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Nikon lanserar modesamarbete med brittiske designern  
J.W. Anderson 
 
Stockholm, 17 juni 2013: För första gången någonsin samarbetar Nikon med ett 
modehus. Tillsammans med den hyllade brittiske designern J.W. Anderson har Nikon 
skapat en lyxig kameraväska i läder, anpassad till Nikon 1’s snygga och stilrena 
kamerasystem. Med inspiration från det klassiska 1940-talets kamerafodral och 
Jonathans speciella androgyna stil, är väskan lika mångsidig som Nikon 1. I väskan 
finns plats för en kamera plus flera av systemets utbytbara objektiv. 
 

− Vi är mycket glada över att få arbeta med J.W. Anderson. Hans 
stil personifierar allt Nikon tror på - produkter av högsta kvalitet, 
spjutspetsteknik och tillgänglighet för alla, säger Jordi Brinkman, 
Productchef för Nikon 1’s kompakta systemkameror på Nikon 
Europa.  
 
Kameraväskan kombinerar traditionellt läderhantverk med 
mångsidig modernitet, och speglar en mix av det tekniska arvet och 
den banbrytande design som finns i samtliga kameramodeller i 
Nikon 1-serien; Nikon 1 S1, Nikon 1 J3 och Nikon 1 V2. Väskan har 
tillverkats i en upplaga av 1 500 exemplar och kommer endast att 
säljas under en begränsad tid. Lanseringen av samarbetet sker 
samtidigt som visningen av J.W. Andersons vår/ sommarkollektion 
2014 på London Collections:Men under London Fashion Week den 
17 juni. 
 
− Fotografi är lika mycket en konstform som mode, så samarbetet 

med Nikon kändes fullständigt naturligt för mig. Att ta bilder är väldigt integrerat med det jag 
gör – jag tar tusentals fotografier när jag skapar mina kollektioner. Inspirationen till väskan 
hittade jag i den klassiska 1940-talsstilen, som jag gav en modern twist med djärva 
blockfärger och en helt unisex look, säger J.W. Anderson.  
 
Säljstart av väskorna är den 17 juni. Det rekommenderade priset är 899 kr. Kameraväskorna 
kommer att finnas i fyra olika färger - svart, vit, orange och blå – och säljs i Nikons webbutik 
under en begränsad tid. 
 
För pressbilder, vänligen besök http://press.nikon.se 
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Om Nikon 1 
Nikon 1 är framtidens kamerasystem. Nikon 1’s kameror med utbytbara objektiv är snabba, bärbara 
och intelligenta. Kamerorna startar inspelningen innan du helt har tryckt ned avtryckaren, och fortsätter 
att spela in även efteråt. De speciella fotograferingsfunktionerna Motion Snapshot och Best Moment 
Capture levererar bilder du aldrig kunnat föreställa dig. Läs mer på: 
http://www.nikon.se/sv_SE/products/category_pages/digital_cameras/category_Nikon1  
 
Om J. W. Anderson 
J. W. Anderson (Jonathan William Anderson) föddes på Nordirland 1984, och studerade herrmode på 
London College of Fashion, där han tog examen 2005. Klädmärket J.W. Anderson lanserades 2008 
med en kollektion för män. I början av 2010 lanserade JWA en capsule collection för kvinnor på 
uppdrag av de som var fans av hans herrkläder. Damkollektionen blev snabbt en både kritikerrosad 
och kommersiell framgång och har haft en fast plats på London Fashion Week sedan februari 2011. 
Med sitt ursprung i herrmodet, fortsätter Anderson att utforska relationen mellan man och kvinna, och 
suddar ut gränserna mellan könen i sina kollektioner. Jonathan vann Emerging Talent Award på 
British Fashion Awards 2012. Han har även lanserat två kollektioner i samarbete med den populära 
klädkedjan Topshop. 
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