Pressemelding høsten 2018

Ny kunst fra Bjørn Wiinblad
Akkurat nå er det maksimalismen som preger designscenen, både hjemme og internasjonalt, og det skal
være farger, mønstre og teksturer, nøyaktig slik Bjørn Wiinblad alltid har gjort det. Gjennom sitt lange
kunstneriske virke gikk Wiinblad sine egne veier uten å følge tidens dominerende stilretninger. Derfor er
det ikke overraskende at Bjørn Wiinblad Denmark nå prøver krefter med et nytt uttrykk som tar en
avstikker fra nettopp maksimalismen. Høsten 2018 introduserer merket derfor en serie i umalt, hvitt
porselen som gjentolker Wiinblads verdensberømte figuriner ”De Fire Årstider” og overlater
fortellerkunsten til bivåneren og porselenets intense uttrykk.

Årets gang og årstidenes ulike faser hører, i likhet med kvinnene med de mandelformede øynene, til blant
Bjørn Wiinblads foretrukne motiver. Han mestrer som ingen annen kunsten å iscenesette sjarmen ved de
enkelte månedene og de forskjellige årstidene, og senest har de poetiske årstidstallerkenene gjort comeback
i den moderne boligen. Nå er det blitt figurenes tur, når Bjørn Wiinblad Denmark denne høsten markerer
multikunstnerens 100-års fødselsdag med lanseringen av et av Wiinblads mest ikoniske design – De Fire
Årstider. I motsetning til de opprinnelige maleriene er de fire værfrøknene Vår, Sommer, Høst og Vinter kledd
helt i hvitt, så det er opp til fantasien hos den enkelte å fargelegge årstiden.
Skulpturelt statement
Skulpturer, byster og figurer topper akkurat nå listen over de mest populære innredningsobjektene til
boligen. Her er noen få, velvalgte pyntegjenstander, en stabel bøker og en enkelt figur nok til å skape den

helt riktige collagestemningen på konsollbordet, i reolen eller på hjørnet av arbeidsbordet. Og med
nyfortolkningen av De Fire Årstider treffer Bjørn Wiinblad Denmark trenden godt. Figurenes rå, umalte
overflate gir på den måten innredningen et streif av vintage, samtidig med at det matte porselenet spiller
perfekt opp til tidens mange marmor- og blanklakkerte overflater.
Figurene i kolleksjonen representerer hver sin årstid, og detaljene i formgivningen kommer enda tydeligere
frem på det ensfargede porselenet, som stråler av kunstnerisk håndverk. Hver figur er støpt i form, og
detaljene har deretter blitt satt på for hånd, slik at hver figur blir tilnærmet unik. Hver av Wiinblads kvinner
har sin helt egen sjarm og sitt eget personlige uttrykk. Alle høstbarn vil for eksempel ha vanskeligheter med
å motstå figurens sofistikerte forsøk på å holde på hatten i den stri oktobervinden, mens Frøken Vinter
grasiøst har hendene i muffen og er helt riktig kledd til de nordiske kuldegradene.
De Fire Årstider finnes i variantene Vår (H: 19 cm), Sommer (17 cm), Høst (18 cm) og Vinter (19 cm) og koster
399,00 kr pr. stk. (veil.)
Nyhetene er tilgjengelig i butikk fra medio september.
Bilder og pressemeldinger kan lastes ned fra www.bjornwiinblad-denmark.no
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