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PRELUDIUM do wstępu

Zdjęcie mojego autorstwa, które Instytut Pantone wybrał do
książki trendów „Pantone View Home + Interiors 2017”
Dalej - zapraszam po więcej!
Dagmara Jakubczak FORelements
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1. WSTĘP
1.1. SKĄD SIĘ BIORĄ TRENDY
Włączcie telewizor, otwórzcie gazetę, przejrzyjcie internet. Porozmawiajcie z kimś
bliskim, z sąsiadką, z osobą przygodnie spotkaną, na przykład w tej samej kolejce do
kasy. Podejrzewam, że w 80% przypadków tematem będzie bieżąca sytuacja
polityczna lub ostatnie wydarzenia na świecie, z katastrofami naturalnymi włącznie;
problemy, które zaprzątają głowę i wdzierają się w codzienność, tę „zwykłą”, między
śniadaniem a położeniem się spać. W sklepie, w pracy, na imprezie. Prędzej czy
później, chcecie lub nie, kwestie te zostaną poruszone.
Te 80% to właśnie źródło trendów. To te zjawiska, które nadadzą kierunek biegowi
rzeczy - na najbliższy czas (sezon, rok), ale i na kolejne lata. I nie mówię tu tylko o
polityce i ekonomii. To dotyczy wszystkich dziedzin życia, także tak pozornie od
siebie odległych jak wojny domowe w Azji i moda oraz design w Europie.
Bo - jak wiemy - design jest wszędzie. Tak, tak, to nic nowego, ale nie zaszkodzi o
tym przypominać na każdym kroku. Wzornictwo bowiem to nie tylko „ładne rzeczy”,
to także strzykawki, narzędzia, czołgi i rakiety, które przecież nie zaprojektowały się
same, prawda? Nawet logo NASA nie pojawiło się z kosmosu, a spod pióra Jamesa
Modarelliego (oczywiście nie zapominamy, że autorami jednej z wersji byli Richard
Danne i Bruce Blackburn).
Przekazy medialne z kolei - jak kropla, która drąży skałę - penetrują świadomość,
inspirując tak zwaną „ulicę”, a potem projektantów (najczęściej potem, choć nie
zawsze, ale wtedy mamy do czynienia z wizjonerami jak William Morris, którego idee
są realizowane jakieś 130 lat później). Inspirują do (r)ewolucji w sposobie ubierania
się – od hipisowskego peace & love po militarne kurtki i glany – po jedzenie i
myślenie o tym, co obecnie wydaje się wręcz niezbędne i co w związku z tym należy
zmienić / zrobić / zdobyć / mieć / kupić.
I tak powracamy do podstawowej myśli w designie: Jak ulepszyć życie? A nawet: Jak
awansować społecznie? Działy marketingu tymczasem zacierają ręce.
1.2. TRENDY - KOGO TO DOTYCZY?
Wszystkich. To jak domino. I nieważne, czy interesujesz się meandrami stosunków
międzynarodowych, gospodarką lub zmianami klimatycznymi; i tak Cię już dopadły!
To wzrost lub spadek cen, to uliczne niepokoje lub rozleniwienie sytego, spokojnego
społeczeństwa, to określony dyskurs w mediach, to przenikanie się kultur ze względu
na łatwiejsze podróże i masowe przemieszczanie się dużych grup ludności, to
większe tempo pracy, ponieważ dzięki technologiom (o których możesz nie mieć
pojęcia) życie na drugiej półkuli toczy się równolegle, czyli nie ma spania, nie ma
różnicy czasu, bo nie ma na to... czasu. To takie, a nie inne towary w sklepach. Nie
ma od tego ucieczki, nawet w Bieszczady, by hodować kozy. Te sery też przecież
trzeba będzie sprzedać, najlepiej w świetle żarówki na prąd z elektrowni, a tu już na
sielskie połoniny z bukowinami wkracza bezwzględna ekonomia.
Trendy więc są sugestiami szeroko rozumianej branży kreatywnej oraz wytwórczej,
opartymi o bieżącą sytuację na świecie, nastroje społeczne, rozwój nauki; nie są
wiążące, nie muszą być nierozdzielne, splecione jak warkocz, ale mówią, dokąd
zmierza wspomniany bieg rzeczy. To takie współczesne quo vadis.
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W kontekście zawodowych projektantów, znajomość trendów jest kluczowa dla
oferowania klientom najnowszych rozwiązań estetyczno-technologicznych oraz
dopasowywania projektów do rzeczywistości rynkowej i konsumenckiej, tzn. jakie
produkty będą dostępne i w jakim kierunku idzie ich produkcja, odpowiadając na
potrzeby użytkowników.
Pamiętajmy jednak, by zachować zdrowy rozsądek, oddzielać ziarno od plew,
pranie mózgu od realnych potrzeb. Machina marketingowa jest bezwzględna;
zrobi wszystko, by żądz moc móc wzmóc, wykorzystać jak Osculati i wydrenować
kieszeń jak złoża ropy na Alasce. Dobra wiadomość jednak jest taka, że człowiek ma
wolną wolę, czyli trendy powinno się brać pod uwagę, ale też filtrować przez
swoje otoczenie, wyłaniając własne, indywidualne, co - notabene - jest jednym z
głównych trendów.
1.3. ERGO
Mam nadzieję, że to bardzo krótkie (temat jest ciekawy i rozległy, ale rozmiary tego
zestawienia zobowiązują) wprowadzenie pozwoli spojrzeć na wybory największych
graczy na rynku inaczej, bez ironicznego uśmiechu, który często towarzyszy lekturze
uzasadnienia, dlaczego dany kolor został barwą roku oraz dlaczego jedne rzeczy są
coraz bardziej pożądane, a inne - passé, odchodzą do lamusa, a na pewno na dalszy
plan, powoli okrywane delikatnie opadającym batystem rynkowej niepamięci.
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3.

