punk rebooted

Waardetrend: Ruler Shift

STIJLTREND 2018

Door de verschuiving van de macht komt het gevoel voor vrijheid in de knel. We vinden dat
we aan veel regels moeten voldoen en zijn onzeker over wie de regels morgen maakt. Dit
maakt opstandig, we willen het graag zelf uitzoeken. Dit in combinatie met de verharding
maakt dat de leefomgeving een stoer en rauw uiterlijk krijgt. De kleur zwart krijgt een
dominante rol, de materialen zijn hard en hebben soms een bijna agressieve uitstraling, als
een groot protest.

indoor
In het interieur leidt dit tot stoere binnenruimten waarin de gevestigde

extreem ruw oppervlak. Overal lijkt een verhaal achter te zitten alsof het

regels niet lijken te gelden. Interieurs krijgen een anarchistische uitstraling.

om één groot protest gaat. Bloemen en planten spelen hier een ongewone

Scherpe vormen en industriële materialen voeren de boventoon. Het lijkt

rol en worden gebruikt om het verhaal kracht bij te zetten. Er wordt op

of producten zijn samengesteld uit onderdelen van andere producten die

onorthodoxe wijze met bloemen en planten omgegaan, bestaande regels

ontleend zijn. De nieuwe producten die zo ontstaan, krijgen hierdoor een

over gebruik en toepassing lijken niet van toepassing.

recycled karakter. Soms hebben ze onverwacht een scherpe rand of een
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outdoor
Voor de tuin vertaalt deze trend zich in ruwe, bijna onontgonnen stukjes

den afgenomen. Hierdoor ontstaat een ruwe en ongecultiveerde buiten-

land waar onverwacht prachtige natuur ontstaat. Alsof geheel toevallig de

ruimte waarin ondanks alles de natuur lijkt te winnen. In ieder geval levert

natuur zijn eigen aandacht heeft opgeëist. Op ogenschijnlijk onverwachte

het soms rommelige karakter een eigentijds ontspannen sfeer op. Alles

plekken vind je de mooiste planten en voor de hand liggende borders kun-

zou een tuin kunnen zijn, het is maar waar je de natuur de vrijheid geeft.

nen opeens doorsneden worden door andere materialen. De natuur lijkt

Het begint al bij het vervangen van een stoeptegel door groen.

het ene moment alle vrijheid te krijgen, maar deze kan ook plotseling wor-
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¨
productingredienten
indoor & outdoor
Vormen

Materialen

De vormen zijn ruw, ruig, grillig, scherp en puntig. Ze lijken een eigen

De gebruikte materialen zijn stoer, industrieel en ongepolijst. Soms wor-

mening te verkondigen en dwars tegen het conventionele in te gaan.

den de materialen op onorthodoxe wijze toegepast. Dit onderstreept het
karakter van protest, alsof er wordt afgezet tegen de gevestigde norm.

Kleuren

Dessins

Contrastrijk kleurengebruik, veel gebruik van zwart. Rood wordt ingezet

De dessins zijn een industriële kopie van luxe materialen. Zo worden

als statement. Groen, beige en huidskleur hebben een verzachtend effect

marmerdessins toegepast op email of kunststof. Ook zien we bewer-

op het contrast van zwart, wit, grijs en rood.

kingen als krassen, schrijven, symbolieken (gebaseerd op vrijheid en
vrede), vlek- en spatdessins.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. De inhoud mag
alleen gebruikt worden voor interne communicatie binnen de aangesloten organisaties.
Vanuit de stijltrends worden rechtenvrije beelden ontwikkeld toegepast op de groenbranche.
Deze beelden komen beschikbaar via de samenwerkende organisaties.
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punk rebooted indoor

outdoor

punk rebooted

Inspiratie van grillige natuurvormen
Vormen die op industriële
producten lijken

5.

Grillige patronen,
industrieel materiaal

Niet gecultiveerd.
De natuur lijkt
zijn eigen regels
te bepalen.

