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Wiinblads vinterlandskap
Skandinavia er kjent for simple living og for sin minimalistiske tilnærming til design og innredning, men
ved juletider bor det en maksimalist i de fleste. Her tas pynten frem – ny som gammel – og hyggen kommer
i takt med at hjemmet kles til jul i farger, gull, sølv og silkebånd. Nå kommer det gode nyheter til alle fans
av den moderne julestuen. Bjørn Winblad Denmark setter nemlig ny, karismatisk farge på en håndfull
klassiske juleornamenter, telysestaker og en sylindervase, og gjør årets jul til en glamorøs, grønn affære.

Bjørn Wiinblad var en pioner innen dansk maksimalisme, og selv i dag finnes det bare noen få som matcher
hans farge- og livsglede. Ikke noe kan som Bjørn Wiinblads strek gi liv til romantiske motiver og moderne
folklore uten å krysse grensen mellom kunst og kitsch, og det har gjort hans arbeider til ettertraktede
samlerobjekter blant designelskere. Ikke minst til jul, hvor en håndfull klassiske juleornamenter, skapt av
Wiinblad på 1970-tallet, kun har vært tilgjengelige som vintage-artikler. Men ikke nå lenger. Denne sesongen
tar Bjørn Wiinblad Denmark nemlig en titt i multikunstnerens juletrekasse og lanserer fire stykker julepynt,
en sylindervase og en telysestake, i sart mintgrønn. Designobjektene har de helt riktige retro-referansene,
men er samtidig som skapt for dagens populære pastellunivers.
Poetisk porselenspynt og kul adventskrans
Bjørn Wiinblads produksjon var omfattende og strakte seg over mange kategorier, fra scenekostymer til
keramikk. Julen derimot, fyller ikke mye av porteføljen hans, for Wiinblad var – akkurat som i dag – tilhenger
av å skape stemning gjennom tingene som omgir oss i hverdagen, og blande dem med enkle, effektfulle
innslag som skaper umiddelbar julestemning. Årets julenyheter fra Bjørn Wiinblad Denmark er derfor ladet
med klassisk julesymbolikk og fargesetting. Overdådige basunengler i gull og sølv spiller julen inn på
Wiinblads klassiske sylindervase i pastellgrønt porselen tilsatt lettsinnede snøfnugg, og det vakre motivet har

også funnet veien til hjemmets uunnværlige allround-telysestake. Staken kan brukes til lys eller enkle
blomsterhoder i desember, men er samtidig et enkelt og naivistisk forslag til årets adventskrans, der staker
pyntet med enkle, hvite lys, mose og aromatiske eukalyptusblader teller ned til julen på rad og rekke i vinduet
eller på sofabordet.
Den naturromantiske stemningen fra stakene og julevasen fylt med grønt og friske vinterblomster går også
igjen i årets julepynt, som har fire klassiske former: Kremmerhuset, kulen, klokken og hjertet. Her hyller
Wiinblad, vanen tro, kjærligheten, der forelskede par aker over den frosne jorden, hviler under skogens
nakne trær eller skøyter hånd i hånd i det ultimate vinterlandskapet av hvite, grønne og metalliske
fargetoner. Pynten passer både til grantreets grønne nåler, til nakne lerkegreiner og til den sofistikerte
serveringen av julens konfekt og peppernøtter som fyll i kremmerhusene og hjertene.
Bjørn Wiinblad Denmark Julepynt i mintgrønt porselen med håndpåførte motiv består av fire forskjellige
deler – Kremmerhus, Kule, Klokke og Hjerte – og koster 169,00 kr pr. stk. (veil.)
Bjørn Wiinblad Denmark Julestake (H: 6 cm) og Julevase (H: 18 cm) i mintgrønt porselen med håndpåførte
motiv koster hhv. 179,00 kr og 629,00 kr (veil.)
Nyhetene er i salg fra starten av september 2016.
Les mer på www.bjornwiinblad-denmark.no
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