Hotel Emblem bude stejně jako každý rok poskytovat zázemí a ubytování pro mezinárodní
hosty fashion weeku. Se svou centrální polohou a designem je ideálním místem a partnerem.
Autorskou módní tvorbu vnímáme jako velmi důležitou, protože sama o sobě vytváří příběh
a v osobitém oděvu můžete lépe vyjádřit svou osobnost. Navíc máte jistotu, že je váš oděv
originální a odlišný. V neposlední řadě si myslím, že je povinností každého z nás pomáhat,
a není nic hezčího, než když se i malým přispěním podílíte na skutečnosti, že se někomu
může splnit jeho životní sen.
The Emblem hotel again provides accommodation and other facilities to the fashion
week’s international guests. Its location in the centre of the city as well as its design make
it an ideal meeting point and partner. We perceive author fashion to be essential as it tells
a story of its own thus enabling the wearer to freely express his/her personality. Moreover,
one can be sure he/she is wearing an original and distinct piece. Last but not least, I believe
that it is our obligation to help and there is no better feeling than helping somebody to
make his/her dream come true.

PETR MATĚJČEK
ŠÉFREDAKTOR ELLE / EDITOR-IN-CHIEF OF ELLE
První přehlídkou na právnické fakultě odstartovala v Praze před pár lety skvělá nová éra,
která umožňuje mladým talentovaným lidem plnit si své sny. Mercedes-Benz Prague Fashion
Week se během několika málo sezón proměnil z pouhé platformy v akcelerátor, jenž českým
návrhářům pomáhá uspět nejen na tuzemském trhu, ale i v zahraničí. Magazín Elle u toho
nesmí chybět. Vždyť i on spatřil v roce 1945 světlo světa právě proto, aby sloužil jako platforma
těm, kterým se podle její zakladatelky Hélène Gordon-Lazareffové nedostávalo pozornosti.
A to je poslání, které Elle prostřednictvím svých více než 40 světových edicí sleduje dodnes.
The first catwalk show at the Faculty of Law in Prague a couple of years ago marked the beginning
of a wonderful new era, which makes dreams of young talented people come true. Over just
a couple of seasons, Mercedes-Benz Prague Fashion Week transformed from a mere platform to an
accelerator helping Czech designers to succeed not only on the domestic market, but also abroad.
Elle magazine must be part of it as it was established in 1945 also as a platform for those who its
founder Hélène Gordon-Lazareff felt had not been given attention and voice. And Elle has been
continuously working on its mission through its 40 editions world-wide until today.
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KATEŘINA VONDRÁK HVĚZDOVÁ
MANAŽERKA ZNAČKY / BRAND MANAGER PRESTIGE JAN BECHER PERNOD RICARD
Šampaňské MUMM je úzce spjato s módním světem. Ať už se jedná o společnou vášeň, příběh
za každou lahví, či um mistrů, kteří se na výrobě podílí. Proto MUMM, jehož láhev zdobí
rudá stuha, nesmí při nejvýznamnějším svátku módy v České republice na červeném koberci
chybět. Naším cílem je, aby si milovníci módy vychutnali inspirativní a nezapomenutelné
zážitky spolu se skleničkou šampaňského, a měli tak šanci ocenit jeho harmonickou chuť
a jemné perlení.
MUMM champagne is closely related to the world of fashion, be it by its shared passion,
a story in each bottle, or the craftsmanship of masters who produce the wine. This is the
reason MUMM, decorated with a red ribbon, must be present at the most important fashion
festival in the Czech Republic. We wish fashion lovers savour inspiring and unforgettable
experiences together with a glass of champagne and have an opportunity to appreciate its
harmonious taste and gentle sparkle.

DANICA KOVÁŘOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA DOLCE VITA / EDITOR-IN-CHIEF OF DOLCE VITA
Důležitá je asi tak stejně jako v otázce, proč je lepší chodit na kafe do malého bistra na rohu
než do McDonald’s. Protože nepodporujete žádný nadnárodní řetězec, ale lokální tvůrce;
protože je poznáte osobně a mohou vám model upravit na míru; protože znáte podmínky,
v jakých se návrh realizuje; a protože tím pomáháte dělat dobré jméno české autorské
módě. Letos navazujeme na fashion weeky edice SS15 a SS16, kdy Dolce Vita představila
kolekce čerstvých diplomantů londýnských škol Central Saint Martins a London College
of Fashion. Pozornost nyní z Británie přesunujeme do Nizozemí a ve spolupráci s předním
nezávislým odborníkem Rachidem Naasem, který se v módní sféře pohybuje 20 let, jsme
připravili přehlídku vybraných absolventů umělecké akademie ArtEZ, jež sídlí v Arnhemu,
právě slaví 65 let existence a vyslala do světa už taková jména, jako je Li Edelkoort, Iris
van Herpen či Viktor & Rolf.
Well, it is as important as going for coffee to a small café on the corner rather than to
McDonald’s. Because you do not support a multinational franchise, but local authors; because
you meet them in person and they can alter the piece to your fit; because you are familiar
with the conditions the design is created in; and because you help create a good reputation
of Czech author fashion. This year, we follow up on SS15 and SS16 fashion weeks where
Dolce Vita presented collections of fresh graduates from Central Saint Martins and London
College of Fashion. We shifted our focus from Great Britain to the Netherlands, where we
cooperate with renowned independent expert Rachid Naas, who has been part of the fashion
scene for 20 years. We prepared a show of select graduates from ArtEZ University of Arts,
Arnhem, which is celebrating its 65th anniversary this year and saw through its gates such
great names as Li Edelkoort, Iris van Herpen or Viktor & Rolf.
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LUCIE HUGHAN BABIČKOVÁ & CRAIG HUGHAN
KEVIN.MURPHY
V tomto roce jsme se rozhodli podpořit české návrháře i v našem studiu s t o l e n několika
pop-upy, jejichž prostřednictvím seznamujeme naše klienty a přátele s kvalitní a autentickou
módní tvorbou. Myslíme, že je důležité, aby se o lokální tvorbě dozvěděli a naučili se ji nosit.
Opět jsme povolali tým skvělých českých i zahraničních stylistů, kteří se podílí na největších
módních událostech, jako je týden módy v Paříži, New Yorku nebo Londýně, a spolu s nimi
vytváříme nejen jedinečný vlasový styling, ale i nezapomenutelnou atmosféru MBPFW.
This year, we have decided to support Czech designers by installing several pop-ups in our
studio s t o l e n presenting authentic and high quality author fashion to our clients and
friends. We feel it is important that they become familiar with local fashion and learn to
wear it. We have again invited a wonderful team of Czech and international stylists who
participate in the greatest international fashion events, such as fashion weeks in Paris, New
York or London, not just to create hair styles, but also to contribute to the unforgettable
atmosphere at MBPFW.

