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Wiinblad ser rødt
Bjørn Wiinblad er for mange synonymt med fargen blå, men den karismatiske multikunstneren hadde et
vell av nyanser på paletten gjennom hele sin produksjon og levetid. Denne sesongen starter Bjørn Wiinblad
Denmark på et nytt kapittel i historien om den populære maksimalisten med introduksjonen av en serie
julepynt og et juleservise – og julen, den er naturligvis også rød i Wiinblad-universet. Kuler, kremmerhus,
hjerter og klokker på en bakgrunn av kritthvitt porselen, frister alle designelskere med hang til klassisk jul
med en fabulerende vri, mens juleserviset dekker opp med fire deler som favner alle høytidens behov.

Bjørn Wiinblads signaturfarge har alltid vært blå. Både profesjonelt og privat kunne han ikke få nok av den
kjølige, klare nyansen, og det er ikke for ingenting at Bjørn Wiinblads kunstnerbolig og arbeidsverksted i
Lyngby nord for København heter "Det Blå Hus". Det var her Bjørn Wiinblad feiret jul når han var i Danmark,
og også her likte han å gå mot strømmen. For hvem sier at julen alltid kommer i desember? I Bjørn Wiinblads
univers kunne det like godt være jul i august hvis det var da han var i landet, og tro mot hans overdådige og
livsglade estetikk var julen naturligvis pyntet og ultrapersonlig. Som en hyllest til høytiden introduserer Bjørn
Wiinblad Denmark denne sesongen fire juleornamenter og fire deler juleservise som setter jul à la Wiinblad
på det moderne designkartet i en original blanding av russisk folklore og klassisk, dansk jul.
Jul à la Wiinblad
Bjørn Wiinblad hentet kunstnerisk inspirasjon mange forskjellige steder. Forkjærligheten for det gylne og
ornamenterte trekker tråder tilbake til Østen, mens de russiske folketradisjonene inspirerte ham til
naivistiske kjærlighetsscener fulle av overdådig natur og malerisk stemning. Legg til den danske julen med

koselig snøfall og røde, hjertevarme farger, så er scenen satt for årets julenyheter. Her aker, skøyter og flørter
forelskede par over den hvite porselensoverflaten på klassisk julepynt – hjertet, klokken, kremmerhuset og
kulen – mens gylne fugler og vinterløv setter scenen for en ekte skandinavisk jul. Juleornamentene henges
på treet i hvite silkebånd som en raffinert kontrast til de rå barnålene, eller brukes som ekstra dekorasjon på
den helt spesielle gaven som fortjener en ekstra kjærlig touch.
Tradisjonen tro skal julen likevel ikke bare vises – den skal også spises. Høstens nye juleservise legger både
opp til en dampende kopp te i desemberkulden, og til brunsj og adventskos med alt som hører til. Servisets
deler – krus, tallerken, porsjonsskål og serveringsskål – omkranses av dekadente draperinger med romber,
gullkuler og lettsinnede snøfnugg som spiller opp til julens innhold med epleskiver med melisdryss og
fargestrålende appelsiner helt i Wiinblads ånd.
Bjørn Wiinblad Julepynt i hvitt porselen med håndpåført motiv består av fire forskjellige deler – Kremmerhus,
Kule, Klokke og Hjerte – og koster 169,00 kr pr. stk. (veil.)
Bjørn Wiinblad Juleservise i hvitt porselen med håndpåført motiv har fire deler: Julekrus (35 cl), Juletallerken
(Ø: 20 cm), Juleskål (Ø: 16 cm) og Juleskål (Ø: 24 cm), og koster hhv. 199,00 kr, 169,00 kr, 249,00 kr og 499,00
kr (veil.)
Nyhetene er i salg fra starten av september 2016.
Les mer på www.bjornwiinblad-denmark.no
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