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Wiinblad glimrer igen
I mere end fem årtier har verden været på fornavn med Bjørn Wiinblads design. Hans signatur – og
hovedmotivet på det meste af hans kunst – er de karismatiske kvindeansigter, der med intense øjne og
blomstrende hårpragt drager betragteren ind i Bjørn Wiinblads bohemede brugskunstunivers. Det gælder
også efterårets vasenyhed, Felicia, der har navn efter et af multikunstnerens mest kendte kvindemotiver
– nu håndapplikeret i guld som en fristelse til alle fans af tidens metaltrend samt naturligvis til jul.

Bjørn Wiinblad er kendt for at bringe farveglæden og maksimalismen ind i dansk design. Hans eventyrlige
motiver og fabulerende formgivning hylder det overdådige og ekstravagante i hverdagens brugsgenstande,
og nu får dagligdagen tilmed et ekstra drys guldstøv. Dette efterår lancerer Bjørn Wiinblad Denmark nemlig
et af de mest populære design i sortimentet, Felicia-vasen, i nye, gyldne toner og i en størrelse, der er perfekt
til både et enkelt blomsterbundt og til værtindebuketten.
Felicia-motivet er en klassiker i Bjørn Wiinblads streg, der breder sine viltre lokker og klædeligt blussende
kinder ud på alt fra termokrus til lysestager, bakker og vaser. Motivets farver dækker det meste af
farvepaletten og nu bekender ”blomsterdamen” en ny kulør, der tager det kendte motiv til nye, næsten
orientalske højder. Den sirlige, gyldne streg på det kridhvide porcelæn giver desuden vasen en grafisk

enkelthed, der gør den ideel til at blande med sæsonens øvrige metaller og sort-hvide pyntegenstande til et
på en gang overdådigt og helt enkelt tableau.
Ingen jul uden guld
Selvom metallerne har præget boligindretningen både efterår og sommer, får trenden ekstra aktualitet til
jul. Her har de fleste en forkærlighed for guldets varme, ekstravagante glød, og med det in mente byder
Felicia-vasen sig til med mange dekorationsmuligheder i december. Sprøde, røde tulipaner skaber klassisk
julestemning i samspil med vasens gyldne applikation, mens enkle grene fra vinterhaven eller velduftende
eukalyptusstilke låner nordisk naturlighed til den ornamenterede design. Felicia-vasen kan naturligvis også
bruges uden blomster som et statement piece overalt i den julepyntede bolig, hvor der er behov for et
gyldent strejf.
Felicia vasenyhed (H: 18 cm) er som de øvrige Wiinblad produkter udført i ren hvid porcelæn med
håndapplikeret guldmotiv og koster 499,95 kr. (vejl.)
Vasen findes i handlen fra primo september 2016.
Nærmeste forhandler oplyses på tlf. +45 45 88 66 33
Læs mere på www.bjornwiinblad-denmark.dk
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