Bratislavské módne dni mali premiéru v Prahe
Po úspechoch v Londýne, New Yorku, Ríme či Viedni Bratislavské módne dni predstavili
to najlepšie zo slovenskej módnej scény v Prahe. 12. októbra 2016 sa v historických
priestoroch Smetanovej siene Obecného domu v Prahe odprezentovalo 9 slovenských
návrhárov a značiek, ktoré doplnila dvojica prestížnych českých módnych dizajnérok.
Organizátori si však na tento večer pripravili aj jedno prekvapenie.
Počas prehliadky sa s výberom svojej tvorby predstavili stálice slovenskej módnej scény,
ktorých tvorba už dávno prekročila hranice našej krajiny. Lukáš Kimlička, La Rena,
Veronika Hložníková, Zuzana Haková, Richard Rozbora so značkou Rozbora Couture,
Lelkalor, Jana Pištejová, Katie Q, IvanaRosova Fashion Group spoločne s dvojicou
prestížnych českých dizajnérok - Taťána Kovařiková a Alice Abraham ukázali pražskému
publiku, že im právom patrí označenie top návrhári.
Prekvapením večera bola bývalá Miss Slovensko 1999 Andrea Verešová, ktorá v tento
večer bola na móle nielen ako modelka, ale predstavila aj svoju vlastnú kolekciu,
pripravenú spoločne so Zuzanou Lešák Černou pod názvom BLACK EVE by Andrea
Verešová a Zuzana Lešák Černá.

„Za jedenásť rokov existencie Bratislavských módnych dní sme navštívili rôzne svetové
metropoly, žiaľ Praha medzi nimi nebola. Práve pre to, sme sa tento rok rozhodli vytvoriť
tradíciu prezentácie slovenskej módy v krajine, ktorá je k nám – vo viacerých smeroch –
najbližšie,“ hovorí riaditeľka Agentúry Promotion Mária Reháková. „Verím, že slovenská
módna tvorba bude mať rovnaký úspech, ako majú v Bratislave na prehliadkach českí
tvorcovia,“ dodáva M. Reháková.
Kolekcie slovenských módnych návrhárov predviedli symbolicky finalistky súťaže Miss
Slovensko - Erika Bugárová, Daniela Maliničová, Ľudmila Šedivcová, Lenka Tekeljaková a
úradujúca Miss Slovensko 2016 Kristína Činčurová, diváci mohli zároveň vidieť aj riaditeľku
tejto súťaže a Miss Slovensko 2013 Karolínu Chomistekovú a už spomínanú Miss Slovensko
1999 Andreu Verešovú.
Projekt Bratislavské módne dni v Prahe mal okrem módy aj svoj charitatívny rozmer, keďže
v tento večer sme mohli splniť želanie 14- ročnej Martine, ktorá prešla onkologickou
liečbou. Jej prianím bolo byť aspoň na chvíľu modelkou a prejsť sa po móle so známou
modelkou. Splnený sen bol súčasťou projektu „Plňme přání“, ktorý zastrešuje Nadačný
fond MA-MA Foundation a Český Goodwill.
--------

Projekt Bratislavské módne dni na Slovensku funguje už 11 rokov a počas roka organizuje
štyri série prehliadok. Jarná a jesenná časť trvá štyri až päť dni, letná a exkluzívna
prehliadka plesových šiat jeden večer. Prehliadky sú prezentáciou tvorby domácich i
zahraničných módnych dizajnérov, ale i najnovších trendov svetových módnych značiek.
Súčasťou Bratislavských módnych dní je projekt Nové tváre módnej scény, ktorý dáva
priestor mladým návrhárom presadiť sa v módnom biznise.
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