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Wiinblads vinterlandskab
Skandinavien er kendt for simple living og for sin minimalistiske tilgang til design og indretning, men ved
juletid bor der en maksimalist i de fleste. Her tages pynten frem – ny som gammel – og hyggen indfinder
sig i takt med, at boligen klædes på til jul i farver, guld, sølv og silkebånd. Nu er der godt nyt til alle fans af
den moderne julestue. Bjørn Winblad Denmark sætter nemlig ny, karismatisk kulør på en håndfuld
klassiske juleornamenter, fyrfadsstager, en vase og en dekorationsskål og gør årets jul til en glamourøs
grøn affære.

Bjørn Wiinblad var en pioner inden for dansk maksimalisme, og selv i dag findes der kun få, der matcher hans
farve- og livsglæde. Intet kan som Bjørn Wiinblads streg give liv til romantiske motiver og moderne folklore
uden at krydse grænsen mellem kunst og kitsch, og det har gjort hans arbejder til eftertragtede
samlerobjekter blandt designelskere. Ikke mindst til jul, hvor en håndfuld klassiske juleornamenter, skabt af
Wiinblad i 1970’erne, kun har været tilgængelige som vintage-items, men ikke længere. Denne sæson tager
Bjørn Wiinblad Denmark nemlig et kig i multikunstnerens juletræskasse og lancerer fire stykker julepynt, et
serveringsfad, en cylindervase og en fyrfadsstage i sart mintgrøn, der rummer de helt rigtige retro-referencer,
men samtidig er som skabt til tidens populære pastelunivers.
Poetisk porcelænspynt og cool adventskrans
Bjørn Wiinblads produktion var omfattende og strakte sig over mange kategorier fra scenekostumer til
keramik. Julen, derimod, fylder ikke meget i hans portefølje, for Wiinblad var – præcis som i dag – tilhænger
af at skabe stemning gennem de ting, der omgiver os i hverdagen og blande dem med enkelte, effektfulde
indslag, der skaber øjeblikkelig julestemning. Årets julenyheder fra Bjørn Wiinblad Denmark er derfor ladet

med klassisk julesymbolik og farvesætning. Overdådige basunengle i guld og sølv spiller julen ind på Wiinblads
klassiske former – cylindervasen og dekorationskålen - i pastelgrøn porcelæn tilsat skødeløse snefnug, og det
smukke motiv har også fundet vej til boligens uundværlige ”all-round” fyrfadsstage. Stagen kan bruges til lys,
enkelte blomsterhoveder, snacks og anden servering igennem december, men er samtidig et nemt og
naivistisk bud på årets adventskrans, hvor stager pyntet med enkle, hvide kerter, mos og aromatiske
eukalyptusblade tæller ned til julen på rad og række i vinduet eller på sofabordet.
Den naturromantiske stemning fra stagerne og julevasen fyldt med grønt og friske vinterblomster går også
igen i årets julepynt, der tæller fire klassiske former: Kræmmerhuset, kuglen, klokken og hjertet. Her hylder
Wiinblad vanen tro kærligheden, når forelskede par kælker over den frosne jord, holder hvil under skovens
nøgne træer eller skøjter hånd i hånd i det ultimative vinterlandskab af hvide, grønne og metalliske
farvetoner. Pyntet passer både til grantræets grønne nåle, til nøgne lærkegrene og til den sofistikerede
servering af julens konfekt og pebernødder som fyld i kræmmerhuse og hjerter.
Bjørn Wiinblad Denmark Julepynt i mintgrønt porcelæn med håndapplikeret motiv består af fire forskellige
dele – Kræmmerhus, Kugle, Klokke og Hjerte – og koster 119,95 kr. pr. stk. (vejl.)
Bjørn Wiinblad Denmark Julestage (H: 6 cm), Julevase (H: 18 cm) og Juledekorationsskål (Ø: 24 cm) i
mintgrønt porcelæn med håndapplikeret motiv koster hhv. 129,95 kr., 449,95 kr. og 499,95 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
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