TRENDY NA ROK 2017

Najwięksi gracze (Instytut Pantone, producenci farb i wyposażenia, gremia
projektantów, targi i festiwale) co rok wyłaniają swoich faworytów. Palety barw i
trendy w urządzaniu mieszkań na kolejne lata są również przedstawiane przez media
zajmujące się tematem wnętrz i szeroko rozumianego projektowania.
Na potrzeby tego raportu przygotowałam zestawienie głównych propozycji, które
w roku 2017 będą dominować na rynku.
W skrócie można powiedzieć, że napięta sytuacja na świecie, kryzys
ekonomiczny, rosnące tempo życia, rozwój technologii – i tak dalej, i tak
dalej… - wywołują pragnienie spokoju, posiadania bezpiecznej strefy,
schronienia przed chaosem na zewnątrz. To docenianie rodziny i
przyjaciół, działanie na rzecz lokalnych społeczności, rozwijanie swojej
kreatywności i szacunek dla umiejętności mistrzów w swoich
dziedzinach. To tęsknota za bliskością natury i jej obecnością w
codziennym życiu.
Widać zdecydowane dążenie do wyrównania pulsu i oddechu, wygody (także
tej z niewymuszonym luksusem), relaksu, rozwoju duchowego, odnowy i
nadziei na lepsze jutro. Przyszedł czas indywidualizmu we wspólnocie.
Przekłada się to na lansowane trendy kolorystyczno-wnętrzarskie. Barwy są
stonowane, łagodne, uspokajające i naturalne. Materiały – również naturalne,
choć nie bez małych wyjątków (nieśmiały powrót pleksi i akrylu jako echo
rozwoju technologicznego). Tkaniny mają być miękkie i fakturalne, by
pobudzać zmysły lub otulać bezpiecznie jak w gnieździe. Wzory nawiązują
do przyrody, także mentalnie; czasem kłębią się, mieszają, walcząc o
dominację w stadzie, a czasem są ulotne jak motyle i płatki kwiatów.
Co ciekawe, pojawia się wyraźny odwrót od DYI, czyli zrób to sam. Tanie,
domowe rozwiązania są wypierane przez umiejętności rzemieślnikówartystów i wyrafinowaną pracę z droższymi, ale trwałymi materiałami.

