FW19
22/3 – 29/3/2019, OD Kotva, Main Stage – 5. patro,
nám. Republiky 8, Praha 1 (vstup z pasáže Kotva)
#MBPFW, mbpfw.com, facebook.com/mbpfw, instagram.com/mbpfw

Guide

MBPFW FW19 je svým způsobem ve znamení návratu, nové perspektivy. Záleží na úhlu pohledu. Vracejí se
velké návrhářské osobnosti a comeback se týká i Fashion Templu. Fashion Temple se po dvou letech vrací
do obchodního domu Kotva. Přehlídky se nicméně uskuteční v nových prostorách, které navíc, jak je tomu
u MBPFW zvykem, nejsou běžně přístupné veřejnosti. Kromě prostoru samotného přehlídkového mola, jež
bude v 5. patře obchodního domu, se tento fakt týká také přístupového schodiště. Návrháři osobitě pracují
nejen s módou samotnou, ale také s pojetím přehlídky a výběrem místa. Letošní novinkou proto je, že
MBPFW nabídne hned několik přehlídkových lokací. Kromě Kotvy se budou přehlídky konat také v prostoru
DUP39, v hotelu Four Seasons Prague či v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě.
Přijďte se podívat, jak se návrhářům kolekce na sezónu FW19 vydařily. Inspiraci a zábavu přejí,
Lukáš Loskot & Václav Dejčmar (CEO MBPFW & Producent MBPFW)
The overall mood of MBPFW FW19 is that of comebacks, new perspectives, depending on your point of view.
Great designer personalities are making their comeback and so is the Fashion Temple. After two years,
the Fashion Temple returns to the Kotva department store. However, catwalk shows will be held in a new
place, which, as is MBPFW tradition, is not usually open to the public. This applies not only to the catwalk
location on the fifth floor, but also to the access staircase. Designers chose their own specific approach not
only to fashion itself, but also to catwalk shows and venues. This year, MBPFW is newly opening several
show venues. Besides Kotva, shows will be held in the DUP39 space, the Four Seasons Hotel Prague, or at
the Lobkowicz Palace at Prague Castle.
Come and see how the new FW19 collections turn out. Much inspiration and fun from
Lukáš Loskot & Václav Dejčmar (MBPFW CEO & MBPFW producer)
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Lukáš Loskot, CEO
Václav Dejčmar, Producent / Producer
Mercedes-Benz Prague Fashion Week Mercedes-Benz Prague Fashion Week

Fotografové / Photographers – Benedikt Renč, Anežka Horová; Grafický design / Graphic Design – Jakub
Samek (jakubsamek.info); Korektor / Proofreading – Martin Brát; Anglický překlad / English Translation –
Dana Boušová; Vydavatel / Publisher – Mercedes-Benz Prague Fashion Week, Czechoslovak Models s.r.o.,
Palác ADRIA – Národní 40, 110 00 Praha 1, IČ: 47122927
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PLOUM upholstery. Design by R. & E. Bouroullec
www.ligne-roset.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.

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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ZEPTALI JSME SE TRADIČNÍCH I NOVÝCH PARTNERŮ MBPFW, CO PŘIPRAVUJÍ NA JARNÍ FASHION WEEK. /
WE ASKED TRADITIONAL AND NEW MBPFW PARTNERS WHAT THEY ARE PREPARING FOR THE MARCH EDITION OF FASHION WEEK.

Partneři MBPFW / MBPFW Partners
VÁCLAV DEJČMAR
MAJITEL AGENTURY CZECHOSLOVAK MODELS, PRODUCENT MBPFW /
OWNER OF CZECHOSLOVAK MODELS, MBPFW PRODUCER
Téměř každá edice našeho fashion weeku se snaží pro přehlídky českých designerů objevit
nové prostory v centru hlavního města. Ani tuto sezónu tomu nebude jinak. Těším se na
staronový Fashion Temple, pomyslný svatostánek módy, kterým je po dvou letech opět OD
Kotva, avšak tentokrát 5. patro, které je blíže nebi. :-) Móda je o snech, estetice, kreativitě,
vyjádření se a já pevně věřím, že si všech těchto věcí opět užijeme vrchovatě – jak na
mole, tak mezi diváky.
For nearly every edition of our fashion week, we try to find new venues in the centre of
Prague for the shows of Czech designers’ work. This season will not be any different. I am
looking forward to the old-new fashion temple, a sort of a fashion shrine, which will be at
OD Kotva again – this time on the 5th floor to be closer to the heavens☺. Fashion is about
dreams, aesthetics, creativity, and expression and I truly believe that we are going to get
a brimful of all the above – on the catwalks as well as among the audience.

ANDREA PETROVÁ
MARKETINGOVÁ MANAŽERKA NESPRESSO / MARKETING MANAGER OF NESPRESSO
Jsem velmi ráda, že vedle eventů spojených se světem filmu a designu, je Nespresso opět
důstojným partnerem této největší módní události v České republice. 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, protože chceme,
aby svět Nespresso inspiroval. Pokud jde o nadcházející MBPFW opět bychom chtěli zajímavým
způsobem pojmout bar-kavárnu, a zpříjemnit tak návštěvníkům MBPFW atmosféru mezi
jednotlivými bloky přehlídek – ať se šálkem kávy, či sklenkou sektu. Opakovaně Nespresso
finančně podpoří modní přehlídku přední české návrhářky Moniky Drápalové.
It makes me very happy that, apart from events connected to the worlds of film and design,
Nespresso is yet again a dignified partner of the largest fashion event in the Czech Republic.
We at Nespresso see a great importance in the connection of a brand and a particular
life style and set of values. It is our long-term ambition to shift the limits of what coffee
may mean to customers because we want the world of Nespresso to inspire. As far as the
upcoming MBPFW is concerned, we would like to open an innovative concept of a bar-café
again offering a cup of coffee or a glass of sparkling wine to MBPFW visitors thus making
the time between individual shows as pleasant as possible. As before, Nespresso is providing
financial support to leading Czech designer Monika Drápalová.
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MARC BODERKE
ŘEDITEL MERCEDES-BENZ CARS ČR / CEO OF MERCEDES-BENZ CARS ČR
Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním roce jsme se rozhodli představit hostům
jednu z našich horkých novinek. V rámci celé jarní části fashion weeku bude naším hlavním
tématem nové GLE, které počátkem dubna uvedeme na český trh. Tento nový model budeme
prezentovat napříč celou kampaní fashion weeku. GLE ale nebude jediným lákadlem.
Plánujeme rovněž unikátní vystavení některých našich dalších modelů. Samozřejmě nebudou
chybět ani atraktivní vozy, které tradičně zajišťují přepravu osob v rámci akce. Přeji všem
návštěvníkům fashion weeku spoustu inspirativních zážitků a zábavy a všem návrhářům
hodně úspěchů jak v České republice, tak i na zahraničních akcích.
As in previous years, we have decided to introduce to the guests one of our brand new
products. The main theme of this year’s spring edition of fashion week is the new GLE,
which will be launched onto the Czech market at the beginning of April. We are going to
present the new model across the entire fashion week campaign; however, GLE is not the
only attraction. We are also planning a unique exposition of some other models. There
will also be the attractive vehicles that are traditionally used to transport people between
individual events. I wish to fashion week visitors a lot of inspirational experience and fun
and to all designers much success in the Czech Republic as well as abroad.

ALEŠ PÝCHA
MARKETINGOVÝ ŘEDITEL FTV PRIMA / MARKETING MANAGER OF FTV PRIMA
Jako v minulých letech se v našem pořadu TOP STAR zaměříme na to nejlepší, co fashion
week nabízí svým příznivcům. Každý den po celou dobu konání MBPFW budeme představovat
vybrané módní návrháře a jejich tvorbu našim televizním i online divákům. Tradičně si
pak primácké moderátorky v rámci vysílání obléknou modely od prezentovaných tvůrců.
As in previous years, our programme TOP STAR will focus on the best the fashion week
offers to its fans. Every day during the entire MBPFW, we will introduce selected fashion
designers and their work to our TV as well as online audiences. As is tradition, Prima
presenters will also wear models by the presented authors.

