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Wiinblads vinterlandskap
Skandinavien är känt för simple living och för sin minimalistiska syn på design och inredning, men vid
juletid bor det en maximalist i de flesta. Då plockas pyntet fram – nytt som gammal – och myskänslan
infinner sig i takt med att hemmet kläs i julens färger tillsammans med guld, silver och silkesband. Nu har
vi goda nyheter till alla som gillar den moderna julen. Bjørn Wiinblad Denmark sätter nämligen ny
karismatisk kulör på en handfull klassiska julornament, värmeljuslyktor, en vas och en dekorationsskål och
gör årets jul till en glamorös grön begivenhet.

Bjørn Wiinblad var en pionjär inom dansk maximalism, och än idag är det bara ett fåtal som kan matcha hans
färg- och livsglädje. Ingen kan som Bjørn Wiinblad ge liv åt romantiska motiv och moderna folksagor utan att
gå över gränsen mellan vad som är konst och vad som är kitsch, vilket har gjort hans arbeten till eftertraktade
samlarobjekt bland designälskare. Det här gäller inte minst till jul, då en handfull klassiska julprydnader,
skapade av Wiinblad på 1970-talet, bara har varit tillgängliga som vintageartiklar – men det förändras nu.
Den här säsongen tittar nämligen Bjørn Wiinblad Denmark närmare på multikonstnärens låda med
julgranspynt och lanserar fyra nya julpynt, ett serveringsfat, en cylindervas och en värmeljuslykta i en skör
mintgrön nyans som ger precis de rätta retroreferenserna, samtidigt som de är som gjorda för dagens
populära, trendiga pastellfärger.
Poetiskt porslinspynt och adventsljusstake med häftig touch
Bjørn Wiinblads produktion var omfattande och sträckte sig över ett flertal kategorier, från scenkostymer till
keramik. Julen tar däremot inte mycket plats i hans portfölj, för Wiinblad ville – precis som idag – skapa
stämning genom de saker vi omger oss med i vardagen och blanda dem med enskilda, effektfulla inslag som

skapar ögonblicklig julstämning. Årets julnyheter från Bjørn Wiinblad Denmark är därför fullmatade med
klassisk julsymbolik och färgsättning. Överdådiga basunänglar i guld och silver spelar in julen med Wiinblads
klassiska former i pastellgrönt porslin. Lyktan kan användas till ljus, enskilda blomhuvuden, snacks och annan
servering under december, men är samtidigt en enkel och naivistiskt version av årets adventsljusstake, där
lyktor pyntade med enkla vita ljus, mossa och aromatiska eukalyptusblad får räkna ner mot julen i
fönsterkarmar och på soffbord.
Den naturromantiska stämningen hos lyktorna och julvasen fylld med gröna kvistar och fräscha
vinterblommor går också igen i årets julpynt i fyra klassiska former: Julstruten, kulan, klockan och hjärtat.
Pyntet passar till både granens gröna barr, nakna lärkgrenar och en sofistikerad servering av julens godis och
nötter som fyllning i julstrutar och hjärtan.
Bjørn Wiinblad Denmark julpynt i mintgrönt porslin med handmålade motiv består av fyra olika delar – strut,
kula, klocka och hjärta – och kostar 149 SEK per styck (rek. pris)
Bjørn Wiinblad Denmark julljuslykta (H: 6 cm), julvas (H: 18 cm) och juldekorationsskål (Ø: 24 cm) i mintgrönt
porslin med handmålat motiv koster 199 SEK, 599 SEK respektive 649 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
För mer information och bilder kontaktar du:
Geelmuyden Kiese:

Rosendahl Design Group A/S:

Julia Levander
Mobil +46 708 65 22 19
julia.levander@gknordic.com

Bente Fallinge
Mobil +45 25 16 07 61
bfa@rdg.dk

