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Inspirerad av Miró och Mallorca
Mallorcas varma klimat, öns rika historia och dess spännande trädgårdar syns
i Gudrun Sjödéns nya sommarkollektion. Bland gröna odlingar, vilda kaktusar
och vid Joan Miró Foundation fick Gudrun Sjödén inspiration till en svalkande
sommarkollektion. Här finns tidlösa plagg som passar semesterresan lika mycket
som dagar på stan eller en vila i trädgårdens skugga. Naturliga sommarplagg i
ekologisk bomull, lin och lyocell.
”Mina resor betyder mycket för mitt skapande och min syn på världen. Den
erfarenheten vill jag förmedla till mina kunder runt om i världen. De ska känna
sig delaktiga. Resan till Mallorca blev fröet till sommarens kollektion. Här har så
många konstnärer bott och varit verksamma, det gav mig en massa inspiration till
sommarens nyheter”, säger Gudrun Sjödén, VD, ägare och grundare.
SOMMARKAMPANJEN OCH KOLLEKTIONEN
NÅR GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER 2:A APRIL 2019.
Gudrun Sjödén är en av Skandinaviens mest framgångsrika och unika designer
med världsomspännande försäljning. Företaget har idag kunder i fler än 70 länder.
Försäljningen sker via katalog, e-handel och egna butiker på sju marknader.
Webbshoppen står för närmare 70% av företagets försäljning globalt.
JOAN MIRÓS TRÄDGÅRD
Surrealistiska målningar och modiga färger. På Joan Miró Foundation och muséet om
konstnären fick Gudrun inspiration till sommarnyheterna. Här fotograferades även delar
av kollektionen.
HEMMANYHETER
Duka upp med örter och vackert lin. Den nya hemmakollektionen är inspirerad av
pressade örter och hantverk.
GARDEROBENS FÄRGSTÄNK
Sommarens basgarderob är full med friska färgstänk, i naturens egna material. Pasteller,
vilda mönster och sköna ekoplagg skapar en somrig basgarderob.

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 och katalog till kunder i fler än 70 länder, där Tyskland, Storbritannien och
USA är de som växer kraftigast. Gudrun Sjödéns har genom åren mottagit mängder av utmärkelser som designer
och entreprenör, t ex. Kungens medalj Litteris et Artibus och ELLES Hållbarhetspris, och har toppat den svenska
exporten av modemärken i flera år.
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