Pressemelding våren 2018

Lys i løk-krukken
Bjørn Wiinblad Denmarks lansering av det karismatiske «Blomsterhodet» i fjor var et skritt i en mer
minimalistisk retning for Wiinblads kjente univers. Denne høsten tar merkevaren designeksperimentet et
skritt videre med nytolkningen av en annen av hverdagens klassiske bruksgjenstander – lyslykten.
Forminspirasjonen er hentet fra Wiinblads ikoniske løk-krukker kombinert med blomsterhodets
dekorative hullmønster som lar lyset slippe igjennom og skaper stemningsfull lysfest, både ute og inne.

For Bjørn Wiinblad var tilnærmingen til skaperkunsten den samme, uansett om oppgaven var kakebokser,
plakatkunst eller porselen til sjahen av Persia. Denne demokratiske designtilnærmingen har gjort at løkkrukken hører til blant de mest kjente og ettertraktede Wiinblad-design. Opprinnelig er løk-krukken en av
kjøkkenets oversette hverdagshelter, som holder lyset ute og grønnsaken frisk, men Wiinblads kunstferdige
utsmykning og elegante formgivning har gjort den til et ettertraktet samlerobjekt. Med det for øyet lanserer
Bjørn Wiinblad Denmark nå en ny tolkning av lyslykten anno 2018, som tar utgangspunkt i løk-krukkens
typiske formspråk, men som stikk i strid med det originale formålet fyller omgivelsene med lys gjennom fint
utskårne blomsterrelieffer.
Fylt med lys og ikke løk
Wiinblad ville uten tvil ha bifalt ideen om å konvertere sine ikoniske løk-krukker til lykter. Selv hadde han ofte
middagsselskap kun i skjæret fra levende lys. Med vårens nye lyktdesign er det gode muligheter til å lyse opp
både inne- og uterom. Lyslyktene finnes nemlig i to forskjellige størrelser til hhv. kubbelys og telys, og de er
fine å samle i dekorative klynger. Den største lyslykten består av to deler, der toppen løftes av når kubbelyset

skal tennes, og både den lille og den store ”løk-lykten” er dekorert med grå blomstermotiver og utskårne,
stiliserte blomster som gjør designen moderne og grafisk.
Til vårens lysfest hører dessuten enda en liten nyhet – Flowerhead telysestake. Flowerhead-designen finnes
i to forskjellige utgaver og er som søsterdesignen dekorert med hullmønster av blomster og blader.
Dekorasjonene stammer fra Wiinblads karakteristiske illustrasjoner av kvinner med mandelformede øyne og
fantasifulle, blomsterbesatte frisyrer. Som en hyllest til Wiinblads signaturstrek er den minste Flowerheadstaken utsmykket med et kvinneansikt som smiler underfundig og sprer lys og stemning på bordet.
Bjørn Wiinblad lyslykter i hvitt porselen med grått motiv finnes i to størrelser (H: 13 cm og 22 cm) og koster
hhv. 269,00 og 499,00 kr (veil.)
Flowerhead telysesstake i hvitt porselen finnes i to varianter, der begge koster 249,00 kr (veil.):
Telysestake (Ø: 12 cm) med hulldekorasjon utformet som blad- og blomsterhår. Telysestakesett á to stk. (H:
5 cm) med hulldekorasjon og påmalt, grått kvinneansikt.
Nyhetene er i butikk fra begynnelsen av mars.
Bilder og pressemeldinger kan lastes ned fra www.bjornwiinblad-denmark.no
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