Re-assemble

Waardetrend: Patch World

STIJLTREND 2018

Onze maatschappij is divers en de realiteit is soms verwarrend complex. Om van alle nieuwe
mogelijkheden gebruik te maken, proberen we oude en nieuwe onderdelen met elkaar te
combineren. Hierbij is het niet noodzakelijk om een vlekkeloos nieuw geheel te creëren. Het geeft
een gevoel van flexibiliteit om te zien dat een product of ruimte uit bestaande, soms
tegengestelde elementen is opgebouwd. Dit betekent dat ook een leefruimte eruit gaat zien als
een driedimensionale collage. Producten, vormen, kleuren en materialen worden contrastrijk
gecombineerd tot een vrolijk nieuw geheel. Creativiteit staat hierbij voorop.

indoor
De diversiteit van ons leven en de maatschappij worden weerspiegeld

Bloemen en planten spelen hierin een volwaardige rol. Voor de plaat-

in het interieur. We zien een explosie van creativiteit waarbij een frisse,

sing van groen worden creatieve oplossingen bedacht, ook boeketten

nieuwe vormentaal ontstaat. Ongedwongen en gemakkelijk, alles kan

kun je ophangen. Voor arrangementen geldt dat deze luchtig zijn en

worden gecombineerd. Door losse elementen eenvoudig te vervan-

duidelijk uit losse onderdelen bestaan.

gen, krijgt het geheel continu een andere uitstraling, speels en eigen.

INDOOR Kleurkaart en kleurverhouding in Pantone®
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outdoor
In de tuin lijkt het eindresultaat op een driedimensionaal patchwork.

willekeurig aan elkaar geplakt. De tuin krijgt hierdoor een flexibel karak-

Speels worden verschillende stijlen en functies aan elkaar gekoppeld.

ter en lijkt nooit af te zijn, wat het vervangen van een onderdeel makkelijk

De tuin hoeft niet langer een van tevoren bedacht geheel te zijn. Luchtig

maakt. Borders met een totaal verschillend beplantingskarakter worden

worden verschillende inzichten, ruimtebelevingen maar ook materialen

lichtvoetig tegen elkaar aangezet. Dit levert een grote diversiteit aan

met elkaar gecombineerd. Vlakverdelingen overlappen elkaar of lijken

planten op en soms onverwachte, creatieve oplossingen.

OUTDOOR Kleurkaart en kleurverhouding in Pantone®
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¨
productingredienten
indoor & outdoor
Vormen

Materialen

De gebruikte vormen zijn willekeurig en divers en lijken soms toevallig

De materialen zijn zowel nieuw als recycled. Naast kunststofmaterialen

tegen elkaar aangeplakt te zijn waardoor een collage-achtig geheel ont-

zijn er ook natuurlijke materialen, papier, karton en recycled plaatmateri-

staat. Gestapelde en/of in elkaar geschoven vormen.

aal. Dit spreekt tot de verbeelding. Ook voor de tuin versterken recyclede

Kleuren

materialen het nonchalante karakter.

Ook het kleurenpalet is divers: fel, pastel, natuurlijk en vergrijsd. De hoe-

Dessins

veelheid groenen in de kleurkaart zijn vooral van toepassing op levend

Inspiratie voor de dessins wordt overal vandaan gehaald. Vaak worden

groen.

dessins weergegeven in vervreemdende kleurencombinaties, zoals de
groene panterprint in de collage. Ook worden verschillende dessins als
een patchwork met elkaar gecombineerd.

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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Re-assemble indoor

outdoor

Als een
patchwork
samengesteld

Overlappende vlakverdeling

3.

Als een
patchwork
samengesteld

Contrastrijk
materiaalgebruik

Samengestelde vormen. De kast lijkt
op een driedimensionale collage

Contrastrijke
vlakken en borders
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