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GUDRUN SJÖDÉNS FÄRGSTARKA
VÄRLD PÅ EDSVIK KONSTHALL
Gudrun Sjödén är en av Sveriges mest framgångsrika designer med världsomspännande försäljning. I över 40 år har hon nått målgrupper som modeindustrin ofta medvetet har valt bort och skapat kläder för kvinnor som vågar
sticka ut i mängden.
På Edsvik Konsthall får vi följa hennes tankar kring arbetsprocessen,
kollektionsarbetet och historien.
Utställningen kommer att intressera alla design- och konstintresserade och
är ett stycke svensk design och textilhistoria om en av Skandinaviens mest
unika och färgstarkaste formgivare. Gudrun Sjödén den akvarellmålande
entreprenören – som aldrig tröttnar.
”Vår färgstarka kund finns över hela världen. Det är starka kvinnor som förverkligar
sig själva och uttrycker sin personlighet. Vi vill inspirera kvinnor att ta för sig och
synas. Jag älskar kontraster och överraskande kombinationer. Bara i rena naturmaterial. Det har varit min passion och idé i över 40 år nu”, säger Gudrun Sjödén,
ägare, VD och chefsdesigner.

GUDRUN SJÖDÉN PÅ EDSVIK KONSTHALL

från 10 februari till 25 mars 2018

Konsthall Öst plan I och II

GUDRUNS FÄRGSTARKA VÄRLD I 74 LÄNDER
På Edsvik konsthall får vi ta del av Gudrun Sjödéns arbetsprocess: från inspiration, kollektionsarbete och skapandet av katalogerna till marknadsföring på webben. Gudrun Sjödén öppnade
sin första butik i centrala Stockholm, Sverige, år 1976. Kollektionerna med egna unika mönster,
starka färger och i rena naturmaterial blev genast en succé. Idag har Gudrun Sjödén ungefär
400 anställda världen över, kunder i 74 länder genom sin webbshop och katalog och 22 egna
butiker i Europa och New York. Gudrun Sjödén har mottagit mängder av utmärkelser som
designer och entreprenör och ligger i toppen av export av svenska modemärken sedan flera år.
EDSVIK KONSTHALL
Edsvik Konsthall inriktar sig på nationell och internationell samtidskonst. Konsthallen är
vackert belägen på en egendom från 1700-talet vid Edsviken, norr om Stockholm. Den består
av två stora ombyggda stallbyggnader, Galleri Öst och Galleri Väst, som tidigare hörde till
Edsbergs slott. Edsvik Konsthall är en av de större konsthallarna i Sverige och arrangerar
årligen omkring 20 utställningar av svenska och internationella konstnärer.

Stockholm | Est. 1976

GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR AV FÄRG & MÖNSTER
1976 öppnade Gudrun Sjödén sin första butik på Regeringsgatan i Stockholm. Affärsidén är fortfarande bekväma
färgstarka plagg i naturmaterial med ett nordiskt formspråk. Men mycket har hänt under åren. Bland annat har
Gudrun Sjödén arbetat mycket medvetet med fler hållbara och miljömedvetna material. Och kunderna blir bara
fler och fler. Kläderna säljs idag via webb, katalog till kunder i 74 länder, där Tyskland, Storbritannien, USA är de
som växer kraftigast. Gudrun Sjödéns har mottagit mängder av utmärkelser som designer och entreprenör och
har toppat den svenska exporten av modemärken i flera år.
FÖR MER FÖRETAGSINFORMATION KONTAKTA:
Monica Ekervik Hedman 08 – 505 280 64, monica.hedman@gudrunsjoden.se
RMPR, Åsa Larsson 072-558 18 00, asa@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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