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Hurricanes til nye højder
Bjørn Wiinblad omtales ofte som ”multikunstner”, og betegnelsen er spot on. Bjørn Wiinblad bevægede
sig nemlig ikke kun inden for forskellige kunstneriske discipliner. Han arbejdede også i alle typer materiale
– tekstil, gobelin, kakler og keramik – og skabte produkter, der hidtil kun har været kendt af inkarnerede
fans og feinschmeckere. Det gælder ikke mindst den majestætiske Hurricane-stage i glas og sølvmetal, som
Bjørn Wiinblad Denmark nu reintroducerer på designscenen i tre forskellige højder.

Bjørn Wiinblads signaturstreg er fuld af livsglæde og overdådige scenarier – og det er ikke tilfældigt. Både
som kunstner og som privatperson var han livsnyder til fingerspidserne og elskede at have mennesker
omkring sig som vært i kunstnerhjemmet ”Det Blå Hus” i Lyngby, nord for København. I dag er Bjørn Wiinblads
middagsselskaber legendariske. Ikke kun på grund af den prominente gæsteliste, der talte alt fra præsidenter
til kendte kunstnere og nære venner, men også på grund af den varme, intime stemning, der omsluttede
gæsterne rundt om bordet. Hjemme hos Bjørn Wiinblad var spisestuen nemlig kun oplyst af levende lys, og
fra dette efterår kan vi alle få en bid af den verdensberømte kunstners hyggebelysning, når Bjørn Wiinblad
Denmark lancerer den ikoniske Hurricane i tre højder i kombinationen glas og sølvmetal.

Efterspurgt design med floral inspiration
Med Hurricane-stagen bevæger Bjørn Wiinblad Denmark sig væk fra porcelænsuniverset og ind i en helt ny
produktkategori til glæde for mange. Hurricane-stagen er nemlig et længe efterspurgt Wiinblad-design, der
findes i stort antal i Det Blå Hus, og som Bjørn Wiinblad brugte i mange sammenhænge – som fritstående
stager, som arme på lysekroner og som vægstager. Uanset funktionaliteten er designet det samme: Her
griber lange blomsterblade fat om glassets runding og gør designet både organisk og originalt, mens stagens
underdel læner sig op ad til New England-stilen, der passer godt ind i den skandinaviske indretning med sit
miks af sølvmetal og naturmaterialer som træ, hør og glas.
Det floralt inspirerede Hurricane-design findes tro mod originalen i forskellige højder, der kan bruges parvis
på niveau eller som en dekorativ og dynamisk trio af stager med et, to eller tre ”klem” på stilken. Brug
stagerne som en stemningsspreder i den mørke tid overalt, hvor boligen kan trænge til et lyspunkt, eller gør
dem til en del af den moderne, minimalistiske jul, hvor tændte stager blandes med hyacinter og juleroser i
kønne krukker til et enkelt december-tableau.
Sæsonens nye stager indbyder naturligvis også til ”Candlelight Dinner” – måske på årets sidste aften, hvor
2017 hilses velkommen på ægte Wiinbladsk maner med masser af levende lys som center piece på bordet og
champagne i glasset.
Bjørn Wiinblad Hurricane i glas og sølvmetal findes tre størrelser (H: 40 cm, 50 cm og 60 cm) og koster hhv.
999,95 kr., 1.099,95 kr. og 1.199,95 kr. (vejl.)
Nyhederne findes i handlen fra primo september 2016.
Nærmeste forhandler oplyses på tlf. +45 45 88 66 33
Læs mere på www.bjornwiinblad-denmark.dk

For yderligere information og fremsendelse af billeder kontakt venligst:
Geelmuyden Kiese A/S:

Rosendahl Design Group A/S:

Bettina Vestergaard Færgeman
Mobil + 45 23 84 09 63
bettina.faergeman@gknordic.com

Bente Fallinge
Mobil + 45 25 16 07 61
bfa@rdg.dk