We wstępie wspomniałam, że trendy lansowane przez przemysł to jedno, a
osobista ich interpretacja to drugie. Podobnie jest z kolorami; jeśli ktoś nie lubi
niebieskiego (a są tacy?), nie ma siły, żeby ściany jego salonu były w kolorze blue.
Dlatego – nic na siłę. Inspiracje aż kipią w najbliższym otoczeniu, tam bowiem jest
bogactwo barw, faktur i wzorów, z którego można czerpać pełnymi garściami.
Jak je filtrować? Idealne wydają się na przykład mood boardy na Pintereście lub
Instagramie – narzędzia, które, moim zdaniem, są niezwykle pomocne przy
projektowaniu, tym zawodowym i tym amatorskim. Wystarczy spojrzeć na swój zbiór
/ wall / feed, by zauważyć, jakie kolory i style tam dominują i na jakie detale
najczęściej zwracamy uwagę. To rzeczy wybierane podświadomie, co oznacza, że
takie zestawienie pokazuje prawdę, samą prawdę i tylko prawdę.
Teraz jednak zobaczmy, co wybrali najwięksi.
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2.1. KOLORY
Wszystkie kolory wybrane przez autorytety na rynku łączy spokój, wizualny lub
duchowy. Są ciepłe, matowe, nieinwazyjne, raczej stonowane, naturalne.
O niektórych kolorach roku 2017 pisałam wcześniej na blogu
(http://forelements.pl/kolory-roku-2017-czyli-trzy-korony-wnetrz-i-domow/), więc – aby
nie wyważać otwartych drzwi – omówienie to, lekko zmodyfikowane, włączyłam do
raportu, poszerzając o kilka kolejnych barw zalecanych na najbliższe dwanaście
miesięcy. Dodałam też palety rekomendowane jako dopełniające niekwestionowany
urok tegorocznych faworytów.
Ponadto, tu i ówdzie wstawiłam zdjęcia pochodzące z mojego Instagrama, by
pokazać, że wskazane kolory i palety nie są jedynie rozważaniami teoretycznymi, a
materiałem do konkretnych zastosowań.
2.1.1. Pantone, czyli Greenery 15-0343

Wbrew pozorom, energiczna zieleń Pantone wpisuje się w kojący schemat na rok
2017. Ta piękna, soczysta barwa, ożywcza i odświeżająca, symbolizuje nowy
początek. Przywodzi na myśl pierwsze dni wiosny, gdy natura budzi się do życia;
nieskalana, niewinna i niosąca nadzieję na piękne dni. Koronowany przez Pantone
kolor ma inspirować zaplątanych w cywilizacyjny zgiełk i pośpiech ludzi, by stanęli na
chwilę, wzięli głęboki oddech i spojrzeli na świat pełni nowej energii.
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Kolejną zaletą zieleni jest to, że można ją dostrzec wszędzie, między szarymi
budynkami, z okna samochodów w korkach na zadymionych ulicach, w parkach i na
trawnikach. A także we wnętrzach, co jest trendem od kilku sezonów – własne,
najmniejsze nawet jej skrawki w mieszkaniu, nawet w nietypowych miejscach jak
łazienka, kuchnia albo pionowo na ścianie w wersji greenwall.
To takie zen w wielkim mieście. I w każdym innym miejscu w domu i na
świecie.
Piękna zieleń jest nawet w oczach kota, wylegującego się na miękkim łóżku,
pokazując wszem i wobec, czym jest prawdziwy, najprawdziwszy relaks.

Kocio
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Palety dopełniające
Greenery doskonale łączy się z barwami neutralnymi, pastelami (w tym z
wybrańcami roku 2016, czyli Serenity i Rose Quartz), ale też kolorami nasyconymi
oraz metalicznymi. To nie musi być barwa dominująca; doskonale czuje się bowiem
w detalach i na drobiazgach.
To bardzo duże pole manewru, by nie robić rewolucji w domu (ta zieleń to pokój,
nomen omen), a spokojnie wprowadzić 15-0343 do swojego otoczenia. Albo po
prostu ją zauważyć.
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Przykłady z Instagrama FORelements:
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Showroom House & More

Metaliczne kolory lamp (proj. Ini Archibong / Salone Satellite 2016)
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2.1.2. Dulux, czyli Denim Drift