NORA GRUNDOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA HARPER’S BAZAAR / EDITOR-IN-CHIEF OF HARPER’S BAZAAR
V redakci Harper’s Bazaaru považujeme podporu místní módní tvorby za zásadní. Podporovat
české talenty, jejich růst a průnik na světovou úroveň je důležité, chceme-li, aby v naší
zemi obecně sílil dobrý vkus a aby kvalitní oblečení a design byly považovány za normální.
Pozvedá to celkovou úroveň země. Vybraných sedm designérů, jejich myšlenky a kreativní
postupy představíme v zářijovém čísle Harper’s Bazaaru.
Supporting local fashion is in the centre of Harper’s Bazaar’s attention. It is important to
support Czech talents, their growth and entry on the international scene if we want people
in our country to have good taste and to consider quality clothes and design as something
normal. It raises the standards of the entire country. We are presenting seven selected
designers, their ideas and creative process in the September issue of Harper’s Bazaar.

MICHAL KOCMAN
GENERÁLNÍ ŘEDITEL, PARFUMERIE DOUGLAS / CEO DOUGLAS PERFUMERY
Česko je kreativní líhní a to se musí podporovat! Douglas spolupracuje s českými módními
návrháři pravidelně už 7 let v rámci projektu originálního vánočního dárku a nesčetněkrát
figuruje jako make-up artista jejich módních přehlídek.Podzimní MBPFW chystáme s naším
týmem pod taktovkou Filipa Nováka a Kristýny Hoškové už od začátku léta a nově zapojíme
tradiční francouzskou značku Lancôme.
Czech is a creative incubator and it must be supported! Douglas has been collaborating with
Czech fashion designers on regular basis for 7 years participating in the original Christmas
gift project and countless times being the make-up artist of their fashion shows. Our team lead
by Filip Novák and Kristýna Hošková have been preparing for the fall edition of MBPFW since
the beginning of summer and we are newly partnering with traditional French brand Lancôme.

JIŘÍ ROTH
ŠÉFREDAKTOR ESQUIRE / EDITOR-IN-CHIEF OF ESQUIRE
Pro nás je podpora českých designérů zcela automatická. Bereme to jako přirozenou věc a jsme
hrdí na kvalitní českou tvorbu, nejen tu módní. Letos v rámci MBPFW opět spolupracujeme
s talentovaným Honzou Černým, kterého jsme si oblíbili pro jeho nadčasový design, kvalitní
zpracování a baví nás jeho zahraniční přesah.
Supporting Czech designers is absolutely automatic. It is completely natural for us as
we are very proud of quality Czech products, not just fashion. This year at MBPFW, we
again collaborate with talented Honza Černý, who we like for his timeless designs, quality
craftsmanship as well as his international overlap.

JEAN-GUILLAUME POLLET
LANCÔME, GENERÁLNÍ MANAŽER L’ORÉAL LUXE / LANCÔME, GENERAL MANAGER
L’ORÉAL LUXE
Lancôme, světoznámá kosmetická značka, se letos poprvé stává partnerem fashion weeku.
Tato značka potvrzuje, že štěstí je nejatraktivnější formou krásy, a již od svého založení v roce
1935 nabízí produkty, které se pyšní prokazatelnými výsledky a nádechem francouzského
kouzla. V týdnu módy tak dochází k propojení dvou odvětví – módy a krásy.
Lancôme, the world-renowned cosmetics brand, becomes the partner of fashion week for the
first time this year. The Lancôme brand declares happiness being the most attractive form
of beauty and since its foundation in 1935 it has been offering luxury French cosmetics.
This year we're sparkling up the fashion world with the gentle touch of French beauty.

ANETA ŠAFEROVÁ
ŠÉFREDAKTORKA MAGAZÍNU PROČ NE?! / EDITOR-IN-CHIEF OF PROČ NE?! MAGAZINE
V dnešním otevřeném světě není problém vyrazit v podstatě kdykoli kamkoli. Zároveň ale
často opomíjíme, jak skvělé věci máme doma. To rozhodně platí i o lokální módě, která jako
každé další umělecké odvětví originálně zachycuje DNA dané země. Já osobně si kromě
nápadů českých návrhářů cením jejich řemeslnosti, toho, že dávají práci místním švadlenám,
brašnářům, obuvníkům, jejichž počet bohužel stále klesá. V Proč ne?! o talentovaných místních
designérech pravidelně píšeme a představujeme jejich práci čtenářům. Z podzimní sezóny
MBPFW připravujeme do našeho zářijového módního čísla rozsáhlý report o nejlepších
věcech pražského svátku módy.
Today’s world is opened to new experiences anywhere and anytime. However, we sometimes
take for granted the wonderful things we have at home. This definitely applies to local fashion,
which, as other art forms, depicts the unique DNA of the country. I personally appreciate
not only Czech designers’ ideas, but also their craftsmanship and the fact that they provide
jobs to local tailors, bag makers and shoe makers, who are unfortunately gradually becoming
extinct. Proč ne?! regularly features pieces about talented local designers presenting their
work to our readers. We are preparing an extensive report from the MBPFW fall edition on
the best of the Prague fashion festival for our September fashion issue.
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ZJISTĚTE, PROČ JE PRO PARTNERY MERCEDES-BENZ PRAGUE FASHION WEEKU DŮLEŽITÁ PRÁVĚ PODPORA LOKÁLNÍ MÓDY A CO PŘIPRAVILI NA LETOŠNÍ PODZIMNÍ EDICI. /
FIND OUT WHY IT IS IMPORTANT FOR MERCEDES-BENZ PRAGUE FASHION WEEK PARTNERS TO SUPPORT LOCAL FASHION AND WHAT THEY HAVE PREPARED FOR THIS
YEAR’S FALL EDITION.