RICHARD HRÁDEK
MAJITEL CAFE~CAFE / OWNER OF CAFE~CAFE
Cafe~Cafe vždy mělo k módě a tvůrčím lidem blízko a fakt, že budeme opět základnou pro
takovou společnost mě baví a těší. Podpora domácí módy je pro nás logická a přirozená věc.
Chystáme naši klasiku – café bary s perfektním servisem a zázemím, které budou oázou
pro všechny v mezičasech před přehlídkami. Atmosféru fashion weeku opět přeneseme
v průběhu celého týdne i do naší vlajkové kavárny v Rytířské ulici.
Cafe~Cafe has always had a close relationship with fashion and creative people and the fact
that we are again becoming the headquarters for such a group of people makes me happy
and excited. Support of local fashion is a logical and natural step for us. We are preparing
what we are best at – café bars with perfect service and facilities, which will become an
oasis of peace for everyone during breaks between shows. For the week, we will bring the
fashion week atmosphere also to our flagship café in Rytířská Street.

MAXMILIAN ADAM SKALA
CEO, PSN
Progresivní vizuální identita Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku přinese obchodnímu
domu Kotva novou módní a tvůrčí energii, kterou v tomto lukrativním místě se silnou historií
hodláme v následujících letech rozvíjet, podporovat a kultivovat. V Kotvě se můžete již
tradičně během MBPFW těšit na prezentaci mladých českých a slovenských návrhářů – Czech
Designers Market v Bibloo Concept Store a nejrůznější nejen večerní akce.
The Mercedes-Benz Prague Fashion Week progressive visual identity is going to charge the
Kotva department store with new fashion and creative energy that we intend to continue
develop, support and cultivate in this lucrative place with rich history. As tradition during
MBPFW, Kotva is presenting young Czech and Slovak fashion designers – Czech Designers
Market at Bibloo Concept Store and hosting various not just evening events.

HANA TŘEŠTÍKOVÁ
RADNÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY / PRAGUE COUNCILLOR
Když jsem před pár měsíci nastupovala do funkce, zavázala jsem se, že budu podporovat
všechny formy umění. Móda a design v něm mají své pevné místo. Chci, aby to bylo vidět
i v podpoře ze strany hlavního města. Jsem ráda, že mohu dát MBPFW svou záštitu, a pracuji na
tom, abychom v budoucnu rozšířili grantovou komisi o odborníky na módu a design. Myslím,
že si zaslouží větší péči než zařazení do kategorie „ostatní“. Na MBPFW se každoročně těším
jako na zdroj velké inspirace a oslavu krásy a estetiky. Vždycky mě těší vidět vedle sebe
známé špičkové autory a mladé začínající umělce. To je spojení, jaké se snažím přinášet i do
celé pražské kultury. Neměla by být něčí výsadou. Pracuji na rozvoji všech kulturních odvětví
a přístupnosti kultury všem Pražanům. Budu ráda, když se s vámi, návštěvníky i autory,
budu moci setkat i osobně. Cíl máme stejný. Naše Praha jako moderní světová metropole,
v níž se stále něco děje. Město, kde se lidé mají příležitost potkávat a žít spolu, ne vedle sebe.
When I assumed the position a couple of months ago, I undertook to support all forms of
art; and fashion and design definitely belong there. I would like this to be apparent also
from the city of Prague’s support. I am happy MBPFW is held under my auspices and I am
working hard on expanding the grant committee by experts on fashion and design. I feel
fashion deserves a better position than its current listing in the “miscellaneous” category.
Every year, I look forward to MBPFW as a great source of inspiration and celebration of
beauty and aesthetics. It is always wonderful to see well-known leading authors together
with young up-and-coming artists. It is a kind of connection I am trying to introduce to the
entire Prague cultural scene. It should not be anyone’s privilege. I am working on developing
all fields of cultural production and their accessibility to citizens of Prague. I would be very
happy to meet you, visitors, and authors in person too. We share the same goal – Prague as
a modern international metropolis, where many things happen all the time. A city where
people can and want to meet and live together, not side by side.

STEVEN DONALDSON
BRITISH AMERICAN TOBACCO, GENERAL MANAGER – CZ, SK, HU
Jsem velmi rád, že se British American Tobacco stalo hrdým partnerem MBPFW. Těší nás,
že můžeme podpořit a zároveň propojit umění a módu s naší designovou novinkou glo™.
Pro návštěvníky jsme si připravili speciální promo-zonu s možností vyzkoušení glo™ –
revolučního výrobku s pokročilou technologií, který tabák nespaluje, ale zahřívá jej na
teplotu přibližně 240°C. Glo™ je alternativa k tradičním cigaretám s potenciálně nižšími
zdravotními riziky dle dostupných studií výrobce. Zároveň si velmi vážíme spolupráce
se značkou LAFORMELA, která speciálně pro tuto akci navrhla oblečení pro naše promo
teamy. Každý návštěvník, který si v rámci MBPFW zakoupí výrobek glo™, obdrží speciální
limitovanou edici pouzdra od této návrhářské dvojice.
I am very glad that British American Tobacco has become a proud partner of MBPFW. We are
delighted to support and connect art and fashion with our design novelty glo™. For visitors,
we have prepared a special promo zone with the opportunity to try a glo™ – revolutionary
product with advanced technology that does not burn tobacco, but it is heated to a temperature
of approximately 240°C. Glo™ is an alternative to traditional cigarettes with potentially
lower health risk according to the available studies of the producer. At the same time, we
greatly appreciate cooperation with the LAFORMELA brand, which has designed special
clothing for our promo teams for this event. Every visitor who purchases a glo™ product
within the MBPFW will receive a special limited edition of cover from this designer duo.
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MARTINA VÁVROVÁ
ŘEDITELKA PR A KOMUNIKACE, FOUR SEASONS HOTEL PRAGUE / DIRECTOR
OF PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATIONS, FOUR SEASONS HOTEL PRAGUE
V hotelu Four Seasons Prague jsme zaměřeni na unikátní zážitky, ať už jde o gastronomii,
odpočinek nebo design či módu. Současně je pro nás důležité podporovat místní projekty
a být jejich součástí. To je ostatně filozofií i našich sesterských hotelů po celém světě, které
podobné události rovněž podporují. Spojení s MBPFW pod vedením profesionálů Lukáše
Loskota a Slávky Kumbárové tuto vizi bezpochyby naplňuje, i proto mám z partnerství velkou
radost. Letos budeme během tohoto březnového týdne hostit módní přehlídky kolekce Pop
úžasné Zuzany Kubíčkové a pop up Priveé lounge. Na oba eventy i jejich aktéry se těšíme
už teď a věříme, že i návštěvníkům se budou líbit.
The Four Seasons Hotel Prague specialises in unique experiences, be it gastronomy, relax,
or fashion and design. At the same time, it is very important for us to support local projects
and be part of them, which is the philosophy of our sister hotels around the world, which
also support similar events. Cooperation with MBPFW led by professionals – Lukáš Loskot
and Slávka Kumbárová, definitely meets the vision and is one of the reasons I am so happy
about the partnership. During the week in March, we are hosting fashion shows of the
Pop collection by wonderful Zuzana Kubíčková and Priveé lounge pop up. We are looking
forward to both events and their participants and we hope the visitors will enjoy them too.

