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Sylindrisk sjarm
Sylindervasen og skålen er to av Bjørn Wiinblads signaturprodukter. Gjennom hele karrieren satte han
forskjellige motiver og farger på nettopp disse designene som passer perfekt til Bjørn Wiinblads lekne
mønstre som får massevis av plass å boltre seg på, i bunnen av skålen, og opp langs sidene på vasen. Nå
skriver Bjørn Wiinblad Denmark videre på fortellingen om Danmarks store multikunstner og lanserer to
nye skåler, to sylindervaser og en telysestake som alle har Bjørn Wiinblads klassiske design med en
moderne tvist.

Bjørn Wiinblads motiver dreide seg ofte om kvinnen. Med sin karakteristiske strek skildrer han både kvinnen
som portrett og i helfigur, og alltid med en detaljrikdom som løfter motivet og gjør det til en liten historie
fremfor bare en dekorasjon. Her er en skog av hårprakt, flora, fauna og farger, for Bjørn Wiinblad likte å fylle
hele flaten og åpne maksimalt for motivets virkemidler. At han ofte foretrakk den sylindriske formgivningen,
er derfor logisk. Her er ingen skarpe hjørner som bryter den myke streken, og sylinderformens reelle flater
egner seg perfekt til å folde ut motivet og gjøre designen til en opplevelse fra alle kanter. En attraktiv
designdetalj som også kjennetegner vårens nyheter fra Bjørn Wiinblad Denmark; sylindervasene, skålene og
telysestaken.

Maksimalisme og multifunksjon
Vårens store nyhet til alle tilhengere av Bjørn Wiinblad er skålene Verona og Philippa. Gamle fans vil hilse
den multifunksjonelle serverings- og pynteskålen varmt velkommen tilbake i det moderne Bjørn Wiinbladuniverset, mens nye fans for første gang vil oppleve den dekorerte sidekanten som gjør Bjørn Wiinblads
artikler til små kunstverk både innvendig og utvendig. Skålene, som fås i to forskjellige størrelser med hvert
sitt motiv i trendfargene grå og rosa, åpner for dekorativ oppbevaring av smånips midt på stuebordet. De
egner seg også til servering av alt fra croissanter, til godteri og for eksempel sushi, der maki-rullenes vakre
formspråk gjentas under serveringen og gjør måltidet enda mer innbydende.
Fargen grå er ny i Bjørn Wiinblad-sortimentet. Den populære nyansen brukes på flere av vårens nyheter, som
telysestaken Linette og sylindervasen Olympia. Når vasen og telysestaken brukes sammen, oppnår designen
en nesten skulpturell effekt som kan bygges ut og snevres inn avhengig av antallet lysestaker, samt brukes
med eller uten blomster avhengig av humøret. Sylindervasen fås også med blått motiv i en mindre utgave,
Lily.
Linette telysestake (H: 6 cm), grå, koster 129 kr (veil.).
Lily sylindervase (H: 18 cm), blå, koster 499 kr (veil.).
Olympia sylindervase (H: 24 cm), grå, koster 999 kr (veil.).
Verona skål (Ø: 20 cm), rosa, koster 499 kr (veil.).
Philippa skål (Ø: 24 cm), grå, koster 649 kr (veil.).
Nyhetene fra Bjørn Wiinblad Denmark er laget i hvitt porselen med håndapplikerte motiver, og er i butikkene
fra starten av mars 2016.
Les mer på www.bjornwiinblad-denmark.no
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