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NA POCZĄTEK - KILKA SŁÓW, A NAWET SŁÓWEK
Raport, który dla Was przygotowałam, to wynik mojej analizy prognoz kilku
najważniejszych marek, magazynów branżowych oraz ekspertów zajmujących się tym
zagadnieniem. Dodałam do tego wpisy, które na bieżąco opublikowałam na blogu, właśnie
na ten temat, a które nierzadko były wynikiem moich podróży, tych dalszych i tych bliższych,
niezmiennie w pogoni za nowościami.
Traktujcie to jak autorski przegląd, który odzwierciedla obecnie najważniejsze
zjawiska na rynku. Zapraszam do lektury (mam nadzieję, przydatnej) Trends / Tendencies
Report 2016 by FORelements.

Styl i diamenty są wieczne
Raport na rok 2016 zacznijmy od rozróżnienia pojęć, które pojawiają się w tego typu
zestawieniach, bardzo często (choć niesłusznie) stosowane jako synonimy: moda, trend,
tendencja i styl. Jak w wojsku na apelu ustawmy je według mocy sprawczej, zaczynając od
szeregowego, który najmniej może.
Moda – trwałość efemerydy; jest jak kometa, która pojawia się, rozświetla niebo i znika, by
pojawić się za kilka dekad, znów na nowo i znów na chwilę poruszając tłumy;
Trend – mocna potrzeba chwili, tu i teraz, ale pozostawiająca ślad, posmak; nie dające
podświadomości spokoju ziarnko piasku, które z czasem może (lecz nie musi) przekształcić
się w perłę;
Tendencja – skłonność, której nie da się nie zauważyć i przemilczeć; łagodne, lecz
konsekwentne wchodzenie w zakręt zmieniający upodobania i kierunek estetycznej podróży;
Styl – jest jak diament, czyli kształtuje się bardzo długo, ale po narodzinach trwa wiecznie;
niezniszczalny, pożądany i bardzo definiujący.

W tym zestawieniu skoncentrujemy się na dwóch środkowych pojęciach – trendach i
tendencjach. Przyjęłam bowiem, że mody są zbyt ulotne, style zaś zbyt określone, by
zawierać je w prognozach.
Wyposażeni w tę wiedzę, ruszajmy w gąszcz przepowiedni dotyczących tego, co w
tym roku czeka nas w branży projektowania wnętrz. Podkreślam: projektowania wnętrz, nie
zaś przemysłowego, zwanego też designem. To osobny temat na osobny raport, co świetnie
się wpisuje w wyglądanie (jak to dziewczę ułana przez okienko) tego, co przed nami.
Zaczynamy!

TRENDY I TENDENCJE NA ROK 2016 – OD OGÓŁU…
Nie sposób nie zgodzić się z tym, co powiedział jeden z największych architektów XX
wieku Ludwig Mies van der Rohe, czyli „lepiej być dobrym niż oryginalnym”, a co powtórzył
Deyan Sudjic podczas wywiadu, który z nim przeprowadziłam w Londynie. Ten wybitny
krytyk oraz dyrektor Design Museum odniósł się w ten sposób do mojego stwierdzenia, że od
paru sezonów nic mnie nie zaskakuje, a nawet widzę coraz więcej znanych mi pomysłów,
kształtów i kolorów.
Zgodziliśmy się, że bez wątpienia od jakiegoś czasu daje się zauważyć wielki powrót
świata analogowego, prostego, znajomego i bezpiecznego. Świata stojącego w kontrze do
wiecznego pośpiechu, wszechobecnej technologii, coraz większego i wyczerpującego tempa
życia.

