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Wiinblad ser rött
Bjørn Wiinblad är för många synonymt med färgen blå, men den karismatiske multikonstnären hade en
mängd nyanser på paletten under hela sin produktion och livstid. Den här säsongen inleder Bjørn Wiinblad
Denmark ett nytt kapitel i historien om den populära maximalisten med introduktionen av en serie julpynt
och en julservis – och julen är naturligtvis också röd i Wiinblad-serien. Mot en bakgrund av kritvitt porslin
frestar kulor, julstrutar, hjärtan och klockor alla designälskare med fäbless för en klassisk jul med en
fabulerande twist, medan julservicen dukas upp med fyra delar som täcker högtidens alla behov.

Både professionellt och privat kunde Bjørn Wiinblad inte få nog av den blå nyansen och det är inte utan
anledning Bjørn Wiinblads konstnärshem och arbetsverkstad i Lyngby norr om Köpenhamn heter ”Det blå
hus”. Det var här Bjørn Wiinblad firade jul när han var i Danmark och som en hyllning till högtiden
introducerar Bjørn Wiinblad Denmark den här säsongen fyra julornament och en julservis i fyra delar som
placerar jul à la Wiinblad i ett modernt sammanhang i en originell mix av rysk folktradition och klassisk, dansk
jul.
Jul à la Wiinblad
Bjørn Wiinblad hämtade konstnärlig inspiration från många olika ställen. Hans förkärlek till gyllene och
ornamenterade drag går tillbaka till Orienten, medan ryska folksagor inspirerade honom till naivistiska
kärleksscener fulla av prunkande natur och överdådig natur och färgrik stämning. Härtill kan läggas den
danska julen med rikt snöfall och röda, varma färger, så är det bäddat för årets julnyheter. som extra
dekoration på den där speciella julklappen som förtjänar extra kärleksfull omsorg.

Traditionen trogen ska julen dock inte bara visas – den ska också ätas. Höstens nya julservis bäddar för en
ångande kopp te i decemberkylan, till brunchen och adventsmyset med allt som hör därtill. Servicens delar –
mugg, tallrik, portionsskål och serveringsskål – har en krans med dekadenta draperingar med romber,
guldkulor och anspråkslösa snöflingor som skapar julstämning tillsammans med julens delikatesser med
florsocker och färgsprakande apelsiner som är helt i Wiinblads anda.
Bjørn Wiinblad julpynt i vitt porslin med handmålade motiv består av fyra olika delar – julstrut, kula, klocka
och hjärta – och kostar 149 SEK (rek. pris)
Bjørn Wiinblads julservis i vitt porslin med handmålade motiv består av fyra delar: Julmugg (35 cl), jultallrik
(Ø: 20 cm), julskål (Ø: 16 cm) och julskål (Ø: 24 cm) kostar 199 SEK, 149 SEK, 249 SEK respektive 449 SEK (rek.
pris)
Nyheterna finns i butik från början av september 2016.
Läs mer på www.bjornwiinblad-denmark.se
Information om närmaste återförsäljare finns på tel. +45 45 88 66 33
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