Pressemelding høsten 2015

Porselensplatten er på pletten igjen
Porselensplattene med poetiske årstidsmotiver og den blå signaturfargen er viktige elementer i Bjørn
Wiinblads kunstneriske DNA, og begge er mer aktuelle enn noensinne. Denne høsten gjør
porselensplatten nemlig et sterkt comeback når Bjørn Wiinblad Denmark lanserer en serie fargerike
ovale platter med forskjellige motiver til vegg og bord. De funksjonelle plattene suppleres av en trio nye
krus og termokopper som føyer støvete og duse blåtoner til Wiinblads magisk-moderne univers.

Akkurat nå preger retrostilen både mote- og interiørverdenen. Designerne skuer tilbake til 70-tallets
blomsterbarn, og tolker den flamboyante bohemstilen i et nytt og strammere uttrykk. Det har resultert i et
comeback for porselensplatten, som etter årtier i glemmeboken er populær igjen, som både
bruksgjenstand og kunstgjenstand. Gamle platter blandes med moderne bilderammer til en personlig,
sjarmerende bildevegg. Men fra denne høsten trenger du ikke lengre lete på loppemarkeder og
antikvitetsbutikker etter de ettertraktede plattene; Bjørn Wiinblad Denmark lanserer hele åtte forskjellige
små ”kunstverk”, samt tre nye uunnværlige krus og termokopper.

Still got the blues …
Bjørn Wiinblads bolig og fungerende verksted i Lyngby nord for København er kjent som Det Blå Hus, og det
er helt klart ingen tilfeldighet. Bjørn Wiinblad elsket blått i alle nyanser, og samlet hele livet på blått
porselen, til inspirasjon til sin egen kunst og til glede og skjønnhet i hverdagen. Når Bjørn Wiinblad
Denmark denne høsten føyer en ny støvet blåfarge til porselenspaletten, er det derfor helt på linje med
mesterens egen filosofi – og i tråd med den moderne fargeskalaen som i stadig høyere grad går mot de
delikate, duse tonene. Den støvete blåfargen finnes på den ene av sesongens nye porselensplatter, som alle
har motiv av forelskede par, i pakt med naturen. Plattene tilfører en stemning av moderne folklore overalt
hvor de brukes: På kjøkkenet til små uhøytidelige serveringer, på middagsbordet til sideservering og
dessert, som underlag til nips og småplanter i boligen eller som oppheng på veggen. I toppen på de ovale
plattene er et hull i porselenet, som kan brukes til oppheng ─ i en tidsriktig skinnsnor eller rett på en krok i
veggen.
Den støvete blå fargenyheten går også igjen på sesongens mest håndfaste nyhet: En liten serie krus og
termokopper som ligger godt i hånden, med motiv av Wiinblads karakteristiske kvinneansikt, som fort får
bein å gå på til hverdags. Rosalinde-kruset, som er det eneste med hank, passer til morgente og
kveldskaffe, hvor ett godt tilberedt krus er nok. Termokoppene Felicia og Celicia har et utall muligheter fra
varme drikker til vann, saft og servering av snacks. De nye termokoppene kan også stå og sjarmere i
vinduskarmen, med krydderurter og småblomster i. På en så enkel og dekorativ måte skapes den helt
riktige Wiinbladske flowerpower-stemningen på det moderne kjøkkenet.
Wiinblad ovale porselensplatter (H: 19 cm, B: 15 cm) finnes i fem forskjellige farger med fire forskjellige
motiver og koster 199,00 kr (veil.).
Wiinblad krus og termokopper i fargen støvet blå finnes med motivene Rosalinde (krus 35 cl), Felicia
(termokopp 25 cl) og Celicia (termokopp 31 cl) og koster hhv. 169,00, 219,00 og 249,00 kr (veil.).
Alle nyhetene fås i butikken fra medio august 2015.
Finn nærmeste forhandler ved å ringe +47 21 51 81 65
Les mer på www.bjornwiinblad-denmark.no
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