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GUDRUN SJÖDÉNIN VÄRIKÄS
MAAILMA ESILLÄ EDSVIKIN
TAIDEHALLISSA
Gudrun Sjödén on Ruotsin menestyneimpiä suunnittelijoita, ja hänen
tuotteitaan myydään maailmanlaajuisesti.
Hän on suunnitellut yli 40 vuoden ajan vaatteita naisille, jotka uskaltavat
erottua joukosta, kun muu muotiteollisuus usein tietoisesti on jättänyt tämän
kohderyhmän huomiotta.
Saamme nyt Edsvikin taidehallissa tutustua hänen työprosesseihinsa,
mallistotyöhön ja yrityksen historiaan.
Näyttely kiinnostaa kaikkia designista ja taiteesta kiinnostuneita, ja se kertoo
yhdestä ruotsalaisen design- ja tekstiilihistorian omaleimaisimmasta ja
värikkäimmästä suunnittelijasta – akvarelleja maalaavasta yrittäjästä Gudrun
Sjödénistä, joka ei koskaan väsy työhönsä.
”Meillä on värikkäitä asiakkaita kaikkialla maailmassa. He ovat vahvoja naisia,
jotka toteuttavat itseään ja ilmentävät persoonallisuuttaan. Haluamme inspiroida
naisia ottamaan itselleen tilaa ja erottumaan joukosta. Rakastan kontrasteja,
yllättäviä yhdistelmiä ja tuotteiden valmistamista pelkästään puhtaista
luonnonmateriaaleista. Se on ollut intohimoni ja tavoitteeni yli 40 vuoden ajan”,
sanoo yrityksen omistaja, toimitusjohtaja ja pääsuunnittelija Gudrun Sjödén.
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Konsthall Öst plan I och II
GUDRUNIN VÄRIKÄS MAAILMA 74 MAASSA
Saamme tutustua Edsvikin taidehallissa Gudrun Sjödenin työprosessin eri vaiheisiin:
inspiraatioon, mallistotyöhön, tuoteluetteloiden tekemiseen ja verkkomarkkinointiin. Gudrun
Sjödén avasi ensimmäisen myymälänsä Tukholman keskustassa vuonna 1976. Mallistojen
omat uniikit kuviot, vahvat värit ja puhtaat luonnonmateriaalit saivat heti suuren suosion. Tällä
hetkellä Gudrun Sjödénillä on noin 400 työntekijää eri puolilla maailmaa, asiakkaita 74 maassa
nettimyymälän ja kuvaston kautta sekä 22 omaa myymälää Euroopassa ja New Yorkissa.
Gudrun Sjödén on saanut suunnittelijantyöstään ja yrittäjyydestään monia eri palkintoja, ja
yritys on ollut useiden vuosien ajan ruotsalaisten muotibrändien viennin kärkiyrityksiä.
EDSVIKIN TAIDEHALLI
Edsvikin taidehallin näyttelyissä pääpaino on kansallisessa ja kansainvälisessä nykytaiteessa.
Taidehalli sijaitsee kauniilla paikalla 1700-luvulla rakennetussa kiinteistössä Edsvikenin
rannalla Tukholman pohjoispuolella. Taidehalliin kuuluu kaksi isoa kunnostettua
tallirakennusta, Galleri Öst ja Galleri Väst, jotka kuuluivat aiemmin Edsbergin linnaan.
Ruotsin suurimpiin taidehalleihin kuuluvassa Edsvikin taidehallissa järjestetään vuosittain
noin 20 näyttelyä, joissa esitellään ruotsalaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden töitä.
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GUDRUN SJÖDÉN – 40 VUOTTA VÄRIKÄSTÄ DESIGNIA
1976 Gudrun Sjödén perusti ensimmäisen myymälänsä Tukholman Regeringsgatanille. Gudrunin
liikeideana on aina ollut valmistaa tyyliltään pohjoismaisia, mukavia ja värikkäitä vaatteita
luonnonmateriaaleista. Vuosien aikana on kuitenkin ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Gudrun Sjödén
on muun muassa panostanut määrätietoisesti kestävästi tuotettujen ja ympäristöystävällisten
materiaalien käytön lisäämiseen. Asiakkaita tulee myös koko ajan lisää. Vaatteita myydään
nykyisin nettimyymälän ja kuvaston kautta asiakkaille 52 maahan, joista Saksan, Ison-Britannian
ja Yhdysvaltojen markkinat kasvavat nopeimmin. Gudrun Sjödén on saanut monia palkintoja
suunnittelijantyöstään ja yrittäjyydestään, ja yritys on ollut monen vuoden ajan kärkiyrityksiä
ruotsalaisten muotimerkkien viennissä.
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Box 47 633, Upplagsvägen 1, SE-117 94 Stockholm, Sweden
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