VÁCLAV DEJČMAR
MAJITEL AGENTURY CZECHOSLOVAK MODELS, PRODUCENT MBPFW /
OWNER OF CZECHOSLOVAK MODELS, MBPFW PRODUCER
Podporovat lokální návrháře znamená podporovat českou kreativitu. Móda představuje
univerzální komunikační jazyk, který je srozumitelný každému z nás.
Supporting local designers means supporting Czech creativity. Fashion is a universal
language of communication understood by everyone.
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LOKACE SS19 – CLAM-GALLASŮV PALÁC, LINHARTSKÁ 3, PRAHA 1
LOCATION SS19 – CLAM-GALLAS PALACE, LINHARTSKÁ 3, PRAGUE 1

SS19 Designers
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Představujeme návrháře aneb Na koho se chcete zaměřit? Potřebujete-li základní orientaci na poli české
módní tvorby, přečtěte si, jak definují své zákazníky sami návrháři Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku
a proč byste podle nich měli nosit právě jejich styl.
Let us present designers, or Who would you like to focus on? If you need to find your way around Czech
fashion scene, find out how Mercedes-Benz Prague Fashion Week designers describe their customers and why
you should wear their clothes.
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DOMINIKA KOZÁKOVÁ
Tvořím módu pro budoucí generaci cool klubů a komunitu LGBT a lidi, kteří se nebojí být odvážní a extravagantní. Moje móda je pro ty, kteří touží uniknout hranicím a nenávisti. Račte vstoupit! Vítejte na planetě
Dominika Kozáková!
I create fashion for the future generation of kid’s cool clubs and the LGBT community as well as for people who
are not afraid to be brave and eccentric. I create fashion for those who wish to break down limits and hatred.
Come inside! Welcome to Dominika Kozáková planet!
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JAN CERNY
Moje produkty jsou pro novou generaci, která hledá svoji estetiku, jež splňuje požadavky jejího životního stylu.
Navrhuju pro sebe. Navrhuju pro lidi s jasným názorem.
My products are for the new generation who are searching for aesthetics that meet their life style needs.
I design clothes for myself. I design clothes for people with strong opinions.
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IMRECZEOVA
Pod značkou IMRECZEOVA můžete najít minimalistickou módu s propracovanými detaily a převážně z přírodních materiálů. ,,Moje klientky nehledají okázalost ani rychlé módní výstřelky. Oceňují kvalitní materiály,
poctivé řemeslo a nadčasové oděvy. Móda je pro ně přirozenou součástí životního postoje, stejně jako umění,
design, architektura a hudba.
The IMRECZEOVA brand offers minimalist fashion with elaborated details mainly from natural materials. My
clients are not after pomp or fashion fads. They appreciate quality materials, honest craftsmanship and timeless
pieces. They see fashion as natural part of their way of life, the same as art, design, architecture, and music.

UTB ZLÍN: ATELIÉR DESIGNU ODĚVU
V rámci MBPFW Ateliér Design oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně představí dvě bakalářské a tři diplomové
závěrečné práce. Jedná se o oděvní kolekce, které svým obsahem a zpracováním posouvají oděv do různých
rovin od čistě funkčních minimalistických, trendových až po výtvarné objekty na těle. Studentka Adriana
Šatková představí svou kolekci Ikona 52, jejíž inspirací bylo postavení ženy v padesátých letech minulého století. Magdaléna Mikuličáková ve své kolekci pracuje s tvaroslovím korzetu a jeho posunem ve vztahu k tělu.
Barbora Mrňáková se ve své kolekci inspirovala obrazy Sonii Delaunayové. Eva Papoušková se zabývá funkčností a minimalistickým detailem oděvu současného spotřebitele. Michaela Hriňová nás pozve svou kolekcí
do světa letních hudebních festivalů.
The Department of Fashion Design of Tomáš Baťa University in Zlín is presenting two Bachelor’s works and
three dissertations at MBPFW. These are fashion collections the contents and rendering of which shift the
limits of a garment – from purely functional minimalist, trendy pieces to objects of art placed on a human
body. Student Adriana Šatková will present her collection called Icon 52, which was inspired by the position of
a woman in the 1950s. Magdaléna Mikuličáková’s collection works with a corset morphology and the development of its relation to the body. Barbora Mrňáková’s collection was inspired by paintings by Sonia Delaunay.
Eva Papoušková works with functionality and minimalist detaling of a garment for a contemporary consumer.
Michaela Hriňová’s collection invites us to the world of summer music festivals.
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PAVEL BREJCHA
Ženy, pro kterou jsou oblečení navržena, jsou inteligentní, křehké a svěží. Jsou to ženy, které obdivují neokázalou moderní formu oděvu s funkčními a estetickými detaily, řemeslné zpracování a nadčasový vzhled.
A mají moderní pohled na život s osobním přístupem k šatníku.
Women the clothes are designed for are intelligent, fragile, and fresh. These women admire clothes of unassuming modern form with functional and decorative details, perfect craftsmanship, and timeless look. They
have a modern approach to life and an individualised approach to their wardrobe.

ZUZANA KUBÍČKOVÁ
Ráda na sebe poutá pozornost a patřičně si ji užívá, marnivost jí není cizí. Líbí se jí klasické střihy, které ale
nejsou svázané klasickými látkami a detaily. Je pro ni důležité nosit perfektně zpracované oblečení, které
neomrzí za jednu sezónu.
Likes to attract attention and knows how to enjoy it to the fullest; she is no stranger to vanity. She likes classical
cut that are not bound by classical fabrics and details. It is important that she wears perfectly crafted clothes
which will last more than one season.
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TEREZA VU.
Moje tvorba je určena především ženám, které se nebojí být samy sebou. Ženám moudrým, cílevědomým i dominantním. Ženám, ze kterých vyzařuje nadšení, elán a drive. A konečně ženám tvořivým a hravým, které vědí,
že umocnit svoji krásu lze vhodnou kombinací ultrajemných materiálů, éterických střihů, smyslných vzorů,
průhledných nebo průsvitných struktur a decentních barev.
My pieces are intended mainly for women who are unafraid to be themselves. For wise, purposeful and dominant
women. For women who emanate enthusiasm, vitality and drive. And finally for creative and playful women who
know how to emphasize their beauty by cleverly combining ultra-soft materials, delicate cuts, sensual patterns,
or sheer structures and understated colours.

