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Wiinblad briljerar igen
I mer än fem årtionden har Bjørn Wiinblads design varit väl bekant för världen. Hans signatur – och
huvudmotivet på det mesta av hans konst – är de karismatiska kvinnoansiktena som med intensiva ögon
och praktfullt blomstrande hår lockar betraktaren mot Bjørn Wiinblads bohemiska brukskonst. Det gäller
även höstens vasnyhet, Felicia, som fått sitt namn efter en av multikonstnärens mest kända kvinnomotiv
– nu handmålad i guld som en frestelse för alla som gillar dagens metalltrend, samtidigt som den förstås
är given till jul.

Bjørn Wiinblad är känd för att ta det färgglada och maximalistiska till dansk design. Hans äventyrliga motiv
och fabulerande formgivning utgör en hyllning till det överdådiga och det extravaganta i vardagens
bruksföremål, och nu får vardagen till och med en extra dos guldstoft. I höst lanserar Bjørn Wiinblad Denmark
nämligen en av Danmarks mest populära designartiklar i sortimentet, Felicia-vasen, i nya, gyllene toner och i
en storlek som passar perfekt för både en blomsterbukett och till värdinnebuketten.
Felicia-motivet är en klassiker i Bjørn Wiinblads katalog, där hon breder ut sina vilda lockar och klädsamt
blossande kinder över allt från termomuggar till ljusstakar, brickor och vaser. Motivets färger täcker det
mesta av färgpaletten, och nu bekänner ”blomsterdamen” en ny kulör som tar det här kända motivet till nya,
nästan orientaliska höjder. Den eleganta, gyllene skissen på det kritvita porslinet ger dessutom vasen en

grafisk enkelhet som gör att den smälter in perfekt med säsongens övriga metaller och svartvita dekorationer
på en tablå som är överdådig samtidigt som den är enkel.
Även om metallerna har präglat heminredningen både höst och sommar, är trenden särskilt aktuell till jul.
Här har de flesta en förkärlek för guldets varma, överdådiga glöd, och med detta i åtanke bäddar Feliciavasen för en mängd dekorationsmöjligheter i december.
Felicia vasnyhet (H: 18 cm) är precis som övriga Wiinblad-produkter tillverkad i rent vitt porslin med
handmålat guldmotiv och kostar 649 SEK (rek. pris).
Vasen 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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