– PRESSRELEASE –

Gudrun Sjödén firar 40 år av färg &
mönster med utställning på
Fashion and Textile Museum i London
Utställningen är mellan 25 April – 7 Maj 2017
på Fashion and Textile Museum, London
Gudrun Sjödéns firar 40 år med sin unika färgstarka design
med en utställning på Fashion and Textile Museum i London.
I fyrtio år har Gudrun Sjödén nått målgrupper som modeindustrin
ofta medvetet valt bort och skapat kläder för kvinnor som vågar
sticka ut i mängden.
Utställningen visar Gudruns unika och artistiska sätt att skapa sina kollektioner. Med
akvarell, handritade ark, skisser och tidiga handskrivna kataloger. Vi får ta del av vintageplagg i kombination med senaste kollektioner, se filmer från visningar och titta bakom
kameran vid mode fotograferingar. Vi får följa Gudrun Sjödéns unika värld från starten 1976
till idag när hon är en av Sveriges största modeexporter.
Gudrun Sjödén Design har idag kunder i 52 länder. Försäljningen sker via de annorlunda
katalogerna, webben och våra egna butiker. England är sedan länge en stor postordermarknad för Gudrun Sjödén. För fem år sedan öppnade butiken på Mounmouthstreet i
närheten av Covent Garden.

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 och katalog till kunder i 52 länder, där Tyskland, Storbritannien,
USA är de som växer kraftigast. Gudrun Sjödén har mottagit mängder av utmärkelser som
designer och entreprenör och har toppat den svenska exporten av modemärken i flera år.
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