
winkels over ons nieuwsbrief

STIJLTREND: THE WORLD BEYOND
Somewheresomething incredible is waiting to be known

De tot nutoe duidelijke grenzen tussen mens en technologie, dag en nacht, leven en dood,
vervagen. Zo ontstaat de zoektocht naar het verlengen van de eigen zintuigen,zoals een man
die magneten in zijn handen laat plaatsen om magnetische veldente kunnen voelen. De
scheidslijn tussen realiteit en fantasie wordt opgerekt.Concrete ontwikkelingen hebben een
bijna onrealistisch karakter zoalsgeprogrammeerde 4D-materialen en producten die nieuwe
vormen kunnen aannementijdens het gebruik. Er zijn ook verrassende, natuurlijke toepassingen
zoalszelf groeiend meubilair op schimmelbasis. Dynamische, veelzijdige productenraken meer in
zwang. Sereniteit en fantasie roepen een sfeer op van ‘eenandere wereld’ waarin alles mogelijk
is. Dit idee staat centraal in deze trend.In het interieur wordt dit gevoel benadrukt door
spannende doorkijkjesgecreëerd met semi-transparante materialen en spiegels. Halfedelstenen
enkristallen met kleurverloop wekken de indruk de regenboog te hebben ingesloten.
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Vormen

De vormentaal is divers. We zien decoratieve vormen dievervreemdend zijn of een
sprookjesachtige realiteit oproepen. Daarnaast is eraandacht voor sterren en planeten.
Accessoires staan als losse objecten in deruimte.

Materialen

De materialen zijn eveneens divers en spreken tot deverbeelding. Soms zijn de materialen rijk,
decoratief, opvallend glanzend enhebben ze vervreemdende changeant effecten. De materialen
kunnen ookvervreemding oproepen doordat ze onverwacht contrastrijk gecombineerd worden.

Dessins

De dessins bestaan uit vlekken en spatvormen en spannendedipdye- en kleurverlooppatronen.
Kleurverlopen worden veel toegepast. Hierdoorlijkt het interieur te zweven en wordt het
grenzeloze effect versterkt. Daarnaastprints van blad, tak en bloemmotieven, vaak getekend en
lichtelijkvervreemdend.

Kleuren

De kleurkaart bestaat uit twee delen: een pastelgedeeltewaarin paars een belangrijke rol speelt
en een donker gedeelte waarindonkerrood en donker-/ gifgroen de hoofdrol spelen. De kleuren
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‘Woonplant van de Maand’ is een initiatief van Bloemenbureau Holland, marketinghart voor bloemen en
planten, en komt tot stand met financiële steun van de Europese Unie. Maandelijks kiest Bloemenbureau
Holland in overleg met vertegenwoordigers uit de sierteeltsector een plant die het opvallend goed doet bij
de consument, of juist (nog) niet zo bekend is, maar wel potentie heeft om het goed te doen in de
woonkamer. 

wordencontrastrijk met elkaar gecombineerd waardoor spanning ontstaat. Daarnaast zijnde twee
metallics, goud en roze, toegevoegd. Die zorgen voor een spannendcontrast.

Bloemenen planten

De planten bestaan vooral uit rode en donkergroenebladplanten die elkaar afwisselen,
bijvoorbeeld een bladbegonia. Bladstructurenkunnen opvallend zijn, zoals de fluwelen uitstraling
van de Gynura. Fijnebloemen en bloesemtakken in diverse idyllische pastelkleuren voeren de
boventoon. Dramatische rozen en kleurrijke orchideeën worden gecombineerd metgrillige
takken die gebruikt worden als vulmateriaal. Bloemen worden ookverwerkt in losjes geschikte
kransen en slingers.
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