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Wiinblad egg-stravagansa
Multikunstneren Bjørn Wiinblad elsket å omgi seg med mennesker, og benyttet enhver anledning til å vise
sitt vennskap. Det gjaldt ikke minst i påsken hvor han hvert år lagde en serie påskeegg som ble sirlig
nummerert og forært til venner og nære bekjente. Påskeeggene ble aldri satt i produksjon, men nå gir
Bjørn Wiinblad Denmark alle en sjanse til å komme tett på den vennekjære Wiinblad med nyhetene
Bonbonniere og Påskeoppheng.

Bjørn Wiinblads kunstnerhjem ”Det Blå Hus” er om våren nesten like vakkert ute som inne. I Wiinblads ånd
prydes hagen av en overdådig, hvit magnolia, som med tunge blomsterhoder spiller opp mot det blå treverket
som et levende symbol på Wiinblads fascinasjon for den blå/hvite fargekombinasjonen. Historien forteller at
Danmarks daværende dronning Ingrid alltid fikk et påskeegg når hun hvert år besøkte Wiinblad for å se
magnoliaen blomstre – og nå er det godt nytt til alle med forkjærlighet for majestetisk påskepynt. Inspirert
av Wiinblads blomsterglede og gavmilde tradisjoner ser en ny bonbonniere-design og et nytt porselensegg
med grafisk hullmønster dagens lys i perfekt timing med påskens og vårens borddekkinger.
Til stilker, godteri og silkesløyfer
De stiliserte blomsterdekorasjonene og -utskjæringene som utgjør motivet på vårens nye bonbonniere og
påskeoppheng er langt mer minimalistiske enn vi normalt er vant til å se i Wiinblads design. Med inspirasjon
fra de populære ”blomsterhodene”, som Bjørn Wiinblad Denmark lanserte i fjor vår, er
porselensutskjæringene ikke bare til pynt, men tenkt som støtte til blomsterstilker. Det gir bonbonnieren

utvidet bruksmulighet til alt fra påskeegg i marsipan til spede påskeblomster eller grønne, saftige greiner.
Ikke minst hvis bonbonnieren, som finnes i to størrelser, brukes i par og skaper variasjon i både høyde og
innhold.
Vårens andre nyhet – påskeoppheng – finnes i trendfargen mosegrønn og i helt klassisk hvit. Til tross for
navnet brukes opphengene som pyntegjenstander på grener, i vinduskarmen eller i en skål på bordet uansett
årstid. Kreative sjeler vil i stil med bonbonnieren også kunne tilpasse opphengene til små ”blomsterballer”
ved å stikke stilker gjennom utskjæringene. Påskeopphengene kommer med bånd i hvit silke dekorert med
Bjørn Wiinblads karakteristiske signatur i sølvtråd. De selges i en eske med to stk., som gjør dem velegnet
som vertinnegaver og andre vennskapelige oppmerksomheter– akkurat som Wiinblad selv ville ha brukt dem.
Bjørn Wiinblad Bonbonniere i hvitt porselen med lilla dekorasjon finnes i to størrelser (H: 11,2 cm og 15,7 cm)
og koster hhv. 349,00 og 499,00 kr (veil.)
Bjørn Wiinblad Påskeoppheng (H: 5 cm) finnes i fargene støvet grønn med grå og hvit med rosa dekorasjon
og koster 149,00 kr per stk. (veil.). Påskeopphengene selges også i to-pakninger til 299,00 kr (veil.)
Nyhetene er i butikk fra begynnelsen av mars.
Bilder og pressemeldinger kan lastes ned fra www.bjornwiinblad-denmark.no
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