Wybór Duluxa najwyraźniej ma się kojarzyć z niebiańskim spokojem (podobnie jak
Serenity w ubiegłym roku u Pantone, co oznacza, że tendencja do unoszenia się na
kojącej stresy chmurce jest bardzo silna). To wyrafinowana codzienność.
Producent podobnie uzasadnia, że ten kolor to znak nadejścia czasu, by zaczerpnąć
świeżego powietrza i nabrać nowego spojrzenia na rzeczywistość. Denim Drift łatwo
się adaptuje do różnorodnych stylów i sposobów życia.
Palety dopełniające
Według raportu „Color Futures 2017” koncernu AkzoNobel, do którego należy Dulux,
Denim Drift i dopełniające go palety oznaczają równowagę. Mają stanowić pewną
odmianę, ale być proste, wszechstronne, nie komplikować i tak już skomplikowanej
rzeczywistości, przy zachowaniu elegancji i pewnej dozy wyrafinowania. Dulux więc
zachował ślad ubiegłego roku, gdy panowała u niego glamourowa, a jednocześnie
naturalna złocista ochra, czyli Cherisched Gold.
Producent postawił na:
 „Nowy romantyzm”;
 „Wspólny indywidualizm”;
 „Dom jako miejsce pracy”;
 „Przemyślany luksus”.
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 New Romanticism (Nowy romantyzm): Uzasadnienie producenta: „Świat
coraz więcej i coraz głośniej mówi o środowisku naturalnym i powiązanych z
nim zjawiskach. Tematy te przenikają do codzienności i życiowych
priorytetów, ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością na czele.
Wszyscy jesteśmy częścią natury, a jednak żyjemy w świecie zdominowanym
przez cyfryzację i kulturę miejską. Dzięki poczuciu bliskości z Ziemią ożyje
nasze duchowe ja, uzdrawiając umysł i
ciało”.
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 Shared Individualism (Wspólny indywidualizm): Uzasadnienie producenta:
„Miasta się rozrastają, następują zmiany demograficzne i społeczne, coraz
ważniejsze jest poczucie przynależności do grupy. Dulux zaobserwował
tendencję do tworzenia sieci krewnych lub znajomych, których łączą więzy
przyjaźni, ale też szerszy kontekst jak wspólne poglądy i chęć dzielenia się
pomysłami, marzeniami, przestrzenią”.
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 The Working Home (Dom jako miejsce pracy): Uzasadnienie producenta:
„Granica między pracą a życiem osobistym cały czas się przesuwa, tak więc
szukamy większej równowagi między tymi dwiema sferami. Dom stał się
biurem, zaś biura coraz bardziej przypominają domy, szczególnie przy trybie
pracy 24/7, stąd potrzebujemy pięknego miejsca do pracy w domu i nowej
inspiracji, jak to osiągnąć. Dulux opracował paletę, która ma pomóc w
podzieleniu domu na strefy płynnie przechodzące jedna w drugą”.
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 Considered Luxury (Przemyślany luksus): Uzasadnienie producenta: „Ten
trend opiera się na nowym sposobie życia, w którym większą wagę ma
doświadczenie niż posiadanie. Priorytetem staje się tworzenie bezcennych
wspomnień, gdy patrzymy na świat w sposób świeży, czysty, pełen
ciekawości. To nowy rodzaj konsumpcji: kupuj mniej, wybieraj dobrze i dbaj o
to. Będziesz miał mniej, ale będziesz bogatszy. Zmysły są magicznie
pobudzane delikatnymi tkaninami, fakturą ścian, pięknymi zapachami i
muzyką. To subtelny i umiarkowany luksus; poetyckie zaskoczenie, nie zaś
otaczanie się przedmiotami”.
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Przykłady z Instagrama FORelements:

Targi Home Décor w Poznaniu
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2.1.3. Benjamin Moore, czyli Shadow 2117-30

Benjamin Moore zrobił dramatyczny zwrot o 180 stopni i po ubiegłorocznej bieli
zaserwował nam Shadow, czyli mariaż śliwki z bakłażanem, w otulinie z mgły. Kolor
ten ma być „aluzyjny i enigmatyczny”. I tak właśnie jest, ponieważ jego uroda
rozkwita dopiero przy odpowiednim oświetleniu. Dopóki spowija go mrok, barwa
ukrywa sekret swego piękna.
To jak ciemna strona Księżyca. Mogą ją dostrzec nieliczni, lecz gdy już im się
to uda, będą oczarowani, uwiedzeni, wtajemniczeni.
Kolor Roku wybrany przez Benjamin Moore dobrze wygląda w sytuacjach
ekstremalnych – albo na dużych powierzchniach albo na dodatkach. Raczej należy
go unikać w wąskich pomieszczeniach, ponieważ nie będzie tam miał szans
rozwinąć skrzydeł. Trzeba też uważać z innymi ciemnymi kolorami oraz mocnymi
wzorami w jego towarzystwie, żeby nie przedawkować emocji i nie zabrać sobie
przestrzeni, czyli po prostu nie przedobrzyć i nie zepsuć efektu.

