Η SWAROVSKI ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 50ή ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ
BOND
Εδώ και 35 χρόνια, η Swarovski και ο James Bond έχουν δημιουργήσει άρρηκτους
δεσμούς χάρη στις δημιουργικές συνεργασίες τους. Με αφορμή τον εορτασμό της 50ής
επετείου των ταινιών του James Bond, η Swarovski δημιούργησε μια μοντέρνα και
συνάμα διαχρονική συλλογή ως φόρο τιμής στον απόλυτα εκλεπτυσμένο κόσμο του
Bond, με εντυπωσιακές αναφορές σε αξέχαστες κινηματογραφικές σκηνές και
αντικείμενα.
Το θέμα Shell αντλεί έμπνευση από την ταινία James Bond, Πράκτωρ 007 Εναντίον Δόκτωρ
Νο. Παιχνιδιάρικα και θηλυκά, το επι-ροδιωμένο μενταγιόν και το γούρι είναι εμπνευσμένα
από την θρυλική σκηνή της ταινίας, όπου η Ursula Andress αναδύεται από τη θάλασσα
κρατώντας ένα κοχύλι στο χέρι της. Το μενταγιόν κοχύλι από διάφανες κρύσταλλο pavé,
λαμπυρίζει πάνω στην αλυσίδα του, η οποία είναι στολισμένη με ένα κρυστάλλινο
μαργαριτάρι σε απόχρωση light gray.
Το μενταγιόν All the Time In the World εκφράζει την αγάπη του Bond για τη σύζυγό του.
Τους ρόλους ερμήνευσαν αντίστοιχα οι George Lazenby και Diana Rigg στην ταινία James
Bond, Πράκτωρ 007: Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας, και το κομμάτι αποτελεί μια
νέα εκδοχή του δαχτυλιδιού των αρραβώνων τους. Όπως και το όνομά του, το κυκλικό σχήμα
είναι πολύ αγαπητό στη Swarovski καθώς αποτελεί το ιδανικό σύμβολο της αιωνιότητας.
Το Golden Gun είναι ένα αντίγραφο του όπλου που στράφηκε εναντίων του Roger Moore
στην ταινία James Bond, Πράκτωρ 007: Ο Άνθρωπος με το Χρυσό Πιστόλι. Αυτό το
εμβληματικό αντικείμενο μεταμορφώθηκε ευφάνταστα σε μανικετόκουμπα που αποπνέουν
αρρενωπότητα και τολμηρά γυναικεία κοσμήματα και γούρι τσάντας, καθιστώντας τα
κομμάτια Golden Gun ιδανικά δώρα για άνδρες και γυναίκες.
Η ταινία Octopussy προσφέρει την έμπνευση για τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου σετ από
μενταγιόν και σκουλαρίκια. Η Maud Adams, το κορίτσι του Bond, έχει το ρόλο “Octopussy” με
πρωταγωνιστή τον Roger Moore. Ο σχεδιασμός του χταποδιού είναι εμπνευσμένος από το
λογότυπο της ταινίας Octopussy. Κομψό και μέσα στη μόδα, το θέμα Octopussy εκπέμπει
αστραφτερή γοητεία και είναι βέβαιο ότι θα προσελκύσει τα βλέμματα όσων έχουν άποψη και
στυλ.
Το θέμα της σειράς κοσμημάτων Gun Barrel αποτελεί μια καλλιτεχνική, γεωμετρική ερμηνεία
της εμβληματικής γραμμής σχεδιασμού των αντικειμένων στις ταινίες του Bond και ιδίως στην
αφίσα της ταινίας James Bond, Πράκτωρ 007: Με το Δάχτυλο στη Σκανδάλη, με
πρωταγωνιστή τον Timothy Dalton στο ρόλο του 007. Οι λιτές και έντονες γραμμές καθιστούν
τα κοσμήματα κομψά και ταυτόχρονα ευκολοφόρετα όλες τις ώρες.
Το θέμα Ice Palace της Swarovski, με το γοητευτικό γεωμετρικό σχήμα, αναπαριστά τη
μαγεία του κινηματογράφου μέσα από ένα εντυπωσιακό μενταγιόν και βραχιόλι που φέρνουν
στο νου μια χαριτωμένη εκδοχή του Ice Palace, όπου φιλοξενήθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας
James Bond, Πράκτωρ 007, Πέθανε μια Άλλη Μέρα με πρωταγωνιστή τον Pierce Brosnan ως
007. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο που παραπέμπει στο σχήμα της κυψέλης περιλαμβάνει
πρωτοποριακές λεπτομέρειες που αποτελούν δείγμα της τεχνογνωσίας της Swarovski.
Η φλογερή λάμψη των κοσμημάτων της σειράς Casino βασίστηκε στο σχέδιο του
μπαστουνιού στην τράπουλα που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία James Bond 007: Casino
Royal, όπου έκανε το ντεμπούτο του ο Daniel Craig ως James Bond. Το σχέδιο Casino, σε
μενταγιόν και ασορτί σκουλαρίκια, αποκαλύπτει περίτεχνες λεπτομέρειες υψηλής δεξιοτεχνίας.
