Pressmeddelande hösten 2017

Tusen och en natt i höst
När Bjørn Wiinblad Denmark i våras lanserade porslinsserien Gobelin presenterade varumärket samtidigt
en mindre känd sida av den berömde multikonstnärens talanger: gobelängerna. Med avstamp i de
överdådiga, vävda mattorna är Gobelin-seriens motiv mer trenddrivna än övriga produkter i sortimentet.
Bjørn Wiinblads förkärlek för textilier, geometriska figurer och gulddetaljer passar ju perfekt in i dagens
inredningsmode. I höst kompletteras Gobelin med två nya produkter, cylindervasen och kruset, som båda
redan är välbekanta i Bjørn Wiinblads värld, och var för sig skänker en känsla av funktionell glamour till
inredningen.

Det har aldrig känts konstigt att duka med Bjørn Wiinblads produkter. Varken under hans egen livstid eller
nu, när Bjørn Wiinblad Denmark framgångsrikt har gett nytt liv åt hans originalskisser och omtolkat dem i
moderna bruksföremål. Som maximalist var Bjørn Wiinblad nämligen förtjust i att låta fantasin och motivet
breda ut sig över hela ytan. Säsongens nyheter i serien Gobelin är självklart inget undantag, utan de är fulla
av berättarglädje med ett starkt, expressivt uttryck.
Kvinnoansiktet är ett centralt motiv i Bjørn Wiinblads konst, och så även i Gobelin-designen. Med sina
särpräglade, mandelformade ögon kastar hon förföriska blickar på åskådaren, vare sig hon pryder den

blomvänliga cylindervasen som är perfekt att samla stjälkar i, eller det rymliga, höga kruset som är utmärkt
att servera te ur. Romberna är också centrala i Wiinblads kompositioner och är nu trendiga som aldrig förr.
Inte minst när de färgläggs med mjuka pasteller och mättade gröna och mörka nyanser, som med fina
gulddetaljer utstrålar orientalisk magi och gör att båda nyheterna passar perfekt till julen som snart står på
tröskeln.
I Gobelin-serien finns redan fat, skål och kanna, vilket ger otaliga möjligheter att duka med Wiinblad och ger
den mörka årstiden en stämning som i Tusen och en natt.
Bjørn Wiinblad Gobelin cylindervas (H: 18 cm) i blankglaserat porslin med gobelängmotiv och bladguld kostar
599 SEK (rek. pris).
Bjørn Wiinblad Gobelin krus (H: 10 cm) i blankglaserat porslin med gobelängmotiv och bladguld kostar 199
SEK (rek. pris).
Nyheterna finns i handeln från början av september.
Bilder och pressmeddelanden kan laddas ner från www.bjornwiinblad-denmark.se
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