
winkels over ons nieuwsbrief

STIJLTREND: MORE IS MORE
Life’stoo short to be bored

Waar sommigen geborgenheid zoeken om de wilde stroming teontvluchten, laten anderen zich
er met plezier door meeslepen. Het lijkt alsofwe alle informatie als een spons opnemen en weer
doorgeven. Het aantal acties -bijvoorbeeld op internet - dat direct een viraal karakter krijgt, is
hier eenvoorbeeld van. Spiegelen, iets bekijken van alle kanten en verschillendemeningen en
standpunten tot je nemen; dat is onze aanpak van nu. Veel visueleprikkels leveren een gevoel
van spanning en geven een creatieve en energiekeboost. In het interieur betekent dit vooral dat
we op het gebied van vorm,kleur en dessin expressieve uitingen gaan tegenkomen. Producten
worden voor eendrukke achtergrond geplaatst en dat zorgt voor spannende zoekplaatjes.

In deze trend passen arrangementen waarbij grotecontrasten en heftige vormen de compositie
dirigeren; niet less, maar more ismore, het kan niet druk genoeg zijn!
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Vormen

De vormen zijn speels, opvallend en vaak geometrisch. Alsde vorm een rustige uitstraling heeft,
is het dessin vaak zo opvallend dat ditde vorm overschreeuwt.

Materialen

Het gekozen materiaal is veelal ondergeschikt aan dekleur, het dessin en de vorm. Doordat
deze zo sterk de overhand hebben, kan hetmateriaal van alles zijn. Een natuurlijke uitstraling
van het materiaal isdaarbij niet van belang.

Dessins

De dessins spelen in deze trend de hoofdrol en zijn zeerdivers. Vaak ligt de inspiratie in de jaren
tachtig en doen ze sterk denken aande vrolijke, drukke en grafische dessins uit de Memphisstijl.
De jungledessinszullen voor outdoor nog belangrijker worden. De verschillende dessins worden
contrastrijk met elkaar gecombineerd.

Kleuren

De kleurkaart is bont en divers. Belangrijk is dat dekleuren verschillend zijn van toonhoogte: van
pastel tot fel. Wit en zwartzitten in de kleurkaart, maar dit zijn niet de hoofdkleuren. Rood, blauw
engroen spelen een grotere rol.

Bloemenen planten

Het gebruik van bloemen en planten gaat in dit visuelegeweld mee. Bloemen worden bont met
elkaar gecombineerd en vaak losjes in devaas geplaatst. Denk aan Celosia, Kangoeroepootje,
Strelitzia, Anjer ofAnthurium. De planten zijn opvallend van vorm of bloem, zoals een Acalypha,
Ananas of Guzmania.

Ga voor beeldmateriaal naar 'presskit (http://mooiwatplantendoen.pr.co/presskit)'.
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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. 
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