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A Swarovski és a James Bond-sorozat 35 éve fonódik össze kreatív közreműködések révén.
A James Bond franchise 50. évfordulóját ünnepelve, a Swarovski modern és értékálló
kollekciót alkotott a Bond-sorozat kifinomult világa előtt tisztelegve, szemet gyönyörködtető
utalásokkal az emlékezetes jelenetekre és kellékekre.
A Shell téma a Dr. No-ból merít ihletet. Játékos, nőies és ikonikus - a ródiumozott medál és charm
a film legendás jelenetéből inspirálódott, amelyben Ursula Andress egy kagylóval a kezében
emelkedik ki a tengerből. A tisztán csillogó kristály pavé kagyló medál egy halványszürke kristály
gyöngy láncon függő formában kapható.
Az All the Time In the World medál Bond felesége iránti szerelmi vallomását idézi fel, George
Lazenby és Diana Rigg alakításában az Őfelsége titkosszolgálatában (On Her Majesty’s Secret
Service) című epizódban, jegygyűrűjüket újraértelmezve. Nevéhez méltóan a Swarovski számára
kedves kör alak a végtelenség tökéletes szimbóluma.
A Golden Gun a Roger Moore alakította Bond ellen használt fegyver replikája Az aranypisztolyos
férfiból (The Man with the Golden Gun). Az ikonikus tárgyat találékonyan férfias mandzsettagomb,
valamint merész női ékszer és táskadísz formájában egyaránt megalkották, így a Golden Gun
férfiaknak és nőknek is tökéletes ajándék.
Az Polipka (Octopussy) inspirálta az izgalmas medált és fülbevalót. A filmben a fő Bond-lány, Maud
Adams, játsza Polipkát Roger Moore Bond-jának oldalán. A Polipka ikonikus logója inspirálta a
polip formáját. A stílusos és trendi Octopussy téma csillogó vonzása biztosan megragadja a
divatot kedvelők tekintetét.
A Gun Barrel ékszer az egész Bond-szériát, különösen a Timothy Dalton 007-es főszerepével
készült Halálos rémületbent (The Living Daylights) és annak plakátját átható emblematikus
témájának művészi, grafikus interpretációja. Tiszta és erős vonalai kifinomult, de hétköznap is
viselhető darabot alkotnak.
A Swarovski Ice Palace témájának lenyűgöző geometriai formája elragadó függő és karperec
formájában testesíti meg a mozi varázsát, a Pierce Brosnan 007-es főszerepével készült Halj meg
máskor (Die Another Day) jégpalotájára utal játékosan. A kaptárszerű architektúra élvonalbeli
megmunkálása a Swarovski szakértelmét bizonyítja.
A Casino téma csábos csillogása a Casino Royale-ban látható pikk formára épül. Daniel Craig
ebben a filmben debütált James Bond szerepében. A függőként és hozzáillő fülbevalóként egyaránt
kapható Casino kifinomult részletei kiemelkedő szakértelemről tanúskodnak.
Az ikonikus Aston Martin DB5 miniatürizált táskadísz és mandzsettagomb formájában kapható,
készítése során különös figyelmet fordítottak a részletekre. A további charmok a Bond-sorozat
olyan emlékezetes figuráit mintázzák meg, mint Baron Samedi, Spectre és a 007, és szintén a
Bond-rajongók kedvencei lehetnek.

Az 50. évfordulós Bond kollekció a Swarovski különleges tisztelgése a James Bond névhez
kapcsolódó stílus és elegancia előtt. A Swarovski a filmek készítői által létrehozott felejthetetlen
képekből merítve ihletet a motívumok lényegét ragadta meg, hogy újjáalkossa azokat olyan divatos
kiegészítők formájában, amelyek az ékszerek szerelmeseit és a Bond-rajongókat egyaránt
megörvendeztetik majd.
A kollekció 1000 Swarovski üzletben lesz kapható világszerte 2012 október közepétől.

Swarovski
1895-ben Daniel Swarovski, cseh feltaláló és látnok, a kristályékszerkövek metszéséhez és
csiszolásához újonnan feltalált gépével együtt az ausztriai Tirol területén található Wattens faluba
költözött. A divatvilágot forradalmasító kezdetek óta a Swarovski a világ vezető csiszolt
kristálygyártójává nőtte ki magát a divatiparban, az ékszeriparban, és újabban az építészet, a
világítástechnika és a lakberendezés területén is. A cég, amely a mai napig családi kézben van,
ötödik generációs családtagok irányítása alatt áll, világméretű, 26 100 embert foglalkoztat, több
mint 120 országban van jelen, és 2011-ben 2,22 milliárd eurós forgalmat bonyolított. A Swarovski
két fő üzletágból áll: az egyik továbbfelhasználásra gyárt és árul kristályokat, a másik pedig
formatervezett késztermékeket alkot és forgalmaz. A Swarovski kristály a nemzetközi
formatervezés fontos elemévé vált. 1965 óta a cég az ékszeripar számára is szállít precíziós
metszésű valódi és mesterséges drágaköveket. A társaság szívében rejlő kreativitást mutatja, hogy
a Swarovski saját márkájú kiegészítőit, ékszereit és lakberendezési tárgyait mintegy 2 200 üzletben
értékesítik szerte a világon. A Swarovski Crystal Society mintegy 300 000 tagot ölel fel világszerte,
akik lelkesen gyűjtik a híres kristályfigurákat. A Wattens-beli Swarovski Kristallwelten, a
multimédiás kristálymúzeum, pedig 1995-ös nyitása óta a Swarovski világ állandó megújulását és
ihletettségét ünnepli.
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.