Η εντυπωσιακή Aston Martin DB5 κυκλοφορεί σε μινιατούρα ως γούρι για τσάντα, αλλά και σε
μανικετόκουμπα, με απόλυτη προσήλωση στη λεπτομέρεια. Αξέχαστες μορφές και θέματα
από το σύμπαν του James Bond, όπως ο Baron Samedi, η οργάνωση Spectre και ο 007,

επίσης φιγουράρουν σε γούρια και είναι βέβαιο ότι θα γοητεύσουν εξίσου τους θαυμαστές του
Bond.
Η συλλογή της Swarovski για την 50ή επέτειο του Bond αποτελεί έναν απόλυτα ταιριαστό
φόρο τιμής στο στυλ και τη φινέτσα που ταυτίζονται με την επωνυμία James Bond.
Αντλώντας έμπνευση από τις πάμπολλες αξέχαστες εικόνες που συνέθεσαν οι δημιουργοί
των ταινιών, η Swarovski αξιοποίησε στο έπακρο την ουσία αυτών των μοτίβων
επαναπροσδιορίζοντας καθένα από αυτά και παρουσιάζοντάς τα ως αξεσουάρ μόδας που
αναμφίβολα θα ενθουσιάσουν τους λάτρεις των κοσμημάτων και τους θαυμαστές του Bond.
Από τα μέσα Οκτωβρίου 2012, η συλλογή θα διατίθεται σε 1.000 επιλεγμένα καταστήματα
Swarovski σε όλο τον κόσμο.

Swarovski
Το 1895, ο Daniel Swarovski, εφευρέτης και οραματιστής από τη Βοημία, μετακόμισε στο
χωριό Βάτενς του Τυρόλου φέρνοντας μαζί και τη νέα του εφεύρεση, μία μηχανή κοπής και
λείανσης κρυστάλλινων λίθων για κοσμήματα. Από τα πρώτα αυτά βήματα, που έφεραν την
επανάσταση στον κόσμο της μόδας, η Swarovski εξελίχθηκε στην παγκοσμίως κορυφαία
εταιρεία κατασκευής κρυστάλλων με κοπή ακριβείας, που βρίσκουν εφαρμογή στη μόδα, στα
κοσμήματα και, πιο πρόσφατα, στα φωτιστικά, την αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση
εσωτερικών χώρων. Σήμερα, ο Όμιλος, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τη διαχείριση
απογόνων 5ης γενιάς, έχει επεκταθεί σε όλο τον κόσμο, αριθμεί περίπου 26.100
εργαζομένους και διαθέτει ενεργό παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες, με κύκλο
εργασιών ύψους 2,22 δις ευρώ για το 2011. Η δραστηριότητα της Swarovski περιλαμβάνει
δύο βασικούς επιχειρηματικούς κλάδους: την παραγωγή και την πώληση κρυστάλλινων
στοιχείων για τη βιομηχανία, καθώς και τη δημιουργία τελικών προϊόντων υψηλής σχεδίασης.
Τα κρύσταλλα Swarovski, αποτελούν πλέον απαραίτητο στοιχείο του design διεθνώς. Από το
1965, η εταιρεία τροφοδοτεί επίσης τη βιομηχανία κοσμημάτων υψηλής ποιότητας με γνήσιους
και συνθετικούς πολύτιμους λίθους. Αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα που συνιστά τον
πυρήνα της εταιρείας, οι σειρές αξεσουάρ, κοσμημάτων και εσωτερικής διακόσμησης της ίδιας
της επωνυμίας Swarovski πωλούνται σε περισσότερα από 2.200 καταστήματα Swarovski και
εξουσιοδοτημένα καταστήματα σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες της μόδας. Η λέσχη
Swarovski Crystal Society αριθμεί περί τα 300.000 μέλη ανά τον κόσμο, ένθερμους συλλέκτες
των περίφημων κρυστάλλινων δημιουργιών. Στο Βάτενς, το Swarovski Kristallwelten, μουσείο
κρυστάλλου και πολυμέσων, εγκαινιάστηκε το 1995 και αποτελεί ένα είδος γιορτής
αφιερωμένης στην καινοτομία και στην έμπνευση που διαπνέουν τον κόσμο της Swarovski.
About Albert R. Broccoli’s Eon Productions
EON Productions Limited and Danjaq LLC are wholly owned and controlled by the
Broccoli/Wilson family. Danjaq is the US based company that co-owns, with MGM, the
copyright in the existing James Bond films and controls the right to produce future James
Bond films as well as all worldwide merchandising. EON Productions, an affiliate of Danjaq,
is the UK based production company which makes the James Bond films. The 007 franchise
is the longest running in film history with twenty-two films produced since 1962. Michael G
Wilson and Barbara Broccoli took over the franchise from Albert R ‘Cubby’ Broccoli in 1995
and have produced some of the most successful Bond films ever including CASINO
ROYALE and QUANTUM OF SOLACE. They are currently producing the 23rd film, SKYFALL.

