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Bolon, Alexander Ekman och The Contradiction of Silence
Inspirerade av den lugna och stilla skönheten i skogarna, sjöarna och de vida skyarna i den
svenska naturen är det världsberömda designföretaget Bolon stolta att tillkännage lanseringen av
sin nya kollektion Silence. Bolon är redan välkända för sitt samarbete med designer och arkitekter
såsom Missoni, Paul Smith och Jean Nouvel. Denna lansering utmärks av ett kreativt samarbete
av ett lite annorlunda men fortfarande lika spännande slag, nämligen med den hyllade koreografen
Alexander Ekman. Alexander är känd för sina moderna tolkningar av klassisk dans och hans
tidigare verk omfattar projekt med Boston Ballet Company, Sydney Ballet Company, The Juilliard
School i New York och Kungliga Svenska Balettskolan. Marie Eklund, kreativ chef på Bolon,
förklarar bakgrunden till samarbetet:
”Alexanders personlighet gjorde starkt intryck på oss redan första gången vi träffade honom, och
det kändes som om han gav oss ny energi. Vi visste direkt att vi hade hittat en ny vän till den
kreativa Bolon-familjen. Alexander är en pionjär; hans koreografi trotsar konventionalism och
vägrar att placeras i fack och märkas med etikett. Det är dessa kvaliteter som gjorde honom till den
perfekta kompanjonen till Bolon och en idealisk samarbetspartner för lanseringen av Silence.”
Men vilka estetiska uttrycksformer gav detta kreativa kompanjonskap? Annica Eklund, Bolons vd
och syster till Marie, avslöjar detaljerna om ett verkligt unikt samarbete:
”Efter att ha sett de kreativa höjder som Alexander tidigare nått gav vi honom helt enkelt fria
händer. Med andra ord testade vi gränserna i sann Bolon-anda. Tillsammans med Alexander bjöd
vi in några av Sveriges mest talangfulla scenbyggare, kostymörer, fotografer, filmare och
designstudenter. Och så lät vi Alexander utöva sin magi under tre fantastiska, inspirerande och
upplyftande dagar på Spring Studio i Stockholm.”

Resultatet blev den banbrytande kortfilmen The Contradiction of Silence. Ett lekfullt konstverk, fyllt
med energi, glädje och skönhet i det konceptuella centrumet för den nya kollektionens lansering.
Marie Eklund förklarar varför det är så viktigt för Bolon att samarbeta med unga kreativa talanger:
”Samarbeten med kreativa talanger kommer att vara centrala för många av våra aktiviteter under
hela 2014. Vi älskar att arbeta på det här viset, vi ser unga sinnen som öppna och utan

begränsningar. De överraskar oss och det är de kollisioner och nyanser som dessa överraskningar
skapar som driver Bolon framåt på ett ytterst kreativt sätt. Just därför är dessa samarbeten helt
enkelt perfekta.”
Kollektionen Silence och konceptet The Contradiction of Silence kommer att tydliggöras på
Stockholm Design Week, där Bolon kommer att presentera en uppsättning som skapats i
samarbete med Beckmans Designhögskola i Stockholm.

Gå in på www.bolon.com/sv/ för att se filmen The Contradiction Of Silence.

Bolon
Bolon är ett svenskt spjutspetsföretag inom design som drivs av systrarna Annica och Marie Eklund, den tredje
generationen i familjen som äger verksamheten. Under deras ledning har Bolon förvandlats från ett traditionellt väveri till ett
internationellt designmärke, med fokus på innovativa golvlösningar och kreativa interiörer. Bland Bolons kunder kan nämnas
Armani, Google, Mercedes, Adidas, Reebok och Sheraton, såväl som ledande arkitekter och designer som Jean Nouvel
och Cappellini. All design och produktion sker i Ulricehamn i Sverige.
Alexander Ekman
Alexander Ekman föddes i Stockholm 1984, och fick sin utbildning vid Operabaletten i Stockholm mellan 1994 och 2001.
Sedan 2006 har han ägnat sig åt att skapa operastycken som underhåller, utmanar och överraskar åskådaren. Hans
tidigare verk omfattar projekt i samarbete med Boston Ballet Company, Sydney Ballet Company, The Juilliard School i New
York och Kungliga Svenska Balettskolan. Under våren 2014 kommer Alexander att presentera sin egen produktion av
Svansjön på Oslos operahus. Detta blir hans första berättande balett i full längd, och tillsammans med toppdesignern Henrik
Vibskov och med ny musik av kompositören Mikael Karlsson kommer ”A Swan Lake” att framföras med en fulltalig
operatrupp på scenen, en hel orkester i diket och en riktig sjö på huvudbyggnadens scen.
Beckmans Designhögskola
Beckmans Designhögskola grundades 1939 av Anders Beckman och Göta Trägårdh efter att de fått idén att starta en
småskalig konstskola för reklam och mode under en resa till världsutställningen i New York. Vid återkomsten till Stockholm
annonserade de efter studenter, och responsen var överväldigande. Idag är Beckmans Sveriges mest prestigefyllda
designskola och erbjuder examenskurser i form, mode och visuell kommunikation.
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