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Tusindkunstnerens tulipaner
Bjørn Wiinblad var ikke bare tusindkunstner, han var også æstetiker med en særlig evne til at glædes over
det store i det små. For ham var det en fest, når magnolietræet i haven foran kunstnerboligen, ”Det Blå
Hus”, blomstrede, og indendørs dyrkede Wiinblad også det florale i stor stil. Dette forår relancerer Bjørn
Wiinblad Denmark de karakteristiske ”tulipanlysestager”, der danner et blomsterhav af lys, når de bruges
sammen i flok og i forskellig højder. De ekstravagante Tulip stager matches af et helt nyt mundblæst
design, Tulip vasen, der bærer Wiinblads tydelige fingeraftryk og bejler til forårets sprøde
blomsterbundter.

Bjørn Wiinblad er kendt for sin ekspressionistiske og overdådige kunstnerstil, der dyrker farverigdommen,
detaljen og sanseligheden. En stil, der gjorde ham til noget helt særligt i sin samtid, og som også i dag bringer
Wiinblad i front, når den moderne bolig skal have et strejf maksimalisme. Med lanceringen af forårets Tulip
serie skriver Bjørn Wiinblad Denmark videre på fortællingen om Wiinblad, men dykker denne gang længere
ind i designarkivet og henter et design frem, der er mere underspillet, end vi normalt kender Wiinblad. De
langstilkede glaslysestager og den matchende vase folder sig nemlig først ud i fuldt flor, når de parres med
hinanden til et blomstrende lyshav eller lægger krop til sæsonens buketter. Som navnet fortæller, henter
Tulip designet inspiration i tulipanens karakteristiske form, hvor faste blade omslutter blomsterhovedet og

gradvist åbner sig foroven - helt i tråd med den florale trend, der netop nu præger den moderne bolig og gør
det naturligt at indrette med blomster og botanik.
Langstilket ekstravagance
Bjørn Wiinblad vakte ofte opsigt blandt det kunstneriske establishment og sæsonens nyhed, Tulip stagen, er
ingen undtagelse. Wiinblad skabte den transparente lysestage i flere højder og nytænkte dermed det
traditionelle kronelysdesign, samtidig med at han slog et slag for det ekstravagante i borddækningen og
boligindretningen. Tulip stagernes langstilkede og transparente formsprog giver designet et poetisk udtryk,
og ligesom tulipanblomsten er de elegante stager skabt til at ”bundte” og bruge i tableauer af forskellige
højder og farver. Stagerne findes i tre forskellige størrelser i klart glas eller klart glas med smokefarvet knop.
For at fuldende det florale univers må der naturligvis en vase til. Derfor suppleres Tulip stagerne med en
nydesignet, mundblæst vase, der er formgivet som et tulipanhoved i supersize og har en tyk bund, der giver
designet tyngde og et eksklusivt look. Ligesom lysestagerne findes Tulip vasen i både klart og smokefarvet
glas og rummer masser af anvendelsesmuligheder fra sæsonens blomster til løgvækster eller helt uden
indhold, hvor tulipandesignet kommer til sin ret og pynter som en blomst i sig selv.
Tulip vase (H: 18 cm) i mundblæst glas findes i farverne klar og smoke og koster 399,95 kr. (vejl.).
Tulip lysestager (H: 18 cm, 25,5 cm og 33 cm) findes i klart glas med smoke eller klar top og koster hhv. 249,95,
349,95 og 399,95 kr. (vejl.).
Nyheden er i handlen fra primo marts 2017.
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