	
  
	
  
	
  
	
  

MEET CZECH DESIGN promluví na Unique
Fashion Weeku
Praha, 18. srpna 2014 - Unique Fashion Week je součástí seriálu Meet
Czech Design, kterým agentura CzechTourism spojuje nejvýznamnější
designové události v Česku.
Festival MEET CZECH DESIGN propojuje dění v centrech českého designu – ve
Zlíně, Novém Boru, Mladé Boleslavi, Praze a v Brně. Každé z těchto měst má k
historii a současnosti českého designu co říct. Všechna města nabídnou bohatý
program, návštěvníky provedou po speciálních designových stezkách, výstavách a
galeriích, zorganizují exkurze, přednášky českých i světových jmen designu,
performance a další akce. Agentura CzechTourism tak chce zvýšit atraktivitu
Česka v očích vyznavačů moderního životního stylu.
MEET CZECH DESIGN již proběhl ve Zlíně, kde se soustředil na boty,
architekturu a mladé talenty, a také v Novém Boru, mecce českého skla. Nyní ho
čekají ještě tři další města. Mladá Boleslav kola designu roztočí 12.–14. 9. se
zaměřením na automobilový průmysl, v Praze bude festival nejdelší a poběží od
8. září až do 19. října, přičemž zahrnuje významné akce jako Designblok, Prague
Fashion Week a Architecture Week, a představí také retrospektivní výstavu
„Mladí a úspěšní“, která mapuje práce výherců Národní ceny za studentský
design v předchozích ročnících. Pátou zastávkou MEET CZECH DESIGN bude 5.
až 9. října Brno, kde se festival bude věnovat grafickému designu.
V rámci Fashion Weeku pořádá MEET CZECH DESIGN 13. 9. Fashion Talk
zaměřený na propojení módy a designu. Bude také spojen s výstavou fotografií
Marka Musila Touch of Fashion, které zachycují neopakovatelnou atmosféru
DD Fashion Week 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 umístěno také Meet Czech Design
studio, kde se návštěvníci seznámí s retrospektivou a také nadcházejícími akcemi
Meet Czech Design. V příjemném prostředí mohou návštěvníci doplnit informace
a lehce se osvěžit.
www.meetczechdesign.cz
MEET CZECH DESIGN
8. 9. – 19. 10. Praha
Pavučina designu
12.–14. 9. Mladá Boleslav
Roztočte kola designu
ČCCR — CzechTourism
je příspěvkovou organizací
Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Hlavní aktivitou
je propagace České
republiky jako atraktivní
turistické destinace
doma i v zahraničí.
www.czechtourism.cz
www.kudyznudy.cz

2.–5. 10. Brno
Mozaika grafického designu
Pro další informace kontaktujte:
Mgr. Michaela Klofcová, Dis.
Vedoucí oddělení Media Relations
Tel.: + 420 221 580 274, 775 930 924
klofcova@czechtourism.cz

	
  

