Pressemelding høsten 2017

Wiinblad med kvitrende brukskunst til hjemmet
For Bjørn Wiinblad var ikke noe objekt for lite til å vie kunstnerisk oppmerksomhet. Ved Wiinblads hånd
ble de minste bruksgjenstander omdannet til brukskunst. Nå lanserer Bjørn Wiinblad Denmark to nyheter
til spisebordet; Eggeglass utformet som småfugler og et salt- og peppersett med blomstermotiv. Wiinblads
velkjente, blåhvite univers suppleres dessuten med en humørfylt potteskjuler med nebb og stjert, som
vannes bakfra og bryter med konvensjonene, slik kunstneren selv gjorde.

Wiinblads fantasifulle og livsglade design og hans evne til å tilføre estetikk og opplevelsesverdi til selv de
minste bruksgjenstander, gjorde ham til en av de mest populære og bestselgende danske designere i sin
tid. Her er fuglene, akkurat som kvinneansiktet, et tilbakevendende motiv, som med fargerik fjærprakt,
mykt buede vinger og spisse nebb finnes overalt i Wiinblads kunst. Også anno 2017, der høstens nye
eggeglass, salt- og peppersett og potteskjuler henter inspirasjon i Wiinblads fuglefascinasjon og samtidig
holder høy funksjonalitet.

Fugler til spisebordet og høstens planter
Sesongens eggeglass med fuglemotiver kommer i hvitt porselen med ikonisk blå bemaling. For at eggene skal
matche spisebordets krydder, lanseres også et salt- og peppersett i klassisk formgivning med blomsterranker
og en enkel spurv på kvisten.
I den mørke tiden er grønne planter et must innendørs, både i vinduskarmen og på bordet. Sukkulenter,
kaktuser og eksotiske småbregner lyser opp boligen og skaper en frodig stemning som er helt i tiden akkurat
nå. Til det formålet er høstens nye potteskjuler perfekt. Fuglepotten, som måler 16 cm i omkrets, er nemlig
stor nok til å sette et markant preg uten å dominere innredningen, og samtidig er den finurlige designen ikke
mulig å motstå. Potteskjuleren oser nemlig av Wiinbladsk DNA fra porselensnebb til stjert. Som en
overraskende og sjarmerende detalj legger designen opp til vanning bakfra gjennom fuglens åpne stjert som
fylles med vann og lar boligen blomstre.
Bjørn Wiinblad Denmark Eggeglass (H: 4,5 cm) koster 279 kr (veil.) for sett med to stykker.
Bjørn Wiinblad Denmark Salt- og peppersett (H: 6 cm) koster 199 kr (veil.)
Bjørn Wiinblad Denmark Potteskjuler (Ø: 16 cm) koster 399 kr (veil.)
Nyhetene er i butikkene fra starten av september.
Bilder og pressemeldinger kan lastes ned fra www.bjornwiinblad-denmark.no
Finn nærmeste forhandler ved å ringe +47 21 51 81 65.
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