Pressemelding høsten 2015

Maksimalistiske metaller
Da Bjørn Wiinblad-merket i fjor gjenoppsto i ny og tidsriktig utgave, betydde det samtidig en
tilbakekomst for ”maksimalismen” i dansk design. Bjørn Wiinblads eventyrlige motiver hyller det
overdådige og ekstravagante i hverdagens bruksgjenstander, og her er metallene ikke til å komme
utenom akkurat nå. Derfor introduserer Bjørn Wiinblad Denmark denne høsten en hel kolleksjon av
krukker med lokk, lysestaker og vaser med sølv- og gullmotiv som er dedikert til dagens store trend, men
samtidig forblir tro mot designarven.

Som kunstner var Bjørn Wiinblad et multitalent som satte sin verdensberømte strek på alt fra keramikk til
teaterkulisser og gobeliner. Hans mål var å ”Gi mennesker glede”. Og det er nesten umulig å ikke la seg
smitte av livsgleden bak de sirlig dekorerte blomstene, fuglene og frodige figurene, som utgjør Wiinblads
DNA, og som gjør hans stil nesten orientalsk i uttrykket. Her gjelder definitivt ikke less is more, for Wiinblad
var også glad i å utfolde seg fullt med fargene. Blå, grønn, gul – hele paletten var i bruk, inkludert de
forgylte tonene, som Wiinblad hentet inspirasjon til i Østen, og som akkurat nå er populært i interiørmoten.
Denne høsten setter Bjørn Wiinblad Denmark fokus på en ny form for maksimalisme, når merket
presenterer en rekke nyheter med metalldekorasjon i gull og sølv på hvit porselen. Til tross for deres
overdådige natur tilfører metallene en ny enkelhet til Wiinblads velkjente strek som trer skarpt og grafisk
frem på den hvite bakgrunnen, og gjør sesongens nye krukker med lokk, vaser og lysestaker til "statement
pieces" i det moderne interiøret.

Aladdins hule og moderne julestue
Det er enkelt å innrede med metaller i den skandinaviske boligen, der hvite flater, naturmaterialer og enkle
linjer gir stor effekt til små, velvalgte innslag. Med en eller flere Rosalinde-lysestaker med sølvmotiv i
vinduskarmen holdes stilen klassisk, kjølig og ny-nordisk. En romslig, gulldekorert Rosalinde-vase på
spisebordet tilfører rommet et streif av varme og assosiasjoner til ”Aladdins hule”. Krukkene med lokk,
Mascarade, Aida og Narcisse, kan brukes overalt hvor det er bruk for dekorativ oppbevaring av smykker og
nips, og finnes i både gull og sølv. Alt ligger til rette for å mikse metaller og størrelser til et ekstravagant
tablå.
De metalliske dekorasjonene frir naturligvis også til designelskerens jul. Gull- og sølvmotivene passer
perfekt inn i den klassiske julen og man kan lett skape følelsen av en moderne «julestue» med krokete
greiner i vasen, tente lys i stakene og antikke glasskuler under åpent lokk i krukkene.
Høstens Wiinblad-nyheter er alle utført i ren hvit porselen og vil være i butikken fra medio august 2015.
Kolleksjonen utgjør:







Rosalinde, lysestake (H: 17 cm) med sølvmotiv – pris 499,00 kr (veil.).
Felicia, lysestake (H: 19,5 cm) med gullmotiv – pris 499,00 kr (veil.).
Rosalinde, vase (H: 26 cm) med gull- eller sølvmotiv – pris 1.399,00 kr (veil.).
Mascarade krukke med lokk (Ø: 16 cm), med gull- eller sølvmotiv – pris 499,00 kr (veil.).
Aida krukke med lokk (Ø: 12 cm), med gull- eller sølvmotiv – pris 449,00 kr (veil.).
Narcisse krukke med lokk (Ø: 8 cm), med gull- eller sølvmotiv – pris 299,00 kr (veil.).

Som et ekstra tillegg til metalluniverset finnes Rosalinde-vasen også i svart til 999,00 kr (veil.).
Finn nærmeste forhandler ved å ringe +47 21 51 81 65
Les mer på www.bjornwiinblad-denmark.no
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