OUTSIDERS DIVISION
Outsiders Division moc nevěří prohlášením, sloganům ani jiným cíleným projevům. Jak stále opakují, jsou
to »v jádru« citliví kluci, kteří se umí dívat, vcítit se i vyjádřit. Do naší bandy přivítáme každého, kdo netrpí
přílišnými předsudky na úkor pocitů.
Outsiders Division doesn’t believe too much in statements, slogans, or any kind of target but, as we always
say, we are »in effect« sensitive boys, able to observe, feel and express. Anyone who does not have too many
prejudices in front of emotions is welcome in our gang.
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UMPRUM
Na zařijové edici MBPFW představí Ateliér designu oděvu a obuvi na UMPRUM druhou část ročního projektu
„Power of Identity No. 2“. Studenti zpracovávali inspirace z české výtvarné, hudební i slovesné oblasti s odkazem na českou národní identitu.
The Department of Fashion and Footwear Design, UMPRUM is presenting the second part of its year-long
project “Power of Identity No. 2” at MBPFW September edition. Students’ work was inspired by Czech fine art,
music and literature in reference to Czech national identity.
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LUKÁŠ KRNÁČ, VIVIEN BABICOVÁ, KRISTÝNA COUFALOVÁ
LUKÁŠ: Mým zákazníkem je sebevědomý člověk, který má rád ironii a barvy. KRISTÝNA: Můj zákazník chce
i na moji party. VIVIEN: Člověk, který uvažuje nad svým oděvem v hlubších souvislostech. Záleží mu na tom,
odkud jeho kousky pocházejí, z čeho jsou vyrobeny a jaký je příběh, který stojí za jejich vznikem. Společným
rysem našich zákazníků je, že očekávají inovace, zábavu a vyrušení z očekávané rutiny.
LUKÁŠ: My customer is a self-confident person, who likes irony and colours. KRISTÝNA: My customer wants
to come to my party. VIVIEN: A person who sees his/her clothes in wider context. It matters where the pieces
come from, what they are made of and what is the story behind them. All our customers expect innovation,
entertainment and breach of expected routines.
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LAFORMELA
Náš zákazník si módu umí a chce užívat. Je mu jasné, že móda je uměním, i když jen užitým. Proto nebere
příliš vážně ji ani sám sebe. LAFORMELA je mix stylů, spontaneita, nezávislost, originalita. LAFORMELA je
jasný postoj.
Our customer wants to enjoy fashion. She/he is aware that fashion is a form of art, albeit applied. That is
why she/he does not take fashion or herself too seriously. LAFORMELA is a mixture or styles, spontaneity,
individuality, originality. LAFORMELA is a clear-cut attitude.

MICHAEL KOVACIK
Ženy, které mě vyhledávají, vědí, co chtějí, a mají na módu svůj názor. A to znamená, že chtějí být sexy a výjimečné. Baví je provokovat. Přesně pro tuto cílovou skupinu tvořím a jsem rád, že svoje věci vídám na ženách,
které mají rády originalitu a kvalitu.
Women who come to me know what they want and have strong opinions about fashion, which means they want
to be sexy and extraordinary. They like to tease. This is the target group my clothes are intended for and it
makes me happy to see them worn by women who like originality and quality.
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NEHERA
V NEHERA nám záleží hlavně na pohodlí. Tvorbě každého modelu věnujeme velkou pozornost, ať už se to týká
příjemných materiálů nebo jedinečného zpracování tak, abychom navodili pocit pohody, funkčnosti a nenápadné elegance. Poté oděvu vdechneme určitou něhu, teplo a optimismus, které definují značku NEHERA od
samého počátku. V NEHERA si ceníme především životního elánu a nenucenosti, které se projevují v našem
dynamickém a kolektivním přístupu k návrhům. Naším cílem je vytvořit charakteristický styl, který bude
snadno rozeznatelný díky své jemnosti a přímosti – modely, které jsou nositelné, na nic si nehrají, a především
jsou tiše podmanivé.
At NEHERA the priority is comfort. Each product is carefully considered, from the tactile materials, to the
exemplary craftsmanship, such that every item evokes a sense of ease, purpose, and understated elegance.
Then they are imbued with certain tenderness, warmth, and optimism that have defined NEHERA from the
very beginning. The culture at NEHERA champions vitality and spontaneity through its dynamic and collective
approach to design. NEHERA endeavours to establish signatures that are identifiable by way of their subtlety
and straightforwardness – products that are wearable, honest, and above all, quietly compelling.
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CHATTY
Nejsme značka pro zpátečnické maloměšťáky, ale pro erudované vizionáře.
We are not a brand for petty bourgeois but for sophisticated visionaries.
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ALTER ERA
Žena, která nosí ALTER ERA, je dynamická, přemýšlí o světě, ve kterém žije, a o rozhodnutích, která dělá. Je
zvídavá a neposedná, neustále se zajímá o nové zkušenosti a ráda zkoumá různé možnosti. Svůj šatník přizpůsobuje svému rozmanitému životnímu stylu, takže se skládá ze sportovních, dobrodružných, rafinovaných
a několika hybridních kousků. Na trendy moc nedá, raději si pěstuje vlastní osobitost.
The ALTER ERA woman is a dynamic individual, conscious about the world she inhabits and the choices she
makes. Curious and restless, she constantly gathers new experience and likes to explore different possibilities.
Her wardrobe is adapted to her diverse lifestyle and includes a mixture of sporty, adventurous, refined and
some hybrid pieces. She doesn‘t care much for trends and prefers to cultivate her individuality.

ADAM KOST
Pro každého, kdo na to ,,má“.
For everyone who has got “it”.
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BLAŽEK
Zákazník značky Blažek vyžaduje vysokou kvalitu materiálů a zpracování, které se mu u nás dostává. Očekává
inovace v dezénech a barevnosti kolekce. Oceňuje nápad, který se promítne do střihů, nových siluet i neotřelých
kombinací. Díky tomu si tak může vytvořit ojedinělý outfit dle svých potřeb. Mým přáním je, aby si zákazník
vybíral z kolekce Blažek s úmyslem být reprezentativní, vkusný, ale kreativní.
The Blažek customer demands high quality materials and perfect craftsmanship, which we provide. He expects
innovated designs and colour palettes. He appreciates our ideas reflected in cuts, new silhouettes and fresh
combinations. This enables him to assemble a unique outfit according to his needs. I wish our customer chose
pieces from our collections with prestige, taste and creativity in mind.
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DENISA NOVÁ
Milí jedineční lidé, často blízcí a přátelé, s vlastním pohledem a krásou, kterou podpořím, podtrhnu skrz
jednoduchý přímý oděv, precizně zpracovaný, z kvalitního materiálu. Stane se druhou kůží.
Kind, remarkable people, often family and friends with individual approach to beauty, which I emphasize and
enhance through a simple straightforward piece of clothing, perfectly crafted from high-quality materials. It
will become a second skin.
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SS19 VAN GRAAF Junior Talent
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Úterý, 4. září 2018 v 14:00
lokace: Clam-Gallasův palác

Tuesday, 4 September 2018 at 14:00
location: Clam-Gallas Palace

Absolutním vítězem talentové soutěže pro oděvní designéry do 26 let VAN GRAAF Junior Talent, která je již
tradičně součástí Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, se letos v březnu stal návrhářský samouk a nadšenec
pro módní tvorbu Martin Kohout.

The overall winner of 2018 talent competition for fashion designers under 26 VAN GRAAF Junior Talent,
which is traditionally held as part of Mercedes-Benz Prague Fashion Week, became a self-taught designer and fashion enthusiast Martin Kohout.

