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MEET CZECH DESIGN – Pajęczyna Designu (Praga)
W Pradze każdego dnia odbywają się liczne imprezy o różnorodnej
tematyce. Corocznie powstają nowe wydarzenia, a te istniejące
poszerzają swoją ofertę. Pajęczyna Designu skupia imprezy
związane z nowoczesnym stylem życia, które odbywają się od
września do października.

Designblok’14
Designblok to największa i najbardziej prestiżowa impreza tego rodzaju w
Europie Środkowej. To także najstarszy tydzień designu, tzw. Design Week w
Europie Środkowej. Poświęcony jest przede wszystkim współczesnemu czeskiemu
wzornictwu i jego upowszechnianiu, podobnie jak prezentacji wysoko
zaawansowanego zagranicznego wzornictwa. Poprzednie lata, rozgłos festiwalu i
rosnące zainteresowanie udowodniły, że jest on ważnym punktem na kulturalnej
mapie Pragi.
Designblok i jego popularność każdego roku rośnie zarówno w Czechach, jak i w
Europie Środkowej. Rokrocznie gości on coraz większą liczbę gości, a jakość
ekspozycji jest już na światowym poziomie. Regularnie biorą w nim udział
odwiedzający ze Słowacji, Węgier, Austrii, Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Coraz częściej jednak pojawiają się także odwiedzający i dziennikarze z innych
krajów Europy, USA i Japonii. W roku 2013 liczba zwiedzających przekroczyła
45 000 osób.
Tegoroczna, już szesnasta, edycja Designbloku odbędzie się w dniach 6 do 12
października. Wystawy czeskiego i zagranicznego wzornictwa zostaną
zlokalizowane w pomieszczeniach wystawowych Superstudia (przeznaczonego
przede wszystkim dla producentów), Openstudia (przeznaczonego dla
projektantów i szkół) oraz Art House (dla projektów artystycznych). Częścią
Deisgnbloku będzie także Designblok Fashion Week, którego pokazy będą
odbywały się w kościele św. Szymona i Judy.
Popularność i powodzenie wydarzenia potwierdza także lista osób biorących w
nim udział i gwiazd międzynarodowych przyjeżdżających na Designblok. Na
imprezie Designblok można będzie spotkać wszystkich czołowych czeskich i wielu
czołowych zagranicznych projektantów. Również w tym roku zwiedzający mogą
oczekiwać spotkania z nimi. A ponieważ tegoroczny Designblok jest częścią MEET
CZECH DESIGN, jego oferta została poszerzona o szereg imprez towarzyszących.
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Fashion Week
Atrakcyjne widowisko zaoferuje w dniach od 8 do 14 września Fashion Week,
który już tradycyjnie zaprezentuje w Pradze światową i czeską modę.
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Tydzień mody – Fashion Week to prestiżowy międzynarodowy pokaz mody, który
odbywa się w Pradze od roku 2011.
Odwiedzający Fashion Week będą mogli obejrzeć szereg pokazów mody oraz
wziąć udział w fachowych wykładach oraz ciekawych warsztatach. Ogółem
odbędzie się 25 pokazów i innych imprez. Organizatorzy zakładają udział czeskich
i światowych osobistości związanych ze światem mody.
W ubiegłych latach Fashion Week gościł światowych kreatorów mody o znanych
nazwiskach, np. amerykańskiego projektanta mody Jeremy’ego Scotta,
brazylijskiego projektanta mody Alexandra Herchcovitcha, który w 2012 roku w
ramach Praskiego Fashion Week pokazał swoją kolekcję zaledwie kilka dni po jej
światowej premierze na New York Fashion Week. W ubiegłym roku Fashion Week
zaoferował mieszkańcom Pragi ekskluzywny pokaz japońskiej projektantki
Saphiry East, która ubiera Lady Gagę, i światową premierę prezentacji kolekcji
wiosna/lato słynnej luksusowej marki La Perla.
Integralną częścią Fashion Week jest Black Card, konkurs przeznaczony dla
twórców mody. Jego celem jest umożliwienie czeskim projektantkom i
projektantom wykorzystanie lat studiów i praktyki oraz dalszy rozwój ich
twórczości. Konkurs Black Card oferuje im wsparcie finansowe i możliwość
zaprezentowania się co dwa lata w ramach tygodnia mody. Ogłoszenie konkursu
nastąpi 30 kwietnia. Mogą w nim wziąć udział wszyscy czescy projektanci mody w
wieku do lat 30.

Praska pajęczyna designu
Program uzupełniający będzie stanowić przegląd prac zwycięzców Nagrody
Krajowej za studencki design, który odbywa się w różnej formie regularnie co
roku już od roku 1991. Zaprezentowane zostaną meble do wnętrz i meble
zewnętrzne, urządzenia oświetleniowe, porcelana, szkło, odzież, obuwie, sprzęt
medyczny, artykuły sportowe, biżuteria. Nie zabraknie także przykładów
komunikacji wizualnej, projektowania wnętrz i wielu innych ciekawostek. Częścią
wystawy będzie także przegląd prac zgłoszonych do tegorocznej Nagrody Krajowej
za studencki design pod tytułem „Nový (z)boží” [Nowy boski (towar)].
Odwiedzającym Pragę pomoże mapka, na której zaznaczone zostaną inne miejsca,
w których można będzie spotkać w Pradze wzornictwo. Z pomocą mapki odwiedzą
sklepy wnętrzarskie, designerskie hotele, wysokiej klasy i stylowe restauracje oraz
inne warte uwagi budynki i obiekty.
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