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Wiinblad glimrer igjen
I mer enn fem tiår har verden vært på fornavn med Bjørn Wiinblads design. Hans signatur – og
hovedmotivet på det meste av kunsten hans – er de karismatiske kvinneansiktene som med intense øyne
og blomstrende hårprakt drar betrakteren inn i Bjørn Wiinblads bohemske brukskunstunivers. Det gjelder
også høstens vasenyhet, Felicia, som har navn etter et av multikunstnerens mest kjente kvinnemotiver –
nå påført for hånd i gull som en fristelse til alle fans av dagens metalltrend, samt naturligvis til jul.

Bjørn Wiinblad er kjent for å bringe fargegleden og maksimalismen inn i dansk design. Hans eventyrlige
motiver og fabulerende formgivning hyller det overdådige og ekstravagante i hverdagens bruksgjenstander,
og nå får hverdagen til og med et ekstra dryss med gullstøv. Denne høsten lanserer Bjørn Wiinblad Denmark
nemlig en av de mest populære designene i sortimentet, Felicia-vasen, i nye, gylne toner og i en størrelse
som er perfekt til både en enkel blomsterbunt og til vertinnebuketten.
Felicia-motivet er en klassiker i Bjørn Wiinblads strek, som brer sine viltre lokker og kledelig blussende kinn
ut på alt fra termokrus til lysestaker, brett og vaser. Motivets farger dekker det meste av fargepaletten, og
nå kommer "blomsterdamen" i en ny farge som tar det kjente motivet til nye, nesten orientalske høyder. Den
sirlige, gylne streken på det kritthvite porselenet gir dessuten vasen en grafisk enkelhet som gjør den ideell
til å blande med sesongens øvrige metaller og sort-hvite pyntegjenstander til både et overdådig og et helt
enkelt tablå.

Ingen jul uten gull
Selv om metallene har preget boliginnredningen både høst og sommer, blir trenden ekstra aktuell til jul. Her
har de fleste en forkjærlighet for gullets varme, ekstravagante glød, og med det i mente byr Felicia-vasen seg
frem med mange dekorasjonsmuligheter i desember. Sprø, røde tulipaner skaper klassisk julestemning i
samspill med vasens gylne dekor, mens enkle grener fra vinterhagen eller velduftende eukalyptusstilker låner
nordisk naturlighet til ornament-designen. Felicia-vasen kan naturligvis også brukes uten blomster som en
"statement piece" overalt i det julepyntede hjemmet hvor det er behov for et gyllent streif.
Felicia vasenyhet (H: 18 cm) er laget i rent hvitt porselen i likhet med de øvrige Wiinblad-produktene, har
håndpåført gullmotiv, og koster 699,00 kr (veil.)
Vasen er i salg fra starten av september 2016.
Les mer på www.bjornwiinblad-denmark.no
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