Cieplej i bezpieczniej na placu zabaw
Bez dwóch zdań, dominują dwa kierunki: spokojny vintage oraz rozbawiony kolor.
Paradoksalnie i na dodatek, nie ma w tym sprzeczności. Te dwa bieguny doskonale się
uzupełniają.
W zbiorze „spokojny vintage” znajdują się ciepłe i bezpieczne kolory, miękkie
materiały, graficzne wzory, wykończenia z naturalnych materiałów. To powrót do projektów
znanych sprzed pół wieku, do mebli, które stały u babci, do klimatów, gdy w dziecięcej
naiwności wierzyliśmy, że wszystko będzie dobrze, a przyszłość to jeden wielki prezent pod
choinkę. To także recycling, upcycling i DIY, shabby, eko i rustykalność. Jak nauczał Mies van
der Rohe: „Mniej znaczy więcej” (słynne „Less is more”, a raczej „Weniger ist mehr”).
W zbiorze „rozbawiony kolor” mamy wspomnianą wyżej tęsknotę za dzieciństwem,
poczucie humoru, zabawę konwencjami, posmak surrealizmu i bajkowości. To plac zabaw dla
dorosłych, którzy po zdjęciu krawata i zamknięciu pliku Excela chcą odetchnąć głęboko i
szczerze. Charakterystyczne są mocne barwy i ich odważne zestawienia, choćby w detalu, co
znowu sprowadza nas do genialnego Miesa van der Rohe, który – parafrazując znane
przysłowie – stwierdził, że „Bóg tkwi w szczegółach” („Gott steckt im Detail”).
A teraz, zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”, przejdźmy do konkretnych
prognoz.

TRENDY I TENDENCJE NA ROK 2016 – …DO SZCZEGÓŁU

Demokracja na okrągło
Lidewij Edelkoort – niekwestionowany autorytet w dziedzinie forecastingu, czyli
spoglądania w kryształową kulę mód, tendencji i trendów – uważa, że głównymi dążeniami
są dobre samopoczucie i komfort, demokratyzacja mebli i przestrzeni, przejawiające się
także w kolorach. Według niej będą to zielenie, niebieskości i biele.
Prognozy Holenderki były między innymi omawiane na III Forum Dobrego Designu
(Warszawa, 9 grudnia 2015) podczas prezentacji Christiny Wiklund, kierownik ds. produktu
odpowiedzialnej za dobór tkanin i materiałów w firmie Kinnarps. Poniżej – poglądowe zdjęcia
z wykładu (stąd ta jakość, niestety).
Dobre samopoczucie, czyli dążenie do tego, by spełnić potrzeby użytkownika.
Patrzenie jednostkowe, indywidualne. Odchodzenie od przemysłowej masowości i
standaryzacji. Na wymiar, na zamówienie, na życzenie. Kustomizacja i personalizacja
(okropne słowa, ale trzeba je znać, niestety).

Demokratyzacja mebli i przestrzeni, a raczej „design na okrągło”, czyli projektowanie
bazujące na kole. Okrągły stół (sic!), okrągły dywan, kuliste lampy. Nie ma miejsc lepszych i
gorszych, nikt nie ma uprzywilejowanej pozycji, siedzimy razem, socjalizujemy się,

Podobnie – na zewnątrz, w projektowaniu mebli publicznych, jak przewiduje Jeremy
Gutsche, naczelny i założyciel portalu TrendHunter. To obiekty inspirowane karuzelą (okrąg,
zabawa) lub o łagodnych kształtach, integrujące użytkowników. Moim zdaniem, idealne tu
będą wszelkie niedyskretki, konfidentki oraz borne i bodeuse.

Gra w zielone pod flagą biało-niebieską (z silnym akcentem)
Kolory, które – według Lidewij Edelkoort – będą definiować nadchodzący rok to
wspomniane zielenie, niebieskości i biele, ale też akcenty mocnych barw i zestawień.

Nasycone barwy, a dokładnie siedem uśmiechów (bo tak na mnie działają), proponuje
wspomniana wyżej Christina Wiklund, zgodnie z tendencjami postulując „Niech nastanie
kolor!”.

W wywiadzie pod tym tytułem (na stronie kinnarps.pl) zapowiedziała: „W 2016 roku
po raz pierwszy wprowadzimy na rynek kolory dla wszystkich materiałów, włączając w to
drewno, metal, tworzywa sztuczne i oczywiście tkaniny. Da nam to możliwość «zanurzenia»
całego mebla w jednym kolorze. A to oznacza serię w pełnej harmonii ze wszystkimi
rodzajami materiałów.”
To właśnie w ubiegłym roku pokazali wystawcy w Mediolanie i Londynie (byłam,
widziałam, potwierdzam), a pani Wiklund – na III Forum Dobrego Designu.

Podobnie rzecz wygląda z „wyskokami” kolorów; jeśli szaleńczo barwny total look to
zbyt wiele, wyjściem są mocne akcenty i „punktowy” color blocking.

„Gwiezdne wojny” i Czerwony Kapturek nie znoszą próżni
Jak już wiemy, gry i zabawy dziecięce oraz powrót do beztroski (choć na chwilę) to
mocne tendencje w nachodzącym roku, a nawet i dalej. Design, moda i popkultura to BEZ
WĄTPIENIA naczynia połączone.