PETR MATĚJČEK
ŠÉFREDAKTOR ELLE / EDITOR-IN-CHIEF OF ELLE
Talentovaný pan Černý
Říká-li se, že je skromnost takřka vždy úměrná talentu, pak je návrhář Jan Černý důkazem
toho, že se to říká právem. Na české scéně se 25letý student zlínské univerzity Tomáše
Bati objevil poprvé v roce 2016 v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, kde zvítězil
v soutěži Van Graaf Junior Talent. Následovala stáž u populární londýnské streetwearové
značky Cottweiler i úspěšná přehlídka na amsterdamském týdnu módy. Minulý rok italská
Vogue Jana zařadila mezi nejslibnější mladé návrháře současnosti. Právě teď se připravuje na
šestiměsíční stáž u proslulé francouzské značky Louis Vuitton. Svou aktuální kolekci představí
23. března rámci naší společné přehlídky JAN CERNY supported by ELLE v podzemním
prostoru DUP39. Inspirovaná bude dílem legendárního českého grafika a malíře Vladimíra
Boudníka.
The talented Mr. Černý
They say modesty almost always equals talent. In that case, Jan Černý is a living proof that
it is true. The 25-year old student of Tomáš Baťa University in Zlín debuted at the Czech
fashion scene in 2016 during Mercedes-Benz Prague Fashion Week, where he won the Van
Graaf Junior Talent competition. Then an internship at popular London street wear brand
Cottweiler and a successful catwalk show at Amsterdam fashion week followed. Last year,
Italian Vogue listed Jan among the most promising young fashion designers of today. He is
currently preparing for a six-month internship at renowned French brand Louis Vuitton.
He is presenting his current collection on 23 March during our shared show JAN CERNY
supported by ELLE in the underground DUP39 space. The collection is inspired by the work
of legendary Czech graphic artist and painter Vladimír Boudník.
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JESSICA MICHAULT
SENIOR VICE PRESIDENT, INDUSTRY RELATIONS
Těším se na výbornou sezónu na MBPFW a na to, že uvidím všechny ty skvělé talentované
domácí návrháře, které pak představím publiku po celém světě. My v Launchmetrics
poskytujeme marketingové nástroje a datové analýzy módním, luxusním a kosmetickým
značkám, aby mohly najít a nechat zaznít svůj hlas tam, kde je to pro jejich značku
nejdůležitější. Také se těším, že do Prahy přivezu komunitu GPS Radar, která pomocí
naší sítě pomůže propojit místní módní průmysl a značky s více než 50.000 profesionály.
I am looking forward to a great season at MBPFW and to seeing all the amazing local talents
and promoting them to a global audience. We, at Launchmetrics, provide marketing tools and
data analytics to Fashion, Luxury and Cosmetic brands so they can discover and activate the
voices that matter most to their brand. That said, I am excited to bring to Prague our GPS
Radar community, which is going to help connect the industry and support local brands
through our network of over 50,000 professionals.

WILLIAM R. LOBKOWICZ
LOBKOWICZKÝ PALÁC / LOBKOWICZ PALACE
Už sedm staletí představuje rodina Lobkowiczů nezastupitelnou roli v ochraně a patronaci
české kultury. V současnosti poskytujeme naše historické prostory mimo jiné umělcům
za účelem prezentace jejich děl širokému obecenstvu. Podpora umění prostřednictvím
módy je součástí našeho poslání zachovat významnost kultury v 21. století. Jsme rádi, že
se Mercedes-Benz Prague Fashion Week může konat právě u nás v Lobkowiczkém paláci
a těšíme se na vaši návštěvu!
For seven centuries, the Lobkowicz family has played an integral role in the preservation and
patronage of Czech culture. Today in our historical museums and atmospheric event spaces,
we help artists display their works to a wide public audience. Support for the arts through
fashion is part of our mission to make culture relevant in the 21st century and beyond. We
are excited to be hosting the Mercedes-Benz Prague Fashion Week at the Lobkowicz Palace
and look forward to welcoming you!

LUCIE HUGHAN BABIČKOVÁ & CRAIG HUGHAN
KEVIN.MURPHY
Tato sezóna je pro nás jubilejní, desátá. Jako vždy jsme dali dohromady skvělý tým domácích
i zahraničních stylistů, kteří v backstage neuvěřitelně tvrdě pracují, a tímto bychom jim
chtěli velmi poděkovat. Moc si jejich kreativity a umu vážíme a jsme hrdí na atmosféru
před každou přehlídkou, kdy se celý tým spojí a společnými silami vytváří jednotlivé looky.
Je to taková show před show…
We celebrate our tenth anniversary season at MBPFW this year. As usual, we put together
a brilliant team of local and international stylists, who, hidden backstage, work unbelievably
hard. We would like to take this opportunity to thank them very much. We truly appreciate
their creativity and skill and we are proud of the atmosphere preceding every single show,
when the entire team work as one to create the individual looks. Its a show before the show...

MICHAL KOCMAN
GENERÁLNÍ ŘEDITEL, PARFUMERIE DOUGLAS / CEO DOUGLAS PERFUMERY
Parfumerie Douglas přináší v jarní sezóně na trh širokou řadu novinek i značek v oblasti
líčení. Při spolupráci s návrháři navíc vznikají netradiční vizážistické kombinace a kreace.
Na jarní fashion week nastoupíme s čerstvou jarní energií! Make-up tým Douglas, podpořený
značkou Lancôme, povede naše zkušená make-up artistka a PR specialistka v jedné osobě
Kristýna Hošková. Chystáme také nový kreativní počin v rámci teď už tradiční „Douglas ×
MBPFW“ kampaně, kterou uvidíte na sociálních médiích a ve všech parfumeriích Douglas.
Douglas Perfumery launches a great number of innovations and new brands onto the spring
season make-up market. In the course of our collaboration with designers, new, non-traditional
make-up combinations and creations are made. We are coming to the spring fashion week
full of fresh spring energy! The Douglas make-up team supported by Lancôme will be led
by experienced make-up artist and PR specialist Kristýna Hošková. We are also preparing
a new creative project for our traditional “Douglas × MBPFW” campaign, which will be
launched on social media and in all Douglas perfumeries.

HELENA VALTROVÁ
ŘEDITELKA HOTELU EMBLEM / MANAGERESS OF THE EMBLEM HOTEL
Je nám velikou ctí, že můžeme i v roce 2019 pokračovat ve spolupráci s MBPFW. Jako
každý rok poskytujeme Vašim hostům kousek domova a klidné zázemí v centru Prahy.
V rámci spolupráce budeme opět mít možnost propojit svět umění a módy se světem i našich
dalších hotelových hostů a nabídnout jim tak trošku jinou Prahu než tu, kterou poznají
díky průvodcům. To je vlastně i motto hotelu jako takové, neboť já osobně se domnívám, že
už dávno neplatí, že lidé jezdí po světě pouze za památkami, jezdí i za účelem získávání
nových zkušeností, poznatků a kontaktů, a to je přesně to, co jim díky partnerství s MBPFW
můžeme nabídnout. Pro hosty MBPFW zase můžeme nabídnout zázemí, a podpořit tak růst
mladých umělců, což podporuje i náš celoroční program Artist in Residence, díky němuž
má hotel stále se rozšiřující sbírku umění, o něž se opět dělí s hosty tohoto překrásného
hotelu v samém srdci Prahy.
We are greatly honoured to be able to continue our collaboration with MBPFW in 2019. As
every year, we offer to your guests a home-like environment and a peaceful place to stay in
the centre of Prague. Our collaboration with MBPFW gives us the opportunity to merge the
worlds of fashion and art with the worlds of our other guests thus giving them a glimpse of
slightly different Prague from the one shown to them by tourist guides. This is actually our
hotel motto as I personally feel that people no longer travel the world just to see the sights,
but also to have new experiences, to learn something new and to make new contacts. This is
exactly what we can offer through our partnership with MBPFW. To MBPFW guests, we offer
our facilities, thus enabling young artists to grow, which as a result supports our own yearround programme Artist in Residence, thanks to which our hotel can boast an ever-growing
art collection, which it shares with visitors of this beautiful hotel in the heart of Prague.

JEAN-GUILLAUME POLLET
LANCÔME, GENERÁLNÍ MANAŽER L’ORÉAL LUXE / LANCÔME, GENERAL MANAGER
L’ORÉAL LUXE
Lancôme, světoznámá kosmetická značka, se letos opět 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, a world-wide known cosmetics brand, is partnering fashion week again this year.
This brand confirms that happiness is the most attractive form of beauty. Since its founding
in 1935, it has been offering products which can boast verified results together with a bit of
French magic. Thus the fashion week merges two fields – fashion and beauty.
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ZEPTALI JSME SE TRADIČNÍCH I NOVÝCH PARTNERŮ MBPFW, CO PŘIPRAVUJÍ NA JARNÍ FASHION WEEK. /
WE ASKED TRADITIONAL AND NEW MBPFW PARTNERS WHAT THEY ARE PREPARING FOR THE MARCH EDITION OF FASHION WEEK.

