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GUDRUN SJÖDÉN 40 JAAR KLEUR & DESSINS
Gudrun Sjödén opende in 1976 haar eerste winkel in het centrum van de Zweedse hoofdstad 
Stockholm. Haar collecties van uitsluitend natuurlijke materialen met unieke dessins en opval-
lende kleuren waren meteen een groot succes. Tegenwoordig heeft Gudrun Sjödén ongeveer 
vierhonderd medewerkers wereldwijd, klanten in 70 landen via de webshop en de catalogus 
en 20 eigen winkels in Europa en New York. De omzet van 2017 is meer dan 800 miljoen SEK. 
Gudrun Sjödén heeft vele onderscheidingen gekregen, zowel als designer als onderneemster en 
ze behoort al jaren tot de top op het gebied van export van Zweedse modemerken.

NEEM VOOR MEER BEDRIJFSINFORMATIE CONTACT OP MET:
Monica Ekervik Hedman +46 (0)8 505 280 64, monica.hedman@gudrunsjoden.se 
RMPR Johanna Wahlberg, +46707925603, johanna@rmpr.se
GUDRUN SJÖDÉN DESIGN AB
Box 47 633, Upplagsvägen 1, SE- 117 94 Stockholm, Sweden
Tel: (+46) 8 505 280 80, Fax: (+46) 8 505 280 81, www.gudrunsjoden.com
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GUDRUN SJÖDÉNS KLEURRIJKE 
WERELD IN EDSVIK KONSTHALL 
Gudrun Sjödén is een van de meest succesvolle designers uit Zweden met een 
wereldwijde verkoop. 
Al meer dan veertig jaar weet ze een doelgroep te bereiken die de 
modebranche vaak bewust links laat liggen. Ze maakt kleding voor vrouwen 
die durven op te vallen. 
In de kunsthal Edsvik Konsthall komen we meer te weten over het 
ontwerpproces, de collecties en de geschiedenis van het merk. 
De tentoonstelling is interessant voor iedereen die belangstelling heeft 
voor design en kunst. De expositie draait om Zweeds design en textiel en 
vertelt het verhaal van een unieke en een van de kleurrijkste vormgevers 
van Scandinavië: Gudrun Sjödén, de aquarellerende onderneemster die nooit 
verveelt.

"Onze kleurrijke klanten komen van over de hele wereld. Het zijn sterke vrouwen die 
zichzelf ontwikkelen en zichzelf durven te laten zien. We willen vrouwen inspireren 
om op te vallen. Ik hou van contrasten en verrassende combinaties. En ik gebruik 
graag uitsluitend natuurlijke materialen. Dat is nu al meer dan veertig jaar mijn 
idee en passie", aldus Gudrun Sjödén, oprichtster, directeur en hoofdontwerpster.

GUDRUN SJÖDÉN IN EDSVIK KONSTHALL  
van 10 februari tot 25 maart 2018      Konsthall Öst plan I och II

GUDRUNS KLEURRIJKE WERELD IN 74 LANDEN
In Edsvik Konsthall mogen we een kijkje nemen bij het creatieve proces van Gudrun Sjödén: 
van inspiratie opdoen, de collectie ontwerpen en de catalogi maken tot de online marketing. 
Gudrun Sjödén opende in 1976 haar eerste winkel in het centrum van de Zweedse hoofdstad 
Stockholm. Haar collecties van puur natuurlijke materialen met unieke dessins en opvallende 
kleuren waren meteen een groot succes. Tegenwoordig heeft Gudrun Sjödén ongeveer 
vierhonderd medewerkers wereldwijd, klanten in 74 landen via de webshop en de catalogus en 
22 eigen winkels in Europa en New York. Gudrun Sjödén heeft vele onderscheidingen gekregen, 
zowel als designer als onderneemster en ze behoort al jaren bij de top op het gebied van export 
van Zweedse modemerken.

EDSVIK KONSTHALL
Edsvik Konsthall richt zich op nationale en internationale hedendaagse kunst. De kunsthal is 
prachtig gelegen op een landgoed uit de achttiende eeuw aan het water Edsviken, ten noorden 
van Stockholm. De hal bestaat uit twee grote, omgebouwde stallen: Galleri Öst en Galleri Väst, 
die voorheen bij het slot Edsberg hoorden. Edsvik Konsthall is een van de grotere kunsthallen 
in Zweden en heeft jaarlijks circa twintig tentoonstellingen van Zweedse en internationale 
kunstenaars.