Palety dopełniające:
Shadow rozkwita przy świetle, ale też przy określonych barwach z palety bieli,
pasteli, złota oraz nasyconych, szczególnie czerwieni, burgundów i zieleni. Można to
też ująć tak: ametyst dobrze się czuje przy innych kamieniach szlachetnych i
półszlachetnych: szmaragdach, rubinach, turkusach, opalach, najlepiej oprawionych
w złoto, również to białe.
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Przykłady z Instagrama FORelements:

Ekspozycja Matthew Williamsona (Targi iSaloni w Mediolanie)

Ekspozycja Diesel Living (London Design Festival)
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Ekspozycja Roberto Cavalli (iSaloni w Mediolanie)

Sushi, czyli food design
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2.1.4. PPG Paints, czyli Violet Verbena PPG1169-5

Violet Verbena jest i nowoczesna, i nostalgiczna. Dee Schlotter, główna specjalistka
od marketingu kolorów w PPG tłumaczy, że eksperci koncernu kierowali się przy
wyborze (a był jednogłośny!) ideami nowej ery świadomości konsumentów, czyli
odrzucaniem konwencji, nową definicją związków, kariery zawodowej, miejsca pracy
i miejsca do życia.
„Konsumenci wybierają złoty środek, stoją między kobiecością a męskością,
starością a młodością, pracą a wypoczynkiem. Violet Verbena łączy szarość i fiolet,
co właśnie odzwierciedla to wypośrodkowanie” – wyjaśnia Dee Schlotter.
Ekspertka opowiada dalej, że Kolor Roku PPG Paints to udana ewolucja stylu boho.
Według niej, „ten typ konsumenta szuka nowych doświadczeń oraz światopoglądów;
staje się bardziej świadomy siebie, mistyczny, zaangażowany w poszukiwania
duchowe i badanie wszechświata”. Przyciągają go „galaktyczne, ciemne kolory,
łączące głębokie fiolety, niebieskości i szarości, co wysyła intrygujące i futurystyczne
wibracje”. Ufff…

Palety dopełniające:
PPG stworzył cztery "opowieści" o trendach kolorystycznych na rok 2017. Po raz
pierwszy jednak, Kolor Roku jest obecny we wszystkich, co ma pokazać jego
wszechstronność.
Opowieści te bazują na czterech żywiołach: ziemi, wodzie, ogniu i powietrzu.
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 Hour Glass (Klepsydra): To klasyczna paleta, ze świadomością historii, ale
ukierunkowana na współczesność. Reprezentuje ją żywioł ziemi. Komponuje
się z drewnem, marmurem i kamieniem. Violet Verbena łączy się tu z
zieleniami, niebieskościami, burgundem oraz barwami neutralnymi.
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 Es/sence (Esencja): Reprezentowana przez żywioł wody, ta paleta to
czystość i dowód na to, że mniej zdecydowanie znaczy więcej. W czasach,
gdy coraz więcej ludzi zwraca się ku minimalizmowi, zestaw ten przywołuje
uczucie prostoty i spokoju. Komponuje się z wodnistymi błękitami, delikatnymi
zieleniami, odcieniami kremowymi.
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Impower (Jest moc): Paleta skoncentrowana na zmianie niesionej przez
żywioł ognia. Zawiera barwy od głębokich tonów po jasne neutralności.
Podkreśla to, że użytkownik nie musi się definiować poprzez określony styl,
ale może wybrać coś „pomiędzy”, lubi filozofię i estetykę fusion.
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 Biocentric (Biocentryczność): Paleta reprezentowana przez powietrze oraz
ideę, że wszyscy jesteśmy połączeni. To kolory inspirowane kosmosem i
potęgą natury. Wprowadzenie tych barw do domu nadaje mu współczesnej
elegancji oraz nonszalanckiego uroku.
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2.1.5. Behr, czyli Color Currents 2017
Amerykański producent farb nie ogłasza jednego koloru roku, a 20 (!) wybranych
barw, skomponowanych w palety. W tym roku są to kolory łagodne, pastelowe,
stonowane, jasne. I takie też są ich nazwy: Comfortable (Wygodna), Composed
(Spokojna) oraz Confident (Zaufana).



