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WeSC och Andy Warhol Foundation i exklusivt samarbete  
för sommaren och hösten 2015.  
 
WeSC är nöjda att meddela lanseringen av ett exklusivt samarbete med The Andy Warhol 
Foundation under namnet Warhol Conspiracy by WeSC. Kollektionen kommer att innehålla 
ett brett utbud av produkter baserade på sex olika mönster av Andy Warhols berömda 
Camouflage-verk. Warhol Conspiracy kommer att bestå av två säsongssortiment, alla har tre 
kamouflagemönster på jackor, skjortor, shorts, strumpor, mössor, tröjor, väskor, ryggsäckar, 
hörlurar och begränsad upplaga skateboards. Som komplement till Warhol Camouflage 
erbjuds ett begränsat utbud av T-shirts med Warhol citat och självporträtt.  
 
Warhol Conspiracy by WeSC kommer att finnas tillgänglig i USA, Kanada och Asien, de 
flesta av produkterna kommer även finnas tillgänglig i Europa och hela världen genom 
WeSC-butiker och återförsäljare. Det unika samarbetet kommer att finnas i butik från och 
med April 2015.  
 
"WeSC är stolta över att presentera denna produktlinje i samarbete med The Andy Warhol 
Foundation. Vi har haft många intressanta artister och aktivist samarbeten genom åren, men 
ingen av samarbeten har varit så rätt för varumärket för "Intellectual Slackers" som Andy 
Warhols Camouflages. Warhol är en av de ursprungliga Intellectual Slacker och förutom att 
vara en av de viktigaste konstnärerna i alla tider, kanske den viktigaste, så är han lika 
relevant för samtida kultur i dag, 27 år efter hans död, som när han började. Camouflage-
verken ansågs av The Andy Warhol Foundation vara de mest passande för ett WeSC 
samarbete, något som vi är överens om. Detta är förhoppningsvis den första av ett antal 
framtida "Capsules" samarbeten inspirerade av ledande konstnärer, skådespelare, författare 
och musiker som kommer att stärka vår position som det mest originella livsstilsvarumärket.", 
säger Theodor Dalenson, ordförande WeSC.  
 
"Vi är glada över att arbeta med WeSC för att fira Andy Warhols kreativa, icke-konformistiska 
anda på ett sätt som bara WeSC kan göra. Stiftelsen är stolt över att notera att en del av 
intäkterna från Warhol Conspiracy by WeSC bidrar generöst till stiftelsen som den stöder 
samtids konst." säger Michael Dayton Hermann av The Andy Warhol Foundation.  
 
About The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. 
 
As the preeminent American artist of the 20th Century, Andy Warhol challenged the world to 
see art differently. Since its founding in 1987 in accordance with Andy Warhol’s will, The 
Andy Warhol Foundation has established itself as among the leading funders of 
contemporary art in the United States having distributed nearly $250,000,000 in grants 
supporting the creation, presentation and documentation of contemporary visual arts, 
particularly work that is experimental, under-recognized or challenging in nature. The 
foundation’s ongoing efforts to protect and enhance its founder’s creative legacy ensure that 
Warhol’s inventive, open-minded spirit will have a profound impact on the visual arts for 
generations to come. Proceeds the foundation receives from licensing projects such as this 



contribute to the Foundation’s endowment from which it distributes grants. For more 
information please visit www.warholfoundation.org. 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
 
Verksamhetsfrågor: Johan Heijbel, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00 
 
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 54 50 17 50 
 
 

WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer 
inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket 
WeSC (We are the Superlative Conspiracy®). WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett 
företag med representation i 25 länder genom återförsäljare och 24 egna och 
distributörsdrivna konceptbutiker. 