DANICA KOVÁŘOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA DOLCE VITA / EDITOR-IN-CHIEF OF DOLCE VITA
Dolce Vita si pro jarní edici nepřipravila žádného zahraničního hosta nebo party, přesto
v programu budeme v druhém plánu figurovat. A to v bloku s přehlídkou pražské UMPRUM.
Pro tento akademický rok jsme se totiž spojili s Ateliérem designu oděvu a obuvi a ve
spolupráci s profesorkou Liběnou Rochovou se podíleli na zadání hlavního letošního tématu
pro studenty, jímž je „Ethical message“.
Dolce Vita has not prepared any international guest or a party for the spring edition;
nevertheless, we are present behind a part of the programme – the bloc containing the
UMPRUM catwalk show. This academic year, we have partnered with the Department of
Fashion and Footwear Design at UMPRUM and together with prof. Liběna Rochová took part
in setting this year’s main theme for the students – “Ethical message.”

NORA GRUNDOVÁ
ŠÉFREDAKTORKA HARPER’S BAZAAR / EDITOR-IN-CHIEF OF HARPER’S BAZAAR
Harper’s Bazaar se letos intenzivně zabývá českými hrdinkami z historie i současnosti.
Připomínáme si 100 let od chvíle, kdy si české ženy vymohly právo volit, celý rok tedy budeme
přinášet příběhy výjimečných Češek, které k rovnoprávnějšímu postavení žen u nás přispěly.
K módě je od těchto příběhů jen krok, proto se také zabýváme tím, zda a jak fashion design
ženství definuje a co znamená být sexy v éře po #metoo. Rádi se také všichni potkáme na
tradičním pátečním opening cocktailu, jehož jsme partnery.
This year, Harper’s Bazaar focuses on Czech heroines – past and present. We are celebrating
the 100th anniversary of Czech women’s victorious fight for the right to vote. Thus during the
entire year, we are going to bring stories of extraordinary Czech women who contributed to
women’s emancipation in the Czech Republic. The question of fashion is just around a corner
from these stories. Therefore, we look into the way fashion defines femininity and into what
it means to be sexy in the post-#metoo era. We are also looking forward to seeing everyone
on Friday at the opening drinks party, which we are partnering.
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ANETA ŠAFEROVÁ
ŠÉFREDAKTORKA MAGAZÍNU PROČ NE?! / EDITOR-IN-CHIEF OF PROČ NE?! MAGAZINE
Na jarní edici pražského fashion weeku jsme se za Proč ne?! rozhodli podpořit přehlídku
slovenského návrháře Mira Saba, který se ve své aktuální kolekci inspiroval rekonstrukcí
historických střihů 17. století a také stylem Cristóbala Balenciagy, jeho oděvní tvorbou od
konce 2. světové války do jeho smrti v roce 1972 a následně renesancí módního domu pod
uměleckým vedením Nicolase Ghesquièra. Baví nás, jak Miro pracuje s konstrukcí oděvu,
větším objemem, nabíráním, sklady a řasením materiálu, stejně jako využívá své oblíbené
volány. Z materiálů volí duchesse hedvábí, oblíbený šantung, košilovinu, opět také krajku
a skleněné komponenty Preciosa. Novou kolekci, v níž je k vidění celá škála barev od světlých
pastelových tónů přes výrazně modrou po černou, představíme nejen živě na přehlídce
v rámci fashion weeku, ale s předstihem také na stránkách březnového módního vydání
Proč ne?!, které tradičně vychází jako příloha Hospodářských novin.
At the spring edition of Prague fashion week, we have decided to give Proč ne?! support to the
show by Slovak designer Miro Sabo, whose current collection was inspired by reconstructions
of historical 17th century cuts and by Cristóbal Balenciaga’s style and his fashion work from
the end of WWII till his death in 1972 as well as by the renaissance of the fashion house
lead by Nicolas Ghesquière. We enjoy the way Miro works with garment construction, large
volumes, gathered, folded and draped materials as well as his favourite ruffles. In terms
of materials, he opts for duchess silk, popular shantung, shirting, also lace and Preciosa
glass components. The new collection, featuring a whole range of colours from light pastel
tones to bold blue and black, will be presented not only at a live catwalk show during the
fashion week, but also in a preview in Proč ne?! March fashion issue, which is traditionally
published as the Hospodářské noviny supplement.

JIŘÍ ROTH
ŠÉFREDAKTOR ESQUIRE / EDITOR-IN-CHIEF OF ESQUIRE
Letos jsme se s časopisem Esquire rozhodli podpořit mladého a velmi talentovaného designéra
Adama Kosta, který se výrazným způsobem podílí na formování nového elegantního stylu
v České republice, v němž uplatnil i svůj background z pánské krejčovny Národního divadla.
Těšíme se na jeho přehlídku plnou zajímavých barevných řešení a propracovaných střihů.
Budeme rádi, když se na přehlídku Adam Kost supported by Esquire přijde podívat co
nejvíc lidí.
This year, the Esquire magazine is supporting a young and very talented designer Adam
Kost, who significantly contributes to establishing a new elegant style in the Czech Republic,
which also reflects his background in the National Theatre costume workshop. We are looking
forward to his show full of interesting colour solutions and meticulously crafted cuts. We would
like to invite as many people as possible to see the Adam Kost show, supported by Esquire.

KATEŘINA VONDRÁK HVĚZDOVÁ
MANAŽERKA ZNAČKY / BRAND MANAGER PRESTIGE JAN BECHER PERNOD RICARD
Šampaňské MUMM k pražskému fashion weeku patří. Spojuje je unikátnost, kouzlo okamžiku
a vášeň, která je pro módu i pro výrobu šampaňského typická. Proto MUMM, jehož láhev
zdobí rudá stuha, nesmí ani toto jaro na MBPFW 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 v koloritu nejvýznamnějšího
svátku módy v České republice.
MUMM champagne forms an inseparable part of Prague fashion week. It connects uniqueness,
magic moments and passion, which is typical for fashion as well as for champagne production.
It is one of the reasons the spring MBPFW edition must include MUMM in its red ribbon
decorated bottle. Our goal is for fashion enthusiasts to enjoy inspirational and unforgettable
moments together with a glass of champagne giving them a chance to appreciate its wellbalanced taste and fine sparkle in the atmosphere of the most important celebration of fashion
in the Czech Republic.

VESELIN VAČKOV
ŘEDITEL REDAKCE LIDOVÝCH NOVIN / MANAGING EDITOR OF LIDOVÉ NOVINY
Mercedes Benz Prague Fashion Week sleduji několik posledních let. Oceňuji na něm to,
že stejně jako během týdnů módy v Miláně, Londýně, New Yorku nebo Paříži se na něm
předvádějí kolekce domácích módních tvůrců s půlročním předstihem. Zajímá mě na
něm i jeho pestrost – návštevníci se mohou podívat jak na nové kolekce velkých českých
komerčních značek, jako je například Blažek, tak i na mladé začínající módní designéry
v rámci Van Graaf Junior Talent. Myslím, že do Lidových novin, nejstaršího českého deníku,
a do jeho stylové přílohy Esprit česká móda prostě patří.
I have been following Mercedes Benz Prague Fashion Week for a couple of years now.
What I appreciate about it is the fact that following the example of fashion weeks in Milan,
London, New York, or Paris, it also presents collections by local fashion authors six months
in advance. I am also interested in its diversity – the visitors can see new collections by
big Czech commercial brands such as Blažek as well as by young up-and-coming fashion
designers at the Van Graaf Junior Talent competition. I think, Czech fashion simply belongs
in Lidové noviny, the oldest Czech daily, and its style supplement Esprit.

EVA HLINOVSKÁ
VEDOUCÍ REDAKTORKA ESPRITU LIDOVÝCH NOVIN / MANAGING EDITOR OF ESPRIT,
LIDOVÉ NOVINY
Esprit Lidových novin mapuje českou módu už deset let poměrně pravidelně. A to nejen
v rámci našich módních story, ale i v samostatných příbězích, profilech zajímavých módních
návrhářů nebo i v dalších pravidelných rubrikách. Mercedes Benz Prague Fashion Week
(a módní designéři, kteří se na něm prezentují) je tak pro mě a celý můj tým dvakrát
ročně inspirujícím zážitkem a určitě trvalou součástí naší práce. Oceňuji profesionalitu,
s kterou je pořádán, a jsem ráda, že naši spolupráci budeme moci prohloubit v rámci nového
mediálního partnerství.
Supplement Esprit of Lidové noviny has been regularly mapping Czech fashion for ten years.
Not only on the pages of our fashion stories, but also in the stories themselves, in profiles of
interesting fashion designers, or in our regular sections. Thus twice a year, Mercedes Benz
Prague Fashion Week (and fashion designers presenting there) offers to me and my entire
team an inspirational experience and represents a decidedly permanent part of our work.
I appreciate the professionalism of its organisation and I am glad we are going to extent
our cooperation in terms of new media partnership.

