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1.  juni, 2018, Tokyo – UNIQLO meddeler i dag, at tøjmærket vil begynde at sælge den 
særlige KAWS x SESAME STREET UT (UNIQLO T-shirt) kollektion fredag den 29. 
juni. Tøjet vil være til salg i UNIQLO-butikker i Europa og gennem UNIQLO.com. Kollektionen 
præsenterer samtidskunstneren KAWS’s særlige, finurlige udtryk med tv-karakterer fra den 
internationalt elskede børneserie. UT-sortimentet har nøje udvalgte eksempler på lovprist grafik 
fra popkulturen over hele verden, og det gør T-shirts til lærreder med kunst, der udtrykker 
bærernes individualitet og smag. 
 
KAWS satte gang i ideen om denne specielle kollektion, der har 
grafik med så ikoniske Sesame Street-karakterer som Big Bird, 
Elmo og Cookie Monster. Sortimentet vil kunne købes i 23 farver og 
mønstre for folk i alle aldre.  
 

 
 
 
 
UT KAWS x SESAME STREET specielt website 
https://www.uniqlo.com/eu/en/pages/kaws-x-sesame-street/ 

 

 

■ UT KAWS × SESAME STREET sortiment 
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Om KAWS 
KAWS optager publikum langt væk fra de museer og gallerier, hvor han regelmæssigt udstiller. Hans produktive 
mængde af indflydelsesrige værker strækker sig over kunst og design og inkluderer malerier, freskoer, 
storstilede skulpturer, street art, grafisk design og produktdesign. Gennem de seneste to årtier har KAWS haft 
en succesrig karriere med værker, der hele tiden viser hans formmæssige agilitet som kunstner – og samtidig 
hans underliggende lune, respektløshed og kærlighed til vores tid. Hans værkers væsen  indeholder en 
sofistikeret humor og eftertænksom leg med forbrugerprodukter og samarbejder med globale 
brands. Han trækker ofte på inspiration og afsæt fra popkulturelle animationer og former et unikt, kunstnerisk 
vokabular for sine værker på tværs af forskellige medier. Nu bliver han beundret for sine larger-than-life 
skulpturer og  sine hard-edge-malerier paintings, der fremhæver linjer og farver, men KAWS’ samling af 
hybrider mellem tegnede figurer og mennesker er måske de stærkeste eksempler på hans udforskning af 
menneskeheden. KAWS har udstillet på High Museum, Brooklyn Museum, Yorkshire Sculpture Park i England, 
Modern Art Museum i Fort Worth og Yuz Museum i Shanghai. Hans første samarbejde med UNIQLO til 
forår/sommer UT-linjen i 2016 var et internationalt hit. 
 
Om Sesame Workshop 
Sesame Workshop er den non-profit medie- og uddannelsesorganisation, der star bag Sesame Street, det 
banebrydende tv-show som har undervist og rakt ud til børn siden 1969. I dag er Sesame Workshop en innovativ 
drivkraft for forandring med en mission om at hjælpe børn overalt med at blive klogere, stærkere og venligere. 
Vi er til stede i mere end 150 lande, hvor vi tjener sårbare børn gennem en række medier, formel undervisning 
og filantropisk finansierede, samfundsgavnlige programmer, der alle bunder i en stram research og er tilpasset de 
behov og kulturer, der er i de samfund, vi tjener. For mere information besøg venligst sesameworkshop.org. 
 

##### 
 
Om UNIQLO LifeWear 

Det er tøj, vi udvikler ud fra vores japanske værdier om enkelthed, kvalitet og lang holdbarhed. LifeWear er designet til og for vores tid. Og med en så 

moderne stil at tøjet bliver vigtige dele af den enkeltes udtryk. En perfekt skjorte kan altid blive mere perfekt. Det mest enkle design gemmer på de mest 

gennemtænkte og moderne detaljer. Samtidig gør vi det bedste inden for snit og kvalitet tilgængeligt til en overkommelig pris for alle. LifeWear er tøj, 

som vi konstant forbedrer, og som giver mere varme, mere lethed, bedre design og bedre komfort i folks liv. 

 

Om UNIQLO og Fast Retailing 

UNIQLO er et brand under Fast Retailing Co., Ltd., et førende,japansk detailholdingfirma der globalt designer, producerer og sælger tøj under syv 

hovedbrands: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory og UNIQLO. Fast Retailing er en af verdens største 

tøjvirksomheder med et globalt salg på omkring 18.619 trillioner yen for regnskabsåret 2017, der endte 31. august, 2017 (US $16.87 milliarder, udregnet 

i yen med kursen i slutningen af august 2017 $1 = 110,4 yen. UNIQLO er Japans førende inden for detailhandel med specialiteter. 

  

Brandet fortsætter med at åbne storstilede butikker i nogle af verdens vigtigste byer og steder. Det er en del af dets konstante bestræbelser på at slå 

sin status som et virkeligt globalt brand fast. I dag har selskabet mere end 1.900 butikker i 19 markeder jorden rundt inklusive Japan, Australien, Belgien, 

Canada, Kina, Frankrig, Tyskland, Hong Kong, Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Rusland, Singapore, Sydkorea, Spanien, Taiwan, Thailand, Storbritannien 

og USA. Derudover har Grameen UNIQLO, en social virksomhed etableret i Bangladesh i september 2010, for tiden adskillige Grameen UNIQLO-butikker 

i Dhaka. UNIQLO styrer en integreret forretningsmodel, hvor man designer, producerer, markedsfører og sælger højkvalitetstøj til hverdagsbrug. 

Virksomheden tror på, at virkelig godt tøj skal være helt og aldeles behageligt, have universelt design, være af høj kvalitet og tilbyde en suveræn pasform 

til alle, der har det på. 

  

Fast Retailing har en mission, hvor man er dedikeret til at ændre tøj, konventional viden og verden. Virkosmheden vil skabe fantastisk tøj med nye og 

unikke værdier for at gøre livet rigere for folk, hvor end de er.  For mere information om UNIQLO og Fast Retailing besøg venligst www.uniqlo.com og 

www.fastretailing.com. 

 

 


