Pressemelding høsten 2017

Jul på Bjørn Wiinblads vis
Kvinneansiktet var gjennom hele hans liv, blant Bjørn Wiinblads favorittmotiv. Det gjaldt også til jul, når
de karismatiske kvinnene tok engleform og ga dekorasjonene hans et snev av himmelsk, nordisk folklore.
Samtidig var Wiinblad inspirert av Østens mystikk og gylne ornamentikk. Her finner vi inspirasjonen til
årets julenyheter fra Bjørn Wiinblad Denmark: Lucia adventsstake med innebygd skål og telysengler med
sølv- og gulldekorasjon tilsatt orientalskinspirerte glassornamenter.

Bjørn Wiinblad ble kalt «Naturens muntre sønn» for sitt ønske om å spre glede med kunsten sin, men han
hadde også en spesiell forkjærlighet for naturen. Få danske kunstnere kan skildre årstidenes skifte like
sjarmerende og fantasifullt, og juledesignen var intet unntak. Gjennom årene sto Wiinblad bak flere
juleserier, og det er motiver fra disse som Bjørn Wiinblad Denmark nå gjenoppdager og tolker på nytt på
årets nye juledesign: Adventsstake, telysestake og glasspynt.
Less is not more
Bjørn Wiinblad var en maksimalist som likte å utfolde seg fritt. Adventsstaken har visse regler for utforming,
som at det er fire søndager i advent, og derav fire lys. Men utformingen av staken for øvrig står en fritt til å
velge selv. Her har årets Lucia adventsstake sin styrke. Den har røtter i den nordiske Lucia-tradisjonen, men

kombinerer det klassiske utrykket med Wiinblads ikoniske kvinnekrukker. Staken er i hvitt, blankt porselen
med metalldekorasjoner i sølv og gull. Adventskransen romslige porselensskål kan fylles med naturens egen
pynt som epler, kongler eller myke grankvister, eller med antikke glasskuler, kulørt godteri i knitrende papir
eller trendy innpakkede adventspakker for et mer glamorøst preg.
For dem som ikke kan få nok levende lys i desember, og ønsker å supplere adventskosen med telysestaker
lanserer Bjørn Wiinblad telysenglene. Ved å kombinere fire engler i flokk får man en vakker alternativ
adventskrans. Telysengelen finnes i to høyder med forskjellig motiv, og er dekadent dekorert med Wiinblads
karakteristiske strek i sølv og gull. Englenes fromme blikk gir staken et fredfullt uttrykk, mens telysflammen
brenner som en aura fra toppen.
Til treet, vinduskarmene, krokete trollhassel eller som del av et kreativt tablå lanseres dessuten tre
glassornamenter i klassiske former: Kule, klokke og istapp. Glasspyntens former, kronglete gullmønstre og
motiver er som hentet ut av 1001 natts juleeventyr, mens fantasien og livsgleden de utstråler kjenner vi igjen
fra Wiinblads øvrige kunst, både til jul og resten av året.
Bjørn Wiinblad Denmark Adventsstake (H: 15 cm) med dekorasjon i blankt sølv eller blankt gull koster 799 kr
(veil.)
Bjørn Wiinblad Denmark Telysengel finnes i to størrelser (H: 14 cm og 17 cm) med dekorasjon i blankt sølv
eller gull koster hhv. 349 og 399 kr (veil.)
Bjørn Wiinblad Denmark Ornamenter i glass med gulldekorasjon finnes i variantene Kule (H: 9,5 cm), Klokke
(H: 9,6 cm) og Istapp (H: 15,6 cm) og koster 199 kr (veil.)
I serien finnes også Kalenderlys (H: 25 cm) i enten hvit eller mintgrønn med gulldekorasjon til 139 kr (veil.)
Nyhetene er i butikkene fra starten av september.
Bilder og pressemeldinger kan lastes ned fra www.bjornwiinblad-denmark.no
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