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Keramiske lyspunkter

Lysestagen er et moderne brugsobjekt, som de fleste af os har rigeligt af derhjemme. Alligevel finder vi
altid plads til en mere, for intet hygger som levende lys - sommer og vinter. Denne sommer griber Bjørn
Wiinblad Denmark fat i den udødelige lysestage og udvider keramikuniverset med to nye stagedesign.
Dekorationen hentes i Wiinblads originale motivkreds, mens formsproget er minimalistisk og moderne.
Bjørn Wiinblad var på alle måder en ægte multikunstner. Som keramiker, maler og scenograf mestrede han
adskillige kunstneriske discipliner, men han holdt også af at raffinere de objekter, han omgav sig med til
daglig. Middagsgæster i kunstnerboligen ”Det Blå Hus” i Lyngby blev således altid budt velkommen med
personlige bordkort i keramik, og hvert år til påske skabte Bjørn Wiinblad et påskeæg, som han forærede til
særligt udvalgte relationer.
Denne sommer lancerer Bjørn Wiinblad Denmark to nye lysestagedesign, der ligesom mesteren selv ville
have gjort det, raffinerer lysestagens vante form. Stagerne findes i to forskellige højder med hver sit motiv,

der begge er hentet fra Wiinblads arkiv af karismatiske kvindeskikkelser med spidse næser, sjælfulde øjne og
blomsterhår.
Rosalinde stagen (H: 17 cm) er sæsonens mindste nyhed og bejler med sin lave talje og orange eller blå
farvesætning til alle fans af retro-cool keramik i opdateret udgave. Formsproget er dog enkelt nok til, at
moderne minimalister trygt kan lukke et enkelt farveindslag ind i boligen og blande Rosalinde med andre
stager eller boligens øvrige keramikgenstande til et personligt og pynteligt stilleben.
Felicia (H: 19,5 cm) er med sin høje, slanke timeglasfigur Rosalindes ”ladylike” storesøster. Her er sus i skørtet,
blomster på kjolesømmen og elegant hatteføring, og Felicia er dermed det perfekte centerpiece på
middagsbordet, hvor de støvede blå og rosa pastelfarver sætter poetisk præg på boligen.
Nyhederne fra Bjørn Wiinblad Denmark passer begge til kronelys og koster 299,95 kr. (vejl.) stykket.
Rosalinde og Felicia stagerne findes i handlen fra primo juni 2015.
Nærmeste forhandler oplyses på tlf. +45 45 88 66 33
Læs mere på www.bjornwiinblad-denmark.dk
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