Comfortable Palette: „Kolory ‘Wygodne’ to stonowane pastele, wywodzące się z
barw słodkich i jasnych. Są kobiece i wyrafinowane, szczególnie w zestawieniu z
tonami pełnymi światła i naturalnymi”.
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 Composed Palette: „Kolory 'Spokojne' są doskonałym tłem, eksponując
barwy na meblach i innych elementach wyposażenia. To zestawienie
tajemniczych kolorów ziemi i głębokich barw kamieni szlachetnych”.



Confident Palette: „Paleta 'Zaufana' ucieleśnia radość koloru; jest odważna i
lubi zaryzykować. To kolory idealne do miejsc, którym chcecie dodać trochę
dramatyzmu - zaakcentowana ściana, tylna strona drzwi, mebel...”
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Przykłady z Instagrama FORelements:

Showroom Porada (e-interium.pl)

Showroom Porada (e-interium.pl)
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Showroom Marchetti Maison (e-interium.pl)

iSaloni
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2.2. WNĘTRZA / MATERIAŁY / RYNEK KONSUMENCKI
W określaniu trendów na rynku konsumenckim na pewno jednym z najważniejszych
głosów są prognozy biura bora.herke.palmisano. Wyniki ich analiz są regularnie
prezentowane podczas targów Ambiente we Frankfurcie.
Swoje prognozy ponadto przedstawiają inne liczące się media oraz imprezy. I choć
różnią się w szczegółach, wiele punktów mają wspólnych – niekwestionowany
powrót do naturalności, zarówno czysto materialnej / materiałowej, jak i
niematerialnej / duchowej, jak na przykład możliwość spontanicznego podejmowania
decyzji (łatwo usuwalne tapety, mieszanie wzorów i faktur, kształty, które nie
wymagają myślenia geometrią i planowania, a odbierania ich zmysłami, etc.).
I bez wątpienia rządzi kultowe hygge, wokół którego ostatnio rozpętała się histeria.
Na ile to filozofia, a na ile produkt marketingowy, każdy ocenia po swojemu. Ja
obstawiam wersję drugą i na widok kolejnej książki o hygge albo poradnika, jak żyć
hygge, albo obrazków w stylu hygge, robi mi się bardzo… nie-hygge. No ale to już
tak z trendami jest. Ja, na przykład, w grubych skarpetkach chodziłam po domu
zawsze. Kakao też piję od dziecka. Ale wróćmy do tematu.

2.2.1. AMBIENTE
Na ten rok przewidziano cztery główne nurty, które opanują rynek, a więc są
odpowiedzią na potrzeby użytkowników, a jednocześnie mają ich inspirować przez
następne dwanaście miesięcy.
Z jednej strony – tłumaczą eksperci – ważne są kształty i faktury nawiązujące do
przyrody, z drugiej zaś kładziony jest nacisk na dbałość i wiarygodność użytych
materiałów i sposobów ich wykorzystania – dobra jakość w każdym rozumieniu,
także autentyczności. Wzory i motywy są wymieszane, tworząc świat bajkowy,
nierealny, oniryczny. Nie oznacza to jednak, że giną elegancja I czyste linie. Nie.
Luksus po prostu przestaje być ostentacyjny, a staje się przemyślany i naturalny Dla
ułatwienia: obejrzyjcie rezydencje Donalda Trumpa i zrozumiecie, czego NIE robimy.
Ani w tym sezonie, ani w żadnym innym.
Poznajmy więc wyodrębnione przez ekspertów Ambiente trendy.
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 Delicate Structure (Delikatna struktura)
Według bora.herke.palmisano: “Filigranowe struktury i tekstury, inspirowane naturą.
Dzięki innowacyjnym technologiom wykonania i wykończenia, są przyjazne.
Zapraszają użytkownika, by ich dotknął i poczuł przyjemność. Kryształki lodu,
powierzchnie z efektem wody, liści, piasku formowanego przez wiatr – taki efekt
wymaga pracy, drukowania w 3D, laserowego odwzorowywania zjawisk naturalnych,
artystycznego potraktowania przedmiotu”.
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 Honest Materials (Prawdziwe materiały)
Według bora.herke.palmisano: „Rzemiosło najwyższej jakości z pełnym oddaniem
dla designu sprawiają, że tradycje nie giną. Dzięki drobiazgowemu traktowaniu
oryginalnych materiałów powstają produkty wręcz pierwotne, nieostentacyjne, ale
trwałe. O prostym wyglądzie, ale czarujące nieregularnościami – to glinka, emalia,
żelazne odlewy, len oraz paleta kolorystyczna od drewna po jagody”.
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 Jumbled Pattern (Przemieszane wzory)
Według bora.herke.palmisano: “To hołd dla beztroskiej młodości; zachęta, by uwolnić
wyobraźnię. W niepohamowanym chaosie wzorów i motywów, szczera zabawa jest
tak samo ważna jak nostalgia i pomysłowość. Na tym szwedzkim stole dla stylistów,
geometria spotyka symbole, dziwne zderza się z naiwnym, vintage łączy z prostotą
domowego wykonania. Jasne kolory dominują, a maskotki, guziki i naszywki
wprowadzają przyjemny nastrój”.
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 Notable Shapes (Nietypowe kształty)
Według bora.herke.palmisano: “Czyste linie i wnętrza z charakterem, mocno
określone kształty na nowo definiują współczesną elegancję. W centrum
zainteresowania znajduje się forma rzeźbiarska, wyrazista, monolityczna, mocna.
Zwarte materiały, ciemne drewno, skóra, aksamit, marmur i metale tworzą
kontrastujące powierzchnie i uderzające połączenia; to niezapomniany efekt, motywy
diamentowe i wzory geometryczne.
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Przykłady z Instagrama FORelements:

