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Nya figurer från Bjørn Wiinblad
Just nu har maximalismen medvind på designområdet med djärva färger, mönster och strukturer, vilket är
helt i Bjørn Wiinblads anda. Under sina år som konstnär gick Wiinblad alltid sin egen väg utan att låta sig
påverkas av tidens dominerande strömningar. Därför kommer det kanske inte som en överraskning att
Bjørn Wiinblad Denmark nu testar ett nytt uttryck, som tar ett steg bort från just maximalismen. I höst
lanserar varumärket en serie med omålat vitt porslin som nytolkar Wiinblads världsberömda figurer ”De
fyra årstiderna” som låter åskådaren och porslinets uttryck berätta sin egen historia.

Årets gång och årstidsväxlingarna hör precis som kvinnorna med mandelformade ögon till Bjørn Wiinblads
mest älskade motiv. Likt ingen annan kunde han illustrera glädjen i de olika månaderna och årstiderna. De
poetiska årstidstallrikarna har också gjort comeback inom modern inredning. Bjørn Wiinblad Denmark firar i
år att mångkonstnären skulle ha fyllt 100 år, och nu är det dags för figurerna. Vi lanserar ett av Wiinblads
mest populära verk – De fyra årstiderna. Till skillnad från de målade originalen är de fyra väderkvinnorna vår,
sommar, höst och vinter helt klädda i vitt, så här är det upp till betraktaren att färglägga årstiden.
Ett skulpturellt statement
Skulpturer, byster och figurer står högt i kurs just nu inom inredning till hemmet. Ett par väl utvalda detaljer,
en hög med coffee table books och en enda figur räcker för att skapa rätt collagestämning på sideboardet, i
bokhyllan eller på hörnet av arbetsbordet. Med nytolkningen av De Fyra Årstiderna träffar Bjørn Wiinblad

Denmark helt rätt för den här trenden. Figurernas omålade yta ger inredningen en vintagekänsla, samtidigt
som det matta porslinet passar bra ihop med tidens många marmor- och blanklackerade ytor.
Figurerna i kollektionen representerar var sin årstid, och detaljerna i formgivningen träder fram ännu
tydligare på det enfärgade porslinet som verkligen andas konsthantverk. Varje figur är formstöpt och
detaljerna har sedan handmålats, vilket ger en unik känsla – och Wiinblads kvinnor har också en helt egen
charm och personligt uttryck. Alla som är födda på hösten har nog svårt att stå emot figurens sofistikerade
försök att behålla hatten på i oktoberblåsten, medan fröken Vinter är graciös och ordentligt klädd för de
nordiska minusgraderna.
De fyra årstiderna finns i varianterna vår (H: 19 cm), sommar (17 cm), höst (18 cm) och vinter (19 cm) och
kostar 399,00 SEK per styck (rekommenderat pris).
Nyheterna finns i butik från mitten av september.
Bilder och pressmeddelanden kan laddas ned från www.bjornwiinblad-denmark.se
Information om närmaste återförsäljare finns på tel. +45 45 88 66 33
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