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Vackra kulformiga vasnyheter
Bjørn Wiinblad är en av de mest kreativa och populära personerna i dansk konsthistoria, och i år gör den
charmiga mångkonstnären stor comeback både nationellt och internationellt. Bjørn Wiinblad hade talang
för att skapa brukskonst som utstrålar livsglädje ur vartenda streck på den utsmyckade keramiken. Det
gäller också vårens nyhet, kulvaserna, som Bjørn Wiinblad Denmark nu lanserar. Självklart med samma
skälmska ögon och särpräglade näsor som vi känner igen från Bjørn Wiinblads klassiska produkter. Vaserna
flirtar sött med säsongens blommor, men den skulpturala formen fungerar även som konstföremål överallt
i hemmet.

Bjørn Wiinblad är framförallt känd för sina karaktäristiska kvinnofigurer med uttrycksfulla ögon och spetsiga
näsor. Som konstnär stack Bjørn Wiinblad också själv fram näsan i sin tids ledande konstnärskretsar. När
skandinaviska formgivare under 1950- och 60-talen hyllade minimalismen och den enkla, vita formen var han
maximalist med en outsinlig kärlek till färgerna. Samtidigt ägnade sig Bjørn Wiinblad även åt att pynta stora
och små bruksföremål för att göra vardagen lite mer sprudlande. Det gjorde han främst genom sin keramik
som utgör ett paradis av oemotståndlig design för bord och hem. Däribland kulvaserna som har blivit riktiga
designikoner och som Bjørn Wiinblad Denmark nu lanserar i uppdaterad utgåva, anpassade efter modern
formgivning samtidigt som Wiinblads originalskiss syns i den handmålade dekorationen.

Modern flowerpower
Bjørn Wiinblads formgivning kallas ofta flowerpower-inspirerad, och det tar Bjørn Wiinblad Denmark fasta
på i och med lanseringen av kulvaserna. Vårnyheterna Mie, Fie, Rie och Sofie är skapade för blommor och var
och en ger både sköra tulpaner och enskilda stjälkar av gerbera, orkidé och solros en vacker inramning.
Vasernas starka, böjda halsar ger bra stöd till blomstjälkarna, och när man har blommor i vasen fungerar
halsarna även som en finurlig detalj i designen, eftersom det nästan ser ut som om de poetiska
kvinnoansiktena har blommor i håret.
Kulvaserna finns i fyra olika motiv: ”Småflickorna” Mie, Fie och Rie på bara 10,5 cm med dekoration i
trendfärgerna rosa, grått och blått samt storasyster Sofie på 20 cm, som håller ett vakande öga över hela
flocken och har en diskret och mild ljusblå färg.
Bjørn Wiinblads kulvaser är tillverkade i vitt porslin med handmålad dekoration och kostar:





Mie (H: 10,5 cm), grå, kostar 199 SEK (rek. pris)
Fie (H: 10,5 cm), blå, kostar 199 SEK (rek. pris)
Rie (H: 10,5 cm), rosa, kostar 199 SEK (rek. pris)
Sofie (H: 20 cm), ljusblå, kostar 649 SEK (rek. pris)

Nyheterna 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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