NICK ARCHER MVO
BRITSKÝ VELVYSLANEC V ČESKÉ REPUBLICE / BRITISH AMBASSADOR TO THE CZECH
REPUBLIC
Jako součást programu oslav 100. narozenin britské ambasády jsme se spojili
s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, abychom vyzdvihli příběh Ziky Aschera, slavného
českého obchodníka s luxusními látkami, jenž vedl v britském exilu prosperující byznys,
a zhodnotili jeho význam pro dnešní dobu. Na MBPFW podporujeme studenty ateliéru Pavla
Ivančice, kteří reinterpretují Ascherovy látky v moderním designu. Ve své rezidenci budu
také pořádat Fashion Business Talk, na který se chystáme přivézt britské módní ikony,
a ještě více tak zvýšit povědomí o britské módě a kreativitě.
As part of our Sto let Centenary programme, celebrating the 100th birthday of my Embassy,
we have got together with the Museum of Decorative Arts in Prague to highlight the story
of Zika Ascher, the famous Czech luxury textile entrepreneur who flourished in exile in the
UK, and look at its relevance today. We are helping bring to MBPFW Pavel Ivančic’s students,
who are reinterpreting Ascher fabrics in contemporary designs. I will also host a Fashion
Business Talk in my residence where we aim to bring British fashion icons and take the
chance to promote British fashion and creativity even more.
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FW19 Designers
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Zeptali jsme se návrhářů na tři klíčová slova, která
vystihují charakter jejich nové kolekce. Chcete-li se
zorientovat v tom, na koho se zaměřit, čtěte.
We asked the designers to write three key words
characterising their new collections. If you want to
find out who to concentrate on, continue reading.
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AIM BY MICHAELA HRIŇOVÁ
minulost, přítomnost, žádná budoucnost
the past, the present, no future

MICHAEL KOVACIK
nostalgie, provokace, úmysl/záměr
nostalgy, provocation, intention
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TEREZA VU
lesk, křehkost, řád
lustre, fragility, order
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UMPRUM: ATELIÉR MÓDNÍ TVORBY
ascher, ascher, ascher

43

44

JAN CERNY
vladimír boudník, uniforma, rorschachův test
vladimir boudnik, uniform, rorschach test

IMRECZEOVA
minimalismus, barva, struktura
minimalism, colour, structure
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ADAM KOST
bílá, tlumeně bílá, hořčicová
white, off-white, mustard
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BLAŽEK
odhodlání, neutralita, ochrana
determination, neutrality, protection
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LUKÁŠ KRNÁČ
místo, odkud pocházím
the place i come from

ZUZANA KUBÍČKOVÁ
uvolněná, nadčasová, ženská
relaxed, timeless, feminine
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UTB ZLÍN: ATELIÉR DESIGN ODĚVU
KRISTIÁN STANKO
ušlechtilost, čistota, přirozenost
grace, cleanliness, nature

MIROSLAVA NOVÁKOVÁ
striktní, grafické, objemné
strict, graphic, voluminous

ANEŽKA BERECKOVÁ
naivita, girls, lhostejnost
naiveness, girls, indifference

ADRIANA ŠATKOVÁ
první žena na měsíci
first woman on the moon
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LAFORMELA
lov, zvíře, hierarchie
hunting, animal, hierarchy
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MONIKA DRÁPALOVÁ
méně je více
less is more

UMPRUM: ATELIÉR DESIGNU ODĚVU A OBUVI
recyklace, etika, estetika
recycling, ethics, aesthetics
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MELANIA FREIRE
painting, drapping, hockney

MIRO SABO
objem, konstrukce, vzory
volume, construction, patterns
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NEHERA
kreativní žena, energie, svoboda
creative woman, energy, freedom
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PETRA PTACKOVA
conversation, knitwear, men’s
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BOŽIDARA
radost, něha, půvab
chic, delicacy, colour

DOMINIKA KOZÁKOVÁ
magické sny, mnoho svobody, nesmírně fantastická
magical dreams, loads of freedom, extremly fantastic
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TIQE BY PETRA BALVÍNOVÁ
nežná, ženská, sofistikovaná
gentle, feminine, sophisticated
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PIETRO FILIPI
tradition, function, revolution
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VANDA JANDA
full time diva

VAN GRAAF Junior Talent 2019
Jakub Patka

Denisa Dovalová

Adam Grmolec

Boris Kral’

Neděle, 24. března 2019 v 15:00
lokace: OD Kotva, Main Stage – 5. patro, nám. Republiky 8, Praha 1 (vstup z pasáže Kotva)

Sunday, March 24 2019 at 15:00
location: OD Kotva, Main Stage – 5. patro, nám. Republiky 8, Praha 1 (vstup z pasáže Kotva)

Je již tradicí, že se na mole Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku představují vedle etablovaných návrhářů
a známých tvůrců také ti začínající. Vyhledávání talentů a jejich podpora patří od prvopočátku k poslání fashion
weeku. Partnerem soutěže se letos již počtvrté stala společnost VAN GRAAF. „Ve VAN GRAAF milujeme módu
a uvědomujeme si, jak je důležité podporovat mladé talenty a jejich osobní růst. Proto jsme hrdým partnerem
soutěže VAN GRAAF JUNIOR TALENT a těšíme se na talentované návrháře letošního ročníku. Všem přejeme
hodně štěstí.“

As is tradition, the Mercedes-Benz Prague Fashion Week catwalk is going to host recognized and well-known
designers as well as up-and-coming ones. Talent scouting and support has been one of the fashion week’s missions from the very beginning. This is the fourth time the competition is partnered by VAN GRAAF. “At VAN
GRAAF we love fashion and believe in personal growth and the importance of supporting young talents.
Therefore we are proud to be part of VAN GRAAF Junior Talent and look very much forward to this year’s outstanding talents. We wish everyone good luck!”

VAN GRAAF je jednou z předních oděvních společností nabízející 250 mezinárodních módních značek
dámských a pánských oděvů pro každodenní nošení. Od svého otevření v roce 2001 se VAN GRAAF rozrostl
a nyní disponuje 15 pobočkami v Polsku, České republice, Maďarsku, Švýcarsku a Rakousku. V rámci polského
trhu funguje rychle se rozrůstající online obchod. Vlajková prodejna VAN GRAAF se nachází v historické
budově na Václavském náměstí v Praze, kde nabízí zákazníkům 5 pater plných širokého výběru módních
oděvů 7 dní v týdnu. Do talentové soutěže se mohou hlásit čeští a slovenští módní tvůrci ve věku do 26 let.
Na základě portfolií přihlášených uchazečů vybírá porota složená ze šéfredaktorů módních a lifestylových
magazínů Elle, Harper’s Bazaar, Dolce Vita, Esprit a Proč Ne?!, managing directora obchodního domu VAN
GRAAF Vereny Czaja a odborné garantky profesorky Liběny Rochové čtyři finalisty.

VAN GRAAF is a multi-label fashion retailer with over 250 international fashion brands servicing fashion conscious men and women. Since its opening in 2001 VAN GRAAF has grown to 15 fashion stores in Poland, Czech
Republic, Hungary, Switzerland and Austria and is present with a fast growing online shop on the Polish
market. VAN GRAAF’s flag store at Wenceslas Square in Prague offers a huge fashion selection on five floors
open 7 days a week. The talent competition can be entered by Czech and Slovak fashion designers under 26.
Based on the applicants’ portfolios, a panel formed by editor-in-chiefs of fashion and life style magazines Elle,
Harper’s Bazaar, Dolce Vita, Esprit, and Proč Ne?!, managing director of VAN GRAAF fashion house Verena
Czaja, and professional guarantor professor Liběna Rochová shall select four finalists.

