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Tekstiler i takt med tiden
Bjørn Wiinblad er for tiden her, der og overalt. Gamle originaldeler blandes med moderne nylanseringer.
En aktuell utstilling på Kunstmuseet Arken hyller akkurat nå den talentfulle multikunstnerens mange
fasetter og kreative plattformer, inkludert scenografien som sto Wiinblads hjerte nær og forvandlet hans
eventyrlige strek til overdådige kostymer. Denne høsten lar Bjørn Wiinblad Denmark teppet falle for et
helt nytt tekstilunivers, med referanser til Wiinblads sceneglede og som gjør hverdagens mange myke
bruksgjenstander, som kjøkkenhåndklær og voksduk, til humørgivende designinnslag.

Det er ofte vanskelig å sette kreative mennesker i bås. Det gjelder også innen dansk design, hvor selv de
største koryfeene som Arne Jacobsen til Kay Bojesen kan være vanskelige å kategorisere i sine arbeider,
som inkluderer alt fra bygningsverk til møbler, klokker, tre og sølvtøy. Det samme gjelder for Bjørn
Wiinblad, som de siste årene har gjort et voldsomt comeback. Ikke bare som keramiker, men som
multikunstner med massevis av felter å utforske. Med sine enorme produktivitet og skaperglede kunne
Wiinblad nemlig ikke la være å utsmykke omgivelsene rundt seg, og ingenting var for stort eller smått: Fra
gigantiske gobeliner til fyrstikkesker. Så når Bjørn Wiinblad Denmark i år utvider merkets moderne
Wiinblad-fortolkning til enda en kategori, tekstilene, ligger det i direkte forlengelse av Wiinblads eget
kunstnerunivers, og gjør det samtidig enkelt for både nye og gamle fans å gå inn i Bjørn Wiinblads verden
med nøyaktig den dosen som passer den enkelte. Fra papirservietter til porselensprodukter.

Til bords med Bjørn
Bjørn Wiinblad elsket å ha mennesker rundt seg, og ingenting var overlatt til tilfeldighetene når
gjestebordet ble dekket. Hver middagsgjest fikk sitt eget, håndmalte bordkort, og borddekkingen var, som
Wiinblad selv, overdådig og inspirerende. Helt den samme opplevelsen er det vanskelig for de fleste å
skape rundt bordet. Spesielt i hverdagen, hvor funksjonaliteten og travelheten ofte hersker, men med Bjørn
Wiinblad Denmarks nye tekstilkolleksjon er det nå hjelp å få for alle som har lyst på et snev av fargerik magi
før, under og etter måltidet.
Kolleksjonen er skapt for kjøkkenet og bordet, og rommer alt det vi har for hånden under matlaging,
servering og opprydding. Borddekkingen tas til nye høyder med dekorative bordbrikker med korkbunn, som
brer Wiinblads velkjente motivverden utover bordet og enkelt kan rengjøres med en fuktig klut etter bruk.
Samme funksjonalitet og motiv finnes i seriens akrylduk med antiskli som selges som metervare, og som i
en håndvending dekker bordet som duk til en middag i moderne retrostil. I kjøkkenet blir matlagingen
ekstra pen og praktisk med forkle; grillvott og grytekluter i trykt bomull, som elegant tar rettene fra ovn til
bord og med en matchende brødpose med vattering, som holder minibaguetter, rundstykker og
hjemmebakte boller lune. 3-lags papirservietter med Wiinblad-motiver i mini-mosaikk setter prikken over ien på det veldekkede bordet, og er som de andre delene i kolleksjonen den perfekte gaven til den
designglade verten og vertinnen.
I serien finnes også et ensfarget svart kokkeforkle med Bjørn Wiinblads lekne og livsglade signatur som et
markant, maskulint motiv. Forkleet er tiltenkt gastromannen som har alt, og som foretrekker en mer diskré
Wiinblad-hyllest over komfyren.
Wiinblads tekstilkolleksjon inneholder:
Dekkeserviett med korkbunn (29 cm x 40 cm) i fargene mørkegrå, blå og rød – 99,00 kr (veil.).
Kjøkkenhåndkle i 100 % bomull (50 cm x 70 cm) i fargene mørkegrå, blå og rød – 89,00 kr (veil.).
Servietter (40 cm x 40 cm), 3-lags, i fargene mørkegrå, blå og rød – 59,00 kr (veil.).
Brødpose i 100% bomull i fargene mørkegrå, blå og rød – 269,00 kr (veil.).
Grillvott i 100% bomull i fargene mørkegrå, blå og rød – 179,00 kr (veil.).
Gryteklut i 100% bomull (22 cm x 22 cm) i fargene mørkegrå, blå og rød – 179,00 kr (veil.) for sett med to.
Forkle i 100% bomull (onesize) i fargene mørkegrå, blå og rød – 249,00 kr (veil.).
Kokkeforkle med Wiinblad-signatur i 100 % svart bomull (onesize) – 249,00 kr (veil.).
Metervare, akrylduk med sklisikker bakside i fargene mørkegrå, blå og rød – 229,00 kr (veil.) per meter.
Nyhetene er i butikkene fra starten av september 2015.
Finn nærmeste forhandler ved å ringe +47 21 51 81 65
Les mer på www.bjornwiinblad-denmark.no
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