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LUOVA KESÄ

Inspiraatiota Mirólta ja Mallorcalta
Gudrun Sjödénin uusi kesämallisto kuvastaa Mallorcan lämmintä ilmastoa,
kiehtovaa historiaa ja ihastuttavia puutarhoja. Gudrun Sjödén löysi inspiraationsa
vilpoisaan kesämallistoon vihreiden viljelysten ja villien kaktusten keskeltä
sekä Joan Miró Foundationinista. Mallisto käsittää ajattomia vaatteita, jotka
ovat omiaan niin lomamatkalle kuin kaupunkipäiviin tai rauhalliseen hetkeen
puutarhan katveessa. Luonnonläheisiä kesävaatteita ekopuuvillasta, pellavasta ja
lyocellista.
”Matkani ovat merkinneet paljon luomisvoimalleni ja näkemykselleni maailmasta.
Haluan välittää tämän kokemukseni asiakkailleni kaikkialla maailmassa. Haluan,
että he tuntevat olevansa osallisia matkoistani. Mallorcan-matka kylvi siemenen
kesän mallistoon. Saarella on asunut ja työskennellyt monia taiteilijoita, ja se
innoitti minut luomaan kesän uutuudet”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja,
omistaja ja perustaja Gudrun Sjödén.
KESÄKAMPANJA JA -MALLISTO TULEVAT
GUDRUN SJÖDÉNIN ASIAKKAIDEN SAATAVILLE 2.4.2019.
Gudrun Sjödén on yksi pohjoismaiden menestyneimmistä, ainutlaatuisista
vaatesuunnittelijoista, jonka tuotteita myydään kaikkialla maailmassa. Yrityksellä on
tällä hetkellä asiakkaita 70 maassa. Myynti tapahtuu postimyyntikuvastojen, verkon ja
omien myymälöiden kautta seitsemässä maassa. Verkkomyynti on noin 70 % yrityksen
maailmanlaajuisesta myynnistä.
JOAN MIRÓN PUUTARHAT
Surrealistisia maalauksia ja rohkeita värejä. Joan Miró Foundation ja taiteilijaa käsittelevä
museo antoivat Gudrunille inspiraatiota kesän uutuuksiin. Siellä myös kuvattiin osia
mallistosta.
KODIN UUTUUDET
Kata pöytä yrteillä ja kauniilla pellavalla. Uusi kodinmallisto on saanut inspiraationsa
yrteistä ja käsityöstä.
VAATEKAAPIN VÄRILOISTOA
Kesän perusmallisto pursuaa raikkaita väriläiskiä luonnon omista materiaaleista. Kesäinen
perusmallisto koostuu pastellisävyistä, kiehtovista kuvioista ja kauniista ekovaatteista.
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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 ja mukavia 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 yli 70 maahan, joista Saksan, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen
markkinat kasvavat voimakkaimmin. Gudrun Sjödén on vuosien varrella saanut monia palkintoja suunnittelijantyöstään ja
yrittäjyydestään, muun muassa Ruotsin kuninkaan Litteris et Artibus -mitalin ja ELLE-lehden kestävyyspalkinnon. Hän on
myös ollut Ruotsin muotimerkkien viejätilaston ykkönen useina vuosina.
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