Prawdziwe materiały (Vincent van Duysen na Biennale Interieur w Kortrijk 2017)

Powierzchnie inspirowane materiałami naturalnymi (komoda w sklepie Butler’s w Bonn)
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Przemieszane wzory (Salon Dolce & Gabbana w Mediolanie)

Nietypowe kształty (Apartament Boca do Lobo / hotel Infante de Sagres ***** w Porto)
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2.2.2. WGSN
WGSN to jedna z najlepszych agencji, a raczej platform internetowych, badających
trendy rynkowe. Z ich prognoz regularnie korzystają i klienci indywidualni, i firmy, i
imprezy branżowe, na przykład londyńskie targi meblowe 100% Design. Co ciekawe,
w skład licznej, bo liczącej prawie 200 osób ekipy, wchodzą nawet filozofowie.
Na ten rok, eksperci WGSN – podróżujący wzdłuż i wszerz Europy oraz innych
kontynentów – wyodrębnili trzy główne tendencje (główne, ale nie jedyne;
ograniczyłam się do nich ze względu na rozmiary tego zestawienia). Z ich raportu
stanowczo wynika jedno: rośnie znaczenie prawdziwych, naturalnych materiałów.
I tak:
 KOLORY: szczególnie w sezonie wiosna / lato dominować będzie paleta
ciemna. Coraz częstsza obecność „odcieni nocnych” („nocturnal shades” –
jak je nazwano) została zauważona we wszystkich typach pomieszczeń –
mieszkalnych, handlowych i hotelowych. Barwy te opanowują już nie tylko
ściany, ale i meble oraz elementy wyposażenia.
Drugą silną grupą są barwy inspirowane kamieniami szlachetnymi. To –
uwaga, cytuję - „głębokie niebieskości szafirów, rubinowe czerwienie, fiolety
ametystów i zielenie szmaragdów”. Pragnę zauważyć, że podobne
uzasadnienie towarzyszy wyborowi ekspertów Benjamin Moore (rozdział
2.1.3.).
 STYL: pojawia się wyraźne pragnienie ucieczki od współczesnego chaosu i
niepewności w świat fantazji, magii, wyobraźni. Codzienne przedmioty
przybierają albo niecodzienne kształty albo wykonane są z nietypowych dla
nich materiałów, igrając ze zmysłami i konwencjami. To dążenie do oderwania
od przygnębiających doniesień medialnych i chęć wywołania uśmiechu dzięki,
na przykład, surrealistycznej lub cyrkowej formie projektu. To obiekty-zabawki
lub dekoracje i wykończenia nadające aurę tajemniczości, jak
powierzchnie wyglądające na stare, maski, zasłony, etc.
 WZORY: dobrze znana egzotyka roślinna (monstery, palmy, bananowce)
zostaje wzbogacona światem zwierząt, najlepiej również egzotycznych,
wypierających dotychczas wszechobecne flamingi i sowy. Tukany i papugi
zajmują ich miejsce, oczywiście na ciemnym tle. Towarzyszą im tygrysy,
żyrafy oraz słonie.
Aha, i jeszcze jedno: coraz śmielej poczynają sobie kaktusy. Niedługo będą
kłuły w oczy nieustannie, co nie powinno martwić, ponieważ motyw ten –
wbrew pozorom – jest bardzo przyjazny. Pisałam o nim jakiś czas temu na
FORelements ( LINK: http://forelements.pl/nie-ma-rozy-bez-ognia-czyli-rzeczo-szturmie-kolczastych-na-wnetrza/ ).
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Przykłady z Instagrama FORelements:

