SWAROVSKİ, BOND SERİSİNİN 50. YILDÖNÜMÜ ŞEREFİNE YEPYENİ
BİR KOLEKSİYON YARATTI
Swarovski ve James Bond arasında 35 yıldır gerçekleştirdikleri birçok yaratıcı işbirliği
sayesinde bozulması güç bir bağ var. Ünlü film serisinin 50. Yıldönümünde de
Swarovski, James Bond’un seçkin dünyasına bir övgü niteliğinde, hafızalardan
silinmeyen sahnelere ve eşyalara referanslarda bulunan modern ve zamansız bir
koleksiyon sunuyor.
Oyuncu, feminen ve ikonik- Shell teması Ursula Andress’in Dr. No filminde hafızalardan
silinmeyen, elinde bir deniz kabuğu ile sudan çıktığı meşhur sahneden ilham aldı. Kolye ucu
ve charm tasarımında kullanılan bu tema rodyum kaplama metal üzerine pavé işleme bir
deniz kabuğunun yanı sıra okyanusun zenginliklerine atıflarda bulunan oyuncu motiflerle
bezendi.
All the Time In the World kolye ucu George Lazenby ve Diana Rigg’in oynadığı
Majestelerinin Gizli Servisinde filminde Bond’un karısına ilan-ı aşk ederken hediye ettiği nişan
yüzüğünün yeniden yorumlaması. Tasarımın adı gibi Swarovski’nin takılarında sıkça
kullandığı şekillerden biri olan daire de sonsuzluğu hatırlatıyor.
Golden Gun Altın Tabancalı Adam filminde Roger Moore’un canlandırdığı Bond karakterie
karşı kullanılan ikonik silahın bir replikası. Erkeksi kol düğmelerinin yanı sıra sert ve kadınsı
takı parçalarında ve bir çanta charm tasarımında da kullanılan bu efsanevi tabanca erkekler
kadar kadınlar için de uygun bir hediye.
Octopussy Ahtapot filmininin ikonik logosundan ilham aldı. Filmde Roger Moore’un
karşısında Bond kızlarından Maus Adams rol alıyordu. Farklı tarzı ve son moda tasarımıyla
Octopussy teması ışıltılarıyla moda tutkunlarını cezbedecek.
Gun Barrel teması Bond serisinin tüm filmlerinde kullanılan ve özellikle 007 rolünde Timothy
Dalton’un oynadığı Yaşayan Gün Işıkları filminin posterinde göze çarpan, Bond’la
özdeşleşmiş simgesel silah namlusu çiziminin sanatsal, grafik bir yorumu. Sade ve güçlü
çizgileriyle hem seçkin ortamlarda hem de günlük hayatta kullanılabilecek zarif bir aksesuar.
Sinemanın büyüsünü bir kolye ucu ve bileklik tasarımına tüm göz alıcılığıyla taşıyan
Swarovski’nin Ice Palace temasında kullanılan baş döndürücü geometrik şekil Pierce
Brosnan’ın oynadığı Başka Bir Gün Öl filmindeki Buz Sarayından esinlendi. Arı kovanını
andıran teknolojik tasarımı Swarovski’nin takı yapımındaki ustalığını gözler önüne seriyor.
Işıltısıyla göz kamaştıran Casino teması Daniel Craig’in James Bond olarak ilk defa
karşımıza çıktığı Casino Royale’de kullanılan iskambil destesinde görülen maça şeklinin bir
uyarlaması. Bir kolye ucu ve uyumlu bir çift küpe tasarımından oluşan Casino, ustalık
gerektiren ince ayrıntılarıyla göze çarpıyor.
Efsanevi Aston Martin DB5 ayrıntılara büyük bir özen gösterilmiş minyatürüyle bir çift kol
düğmesi ve bir çanta charm tasarımı olarak karşımıza çıkıyor. Koleksiyonda Baron Samedi,
Spectre ve 007 gibi Bond filmlerinin unutulmaz figürlerinin kullanıldığı, serinin hayranlarının
kesinlikle çok beğeneceği başka charm’lar da yer alıyor.
Bond 50. Yıl koleksiyonu, Swarovski’nin James Bond markasıyla özdeşleşen tarz ve
seçkinliğe yakışır bir ürün seçkisi sunuyor. Film yapımcılarının hayal güçlerinin eseri,
unutulmaz sahnelerden ilham alan Swarovski, bu motiflerin ruhunu yakalayarak hem takı
severlerin hem de Bond hayranlarının beğeneceği moda aksesuarlarına hayat veriyor.
Koleksiyon 2012 Ekim ayının ortalarından itibaren dünya genelinde 1000 Swarovski
mağazasında beğeniye sunulacak.

Swarovski
Vizyoner bir mucit olan Daniel Swarovski, 1895 senesinde kristal mücevher taşlarını kesmek
ve parlatmak için daha yeni geliştirdiği makinesiyle birlikte Avusturya, Tyrol’daki Wattens
kasabasına taşınmıştır. Moda dünyasında devrim yaratan bu başlangıç noktasından sonra
Swarovski, moda, mücevher ve yakın zamanlarda da aydınlatma, mimari ve iç dekorasyon
alanlarında kullanılan hassas-kesim kristal üretiminde dünya lideri konumuna ulaşmıştır.
Bugün şirket hala beşinci nesil aile üyeleri tarafından yönetilmekte olup dünya çapında
yaklaşık 26,100 çalışana, 120’den fazla ülkede ofise ve 2011 yılındaki 2,22 milyar Euro ciroya
ulaşmıştır. Swarovski’nin iki temel faaliyet alanı vardır: Birincisi, endüstriye komponent
üretmek ve satmak, ikincisi de tasarım-temelli bitmiş ürünler yaratmaktır. Swarovski kristalleri,
uluslararası tasarımın vazgeçilmez bir bileşeni haline gelmiştir. Şirket, 1965 senesinden beri
gerçek ve imitasyon hassas-kesim yüksek kalitedeki ürünleriyle mücevher endüstrisine hizmet
etmektedir. Swarovski’nin şirketin özündeki yaratıcılığı sergileyen, kendi markalarıyla pazara
sunduğu, aksesuar, mücevher ve ev dekorasyon ürünleri, önemli tüm moda merkezindeki
2,200’den fazla perakende satış dükkanında satılmaktadır. Swarovski Crystal Society
(SCS)’nin ünlü kristal heykellerine meraklı koleksiyoncularının dünyadaki üye sayısı
300.000’e yaklaşmıştır. Wattens’teki multimedya kristal müzesi Swarovski Kristallwelten,
Swarovski’nin yenilik ve ilham dolu evreni şerefine 1995 senesinde açılmıştır.
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