Pressmeddelande hösten 2016

Hurricanes mot nya höjder
Bjørn Wiinblad kallas ofta ”multikonstnär”, och beteckningen är mitt i prick. Bjørn Wiinblad rörde sig
nämligen inte bara inom olika konstnärliga discipliner. Han arbetade också med alla möjliga typer av
material – textil, gobeläng, kakel och keramik – och skapade produkter som hittills bara varit kända av
inbitna fans och finsmakare. Det gäller inte minst den majestätiska Hurricane-staken i glas och silvermetall,
som Bjørn Wiinblad Denmark nu återlanserar inom design i tre olika höjder.

Bjørn Wiinblads signaturskiss är full av livsglädje och överdådiga scenarier – och det är ingen tillfällighet. Både
som konstnär och som privatperson var han livsnjutare ut i fingerspetsarna och älskade att ha människor
omkring sig som värd i konstnärshemmet ”Det blå hus” i Lyngby norr om Köpenhamn. Idag är Bjørn Wiinblads
middagsbjudningar legendariska. Inte på grund av den legendariska gästlistan, som omfattade allt från
presidenter till kända konstnärer och nära vänner, utan även på grund av den varma, intima stämning som
omgav gästerna kring bordet. Hemma hos Bjørn Wiinblad lystes nämligen matrummet upp med levande ljus,
och från och med i höst kan vi alla ta del av den världsberömda konstnärens ljusbelysning när Bjørn Wiinblad
Denmark lanserar den ikoniska Hurricane i tre höjder i kombinationen glas och silvermetall.

Efterfrågad design med blomsterinspiration
Med Hurricane-staken frångår Bjørn Wiinblad Denmark porslinet och ger sig in i en helt ny produktkategori,
vilket kommer att glädja många. Hurricane-staken är nämligen en sedan länge efterfrågad Wiinblad-design
som finns i stort antal i Det Blå Hus, och som Bjørn Wiinblad använde i många av sammanhang – som
fristående stakar, som armar på ljuskronor och som väggstakar. Oavsett funktionalitet är designen
densamma. Här griper långa blomsterblad kring glasets välvda form och gör designen både organisk och
originell, samtidigt som stakens nedre del lutar åt New England-stilen, som passar bra in i skandinavisk
inredning med sin blandning av silvermetall och naturmaterial som trä, lin och glas.
Den blomsterinspirerade Hurricane-designen finns i tre olika höjder i en utformning som är trogen originalet
och som kan användas två och två eller som en dekorativ och dynamisk trio av stakar med ett, två eller tre
konkava ”liv” på stjälken. Säsongens nya stakar bjuder naturligtvis också in till en ”candle lit dinner” – kanske
på årets sista kväll, när 2017 välkomnas på äkta Wiinblad-manér, med massor av levande ljus som
bordsdekoration och med champagne i glaset.
Bjørn Wiinblad Hurricane i glas och silvermetall finns i tre storlekar (H: 40 cm, 50 cm och 60 cm) och kostar
1299 SEK, 1399 SEK respektive 1499 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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