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Ljus i lökkrukan
När Bjørn Wiinblad Denmark lanserade det karismatiska ”Blomsterhuvudet” förra året innebar det ett steg
i en mer minimalistisk riktning för Bjørn Wiinblads välkända värld. Ett par enkla blomsterstjälkar
nedstuckna i huvudets hålmönster räcker nämligen för att skapa illusionen av frodig blomsterkonst, och
med tanke på blomsterhuvudets enorma popularitet går Bjørn Wiinblad Denmark nu vidare med detta
designexperiment. Denna vår är det dags att nytolka en annan av vardagens klassiska bruksföremål –
ljuslyktan, som med forminspiration från Bjørn Wiinblads ikoniska lökkrukor och hålmönster från
blomsterhuvudet inspirerar till ljusfest både inom- och utomhus, och kompletteras av olika
värmeljusstakar med flowerpower-effekt.

Bjørn Wiinblad arbetade hela livet utifrån det konstnärliga mantrat att inget föremål var för oansenligt eller
oglamoröst för att dekorera eller försköna. För honom var tillgängligheten densamma, oavsett om uppdraget
gällde kakburkar, affischkonst eller porslin till shahen av Persien – och den demokratiska
designtillgängligheten innebär att en av de mest välkända och eftertraktade formgivningarna av Bjørn
Wiinblad idag är lökkrukan. Ursprungligen är lökkrukan en av kökets förbisedda vardagshjältar som stänger
ute ljuset och håller löken fräsch, men i Bjørn Wiinblads tolkning bjuder lökkrukan in till helt andra, upphöjda
syften med sin slanka, orientaliska hals och konstnärliga utsmyckning, som har gjort den till ett eftertraktat
samlarobjekt. Med detta i åtanke lanserar Bjørn Wiinblad Denmark nu en ny variant för 2018; ljuslyktan, som
utgår från lökkrukans arketypiska formspråk, men som i motsats till originalet fyller omgivningen med ljus
genom fint utskurna blomsterreliefer.

Fylld med ljus istället för lök
Det är bokstavligt talat en ljus idé att konvertera Bjørn Wiinblads ikoniska lökkrukor till ljuslyktor – och han
skulle utan tvekan ha hållit med. Själv höll han ofta middagar i enbart skenet av levande ljus, och med vårens
nya lyktor finns det stora möjligheter att lysa upp rummet både inomhus och utomhus. Ljuslyktorna finns
nämligen i två olika storlekar för blockljus resp. värmeljus och de är perfekta att ställa i dekorativa grupper
som skickar ut ljusstrålarna i rummet i ett vackert ljusspel. Den största ljuslyktan består av två delar, där
överdelen lyfts av när blockljuset ska tändas, och både den lilla och den stora ”löklyktan” är dekorerade med
grå blommönster och utskurna, stiliserade blommor som gör designen modern och grafisk.
Till vårens blommiga ljusfest hör dessutom ännu en liten nyhet – Flowerhead värmeljusstake. Flowerheaddesignen finns i två olika utgåvor och är precis som sin systerdesign översållad med ett hålmönster av
blommor och blad. Dekorationerna kommer från Bjørn Wiinblads typiska illustrationer av kvinnor med
mandelformade ögon och fantasifulla, blombeströdda frisyrer, och som en hyllning till Bjørn Wiinblads
typiska design är den minsta Flowerhead-ljusstaken utsmyckad med ett kvinnoansikte som ler underfundigt
medan ljuset och trivseln sprider sig runt bordet.
Bjørn Wiinblad ljuslykta i vitt porslin med grått motiv finns i två storlekar (H: 13 cm och 22 cm) och kostar
SEK 299,00 cm resp. SEK 499,00 (rek. pris)
Flowerhead värmeljusstake i vitt porslin finns i två varianter som båda kostar SEK 249,00 (rek. pris):
Värmeljusstake (Ø: 12 cm) med håldekorationer utformade som blad- och blomsterhår.
Värmeljusstake, set om två st. (H: 5 cm) med håldekoration och målat kvinnoansikte i grått.
Nyheterna finns i handeln från början av mars.
Bilder och pressmeddelanden kan laddas ner från www.bjornwiinblad-denmark.se
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