Kohout zaujal odbornou porotu svým nadšením, pokorou, a především neotřelou pracovní technikou.
V soutěžní kolekci recykloval vlastní olejomalby a jako stěžejní materiál pro šaty i doplňky použil malířské
plátno. Nová dámská kolekce Martina Kohouta příznačně pojmenovaná Les nymphéas našla inspiraci v zákoutí
leknínové zahrady Clauda Moneta v Giverny. Návrhář do oděvů přenáší fascinaci Monetovým zachycením
prchavých světelných jevů a barev v přírodě stejně jako důraz na vzácnost a jedinečnost rychle míjejícího
dojmu, to vše na pozadí marnivosti francouzské královské éry. Siluety oděvů jsou inspirovány sochařskou
linií a ženskou elegancí. V kolekci se objevují prvky z filmů Odnikud někam (Somewhere) a Marie Antoinetta.
Skrytým tématem kolekce je pak odlesk dnešní společnosti – samota, deprese, konzum – a jednotliví lidé jako
živoucí připomínky dnešního životního stylu, což je také stěžejní téma obou filmů Sofie Coppolové. Kohout
pracuje především s přírodními materiály, jako hedvábí, bavlna a krajka, které doplňuje koženkou, a stejně
jako v předchozí kolekci využívá návrhář i tentokrát malířské plátno s aplikovanou olejomalbou. Kromě ryze
výtvarných modelů určených především pro přehlídku obsahuje kolekce také každodenní outfity, které mají
komerční potenciál.

Kohout caught the jury’s attention by his zeal, modesty, and most importantly novel technique. His
competition collection recycled his own oil paintings and used painting canvas as the main material
for dresses as well as accessories. Martin Kohout’s new collection for women aptly called Les nymphéas
was inspired by Claude Monet’s paintings of water lilies in his garden in Giverny. The designer projects his fascination by Monet’s rendition of ephemeral light effects and colours in nature as well as
the emphasis on the rare and unique nature of a fleeting impression against a backdrop of the vanity
of French kings. The silhouettes draw on statuesque lines and feminine stylishness. The collection
features elements from films Somewhere and Marie Antoinette. Its hidden message is a reflection of
today’s society – loneliness, depression, consumerism – and individual people as living proof of the
contemporary life style, which is the leitmotif of both films by Sofia Coppola.Kohout works mainly with
natural materials – silk, cotton, and lace with imitation leather. The designer uses oil painted canvas
in his collection again. Apart from art pieces intended solely for the fashion show, the collection also
includes outfits for everyday wear that show commercial potential.
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ArtEZ, THE ALUMNI SHOW
supported by DOLCE VITA
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Sobota, 1. září 2018 v 18:00
lokace: Clam-Gallasův palác

Saturday, 1 September 2018 at 18:00
location: Clam-Gallas Palace

Redakce časopisu Dolce Vita letos navazuje na fashion weeky edice SS15 a SS16, kdy představila kolekci čerstvých
diplomantů londýnských škol Central Saint Martins a London College of Fashion. Pozornost nyní z Británie
přesunuje do Nizozemí a ve spolupráci s předním nezávislým odborníkem Rachidem Naasem, který se v módní
sféře pohybuje 20 let – působí jako produkční, nákupčí, kurátor a specialista na vizuální komunikaci, současně je
členem komise amsterdamského týdne módy, spoluzakladatelem Holandské módní rady a také maastrichtského
Forza Fashion House –, připravila přehlídku vybraných absolventů akademie ArtEZ. Ateliér módního designu
a módní ilustrace této proslulé umělecké univerzity byl založen v roce 1953 nizozemskou módní legendou Elly
Lamakerovou v Arnhemu. Letos tedy slaví 65 let své existence a za dobu svého působení vyslal do módního světa
už taková jména, jako je Li Edelkoort, Iris van Herpen či Viktor & Rolf.

The Dolce Vita team this year follow up on SS15 and SS16 fashion weeks where they presented collections
of fresh graduates from Central Saint Martins and London College of Fashion. The focus shifted from Great
Britain to the Netherlands, where we cooperate with renowned independent expert Rachid Naas, who has
been part of the fashion scene for 20 years – as a producer, buyer, curator, and a visual communications
specialist as well as a member of the Amsterdam fashion week committee, co-founder of Fashion Council
NL and Maastricht Forza Fashion House. We prepared a show of select graduates from ArtEZ University of
Arts, Arnhem. The department of fashion design and fashion illustration was founded at the university in
1953 by Dutch legend Elly Lamaker in Arnhem. It is celebrating its 65th anniversary this year and in its
years of existence has seen through the gates such great names as Li Edelkoort, Iris van Herpen or Viktor
& Rolf.

V rámci přehlídky současné nizozemské módní tvorby ArtEZ, the alumni show pod kurátorským dohledem
Rachida Naase se představí dívčí designérské duo Schepers Bosman tvořené Sanne Schepersovou a Anne
Bosmanovou, dvojice návrhářů Diek Pothoven a Luuk Kuijf pracující společně pod značkou MARTAN a pátý
rok svého působení pražskou přehlídkou oslaví kreativní studio MAISON the FAUX, jehož hlavními designéry
jsou Joris Suk a Tessa de Boer. Do výběru Rachida Naase a magazínu Dolce Vita dále patří návrhářka Lisa
Konno a designér Peet Dullaert, oba pracující pod eponymními značkami. S výjimkou posledního jmenovaného
se všichni návrháři svých přehlídek zúčastní osobně.

ArtEZ, the alumni show curated by Rachid Naas will present designer duo Schepers Bosman formed by Sanne
Schepers and Anne Bosman, a designer duo Diek Pothoven and Luuk Kuijf working under brand MARTAN as
well as creative studio MAISON the FAUX, headed by designers Joris Suk and Tessa de Boer , whose Prague
show marks its fifth anniversary. Rachid Naas and Dolce Vita’s selection also includes designers Lisa Konno
and designer Peet Dullaert, who both work under their own eponymous brands. With the exception of the last
name, designers will attend their shows in person
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Bunka Fashion Graduate University
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Sobota, 1. září 2018 v 13:00
lokace: Clam-Gallasův palác

Saturday, 1 September at 13:00
lokace: Clam-Gallasův palác

Tokijská Bunka Fashion Graduate University (BFGU) byla v roce 2006 otevřena na půdě instituce,
která se vzdělání v oblasti oděvní tvorby věnovala již od roku 1919. BFGU se tak stala první japonskou
odbornou vysokou školou zaměřenou výhradně na módní tvorbu a management. BFGU kultivuje
talenty nejen akademickými znalostmi, ale také praktickými dovednostmi a vychovává osobnosti,
které jsou schopné založit vlastní značku, vést módní podnik a vytvářet nové hodnoty schopné obstát
v konkurenci světového módního průmyslu. V rámci přehlídky Mercedes-Benz Prague Fashion Week
bude díky dlouhodobé spolupráci a pozvání Ateliéru designu oděvu a obuvi UMPRUM pod vedením
profesorky Liběny Rochové představena tvorba čtyř absolventů této renomované módní univerzity.
Každý absolvent představí jeden ucelený koncept dámské oděvní kolekce: návrhář Zhenchuan Zhang
představí kolekci s názvem „Infinite possibilities“, Tong Zhang kolekci nazvanou „SAMPLE LINE“,
Nicola Stefanie Thieleová předvede kolekci nazvanou „niconico“ a návrhářka Miki Imamura pražskému
publiku představí svou kolekci „LiGHTPiA“.