Představení jejich kolekcí je pak součástí přehlídkového programu MBPFW. S nesezónními kolekcemi mladých
talentů se tak seznámí jak odborný tisk a nákupčí, tak zájemci o módu z řad veřejnosti. Vítěz soutěže obdrží
finanční příspěvek na vytvoření nové módní kolekce, možnost představit ji zdarma na zářijové edici MBPFW
a také odbornou podporu ze strany MBPFW. Dosavadními vítězi soutěže VAN GRAAF Junior Talent se stali:
Martin Kohout (2018), Zoltán Tóth (2017) a duo autorů Daniela Pešková – Filip Jakab (2016). Přehlídka čtyř
finalistů VAN GRAAF Junior Talent proběhne v neděli 24. 3. od 15 h.

64 Oficiální hashtag soutěže: #VANGRAAFJuniorTalent2019

The presentation of their collections is part of the main MBPFW catwalk programme. Thus off-season collections by young talents will be presented to the professional press, buyers as well as fashion enthusiasts and
the public. The winner shall receive a financial contribution towards a new fashion collection, an opportunity
to present it at the September edition of MBPFW free of charge, and also MBPFW’s professional support. The
previous winners of the VAN GRAAF Junior Talent competition are: Martin Kohout (2018), Zoltán Tóth (2017)
and author duo Daniela Pešková – Filip Jakab (2016). The presentation of four VAN GRAAF Junior Talent finalists is going to take place on 24th March at 3 pm.
Official competition hashtag: #VANGRAAFJuniorTalent2019
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Fashion Business Talk

Úterý 26. března 2019, 13:00–15:00
lokace: British Embassy Prague, Thunovská 14, 110 00 Praha 1
Fashion Business Talk navazuje na linii odborných konferencí a vzdělávacích programů, které jsou
dlouhodobě nedílnou součástí hlavního programu Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. Přináší
prezentace, diskuze a Q&A s místními i zahraničními profesionály z oboru a přispívá k rozvoji a kultivaci
českého módního byznysu.
Jak vyvolat účastí na týdnu módy maximální efekt? O tom, jak naplno využít příležitostí, které fashion
week nabízí módním značkám, bude mluvit Jessica Michaultová. Zkušená módní editorka a hledačka
nových módních talentů naváže na své bohaté zkušenosti ze společnosti Launchmetrics zaměřené na
datovou analytiku a technologie. Ve své prezentaci nabídne tipy a doporučení pro módní značky, jak
efektivně pracovat se sociálními médii, aby před fashion weekem, během něj i po něm vyvolaly ten
správný hype.
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Jessica Michaultová se na Mercedes Benz Prague Fashion Week vrací už podruhé. Poprvé do Prahy
přijela u příležitosti prvního konání jarní edice MBPFW v roce 2015. V rámci fashion talku pod záštitou
rádiové show Modeschau (Radio Wave) nabídla rady pro začínající módní značky a mladé návrháře se
zahraničními ambicemi. O spolupráci s britským obchodním domem Selfridges a o zaměření na etický
fashion design bude mluvit Martina Špetlová. Designérka s českými kořeny je součástí britské módní
scény a vedle London Fashion Weeku se v minulosti představila i na přehlídkách MBPFW v Praze. Info
o dalších hostech a podrobném programu Fashion Business Talku najdete na webu a sociálních sítích
MBPFW.

Tuesday, March 26 2019, 13:00–15:00
location: British Embassy Prague, Thunovská 14, 110 00 Praha 1
Fashion Business Talk continues the series of professional conferences and educational programmes which have
been part of the Mercedes-Benz Prague Fashion Week main programme for a long time. It brings presentations,
panel discussions, and Q&A with local as well as international professionals and contributes to the development
and cultivation of Czech fashion business.
How to use the attendance at a fashion week to the greatest possible effect? The topic of making maximum use
of all opportunities the fashion week offers to fashion brands will be addressed by Jessica Michault. The highly
experienced fashion editor and talent scout will make use of her vast experience from the Launchmetrics company specializing in data analytics and technologies. In her presentation, she will offer tips and recommendations
on efficient use of social media prior to, during, and following a fashion week in order to create the right hype.
It is the second time Jessica Michault comes to Mercedes Benz Prague Fashion Week. The first time she came was
to see the first spring edition of MBPFW in 2015. As part of the fashion talk held under the auspices of Modeschau
(Radio Wave) radio programme, she offered her advice to up-and-coming fashion brands and young designers
with international ambitions. The topic of cooperation with British department store Selfridges and of focusing
on ethical fashion design will be addressed by Martina Špetlová. A Czech-born designer who is now part of the
British fashion scene and who has held shows at London Fashion Week as well as at MBPFW in Prague. For more
information on other guests and a detailed Fashion Business Talk programme, go to the MBPFW website and
social networks.
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Pop-up Priveé lounge
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Sobota 23. března 2019 až úterý 26. března 2019, 13:00–21:00
lokace: Four Seasons Hotel Prague, Veleslavínova 2A, Praha 1

From Saturday March 23 2019 till Tuesday March 26 2019, 13:00–21:00
location: The Four Seasons Hotel Prague, Veleslavínova 2A, Praha 1

Zcela novou podobu získal pro edici FW19 tzv. re-see showroom. Uskuteční se jako pop-up slovenského
konceptu Priveé lounge, multibrandového butiku, který v Bratislavě prodává výhradně českou a slovenskou
autorskou módu, a nabídne exkluzivní kolekce vybraných návrhářů. „Díky MBPFW, který se pod vedením
Lukáše Loskota stal svébytnou platformou, na níž designéři pravidelně prezentují svou tvorbu, se ukázalo, že
domácí návrháři umějí fungovat v obdobném režimu jako světové módní značky. To mě před více než rokem
inspirovalo k otevření Priveé lounge. Propojení Priveé lounge a MBPFW je tedy zcela přirozeným krokem,“
říká zakladatel a kreativní ředitel Priveé lounge Andrej Kusalik .

A serious revamp was given to the FW19 re-see showroom. It will assume the form of a pop-up derived from
a Slovak Priveé lounge conception, a Bratislava based multi-brand boutique exclusively selling Czech and
Slovak author fashion. The re-see showroom will offer exclusive collections by select designers. “MBPFW,
led by Lukáš Loskot, became an independent platform, where designers regularly present their work, and
it proved that local designers are able to function in a regime similar to international fashion brands. This
inspired me to open Priveé lounge over a year ago and this is why I see linking Priveé lounge and MBPFW
as an utterly natural step to take,“ says the founder and creative director of Priveé lounge Andrej Kusalik.

Návrháři a značky Adam Kost, LAFORMELA, Michael Kovacik, Miro Sabo a také absolutní nováček letošního
MBPFW Vanda Janda vytvoří pro POP-UP PRIVEÉ LOUNGE kolekce. Zcela mimořádná přitom bude kolekce
návrháře Adama Kosta, který exkluzivně pro Priveé lounge nabídne dámskou módu. Každý z návrhářů dá
navíc k dispozici jeden outfit z kolekce FW19 předvedený na mole v rámci právě probíhající edice MBPFW.
Exkluzivně budou v pop-upu prezentovány také šperky značky Neva Oslo, které jsou obvykle k dispozici
pouze online. Za značkou nadčasově minimalistických šperků stojí slovenská designérka Zuzana Spustová
žijící v Oslu.

Designers and brands Adam Kost, LAFORMELA, Michael Kovacik, Miro Sabo as well as this year’s MBPFW newcomer Vanda Janda are creating collections for POP-UP PRIVEÉ LOUNGE. Adam Kost is creating
a special collection exclusively for Priveé lounge pop-up offering women’s wear. Moreover, each designer
will choose an outfit from their FW19 collections to be showed on the catwalk during the current MBPFW
edition. The pop-up will also exclusively present Neva Oslo jewellery, which is usually available only online. The brand making timeless minimalist jewellery is headed by Oslo based Slovak designer Zuzana
Spustová.

Zcela zásadní je individuální péče o zákazníka a atmosféra intimního prostoru – oba tyto aspekty se
v bratislavském Priveé lounge velmi dobře osvědčily. Fashionweekový pop-up Priveé lounge se uskuteční
v prostorách hotelu Four Seasons Hotel Prague a návštěva zde bude možná na základě sjednání osobního
termínu. Kreativní ředitel Priveé lounge Andrej Kusalik bude osobně přítomen po celou dobu konání pop-upu
a ve vybraných časech se pop-upu zúčastní i samotní tvůrci. Zájemci o návštěvu POP-UPU PRIVEÉ LOUNGE
si mohou rezervovat termín na emailové adrese andrejkusalik@gmail.com.

