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”naturen finns i 
mina kläder”
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GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR MED FARVER OG MØNSTRE
I 1976 åbnede Gudrun Sjödén sin første butik i Regeringsgatan i Stockholm. Forretningsidéen er stadig 
bekvemt farverigt tøj i naturmaterialer med et nordisk formsprog. Men der er sket meget i årenes løb. Blandt 
andet har Gudrun Sjödén arbejdet meget bevidst med flere bæredygtige og miljøbevidste materialer. Og der 
bliver stadig flere kunder. Tøjet sælges i dag via netbutikken, kataloger udsendt til kunder i 52 lande, hvor 
Tyskland, Storbritannien og USA er de største vækstmarkeder. Gudrun Sjödén har modtaget et utal af priser 
som designer og iværksætter og har i flere år været førende inden for svensk eksport af modetøj.
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GUDRUN SJÖDÉNS FÄRGSTARKA 
VÄRLD PÅ EDSVIK KONSTHALL 
Gudrun Sjödén er en af Sveriges mest succesfulde designere med salg i hele 
verden. 
I over 40 år har hun nået ud til målgrupper, som modeindustrien ofte bevidst 
har fravalgt, og designet tøj til kvinder, der tør stikke ud i mængden. 
På Edsvik Konsthall kan vi følge hendes tanker omkring arbejdsprocessen, 
kollektionsarbejdet og historien. 
Udstillingen vil interessere alle design- og kunstinteresserede og er et stykke 
svensk design- og tekstilhistorie om en af Skandinaviens mest unikke og 
farverige designere. Gudrun Sjödén den akvarelmalende iværksætter, der 
aldrig bliver træt.

"Vores farverige kunder findes i hele verden. Det er stærke kvinder, der realiserer 
sig selv og udtrykker sin personlighed. Vi vil inspirere kvinder til at gribe chancen 
og blive synlige. Jeg elsker kontraster og overraskende kombinationer. Kun i rene 
naturmaterialer. Det har været min passion og idé i over 40 år nu", fortæller Gudrun 
Sjödén, ejer, administrerende direktør og chefdesigner.

GUDRUN SJÖDÉN VISES PÅ EDSVIK KONSTHALL  
FRA D. 10. FEBRUAR TIL D. 25. MARTS 2018      Konsthall Öst plan I och II

GUDRUNS FARVERIGE VERDEN I 74 LANDE
På Edsvik koPå Edsvik konsthall får vi indsigt i Gudrun Sjödéns arbejdsproces: fra inspiration, 
kollektionsarbejde og udarbejdelse af kataloger til markedsføring på internettet. Gudrun 
Sjödén åbnede sin første butik i centrum af Stockholm, Sverige, i 1976. Kollektionerne med 
hendes unikke mønstre, stærke farver og rene naturmaterialer blev hurtigt en succes. I dag 
har Gudrun Sjödén omkring 400 medarbejdere i hele verden, kunder i 74 lande gennem sin 
netbutik, sine kataloger og 22 butikker i Europa og New York. Gudrun Sjödén har modtaget 
et utal af priser som designer og iværksætter og har i flere år været førende inden for svensk 
eksport af modetøj.

EDSVIK KONSTHALL
Edsvik Konsthall har fokus på svensk og international samtidskunst. Kunsthallen ligger 
smukt i en ejendom fra 1700-tallet ved Edsviken, nord for Stockholm. Den består af to store 
ombyggede staldbygninger, Galleri Øst og Galleri Vest, der tidligere hørte til Edsbergs slot. 
Edsvik Konsthall er en af de større kunsthaller i Sverige, der hvert år arrangerer omkring 20 
udstillinger af svenske og internationale kunstnere.