Bunka Fashion Graduate University (BFGU) was founded in Tokyo in 2006 as part of an institution that had
been teaching fashion design since 1919. It is the first Japanese professional graduate school focused exclusively on fashion design and management. BFGU cultivates talents by providing not only academic knowledge, but
also practical skills thus training personalities able to found their own brand, manage a fashion business, and
create new values on a level competitive with the world fashion industry. BFGU has been collaborating with
the Department of Fashion and Footwear Design at the Academy of Arts, Architecture & Design in Prague,
headed by professor Liběna Rochová, for a number of years and has been invited to present at Mercedes-Benz
Prague Fashion Week. The showcase includes work of four selected graduates of this prestigious fashion
graduate university. Each graduate is going to present one comprehensive concept of a collection for women:
designer Zhenchuan Zhang is presenting a collection called “Infinite possibilities”, Tong Zhang collection
called “SAMPLE LINE”, Nicola Stefanie Thiele is presenting collection called “niconico”, and Miki Imamura is
bringing to Prague collection “LiGHTPiA”.
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		 Showroom
supported by Nespresso & ELLE
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Středa, 5. září 2018 od 13 do 17 hod.
lokace: Clam-Gallasův palác

Wednesday, 5 September 2018, from 13:00 to 17:00
location: Clam-Gallas Palace

Tak jako na každém světovém fashion weeku se i v Praze již pravidelně po skončení přehlídek Mercedes-Benz
Fashion Weeku představují kolekce ještě zblízka. Akce, která již tradičně umožní osobní setkání s návrháři
a detailní obhlídku jejich práce, se i tentokrát uskuteční s podporou prémiové kávy Nespresso a módního
časopisu ELLE.

In Prague, as at every international fashion week, once catwalk shows are over, Mercedes-Benz Fashion Week
opens a close-up presentation of all collections. The annual event that enables visitors to meet the designers
in person and to inspect their work in detail is again supported by premium coffee Nespresso and ELLE magazine.

Principem Re-See Showroomu je nabídnout primárně obchodníkům, módním redaktorům a stylistům
a dalším profesionálům z oboru, ale současně také široké veřejnosti prostor pro živé setkání. Designéři
tak získají přímou zpětnou vazbu na svou tvorbu a zájemci o módu mají možnost lépe poznat současnou
scénu a najít své oblíbence, vyzkoušet novinky pro nadcházející sezónu a domluvit se na případné
spolupráci. Nespresso opět pojedná svůj bar-kavárnu stylově, a zpříjemní tak atmosféru showroomu,
zatímco redakce ELLE bude přímo v showroomu fotografovat módní editorial s redakčním výběrem
outfitů z nových kolekcí.

The idea behind the Re-See Showroom is to provide primarily to buyers, fashion editors, stylists and other
fashion professionals as well as to the public space for meetings on a personal level. Thus the designers get
direct feedback on their work and fashion aficionados get a chance to learn more about the current scene and
to find designers closest to their heart, try out the newest styles for the upcoming season and even begin
potential future cooperation. Nespresso is again opening a very stylish bar-café to contribute to the pleasant
atmosphere at the showroom while Elle team is going to do a photo shoot of their selected outfits from the new
collections for the fashion editorial directly in the showroom.
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Sobota / Saturday
1/9/2018

Neděle / Sunday
2/9/2018

Pondělí / Monday
3/9/2018

Úterý / Tuesday
4/9/2018

Program přehlídek
Shows schedule
Přehlídky jsou přístupné na pozvánky,
akreditace STANDING a VIP vstupenky.
Výjimku tvoří přehlídky označené jako
„na speciální pozvánky“, které jsou
přístupné pouze na speciální pozvání.

All shows are held at: Clam-Gallas
Koloseum palace,
Linhartská
3, Prague
1 – Old
Town
Štvanice – Tenis
Courts,
Prague
7
If not defined otherwise.
MAP POINT 1
		
All shows are open for guests with
invitations, accreditations, STANDING
and VIP tickets. Events marked as
“by special invitation” are only opened
to guests with special invitation.

Držitelé zakoupených VIP vstupenek
mají přístup na všechny módní přehlídky
a eventy v programu MBPFW.

Holders of purchased VIP tickets gain
access to all MBPFW fashion shows
and programme events.

Všechny přehlídky se konají na adrese:
Clam-Gallasův palác, Linhartská 3, Praha 1 –
Staré Město, není-li uvedeno jinak.
MAP POINT 1			

¨

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA / THE PROGRAMME IS SUBJECT TO CHANGE

13:00

15:00

UMPRUM: ATELIÉR DESIGNU ODĚVU
A OBUVI / BFGU

ADAM KOST / DOMINIKA KOZÁKOVÁ

14:00

15:00

UTB ZLÍN: ATELIÉR DESIGNU
ODĚVU / ALTER ERA
17:00

18:00

ArtEZ, THE ALUMNI SHOW supported
by DOLCE VITA (NL) / NEHERA
by BLACKOUT. THERAPY

18:00

20:00

64

21:00

MICHAEL KOVACIK / TEREZA VU.
supported by PLAYBOY

21:30

LUKÁŠ KRNÁČ, VIVIEN BABICOVÁ,
KRISTÝNA COUFALOVÁ / VAN GRAAF
JUNIOR TALENT CARD 2018:
MARTIN KOHOUT

BLAŽEK

LAFORMELA
LAFORMELA

na speciální pozvánky

18:00

20:00

IMRECZEOVA / DENISA NOVÁ, DNB

ZUZANA KUBÍČKOVÁ

na speciální pozvánky / by special invitation
lokace / location: Galerie Rudolfinum, Alšovo
nábřeží 79/12, Praha 1
MAP POINT 5

19:00

JAN CERNY supported by
ESQUIRE & DOUGLAS

vstup volný / free entry
lokace / location: Letenská pláň, Praha 7
MAP POINT 6

21:00

MERCEDES-BENZ presents
OUTSIDERS DIVISION (ES) /
PAVEL BREJCHA supported by
EMBLEM HOTEL
CHATTY supported by ELLE
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H&M STUDIO FW18

15:00–18:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: specifikováno na pozvánce

Hlavní program
Main programme
Pátek / Friday

MUMM & MBPFW PARTY curated by
HARPER'S BAZAAR

Objevte s námi novou kolekci H&M Studio, která přináší každou sezónu ty nejžhavější
módní trendy. Letos se kolekce ponese v duchu seriálu Twin Peaks od Davida Lynche, kde
se míchá ženskost, boyfriend kousky a nadčasový punkový twist. To vše v abstraktních
barvách s originálními potisky. Vyberte si svůj look filmových hvězd 50. let!
Let us take you on a discovery journey through the new H&M Studio collection, which always
brings the hottest trends of every season. This year‘s collection draws on motives from
David Lynch’s series Twin Peaks blending femininity with boyfriend pieces and timeless
punk twist. All rendered in abstract colours with original prints. Choose your very own
film star look from the 1950s!

