Bratislavské módne dni prinesú do Prahy veľkolepú šou
Po vlaňajšom úspechu sa projekt Bratislavské módne dni opäť vracia do historických priestorov Smetanovej siene
Obecného domu v Prahe, aby tu 19. 9. 2017 odprezentoval to najlepšie zo slovenskej módnej scény doplnené
o exkluzívnych zahraničných hostí. Tento rok však nebude len o móde, ale českému publiku chce projekt predstaviť
aj krásy a umenie Slovenska.

„Podujatie Bratislavské módne dni v Prahe nie je len o móde, aj keď tá bude v ten večer dominantná, ale i snahou
zviditeľniť krásy a umenie Slovenska a zároveň má aj charitatívny rozmer. Na tento večer sme pre hostí pripravili
množstvo prekvapení,“ hovorí autorka myšlienky a hlavná organizátorka Mária Reháková. Ako dodáva, je mimoriadne
poctená tým, že záštitu nad podujatím prevzali primátorka hlavného mesta Prahy Mgr. Adriana Krnáčová, MBA,
primátor Hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. a veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike
J. E. Peter Weiss.
Veľkolepý úvod večera bude patriť slovenskému klavírnemu virtuózovi Jozefovi Hollému a speváckej dive Sise Lelkes
Sklovskej. Ich hudobné vystúpenia vystrieda Tvár Bratislavských módnych dní v Prahe Andrea Verešová, ktorá sa v ten
večer predstaví nielen ako top modelka, ale i riaditeľka nadácie, ktorá nesie jej meno a zároveň ako spoluautorka jednej
z kolekcií.
Tvorbu slovenskej módnej elity budú na móle počas večera prezentovať Michaela Ľuptáková, Ida Sandor, Zuzana
Haková, Katie Q., Jana Jurčenko, značka La Rena pod vedením návrhárky Renáty Kliskej a Hellenski by Ema Klein. Ich
kolekcie predvedú okrem českých modeliek i finalistky súťaže Miss Slovensko. Počas večera si na svoje prídu aj páni, pre
ktorých si návrhári značky Nicollas Berenique pripravili jesennú kolekciu na mieru šitých pánskych oblekov, ktorú
predvedú zvučné mená slovenského a českého šoubiznisu.
Spomedzi českých návrhárov sa tento rok predstavia Alice Abraham, značka Poner, Andrea Verešová a Zuzana Černá so
svojou kolekciou BLACKEVE. Módu z Londýna na mólo prinesie aj britská módna dizajnérka, ktorá úzko spolupracuje s
Vivienne Westwood v rámci tvorby korzetov - Belinda Chorley.
Veľkolepým zavŕšením módnej šou bude prehliadka kolekcie Veroniky Hložníkovej, ktorá exkluzívne pre tento večer
navrhla modely šiat s folklórnymi prvkami. Táto záverečná prehliadka odštartuje vystúpením americkej speváčky Ali
Caldwell, ktorá odspieva ľudovú pieseň v slovenskom jazyku. Na jednom pódiu sa stretne aj so Sisou Lelkes Sklovskou, s
ktorou majú pripravené spoločné prekvapenie. Finálnu bodku za prehliadkou dá top modelka Andrea Verešová v modely
s ľudovou tematikou od Veroniky Hložníkovej spoločne s deťmi, ktoré predvedú tradičné slovenské kroje.
O hudobnú dramaturgiu sa počas celého večera postará úspešný hudobník Martin Valihora, špeciálny set pre prehliadky
namixuje rezident klubu Ministry of Fun Banská Bystrica a novovznikajúceho klubu Epic v Prahe - DJ Dave.
Projekt Bratislavské módne dni na Slovensku funguje už 12 rokov a počas roka organizuje štyri série prehliadok. Jarná a jesenná časť trvá týždeň,
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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