	
  

MEET CZECH DESIGN – Pavučina designu (Praha)
Praha patří k tepající metropoli, ve které množství kulturních akcí
neustále narůstá, protože vznikají stále nové projekty. Stálice
kulturního nebe svou nabídku zase rozšiřují. Pavučina designu je
třetí zastávkou seriálu MEET CZECH DESIGN a splňuje tyto dva
trendy dohromady. Jako nový projekt zastřešuje známé akce spojené
s moderním životním stylem, které probíhají od září do října. Mezi
nimi jsou Designblok´14, dále pak Prague Fashion Week a také
Architecture Week.

Designblok’14
Designblok je největší a nejprestižnější akcí svého druhu ve střední Evropě,
přičemž letos se koná ve dnech 7.–12. října. Je také nejstarším týdnem designu,
tzv. design weekem ve střední Evropě. Věnuje se především současnému
českému designu a jeho propagaci, stejně jako prezentaci špičkového
zahraničního designu. Předcházející ročníky, věhlas festivalu a stoupající zájem
dokázaly, že je pro Prahu značným kulturním přínosem.
Designblok a jeho obliba jak v Čechách, tak ve střední Evropě každoročně roste,
účast je rok od roku vyšší a kvalita expozic je již na světové úrovni. Pravidelně
na něj přijíždí návštěvníci ze Slovenska, Maďarska, Rakouska, Polska, Německa
a Velké Británie, stále častěji se ale objevují i návštěvníci a novináři z dalších
zemí Evropy, USA a Japonska. Návštěvnost v roce 2013 přesáhla 45 000 lidí.
Letošní, již šestnáctý ročník obohatí festival MEET CZECH DESIGN pořádaný
agenturou CzechTourism o celou řadu doprovodných akcí. Výstavy českého
i zahraničního designu budou umístěny ve výstavních prostorách Superstudia
(určeného především pro výrobce), Openstudia (určeného pro designéry a školy)
a Art House (pro umělecké projekty). Právě Openstudio bude obohaceno
o MEET CZECH DESIGN STUDIO, kde se návštěvníci dozvědí podrobnosti
o proběhnutých a nastávajících akcích úspěšného designového seriálu a také tipy,
kam vyrazit na další zajímavé designové akce. Pořádající agentura CzechTourism
tak chce zvýšit atraktivitu Česka v očích vyznavačů moderního životního stylu.
Studio nabídne také příjemné místo pro odpočinek a osvěžení. Součástí
Designbloku bude i Designblok Fashion Week, jehož přehlídky se budou konat
v kostele svatého Šimona a Judy.
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O popularitě a úspěšnosti svědčí i seznam zúčastněných osobností
a mezinárodních hvězd, které na Designblok přijíždí. Nalezneme zde téměř
kompletní českou designérskou špičku a mnoho předních zahraničních
designérů. Návštěvníci se na ni mohou těšit i letos. Navíc díky spolupráci s MEET
CZECH DESIGN letos poctí Designblok více zahraničních novinářů. Pozvání
přijali také vybraní zahraniční bloggeři, se kterými proběhne MEET CZECH
DESIGN Talk a ve spolupráci se Soffa Mag vytvoří zajímavé instalace.

	
  