Jak pisał Deyan Sudjic w „Języku rzeczy”: „Przedmioty nie istnieją w próżni: są
elementami złożonej choreografii interakcji”. W tym wypadku interakcja zachodzi między
tym, co w danym sezonie zawładnęło wyobraźnią i duszami użytkowników (filmy, gry, pokazy
mody) a tym, co użytkownik chce mieć i może sobie na to pozwolić. Teraz są to „Gwiezdne
Wojny” i klimaty bajkowe, leśne, rodem z filmu ”Tajemnice lasu” („Into the Woods”). A że od
bajki niedaleko do etno, boho i hippie… Wreszcie!

Trzeba zaznaczyć, że trend bajkowy to roślinność we wnętrzach, ale w formach
nietypowych, najlepiej w układzie pionowym. Pożądana jest także w miejscach i

pomieszczeniach dotychczas dla niej nietypowych, na przykład na stole (pasy żywej zieleni),
w łazienkach (efekt salonu SPA), w kuchniach (nie tyko zioła) oraz w sypialniach.

„Into the Woods”, etno i boho silnie wiążą się z ekologią, recyclingiem i DIY. Właśnie
te tendencje w swoim zestawieniu zawarł Jeremy Gutsche, podkreślając również
demokratyczne okręgi i krągłości.

Glamour w naturze
Trendy i tendencje na rok 2016 to także materiały, najlepiej naturalne i z widocznym
wzorem, jak kamień, marmur i drewno. To także złoto, miedź i mosiądz. Na detalach i
większych formach. W uporządkowanych, często minimalistycznych aranżacjach,
podkreślających ich szlachetność i wyrafinowanie. To kierunek na vintage, ciepło i spokój.
Bezpieczeństwo i stabilność. Elegancję i glamour.

KOLORY I PALETY BARW
Kolor Roku to dowód na to, że marka liczy się na rynku i ma coś do powiedzenia w
kwestii jego kształtowania. Niekwestionowanym liderem jest instytut Pantone, na którego
decyzję wszyscy w szeroko pojętej branży czekają z zapartym tchem, jak na ogłoszenie
Oskarów, a przynajmniej jak na wyniki matury.
Pantone, z całym szacunkiem dla innych graczy, można nazwać liderem, ponieważ
obiektem jego działalności jest kolor per se, nie zaś produkty z kolorami powiązane, na
przykład farby, tkaniny lub meble. Oczywiście, innymi mocnymi głosami są firmy, pracownie i
gremia zajmujące się obserwacją i analizowaniem rynku, jak AkzoNobel Global Aesthetic
Center (właściciel marki Dulux), studio WGSN lub Behr i Benjamin Moore, amerykańscy
giganci w branży farb.

Zestawienie kolorów roku i ich palet towarzyszących:
1) Pantone (TU: ZOBACZ WPIS NA BLOGU): w tym roku wyjątkowo rządzi duet, czyli
Rose Quartz (blady róż) i Serenity (delikatny błękit).

2) Dulux (TU: ZOBACZ WPIS NA BLOGU): piękna i szlachetna Cherisched Gold (złota
ochra), kolor mosiądzu, złota, nawet miedzi.

3) AkzoNobel Global Aesthetic Center (TU: ZOBACZ WPIS NA BLOGU): cztery palety
towarzyszące wyborowi Duluxa.


„Heritage & Future”, czyli „Dziedzictwo i przyszłość”:



„Word and Pictures”, czyli „Słowa i obrazy”:



„Dark & Light”, czyli „Ciemność i światło”:



„The Grid and Letting Go”, czyli „Siatka i uwolnienie”:

4) Behr: cztery palety w analogowym klimacie vintage, mające pomóc w stworzeniu
ciepłego, pobudzającego zmysły domu.



High Contrast (Wysoki kontrast) – do jadalni. Tropikalne „wyskoki” kolorów na tle
podkreślających je ciemnych barw i lśniących powierzchni.



Luxe Dimension (Wymiar luksusu) – do gabinetu, domowego biura. Klimat
klasyczny ożywiony złotem, koralem i wyraźnymi wzorami.



Blurred Boundaries (Niewyraźne granice) – do sypialni. Stonowane barwy o
rozmytych, przenikających się granicach. Jak przejście między snem a jawą.
Przydymione pomarańcz z turkusem gwarantują optymistyczny nastrój.



