Gudrun Sjödén fejrer 40 år med farver
og mønstre med en udstilling på Fashion
& Textile Museum i London
Udstillingen kan ses fra d. 25. april til d. 7. maj 2017
på Fashion & Textile Museum i London
Gudrun Sjödén fejrer 40 år med sit unikke farverige design med en udstilling på Fashion & Textile Museum i London.
I fyrre år har Gudrun Sjödén nået ud til målgrupper, som modeindustrien
ofte bevidst har fravalgt, og designet tøj til kvinder, der tør stikke ud i
mængden.
Udstillingen viser Gudruns unikke og kunstneriske måde at designe sine kollektioner på.
Med akvareller, håndtegnede ark, skitser og tidlige håndskrevne katalogudkast. Vi kan se
vintagetøj i kombination med de seneste kollektioner, se film fra opvisninger og komme
med bag kameraet ved modefotograferinger. Vi kan følge Gudrun Sjödéns unikke verden fra
starten af 1976 til i dag, hvor hun er en af Sveriges største modeeksportører.
Gudrun Sjödén Design har i dag kunder i 52 lande. Salget sker via de anderledes kataloger,
hjemmesiden og vores egne butikker. England har længe været et stort postordremarked for
Gudrun Sjödén. For fem år siden åbnede butikken på Monmouth Street i nærheden af Covent Garden.

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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