31/8

20:00–22:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Clam-Gallasův palác, Linhartská 3, Praha 1
MAP POINT 1

NobodyListen & special guests. Amazing sound system & visuals. New wave music & Rave
atmo. Limited capacity!

1/9

Úterý / Tuesday
4/9

BEATA RAJSKÁ COCKTAIL, představení kolekce
podzim/zima 2018
18:00–21:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Butik Beata Rajská, Dlouhá 3, Praha 1
MAP POINT 8

Pondělí / Monday
3/9

#jetovtobě FUTURE FASHION WORKSHOP powered
by VODAFONE

Středa / Wednesday

RE-SEE SHOWROOM supported by
NESPRESSO & ELLE

13:00–17:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Clam-Gallasův palác, Linhartská 3, Praha 1
MAP POINT 1

ELLE & MBPFW PARTY

19:00-22:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Clam-Gallasův palác, Linhartská 3, Praha 1
MAP POINT 1

Čtvrtek / Thursday

SUSTAINABLE WOMAN BY LINDEX

6/9

7/9

18:00–22:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: The Brands, Široká 20, Praha 1
MAP POINT 13

24/8 – 14/9
9:00–20:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Bibloo concept store OD Kotva, nám. Republiky 656/8, Praha 1
MAP POINT 14

Představení nové kolekce švédské módní značky Lindex a kampaně Sustainable Woman.
A presentation of a new collection by Swedish fashion brand Lindex and the Sustainable
Woman campaign.

BIBLOO CONCEPT STORE si pro vás již tradičně připravil originální market s modely českých
návrhářů, kteří pro vás vybrali neoblíbenější kousky ze svých ateliérů. Přijďte si obohatit
svůj šatník o exkluzivní kousek z dílny našich předních českých návrhářů. Najdete nás ve
4. patře obchodního domu Kotva.
As is tradition, BIBLOO CONCEPT STORE has prepared an original market selling models
by Czech designers, who selected their favourite pieces from their studios. Come to expand
your wardrobe and buy an exclusive piece made by leading Czech designers. You will find
us on the 4th floor of the Kotva department store.

KOCKTAIL WITH KARL., představení kolekce KARL
LAGERFELD podzim/zima 2018

NADACE TEREZY MAXOVÉ – TERIBEAR HÝBE
PRAHOU

Představení nové kolekce KARL LAGERFELD pro sezónu podzim/zima 2018 na prodejně
v pražském Myslbeku. Release party se bude konat ze strany Ovocného trhu a ponese se
v elegantním černobílém stylu, který je návrhářské ikoně vlastní. Kolekce se inspirovala
jednou z největších vášní Karla Lagerfelda – architekturou. Najdete zde minimalistické linie,
ženské křivky, strukturované tkaniny a futuristické detaily. Zbrusu nové kousky můžete na
místě i zakoupit. Na party nebude chybět DJ, občerstvení a drinky.
A presentation of a new fall/winter 2018 collection by KARL LAGERFELD at the Myslbek
shop in Prague. The Release Party will be held by the Ovocný Trh entrance and in the
designer icon’s signature monochrome style. The collection was inspired by one of Karl
Lagerfeld’s greatest passions – architecture. It includes minimalist lines, feminine curves,
structured fabrics and futuristic details. It will also be possible to buy the brand new pieces.
There will be a DJ, refreshments and drinks.

Teribear hýbe Prahou je sportovně-charitativní akce určená všem, kdo chtějí pomoci
znevýhodněným dětem. Po deset dní non-stop příležitost udělat dobrý skutek, a to i opakovaně.
Nemusíte trénovat! Čas ani styl nerozhoduje. Stačí mít chuť a přijít na Vítkov, koupit si
čip a rozhýbat s námi Prahu! Za každý kilometr, který urazíte a který zaznamená váš čip,
věnují partneři akce 30 Kč na vámi zvolený příběh. Nebo se prostě zapojte jako člen týmu
TERIBEAR a podpořte náš projekt jako takový. Nazujte tenisky, běhejte, choďte, procházejte
se po naší vytyčené trase. Více na www.teribear.cz.
Teribear moves Prague is a fundraising and sport event for anyone who wants to help
disadvantaged children. For 10 days, you have a non-stop opportunity to support a good
cause, even repeatedly. There is no need to work out! Time or style is unimportant. All you
need is will to come to Vítkov to buy a chip and help us move Prague! For each kilometre
you complete and your timekeeping chip records, the event partners will donate 30 CZK
to help the story of your choice. Or you can simply join as a TERIBEAR team member and
support the project as such. Put on your running shoes, run, walk, stroll along our marked
route. For more information go to www.teribear.cz.

14:00–17:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Lindex showroom, Truhlářská 13, Praha 1
MAP POINT 10

Koktejl s představením kolekce pro sezónu podzim/zima 2018/2019. Setkání s autorkou,
módní návrhářkou Beatou Rajskou a módní kritičkou Františkou Čížkovou.
A cocktail party presenting a fall/winter 2018/2019 collection. A meeting with the author,
fashion designer Beata Rajská and fashion editor Františka Čížková.

Představení nových neotřelých materiálů a technologií. Inspiruj se a podívej se do budoucnosti
módy. Po přednášce možnost konzultací za přítomnosti odborníků z MatériO Prague
a designérky a kreativní ředitelky ODIVI Ivy Burkertové. Součástí je i prohlídka více jak
2000 vzorků materiálů a přístup do nabité knihovny.
A presentation of new novel materials and techniques. Check out the inspiration and future of
fashion. The lecture will be followed by consultations with professionals from MatériO Prague
and ODIVI designer and creative director Iva Burkertová if requested. The presentation also
includes over 2000 samples of materials and access to an overflowing library.

Uvedení nové vůně Diesel: Only The Brave Street společně s podzimní kolekcí oblečení značky
Diesel. Ulice patří všem, ale hlavně mladým a zvědavým, svobodným, hravým a statečným.
Nová pánská vůně Diesel je proto novým ztvárněním toho, jaké to je být statečný, umět začít
úplně od začátku, snít a vydržet.
A presentation of a new fragrance by Diesel: Only The Brave Street together with the autumn
collection by Diesel. The street belongs to anyone, but the young and the curious in particular.
Free, playful, and courageous. The new Diesel fragrance for men lets us know what it is
like to be brave, to know how to start from scratch, to dare, to dream, and to keep on going.

