Pressemelding høsten 2016

Hurricanes til nye høyder
Bjørn Wiinblad omtales ofte som "multikunstner", og betegnelsen treffer spikeren på hodet. Bjørn
Wiinblad bevegde seg nemlig ikke bare innenfor forskjellige kunstneriske disipliner. Han jobbet også med
alle typer materiale – tekstil, gobelin, fliser og keramikk – og skapte produkter som hittil kun har vært kjent
av ihugene fans og feinschmeckere. Det gjelder ikke minst den majestetiske Hurricane-staken i glass og
sølvmetall, som Bjørn Wiinblad Denmark nå gjenintroduserer på designscenen i tre forskjellige høyder.

Bjørn Wiinblads signaturstrek er full av livsglede og overdådige scenarier – og det er ikke tilfeldig. Både som
kunstner og som privatperson var han en livsnyter til fingerspissene og elsket å ha mennesker rundt seg som
vert i kunstnerhjemmet "Det Blå Hus" i Lyngby, nord for København. I dag er Bjørn Wiinblads
middagsselskaper legendariske. Ikke bare på grunn av den prominente gjestelisten, som inneholdt alt fra
presidenter til kjente kunstnere og nære venner, men også på grunn av den varme, intime stemningen som
omsluttet gjestene rundt bordet. Hjemme hos Bjørn Wiinblad var spisestuen nemlig bare opplyst av levende
lys, og fra denne høsten av kan vi alle få en smak av den verdensberømte kunstnerens stemningsbelysning
når Bjørn Wiinblad Denmark lanserer den ikoniske Hurricane i tre høyder i kombinasjonen glass og sølvmetall.
Etterspurt design med blomsterinspirasjon
Med Hurricane-staken beveger Bjørn Wiinblad Denmark seg vekk fra porselensuniverset og inn i en helt ny
produktkategori, til glede for mange. Hurricane-staken er nemlig en lenge etterspurt Wiinblad-design som

finnes i store mengder i Det Blå Hus, og som Bjørn Wiinblad brukte i mange sammenhenger – som
frittstående staker, som armer på lysekroner og som veggstaker. Uansett funksjonaliteten er designen den
samme: Her griper lange blomsterblad fatt i glassets runding og gjør designen både organisk og original, mens
stakens underdel støtter seg mot New England-stilen, som passer godt inn i den skandinaviske innredningen
med sin blanding av sølvmetall og naturmaterialer som tre, lin og glass.
Den blomsterinspirerte Hurricane-designen finnes, tro mot originalen, i forskjellige høyder som kan brukes
parvis på nivå eller som en dekorativ og dynamisk trio av staker med et, to eller tre "ledd" på stilken. Bruk
stakene som en stemningsspreder i mørketiden overalt hvor hjemmet kan trenge et lyspunkt, eller gjør dem
til en del av den moderne, minimalistiske julen hvor tente staker blandes med hyasinter og juleroser i skjønne
krukker til et enkelt desember-tablå.
Sesongens nye staker innbyr naturligvis også til en middag med levende lys – kanskje på årets siste kveld når
2017 hilses velkommen på ekte Wiinbladsk vis med massevis av levende lys som midtpunkt på bordet og
champagne i glasset.
Bjørn Wiinblad Hurricane i glass og sølvmetall finnes i tre størrelser (H: 40 cm, 50 cm og 60 cm) og koster hhv.
1399,00 kr, 1549,00 kr og 1699,00 kr (veil.)
Nyhetene er i salg fra starten av september 2016.
Les mer på www.bjornwiinblad-denmark.no
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