An individual approach to customers, unique care and the atmosphere of an intimate space are absolutely
crucial and led to the success of Priveé lounge in Bratislava. The fashion week Priveé lounge pop-up will
open in the Four Seasons Hotel Prague and a visit will be possible upon a prior appointment only. The
Priveé lounge creative director Andrej Kusalik will be present at the pop-up during the entire period.
Authors will also be present at specifically set times. If interested in a visit to PRIVEÉ LOUNGE POP-UP,
use the email address below to book your date: andrejkusalik@gmail.com.
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Sobota / Saturday
23/3/2019

Program přehlídek
Shows schedule
13:00
JAN CERNY supported by ELLE
na speciální pozvánky / by special invitation
lokace / location: DUP39, Charvátova 10, Praha 1
13:30
JAN CERNY supported by ELLE
vstup volný / free entry
lokace / location: DUP39, Charvátova 10, Praha 1

15:00
MERCEDES-BENZ presents MELANIA FREIRE
(ES) / MONIKA DRÁPALOVÁ supported by
NESPRESSO

Neděle / Sunday
24/3/2019

Pondělí / Monday
25/3/2019

Úterý / Tuesday
26/3/2019

Všechny přehlídky se konají na adrese:
OD Kotva, Main Stage - 5. patro,
nám. Republiky 8, Praha 1 (vstup z pasáže
Kotva), není-li uvedeno jinak.
MAP POINT 1			
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.
Držitelé zakoupených VIP vstupenek
mají přístup na všechny módní přehlídky
a eventy v programu MBPFW. Změna
programu vyhrazena.

13:00
UTB ZLÍN: ATELIÉR DESIGN ODĚVU /
UMPRUM: ATELIÉR DESIGNU ODĚVU
A OBUVI: kolekce „Ethical message“ /
UMPRUM: ATELIÉR MÓDNÍ TVORBY:
projekt „Ascher Challenge“
14:00
LUKÁŠ KRNÁČ / BOŽIDARA

15:00
VAN GRAAF JUNIOR TALENT / AiM by
MICHAELA HRIŇOVÁ

16:00
MIRO SABO supported by PROČ NE?! /
VANDA JANDA

All shows are held at: OD Kotva, Main
Stage - 5. patro, nám. Republiky 8,
Praha 1, Ifif 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.
Holders of purchased VIP tickets gain
access to all MBPFW fashion shows
and programme events. The programme
is subject to change.

16:00
Pop by ZUZANA KUBÍČKOVÁ
na speciální pozvánky / by special invitation
lokace / location: Four Seasons Hotel Prague,
Veleslavínova 2A, Praha 1
17:00
Pop by ZUZANA KUBÍČKOVÁ
na speciální pozvánky / by special invitation
lokace / location: Four Seasons Hotel Prague,
Veleslavínova 2A, Praha 1

18:00
IMRECZEOVA / NEHERA by BLACKOUT.
THERAPY
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21:00
MICHAEL KOVACIK / TEREZA VU

18:00
PIETRO FILIPI

19:00
BLAŽEK

21:00
LAFORMELA / ADAM KOST supported
by ESQUIRE

21:00
TIQE BY PETRA BALVÍNOVÁ
na speciální pozvánky / by special invitation
lokace / location: Lobkowiczký palác, Jiřská 3,
Praha 1 (Pražský hrad)

18:00
Pop by ZUZANA KUBÍČKOVÁ
na speciální pozvánky / by special invitation
lokace / location: Four Seasons Hotel Prague,
Veleslavínova 2A, Praha 1

20:00
PETRA PTACKOVA / DOMINIKA KOZÁKOVÁ
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Hlavní program
Main programme
Pátek / Friday

MBPFW & HARPER’S BAZAAR OPENING
COCKTAIL

22/3

26/3

13:00–15:00
vstup na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: British Embassy, Thunovská 14, Praha 1
MAP POINT 4

19:00–22:00
na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: OD Kotva, 4. patro, nám. Republiky 8, Praha 1
MAP POINT 1

Sobota / Saturday

MBPFW AFTER-SHOW PARTY

Úterý / Tuesday

FASHION BUSINESS TALK

23/3

22:00–04:00
vstup volný / free entry
lokace / location: GROOVEBAR, Voršilská 6, Praha 1
MAP POINT 2

Fashion Business Talk navazuje na linii odborných konferencí a vzdělávacích programů,
které jsou dlouhodobě nedílnou součástí hlavního programu Mercedes-Benz Prague
Fashion Weeku. Přináší prezentace, diskuze a Q&A s místními i zahraničními
profesionály z oboru a přispívá k rozvoji a kultivaci českého módního byznysu. Jak
vyvolat účastí na týdnu módy maximální efekt? O tom, jak naplno využít příležitostí,
které fashion week nabízí módním značkám, bude mluvit Jessica Michaultová.
O spolupráci s britským obchodním domem Selfridges a o zaměření na etický fashion
design bude mluvit Martina Špetlová. Designérka s českými kořeny je součástí britské
módní scény a vedle London Fashion Weeku se v minulosti představila i na přehlídkách
MBPFW v Praze. Info o dalších hostech a podrobném programu Fashion Business Talku
najdete na webu a sociálních sítích MBPFW.
Fashion Business Talk continues the series of professional conferences and educational
programs which have formed and integral part of Mercedes-Benz Prague Fashion
Week main programme for a long time. It brings presentations, panel discussions, and
Q&A with local and international professionals thus contributing to the development
and cultivation of Czech fashion business. How to use the attendance at a fashion week
to the greatest possible effect? The topic of making maximum use of all opportunities
the fashion week offers to fashion brands will be addressed by Jessica Michault. The
topic of cooperation with British department store Selfridges and of focusing on ethical
fashion design will be addressed by Martina Špetlová. A Czech-born designer who is
now part of the British fashion scene and who has held shows at London Fashion Week
as well as at MBPFW in Prague. For more information on other guests and a detailed
Fashion Business Talk programme, go to the MBPFW website and social networks.

Neděle / Sunday
24/3

INSTALACE FUTURE FASHION by Vodafone
13:00–14:00
vstup na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: OD Kotva – zásobovací garáže (vchod z Rybné ulice, Praha 1)
MAP POINT 3

INSTALACE FUTURE FASHION by Vodafone

14:00–21:00
vstup volný / free entry
lokace / location: OD Kotva – zásobovací garáže (vchod z Rybné ulice, Praha 1)
MAP POINT 3
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Nahlédněte do budoucnosti módy. V rámci unikátní instalace, kterou vytvořil talentovaný
student AVU Kryštof Brůha ve spolupráci s fashion ikonou Ivou Burkertovou v rámci
projektu #jetovtobě od Vodafonu, se seznámíte s unikátním Audire Fluctus. Tento
oděvní model naslouchá světu kolem nás pomocí audiovizuální instalace propojující
sadu speciálních projektorů, jež přenášejí odraz okolního světa na morfující materiál
oděvu. Naslouchání dlouhým vlnám pod 30 kHz, penetrujícím nejen vodu, ale i zemskou
atmosféru, přináší uživateli modelu jedinečný zážitek – může vnímat skryté působení
všech elektrických zařízení, např. poslouchat město, bouřku nebo polární záři.
Catch a glimpse of the future of fashion. A unique installation created by gifted student
of the Academy of Fine Arts Kryštof Brůha together with fashion icon Iva Burkertová
for the #jetovtobě project by Vodafon will introduce you to the unique Audire Fluctus.
This fashion model listens to the world around us and uses an audio-visual installation
connected to a set of special projectors to transfer the reflection of the surroundings
to the morphing material of a garment. Listening to long waves below 30kHz, which
penetrates not only water, but also the Earth atmosphere, represents an absolutely
unique experience for the user. One can become aware of the hidden effects of all
electric devices, e.g. listen to a city, storm or the northern lights.

Středa / Wednesday

LINDEX SMART WARDROBE

27/3

Čtvrtek / Thursday

SMETANAQ AFTERHOURS

28/3

20:00–03:00
vstup volný / free entry
lokace / location: SmetanaQ, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1
MAP POINT 7
SmetanaQ zve na party! Přijďte si užít jedinečný večírek v galerii, který okoření
taneční show Dance Academy Prague by Yemi AD. Těšit se můžete na speciální fashion
instalace designérů ze SmetanaQ a neopakovatelnou atmosféru.
SmetanaQ invites you to a party! Come and enjoy a unique party at a gallery spiced
up by a Dance Academy Prague dance show by Yemi AD. You can look forward to
special fashion installations by SmetanaQ designers and unforgettable atmosphere.

