Pressmeddelande hösten 2017

Pippi på ägg
För mångkonstnären Bjørn Wiinblad var tillvaron en fråga om poesi och estetik. Inget föremål var för litet
för att kunna förskönas. Tvärtom var Wiinblad mycket förtjust i att sätta sin prägel på vardagens minsta
bruksföremål, som på ett magiskt sätt omvandlades till brukskonst. Nu lanserar Bjørn Wiinblad Denmark
två nyheter, som kryddar och kvittrar vid matbordet: en äggkopp i form av småfåglar och ett salt- och
pepparset med blomstermotiv. Wiinblads välkända, blåvita värld kompletteras dessutom med en
karismatisk, bevingad ytterkruka som vattnas bakifrån, och liksom konstnären själv bryter mot
konventionerna.

Både som konstnär och privat var Bjørn Wiinblad en person som helst gick sina egna vägar och som gärna
hyllade estetiken och upplevelsen i både stort och smått. Det gjorde Bjørn Wiinblad till en av de mest
populära och bästsäljande danska konstnärerna under sin livstid, och i dag står hans flamboyanta och
levnadsglada motiv åter i hög kurs, när de får en plats på modern bruksdesign av Bjørn Wiinblad Denmark.
Bjørn Wiinblads enorma produktion uppstod inte för att han som konstnär inte själv kunde salta sitt ägg, utan
för att Wiinblad helt enkelt inte kunde låta bli att dekorera och låta fantasin löpa fritt på alla föremål han
kom i kontakt med. Fåglarna, liksom kvinnoansiktet, återkommer ständigt som motiv, och med fantasirik

fjäderprakt, mjukt böljande vingar och spetsig näbb finns de överallt i Wiinblads konst. Även 2017 då höstens
nya äggkopp, salt- och pepparset samt ytterkrukor inspireras av Wiinblads fascination för fåglar och samtidigt
är fulla av funktion.
Fåglar framifrån och bakifrån
Liksom ljusstaken är äggkoppen ett måste i den moderna inredningen, och det är svårt att låta bli att byta ut
och lägga till nya. Kanske är det något eggande över miniformatet, som gärna utsmyckas med färger och
mönster som matchar den senaste dukningstrenden eller färgerna i köket. Oavsett vad som ligger bakom får
Wiinblads fans goda nyheter när säsongens rundade koppar med fågelmotiv nu landar på tallriken i vitt
porslin med ikoniskt blå motiv, fulla av god smak med chansen att krydda morgonägget på matchande vis.
Samtidigt som äggkoppen lanseras nämligen ett salt- och pepparset med klassisk form. Här finns
blomsterrankor och en enkel sparv på en kvist som sätter pricken över i på morgonritualerna och säkrar
fågelsången även den mörkaste vinterdag.
Under den mörka årstiden är gröna växter också ett måste inomhus. Både på fönsterbrädan och på bordet,
där suckulenter, kaktusar och exotiska små ormbunkar lyser upp hemmet och skapar en frodig, trendig
atmosfär. Då passar höstens nya ytterkrukor perfekt. Fågelkrukan som är 16 cm i omkrets är nämligen
tillräckligt stor för att ge ett markant intryck utan att dominera inredningen, och dessutom går den finurliga
designen bara inte att motstå. Ytterkrukan formligen utstrålar Wiinbladsk känsla, från porslinsnäbben till
stjärtfjädrarna. Dessutom har den en skönt skev personlighet, vars extra designdetaljer gör att det blir lättast
att vattna bakifrån där fågelns öppna stjärt fylls med vatten och bokstavligt talat låter hemmet blomstra.
Bjørn Wiinblad Denmark äggkopp (H: 4,5 cm) kostar 279 SEK (rek. pris) för ett set med två stycken.
Bjørn Wiinblad Denmark salt- och pepparset (H: 6 cm) kostar 199 SEK (rek. pris).
Bjørn Wiinblad Denmark ytterkruka (Ø: 16 cm) kostar 499 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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