Lyrical Living (Liryczne życie) – do salonu. Kobieca elegancja, łagodna klasyka,
ciepłe kolory, lśniące powierzchnie, miękkie tkaniny (dywan, zasłony, fotel). I
światło. Dużo światła!

5) Benjamin Moore: W sumie zaskakujący wybór bieli, po prostu bieli, czyli Simply
White. BM nazywa ją „świetlistą, neutralną, lekką i świeżą”. W uzasadnieniu i jakby
na zachętę czytamy: „Pięknie wygląda solo, ale swoją prawdziwą naturę pokazuje
dopiero w towarzystwie ColorTrends 2016, odcieni pozwalających na tworzenie
stylizacji w najróżniejszych estetykach”.

Benjamin Moore komentuje swój wybór następująco: „Jedną z najważniejszych
inspiracji przy tworzeniu trendów na nadchodzący sezon były pracownie artystów - malarzy,

rzeźbiarzy, twórców ceramiki. (…) Simply White OC-117 towarzyszą wyjątkowo czyste,
nasycone odcienie zaczerpnięte prosto z malarskiej palety. Ellen O’Neill, Dyrektor Kreatywna
Benjamin Moore określa je jako „wibrujące” i trudno się z nią nie zgodzić; to paleta, która
motywuje do działania, dodaje niesamowitej energii i jest wyjątkowo optymistyczna.
Połączenie złamanych odcieni z gamy Off-White z mocnymi w wyrazie kolorami to doskonałe
rozwiązanie na szare, zimowe dni”.

6) Studio WSGN (TU: ZOBACZ WPIS NA BLOGU): Studio przewidywania i analiz trendów
WGSN opracowało 12-kolorową paletę na potrzeby targów 100% Design (w ramach
London Design Festival), którego motto przewodnie brzmiało: „Design In Colour”.

TENDENCYJNE PODRÓŻE PO TRENDY MAŁE I DUŻE
Dopełnieniem powyższych prognoz są targi i festiwale designu, na których z
wyprzedzeniem pokazywane są trendy i tendencje na kolejne sezony lub lata. Każdego roku
odwiedzam te najważniejsze, z których przywożę informacje, czego należy się spodziewać i
co w trawie piszczy.
Ze względu na rozmiary tego raportu, ograniczę się do skróconych tekstów, których
rozwinięcie znajdziecie na blogu pod dołączonymi linkami. Posty ułożone są chronologicznie,
od najstarszego:
1) iSaloni (Mediolan, kwiecień 2015): Najlepszy design? Przecież już go masz!, czyli blaski i
cienie iSaloni 2015.
Design to myśl. To umiejętność widzenia, nie tylko patrzenia. To wyławianie idei ze
strumienia informacji; znajdowanie najważniejszego elementu, wokół którego powstaje
całość. Design jest wszędzie, szczególnie podczas takich wydarzeń jak mediolańskie iSaloni.
W ubiegłym roku pokusiłam się o wyodrębnienie konkretnych trendów, widocznych w
materialnych projektach. Kształt taki i taki, materiał ten i ten. Dotknij, usiądź, kup. W tym
roku zaś widzę to (dosłownie!) inaczej. W tym roku bowiem, najlepszym designem, tym z
najwyższej półki, jest światło i cień, czyli zjawisko w historii sztuki określane jako chiaroscuro.
Gra światłem, rzeźbienie cieniem, budowanie nimi bryły jest naturalnym sposobem działania
architektów. Teraz kaliber się zmniejsza, płynnie przechodząc do wnętrz, na meble i
drobniejsze wyposażenie.
2) Maison et Objet (Paryż, wrzesień 2015): Maison et Objet w Paryżu, czyli dom ciepły,
miękki i z odzysku.
Bez wątpienia najsilniej reprezentowane są następujące kierunki, które w sumie w jakimś
punkcie się zazębiają: - shabby, - recycling, upcycling i handmade, - ekodeko, - prostota, ciepło, - podróż na Daleki Wschód, czyli zen i chinoiserie, - coraz więcej barwnych i
wzorzystych etniczności, sporo projektów bazujących na grze światła i cienia, - pomysły
bazujące na starych drzwiach, wyrzuconym na brzeg morza drewnie oraz salonowej karierze
drabiny.

3) Brussels Design September (Bruksela, wrzesień 2015): Brussels Design September,
czyli Pantone Hotel i kolory nie tylko jesieni.