Fashion Week
Divácky atraktivní podívanou nabídne ve dnech 8. až 14. září FASHION WEEK,
který již tradičně představí v Praze světovou a českou módu.
Týden módy – Fashion Week je prestižní mezinárodní přehlídka módy, která
v Praze probíhá od roku 2011.
Návštěvníci Fashion Weeku budou moci zhlédnout dlouhou řadu módních
přehlídek, zúčastnit se odborných přednášek či zajímavých workshopů. Celkem
proběhne minimálně 25 přehlídek a dalších akcí. Organizátoři předpokládají
účast českých i světových osobností spojených s módou.
V rámci Fashion Weeku pořádá MEET CZECH DESIGN 13. září Fashion Talk
zaměřený na propojení módy a designu. Bude také spojen s výstavou fotografií
Marka Musila Touch of Fashion, které zachycují neopakovatelnou atmosféru
Fashion Weeku 2011, a módní přehlídkou. Z osobností se Fashion Talku zúčastní
například Maria Nina Václavková, která se s návrhem obuvi Rectangle stala
vítězkou
soutěže
Talent
Design.
Soutěž
proběhla
v rámci MEET CZECH DESIGN ve Zlíně. Na Fashion Weeku bude také stejně
jako na Designbloku umístěno MEET CZECH DESIGN STUDIO informující jak o
proběhnutých
akcích
MEET
CZECH
DESIGN,
tak
o těch nadcházejících.
V uplynulých letech Fashion Week hostil světové módní návrháře zvučných jmen,
jako jsou např. americký módní návrhář Jeremy Scott, brazilský módní návrhář
Alexandre Herchcovitch, který v roce 2012 rámci Pražského Fashion Weeku
předvedl svou kolekci pouhých pár dní po její světové premiéře na New York
Fashion Week. V minulém roce Fashion Week nabídl Pražanům exkluzivní
přehlídku japonské návrhářky Saphir East, která obléká Lady Gaga, a světovou
premiéru prezentace kolekce jaro/léto proslulé luxusní značky La Perla.
Nedílnou součástí Fashion Weeku je Black Card, soutěž určená mladým
talentovaným módním tvůrcům. Za cíl si klade dát možnost českým návrhářkám
a návrhářům, aby zúročili léta studia a praxe a aby svou tvorbu posunuli dále.
Soutěž Black Card jim nabízí finanční podporu a také možnost prezentovat
se po dva roky v rámci týdne módy. Soutěž byla vyhlášena 30. dubna a mohou se
jí zúčastnit všichni čeští módní návrháři do 30 let.

Architecture Week
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Architecture Week je mezinárodním festivalem architektury a urbanismu,
přičemž letos se koná ve dnech 15. září – 12. října. Prezentuje skrz české
i zahraniční odborníky nové trendy v architektuře a přibližuje způsob vzniku
architektonického díla. V průběhu festivalu se vybrané pražské prostory naplní
výstavami a mnoha zajímavými přednáškami. Zde se mají možnost setkat přední
odborníci na architekturu se zájemci o tento obor i s laickou veřejností. Součástí
je i projekt Hravý architekt určený dětem základních škol po celé republice.
Souběžně s festivalem se konají také Dny měst na Náměstí Republiky v Praze.
Architecture Week se koná v následujících prostorách – klášter svatého Jiří,
Pražský hrad, Národní technická knihovna. MEET CZECH DESIGN je partnerem
také této významné události a dochází tedy nejen k rozšíření značky, ale také

	
  

propojení designu a architektury, což jistě zajistí všem
návštěvníkům inspirující zážitky.

Výstava Mladí a úspěšní
Doplňkový program nabídne například výstavu Mladí a úspěšní, která mapuje
profesní a životní kariéru vítězů soutěže studentského designu v časovém
horizontu 24 let, kdy soutěž o Národní cenu za studentský design vznikla. Jedná
se o první retrospektivní výstavu designu tohoto druhu u nás. Většinu jmen
bývalých studentských vítězů designu dnes známe jako úspěšné tvůrce, majitele
firem, studií a ateliérů či pedagogy na univerzitách, vysokých nebo vyšších
odborných školách. Mnozí našli uplatnění v zahraničí ve významných firmách
od světových automobilek až po design centra velkých produktových firem.
Výstava nabídne ukázky prací, za něž byli od roku 1991 oceněni,
i produkty jejich současné tvorby. Prezentovat se tak bude nábytek pro interiéry
i exteriéry, osvětlovací tělesa, porcelán, sklo, oděvy, obuv, zdravotní pomůcky,
sportovní potřeby, šperky, chybět nebude grafický design, interiéry a mnoho
dalších zajímavostí.

Design stezka Praha
V Praze jsou pro festivalové návštěvníky MEET CZECH DESIGN připraveny také
balíčky akcí, které obsahují různé výhody a slevy na zajímavých místech
spojených s designem.
K jednotlivým zastávkám na design stezce patří:
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Galerie Polagraph
Leica Gallery Prague
Galerie Budoart
Galerie Idea
Galerie Domino Praha
Fox Gallery
Muzeum hlavního města Prahy
Polansky Gallery
Boho Pop Up Store
Galerie Vernon
Galerie Školská 28
Entrance Gallery
Galerie Domino Praha
Mánesova 54
Zoo Praha