Pátek / Friday

THE BRANDS × MBPFW: CLOSING PARTY

Probíhající eventy / Ongoing events

CZECH DESIGNERS MARKET BY BIBLOO

22:00–04:00
vstup volný / free entry
lokace / location: GROOVEBAR, Voršilská 142/6, Praha 1
MAP POINT 3

11:00–15:00
vstup po předchozí registraci / entry by previous registration
lokace / location: MatériO Prague, Říčanova 19, Praha 6
MAP POINT 4

19:00–22:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Diesel Flagship Store, Pařížská 28, Praha 1
MAP POINT 9

20:30–23:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Clam-Gallasův palác, Linhartská 3, Praha 1
MAP POINT 1

21:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: City Parking Letná – podzemní parkoviště, Praha 7
MAP POINT 7

22:00–05:00
vstupenky na místě / tickets on spot only
lokace / location: Výstaviště Praha – Křižíkův pavilon D, U Výstaviště 1/20, Praha 7
MAP POINT 2
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THE ART OF SWISSDENT COCKTAIL

ESQUIRE BACKSTAGE DRINKS WITH JAN CERNY &
DOUGLAS

ADDICT #14 BY NobodyListen

Sobota / Saturday

PAPER DISCO BY BLUE PAPER

DIESEL: ONLY THE BRAVE STREET PARTY

17:00–19:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Nákupní galerie Myslbek, Na Příkopě 19–21, Praha 1
MAP POINT 11

5/9
AEROFILMS & ELLE: PREMIÉRA FILMU MCQUEEN
19:00–21:00
vstupenky v předprodeji / tickets in presale
lokace / location: Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1
MAP POINT 12

Film sleduje mimořádný osud globální hvězdy módního návrhářství Alexandra McQueena.
Ukazuje divokou krásu jeho modelů, které šokovaly veřejnost a nadchly zástupy celebrit od
Lady Gaga po Sarah Jessicu Parkerovou. „Moje přehlídky jsou o sexu, drogách a rock’n’rollu.
Chci dělat rozruch. Chci infarkty, chci záchranky,“ říkával McQueen. Slavnostní premiérou
vstupuje film do českých kin s distribuční společností Aerofilms.
The film tells the extraordinary story of global star of fashion design Alexander McQueen.
It shows the wild beauty of his models that shocked the public and fascinated throngs of
celebrities from Lady Gaga to Sarah Jessica Parker. „My shows are about sex, drugs and
rock ’n’ roll. It’s for the excitement and the goose bumps. I want heart attacks, I want
ambulances,“ McQueen used to say. The film is brought to Czech cinemas by the Aerofilms
distribution company.

6–15/9
vstupenky na místě a na www.teribear.cz / tickets on spot and www.teribear.cz
lokace / location: Vrch Vítkov, v blízkosti Národního památníku na Vítkově, Praha 3
MAP POINT 15

CINEMA NONLINEAR

1/9
2/9
4/9
vstup volný / free entry
lokace / location: Clam-Gallasův palác, Linhartská 3, Praha 1
MAP POINT 1
Fashion thriller poskládaný z fragmentů minulých ročníků MBPFW. Extravagantní taneční
party, na které se stojí v pozoru a kouká. CINEMA NONLINEAR je video instalace Jakuba
Jahna. Místo pointy zápalná oběť.
A fashion thriller put together from fragments from past MBPFWs. An eccentric dance party
where you stand to attention and watch. CINEMA NONLINEAR is a video installation by
Jakub Jahn. A point substituted with combustible sacrifice.
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Titulární partner /
Titular Partner

Mediální partneři/
Media Partners

Partneři /
Partners

Hlavní partner a produkce /
Main Partner & Production

Projekt se koná pod záštitou primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové. /
The event is held under the auspices of the Mayor of Prague, Adriana Krnáčová.

Hlavní mediální partner /
Main Media Partner

Technická realizace /
Technical Realization

Poděkování /
Special Thanks

Předprodej vstupenek /
Tickets Pre-sale
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DOMINIKA KOZÁKOVÁ
JAN CERNY
IMRECZEOVA
UTB ZLÍN: ATELIÉR DESIGNU ODĚVU
PAVEL BREJCHA
ZUZANA KUBÍČKOVÁ
TEREZA VU.
OUTSIDERS DIVISION
UMPRUM
LUKÁŠ KRNÁČ, VIVIEN BABICOVÁ, KRISTÝNA COUFALOVÁ
LAFORMELA
MICHAEL KOVACIK
NEHERA
CHATTY
ALTER ERA
ADAM KOST
BLAŽEK
DENISA NOVÁ

SS19 VAN GRAAF JUNIOR TALENT
ARTEZ, THE ALUMNI SHOW SUPPORTED BY DOLCE VITA
BUNKA FASHION GRADUATE UNIVERSITY
RE-SEE SHOWROOM SUPPORTED BY NESPRESSO & ELLE
PROGRAM PŘEHLÍDEK / SHOWS SCHEDULE
HLAVNÍ PROGRAM / MAIN PROGRAMME
MBPFW FW18 POINTS

MBPFW SS19 points
MAP POINT 1
Clam-Gallasův palác
Linhartská 3
110 00 Praha 1
MAP POINT 2
Výstaviště Praha –
Křižíkův pavilon D
U výstaviště 1/20
170 00 Praha 7
MAP POINT 3
GROOVEBAR
Voršilská 142/6
110 00 Praha 1
MAP POINT 4
MatériO Prague
Říčanova 19
169 00 Praha 6
MAP POINT 5
Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 79/12
110 00 Praha 1
MAP POINT 6
Letenská pláň
170 00 Praha 7
MAP POINT 7
City Parking Letná –
podzemní parkoviště
170 00 Praha 7
MAP POINT 8
butik Beata Rajská
Dlouhá 3
110 00 Praha 1
MAP POINT 9
Diesel Flagship Store
Pařížská 28
110 00 Praha 1
MAP POINT 10
Lindex Showroom
Truhlářská 13
110 00 Praha 1

Guide

MAP POINT 11
Nákupní galerie Myslbek
Na příkopě 19-21
110 00 Praha 1
MAP POINT 12
Kino Světozor
Vodičkova 41
110 00 Praha 1
MAP POINT 13
The Brands
Široká 20
110 00 Praha 1

MAP POINT 14
Bibloo concept store
OD Kotva
nám. Republiky 656/8
110 00 Praha 1
MAP POINT 15
Vrch Vítkov,
v blízkosti Národního
památníku na Vítkově
130 00 Praha 3