W stolicy Belgii pójdziemy do naprawdę fajnego miejsca, jakim jest Pantone Hotel; tam
właśnie mieszkają kolory. Pantone Hotel to symfonia barw, ale – co bardzo ciekawe – nie ma
tu oczekiwanego szaleństwa, chaosu oraz orgii. Założeniem projektu (którego autorami są
Michel Penneman i Olivier Hannaert) bowiem było to, by białe ściany uwypuklały barwy; by
kolory były tu jak farby na obrazie. Tak więc towarzystwo jest wesołe, ale grzeczne.

4) London Design Festival (Londyn, wrzesień 2015): 100% Design, czyli co (nie) nowego
w meblach i całej reszcie.
Nie mówię „to źle”, nie mówię „to dobrze”, mówię „znam to”. Ale czy jednak jest coś nowego? A
przynajmniej (jak w „Gwiezdnych Wojnach”) Nowa Nadzieja na cokolwiek świeżego?
Zobaczmy.

5) Łódź Design Festival (Łódź, październik 2015): Łódź Design Festival & Co., czyli
projekty, blogi i bomba, a kto nie był, ten trąba.
Oczywiście zaczniemy od dwóch najważniejszych wystaw podczas łódzkiej imprezy. Ci, którzy
chcą wiedzieć, co w trawie, a raczej na polskim rynku, piszczy, muszą (must have w końcu
zobowiązuje!) zrobić (make me!) rundę po obu ekspozycjach. A do tego wystawy „Lubelski
wzór” i „Od Thoneta do Rygalika”, butikowy hotel Tobacco, kulturalne zagłębie OFF
Piotrkowska oraz zjazd blogerów wnętrzarskich Meetblogin.

DESIGN NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA, CZYLI KALENDARZ 2016
Skoro zajmujemy się tu rokiem 2016, nie sposób nie dołączyć kalendarza, który
zaprojektowałam po to, by dobry design towarzyszył nam nieustannie (LINK DO CAŁEGO
WPISU – TU). Wykonałam grafiki oparte na ikonach designu, a każdy miesiąc ma swoją,
starannie dobraną. Bierzcie sobie kolejne kartki do woli i na zdrowie!
Okładka jest zapowiedzią tego, co znajdziecie w środku. To lampa włoskiej projektantkiartystki, Paoli Pivi, zbudowana z miniatur kultowych mebli Vitry.

Inspiracje po kolejnych miesięcy:
1) Styczeń: karnawał i konfetti, królewska zabawa i rozmach, kolory i przymrużenie oka;

2) Luty: serce na walentynki;

3) Marzec: w marcu jak w garncu, pomieszanie z poplątaniem, zupełnie jak nogi (a
raczej Noguchi) tego stolika; blat niczym lód na kałuży ściętej ostatnimi
przymrozkami;

4) Kwiecień: wiosna, kwiaty, tulipany, tuli pan panią podczas spacerów w pierwsze po
zimie ciepłe wieczory;

5) Maj: majowy bukiet, wiosna w pełnym rozkwicie;

6) Czerwiec: kolorowe cukierki i pianki to słodycze na Dzień Dziecka;

7) Lipiec: lipcowe lenistwo w ogrodowym fotelu, wygrzewające się w słońcu kwiaty,
delikatne i ażurowe letnie sukienki;

8) Sierpień: bujanie w obłokach, kołysanie się na hamaku podczas obserwowania
gwiazd na sierpniowym niebie;

9) Wrzesień: babie lato, dmuchawce, ostatnie dni w wakacyjnej bańce beztroski;

10) Październik: lato z ptakami odchodzi…;

11) Listopad: krzesło-duch na Zaduszki, na Halloween, na listopadowe mgły;

12) Grudzień: lśniące bombki na choince, błyszcząca kula podczas sylwestrowej zabawy,
radość na okrągło.

ŹRÓDŁA
1) FORelements.pl;
2) Wykład Christiny Wiklund (Kinnarps) podczas III Forum Dobrego Designu;
3) Kinnarps.pl;
4) Pantone.com;
5) ArchitecturalDigest.com;
6) Behr.com;
7) TrendHunter.com;
8) Dulux.pl;
9) AkzoNobel.com;
10) Benjamin Moore.pl;
11) HotelInteriorDesigns.eu;
12) Deyan Sudjic „Język rzeczy” (Karakter 2013)
13) …tajemnica…

Do zobaczenia na blogu!

FORelements.pl

