SWAROVSKI CELEBRUJE 50-LECIE JAMESA BONDA WYJĄTKOWĄ
KOLEKCJĄ BIŻUTERII
Już od 35 lat markę Swarovski łączy z Jamesem Bondem nierozerwalna więź oparta na
kreatywnej współpracy. Dla uczczenia 50-lecia filmów o przygodach agenta 007 firma
Swarovski stworzyła nowoczesną i ponadczasową kolekcję, składając hołd
nienagannej elegancji Jamesa Bonda poprzez efektowne nawiązania do pamiętnych
filmowych scen i rekwizytów.
Temat Shell powstał pod wpływem inspiracji filmem Doktor No. Kobiecy i zabawny ale także
symboliczny wisiorek i przywieszka powlekane rodem, zainspirowane zostały legendarną
sceną kiedy Ursula Andress wychodząc z morza trzyma w ręku muszlę. Błyszczący
kryształami w oprawie pavé wisiorek Shell na łańcuszku ozdobionym szarą, kryształową
perełką.
Wisiorek All the Time In the World to ciekawa interpretacja pierścionka zaręczynowego,
który w filmie W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości Bond ofiarował swojej przyszłej żonie,
ślubując jej wieczną miłość. W rolę państwa Bond wcielili się George Lazenby i Diana Rigg.
Zarówno nazwa, jak i bliski projektantom Swarovski kolisty kształt wisiorka sprawiają, że ta
ozdoba jest doskonałym symbolem wieczności.
Golden Gun to replika kultowej broni, z której Roger Moore jako Bond strzelał w filmie
Człowiek ze złotym pistoletem. Ten kultowy rekwizyt pomysłowo wykorzystano, tworząc
męskie spinki do mankietów oraz niekonwencjonalną kobiecą biżuterię i przywieszkę do
torebki, dzięki czemu Złoty Pistolet będzie idealnym prezentem i dla niego, i dla niej.
Ośmiornica stała się inspiracją intrygującego wisiorka i kolczyków. Dziewczyna Bonda Maud
Adams gra rolę ‘Octopussy’ u boku Rogera Moor’a. Motyw ośmiornicy stał się inspiracją
kultowego logo ‘Octopussy’. Stylowy i aktualny temat Octopussy zachwyca blaskiem
kryształów, który z pewnością przyciągnie wzrok niejednej miłośniczki mody.
Temat Gun Barrel wykorzystano w linii biżuterii będącej artystyczną interpretacją
symbolicznego motywu graficznego odgrywającego ważną rolę w serii filmów o Jamesie
Bondzie, a zwłaszcza na plakacie filmu W obliczu śmierci, w którym w rolę agenta 007 wcielił
się Timothy Dalton. Czyste, zdecydowane linie nadają tym ozdobom wyrafinowany charakter,
a równocześnie umożliwiają ich harmonijne zestawienie z codziennym strojem.
Temat Ice Palace, który urzeka fascynującą geometrią kształtów olśniewającego wisiorka i
bransoletki, to próba odtworzenia magii kina poprzez żartobliwą interpretację Lodowego
Pałacu z filmu Śmierć nadejdzie jutro z Piercem Brosnanem w roli agenta 007. Inspirowany
architekturą wzór nawiązujący do formy ula odznacza się nowoczesnym stylem, a
równocześnie ujawnia kunszt firmy Swarovski.
Roztaczająca zmysłowy blask biżuteria Casino nawiązuje do motywu karcianego symbolu
pików, a tym samym do filmu Casino Royale, w którym w roli Jamesa Bonda zadebiutował
Daniel Craig. Wzór Casino dostępny w formie kompletu złożonego z wisiorka i kolczyków
zachwyca skomplikowanymi detalami i kunsztownym wykonaniem.
Kultowy Aston Martin DB5 doczekał się swojego miniaturowego wcielenia w formie
przywieszki do torebki oraz spinek do mankietów, które wykonano z najwyższą dbałością o
detale. Kolejne przywieszki przedstawiające motywy doskonale znane z biografii Jamesa

Bonda, takie jak Baron Samedi, Spectre czy 007 niewątpliwie również zostaną przyjęte z
entuzjazmem przez fanki Bonda.
Kolekcja Swarovski upamiętniająca 50-lecie serii filmów o przygodach agenta 007 to godne
uhonorowanie stylu i wyrafinowania, z którymi utożsamiany jest James Bond. Czerpiąc
inspirację z wielu niezapomnianych ujęć wykreowanych przez twórców filmów o Bondzie,
firma Swarovski dotknęła samego sedna kultowych motywów i odkryła je na nowo,
przekształcając w modne ozdoby, które bez wątpienia urzekną zarówno miłośniczki biżuterii,
jak i fanki Jamesa Bonda.

Kolekcja zagości w 1000 wybranych salonów sprzedaży Swarovski na całym świecie w
połowie października 2012 roku.

Swarovski
W 1895 roku Daniel Swarovski, czeski wynalazca i wizjoner, osiadł w wiosce Wattens, w
austriackim Tyrolu. Zabrał ze sobą maszynę do szlifowania i polerowania kryształowych
kamieni jubilerskich własnego projektu. Takie były początki kariery Swarovskiego,
światowego lidera w produkcji szlifowanego kryształu. Zrewolucjonizował on świat mody i
zajął się produkcją kryształu dla branży mody i jubilerstwa, a od niedawna również do
oświetlenia, architektury oraz wyposażenia i dekoracji wnętrz. Obecnie firma jest kierowana
przez piąte pokolenie spadkobierców założyciela i swoim zasięgiem ogarnia cały świat,
zatrudniając 26 100 pracowników, prowadząc działalność w ponad 120 krajach i generując
obrót w wysokości 2,22 mld euro w 2011 roku. Działalność firmy Swarovski obejmuje dwa
główne obszary, z których jeden związany jest z produkcją i sprzedażą kryształowych
komponentów, drugi natomiast – z tworzeniem gotowych produktów. Elementy firmy
Swarovskistały się nieodzownym składnikiem międzynarodowego designu. Od 1965 roku
firma dostarcza również precyzyjnie szlifowane, naturalne i syntetyczne kamienie dla branży
jubilerskiej i zdobniczej. Prezentujące kreatywność leżącą u podstaw firmy, własne linie
dodatków, biżuterii i przedmiotów do dekoracji wnętrz Swarovski są sprzedawane w ponad
2200 sklepach detalicznych na całym świecie. Swarovski Crystal Society liczy niemal 300 000
członków na całym świecie, entuzjastycznych kolekcjonerów słynnych kryształowych figurek.
Aby uczcić świat innowacji i inspiracji Swarovskiego, w 1995 roku w Wattens otwarto
wspaniałe, multimedialne muzeum kryształu.
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.