Pátek / Friday

BLUE PAPER DISCO
PRESENTS MONOLOC

29/3

Monoloc (DE), Lumiere (CZ), Identic (CZ)
23:00–06:00
Vstupenky v předprodeji /Advance tickets available
lokace / location: One Night Only Club, Uhelný trh 9, Praha 1
MAP POINT 8

14:00–18:00
vstup na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Lindex showroom, Truhlářská 13, Praha 1
MAP POINT 5
Uvedení nové kolekce udržitelné módy švédské značky LINDEX. Nosným tématem
letošní kolekce je spojení módy a udržitelnosti. Kampaň Smart Wardrobe přináší
nadčasové lehce kombinovatelné kousky do vašeho šatníku. Objevte svět udržitelné
módy Smart Wardrobe by LINDEX!
Presenting a new collection of sustainable fashion by Swedish brand LINDEX. The
principal theme of this year’s collection is connecting fashion and sustainability.
The Smart Wardrobe campaign brings timeless easy-to-mix pieces to your wardrobe.
Discover the world of sustainable fashion Smart Wardrobe by LINDEX!

LUKAS MACHACEK supported by FININ Group
20:00–00:00
vstup na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Hauch Gallery, Pobřežní 20A, Praha 8
MAP POINT 6

Prezentace kolekce Lukas Machacek FW19 + after cocktail
Presentation of a FW19 collection by Lukas Machacek + after cocktail

Probíhající eventy

CZECH DESIGNERS MARKET BY BIBLOO

18/3 – 4/4
9:00–20:00
vstup volný / free entry
lokace / location: Bibloo Concept Store OD Kotva, nám. Republiky 8, Praha 1
MAP POINT 9
BIBLOO CONCEPT STORE si pro vás již tradičně připravil originální market s modely
českých a slovenských návrhářů, kteří pro vás vybrali nejoblíbenější kousky ze svých
ateliérů. Přijďte si obohatit svůj šatník o exkluzivní kousky z dílny našich předních
návrhářů. Najdete nás ve 4. patře obchodního domu Kotva.
As is tradition, BIBLOO CONCEPT STORE has prepared an original market selling models
by Czech and Slovak designers, who selected their favourite pieces from their studios.
Come to expand your wardrobe and buy an exclusive pieces made by leading designers.
You will find us on the 4th floor of the Kotva department store.

POP UP PRIVEÉ LOUNGE

23/3 – 26/3
13:00–21:00
vstup na speciální pozvánky / by special invitation only
lokace / location: Four Seasons Hotel Prague,
Veleslavínova 2A, Praha 1
MAP POINT 10
Pop up Priveé lounge se uskuteční v prostorách hotelu Four Seasons a návštěva zde
bude možná na základě sjednání osobního termínu. Několik návrhářů – Adam Kost,
LAFORMELA, Michael Kovacik a Miro Sabo – vytvoří pro tuto příležitost kapsulní
kolekce. Zcela mimořádná pak bude kolekce Adama Kosta, který exkluzivně pro pop-up
Priveé lounge nabídne dámskou módu.
Pop up Priveé lounge will be opened at the Four Seasons Hotel Prague and a visit will be
possible upon a prior appointment only. Several designers – Adam Kost, LAFORMELA,
Michael Kovacik, and Miro Sabo – are creating capsule collections for this occasion.
Adam Kost is creating a special collection exclusively for Priveé lounge pop-up offering
women’s wear.

VÝSTAVA ASCHER CHALLENGE

doprovodná akce k výstavě
22/3 – 29/3
Út 10:00–20:00, St – Ne 10:00–18:00
„Šílený hedvábník. Zika a Lída Ascher: Textil a móda“
vstupenky na místě / tickets at the gate
lokace / location: Uměleckoprůmyslové museum v Praze,
17. listopadu 2, Praha 1
MAP POINT 11
V rámci projektu „Ascher Challenge“ měli studenti Ateliéru módní tvorby UMPRUM
příležitost pracovat s originálními látkami firmy Ascher London Ltd., jež byla ve 20.
století předním světovým výrobcem tištěných látek. Studenti vytvořili speciální kolekci
pro výstavu „Šílený hedvábník. Zika a Lída Ascher: Textil a móda“, nejvýznamnější
výstavní počin Uměleckoprůmyslového musea v Praze v roce 2019. Z původních látek
a šátků v kombinaci s moderními materiály a technologiemi vznikly unikátní modely,
které představují historii v novém kontextu z pohledu dnešní mladé generace. Módní
přehlídka na MBPFW se koná pod záštitou britského velvyslance Nicka Archera.
The “Ascher Challenge” project gave the students of the Department of Fashion Design
at UMPRUM an opportunity to work with original fabrics by Ascher London Ltd.,
which was one of the leading international producers of printed fabric of the 20th
century. The students created a special collection for the “The Mad Silkman. Zika &
Lida Ascher: Textiles and Fashion” exhibition, the most significant event at the Museum
of Decorative Arts in Prague in 2019. Original fabrics and scarves were combined with
modern materials and technologies to create unique models presenting history in a new
context and from today’s young generation’s point of view. The MBPFW catwalk show is
held under the auspices of Nick Archer, the British ambassador to the Czech Republic.
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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 primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba. /
The event is held under the auspices of the Mayor of Prague, Zdeněk Hřib.

Hlavní mediální partner /
Main Media Partner

Technická realizace /
Technical Realization

Poděkování /
Special Thanks

Předprodej vstupenek /
Tickets Pre-sale

MBPFW FW19 Points
MAP POINT 1
OD Kotva, 4. patro
nám. Republiky 8
110 00 Praha 1
MAP POINT 2
GROOVEBAR
Voršilská 6
110 00 Praha 1
MAP POINT 3
OD Kotva –
zásobovací garáže
vchod z Rybné ulice
110 00 Praha 1
MAP POINT 4
British Embassy
Thunovská 14
110 00 Praha 1
MAP POINT 5
Lindex showroom
Truhlářská 13
110 00 Praha 1
MAP POINT 6
Hauch Gallery
Pobřežní 20A
186 00 Praha 8
MAP POINT 7
SmetanaQ
Smetanovo nábřeží 4
110 00 Praha 1
MAP POINT 8
One Night Only Club
Uhelný trh 9
110 00 Praha 1
MAP POINT 9
Bibloo Concept Store
OD Kotva
nám. Republiky 8
110 00 Praha 1
MAP POINT 10
Four Seasons
Hotel Prague
Veleslavínova 2A
110 00 Praha 1
MAP POINT 11
Uměleckoprůmyslové
museum v Praze
17. listopadu 2
110 00 Praha 1

32—37 Partneři MBPFW / MBPFW Partners
38—62 FW19 Designers
(40) MICHAEL KOVACIK
(41) MICHAELA HRIŇOVÁ
(42) TEREZA VU
(43) UMPRUM: ATELIÉR MÓDNÍ TVORBY
(44) JAN CERNY
(45) IMRECZEOVA
(46) ADAM KOST
(47) BLAŽEK
(48) ZUZANA KUBÍČKOVÁ
(49) LUKÁŠ KRNÁČ
(50) UTB (KRISTIÁN STANKO, ANEŽKA BERECKOVÁ,
MIROSLAVA NOVÁKOVÁ, ADRIANA ŠATKOVÁ)
(51) LAFORMELA
(52) UMPRUM: ATELIÉR DESIGNU ODĚVU A OBUVI
(53) MONIKA DRÁPALOVÁ
(54) MIRO SABO
(55) MELANIA FREIRE
(56) NEHERA
(57) PETRA PTACKOVA
(58) BOŽIDARA
(59) DOMINIKA KOZÁKOVÁ
(60) PETRA BALVÍNOVÁ
(61) PIETRO FILIPI
(62) VANDA JANDA
64—65 VAN GRAAF Junior Talent 2019
66—67 Fashion Business Talk
68—69 Pop-up Priveé lounge
70—71 Program přehlídek / Shows schedule
72—73 Hlavní program / Main programme
76 MBPFW FW19 points

