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Cylindrisk charm
Cylindervasen och bordsfatet är två av Bjørn Wiinblads signaturprodukter. Under sitt liv satte han olika
motiv och färger på just denna design. De runda formerna passar nämligen perfekt till Bjørn Wiinblads
fantasifulla skisser, som får massor av utrymme att virvla runt i fatets botten och upp längs vasens sidor.
Nu skriver Bjørn Wiinblad Denmark vidare på berättelsen om Danmarks stora mångkonstnär genom att
lansera två nya bordsfat, två cylindervaser och en ljuslykta som hyllar Bjørn Wiinblads klassiska design och
ger den ett modernt uttryck.

Bjørn Wiinblads motiv kretsade kring en kvinna. Med sina karakteristiska skisser skildrar han kvinnan både
med porträtt och i helfigur, och alltid med en detaljrikedom som lyfter motivet och gör henne till mer än en
dekoration – en liten historia. Här finns en mängd av hårprakt, flora, fauna och färger eftersom Bjørn
Wiinblad tyckte om att fylla hela ytan och att ge motivet maximal effekt. Att han ofta använde sig av
cylinderformen är därför logiskt. Här finns inga skarpa hörn som bryter den mjuka skissen, och
cylinderformens faktiska ytor passar perfekt för att utveckla motivet och att göra designen till en upplevelse
från alla håll. Attraktiv design som också kännetecknar vårens nyheter från Bjørn Wiinblad Denmark:
cylindervaserna, bordsfaten och ljuslyktan.

Maximalism och multifunktion
Vårens ultimata nyhet för alla Bjørn Wiinblad-fantaster är bordsfaten Verona och Philippa. Tidigare fans
kommer att välkomna det multifunktionella serverings- och dekorationsfatet tillbaka till det moderna Bjørn
Wiinblad-universumet, medan nya fans för första gången får uppleva den dekorerade sidokanten som gör
Bjørn Wiinblads brukskonst till små konstverk både inuti och utanpå. Bordsfaten som finns i två olika storlekar
med olika motiv i trendfärgerna grå och rosa, gör förvaringen av småprylar på soffbordet dekorativ och passar
samtidigt bra för att servera frukostbröd på morgonen. De kan också användas för t.ex. godis eller sushi. Då
tillvaratas makirullarnas eleganta formspråk under serveringen vilket gör måltiden ännu läckrare.
Den grå färgen är ny i Bjørn Wiinblad-sortimentet. Den populära nyansen används i flera av vårens nyheter.
Både ljuslyktan Linette och cylindervasen Olympia finns i grått, vilket ger Bjørn Wiinblads klassiska skisser ett
stilrent intryck. När vasen och ljuslyktan används tillsammans får designen en skulpturliknande effekt, som
kan bli större eller mindre beroende på antalet ljuslyktor. De kan också användas med eller utan blommor
beroende på humör. Cylindervasen finns också med blått motiv och en lägre höjd, och heter då Lily.
Linette ljuslykta (H: 6 cm), grå, kostar 129 SEK (rek. pris)
Lily cylindervas (H: 18 cm), blå, kostar 499 SEK (rek. pris)
Olympia cylindervas (H: 24 cm), grå, kostar 999 SEK (rek. pris)
Verona bordsfat (Ø: 20 cm), rosa, kostar 499 SEK (rek. pris)
Philippa bordsfat (Ø: 24 cm), grå, kostar 649 SEK (rek. pris)
Nyheterna från Bjørn Wiinblad Denmark tillverkas i vitt porslin med handmålat motiv. De finns i butik från
början av mars 2016.
Information om närmaste återförsäljare finns på tel. +45 45 88 66 33
Läs mer på www.bjornwiinblad-denmark.se
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