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Cylindrisk charme
Cylindervasen og bordfadet er to af Bjørn Wiinblads signaturprodukter. Livet igennem satte han forskellige
motiver og farver på netop disse design, for de runde former passer perfekt til Bjørn Wiinblads fabulerende
streg, der har masser af plads at boltre sig på i fadets bund og op langs vasens sider. Nu skriver Bjørn
Wiinblad Denmark videre på fortællingen om Danmarks store multikunstner og lancerer to nye bordfade,
to cylindervaser og en fyrfadsstage, der runder Bjørn Wiinblads klassiske design med et moderne tvist.

Bjørn Wiinblads motiver kredsede ofte om kvinden. Med sin karakteristiske streg skildrer han både kvinden
som portræt og i helfigur og altid med en detaljerigdom, der løfter motivet og gør det til en lille historie
fremfor bare en dekoration. Her er skove af hårpragt, flora, fauna og farver, for Bjørn Wiinblad holdt af at
fylde hele fladen ud og skrue maksimalt op for motivets virkemidler. At han tit foretrak den cylindriske
formgivning er derfor logisk. Her er ingen skarpe hjørner til at bryde den bløde streg, og cylinderformens
reelle flader egner sig perfekt til at folde motivet ud og gøre designet til en oplevelse fra alle vinkler. En
attraktiv designfeature, der også kendetegner forårets nyheder fra Bjørn Wiinblad Denmark:
Cylindervaserne, bordfadene og fyrfadsstagen.

Maksimalisme & multifunktion
Forårets ultimative nyhed til alle Bjørn Wiinblad fans er bordfadene Verona og Philippa. Gamle fans vil hilse
det multifunktionelle serverings- og pyntefad varmt velkommen tilbage i det moderne Bjørn Wiinblad
univers, mens nye fans for første gang vil opleve den dekorerede sidekant, der gør Bjørn Wiinblads
brugskunst til små kunstværker indvending og udvendig. Bordfadene, der fås i to forskellige størrelser med
hvert sit motiv i trendfarverne grå og rosa, gør en dekorativ dyd ud af opbevaringen af smånips på
sofabordets midte og egner sig samtidig til servering af alt fra croissanter på morgenbordet til slik og
eksempelvis sushi, hvor maki-rullernes smukke formsprog gentages under serveringen og gør måltidet endnu
mere appetitligt.
Farven grå er ny i Bjørn Wiinblad sortimentet. Den populære nuance bruges på flere af forårets nyheder,
hvor både fyrfadsstagen Linette og cylindervasen Olympia begge er gået i gråt og giver stilrent udtryk til Bjørn
Wiinblads klassiske streg. Når vasen og fyrfadsstagen bruges sammen, opnår designet en næsten skulpturel
effekt, der kan bygges ud og snævres ind alt efter antallet af lysestager samt bruges med eller uden blomster
alt efter temperament. Cylindervasen fås også med blåt motiv i en mindre højde, Lily.
Linette fyrfadsstage (H: 6 cm), grå, koster 99,95 kr. (vejl.)
Lily cylindervase (H: 18 cm), blå, koster 399,95 kr. (vejl.)
Olympia cylindervase (H: 24 cm), grå, koster 799,95 kr. (vejl.)
Verona bordfad (Ø: 20 cm), rosa, koster 399,95 kr. (vejl.)
Philippa bordfad (Ø: 24 cm), grå, koster 499,95 kr. (vejl.)
Nyhederne fra Bjørn Wiinblad Denmark er udført i hvidt porcelæn med håndapplikeret motiv og vil være i
handlen fra primo marts 2016.
Nærmeste forhandler oplyses på tlf. +45 45 88 66 33
Læs mere på www.bjornwiinblad-denmark.dk
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