Ciemne barwy (Targi iSaloni w Mediolanie)

Barwy kamieni szlachetnych (Targi IMM Cologne)
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Codzienne przedmioty jak zabawki (Biennale Interieur w Kortrijk)

Aura tajemniczości i efekt postarzenia przedmiotów (Targi iSaloni w Mediolanie)
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Flora wzbogacona fauną (Targi IMM Cologne)

Kaktusy i papugi (showroom house & more)
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2.2.3. DEZEEN
Jeden z najpoważniejszych i najbardziej opiniotwórczych w branży magazyn
poświęcony designowi oraz architekturze wyodrębnił najciekawsze trendy podczas
London Design Festival 2016.
W sumie, także i tu istotny jest spokój ducha i ciała; i ten dotyczący mieszkania, i ten
dotyczący pracy. Przyjazne otoczenie oraz czas, by zajmować się rękodziełem, a na
pewno je doceniać.
Według Dezeen, kierunki, w których powinniśmy na co dzień spoglądać to:
 cisza i spokój: relaks umysłu, zen w wielkim mieście, zwolnione tempo,
„odkorkowanie mentalnego zatoru”);
 markieteria: (precyzyjne rękodzieło, tradycyjne techniki rzemieślniczoartystyczne, inspiracja przedmiotami historycznymi i orientalnymi,
wykorzystanie materiałów naturalnych);
 eksperymentowanie z miejscem pracy: miejsce pracy ewoluuje, staje się
coraz bardziej przystosowane do rozwijającej się technologii, ale i coraz
bardziej kameralne. Biura open-space odchodzą w przeszłość, potrzebne są
więc nowe typy mebli. Projektanci proponują meble hybrydowe (np. Vitra we
współpracy z Konstantinem Grcicem pokazała Stool-Tool). Powracają meble
tworzące małą, prywatną przestrzeń;
 metal oksydowany: patyna i wszelkie „naloty” na powierzchniach mebli i
elementów wyposażenie, łącznie z naczyniami oraz małymi elementami
wykończenia; efekt oksydacji pożądany jest nawet na ścianach (np.
niezawodny Piet Hein Eek i jego „miedziana” tapeta dla NLXL).
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Przykłady z Instagrama FORelements:

Cisza i spokój (Patricia Urquiola dla Serax na IMM Cologne 2017)

Markieteria i dawne techniki (Targi kolekcjonerskie BRAFA w Brukseli 2017)

44 | S t r o n a

Łączenie materiałów naturalnych (Hotel PURO Poznań)

Kameralne miejsce pracy (Muzeum Vitry w Weil am Rhein)
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Farby z efektami rdzy i metalu (FORelements dla Benjamin Moore)

Metal oksydowany (Tapeta z efektem korozji oraz wzorem ze szklanego pyłu)
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2.2.4. ELLE DÉCOR
Autorytet pisze, autorytet wie, czyli dziesięć trendów wyodrębnionych przez “Elle
Décor”, a które mają “ukształtować dom w roku 2017”.
Amerykański magazyn zapowiada, że będzie wesoło i pogodnie. Kolory będą żywe,
wzory - przemieszane, a motywy – „szczęśliwe”. W domu, krótko mówiąc, zakwitnie
łąka z kwiatami, na których tu i ówdzie przysiądą barwne motyle. Będzie też
niespodziewany „twist”, czyli odrobina nawiązań miejskich oraz industrialnych, ale w
klimacie vintage, więc ciepłych.
Uwaga projektantów, producentów i użytkowników skupi się więc na takich
motywach jak:
 jasna zieleń: to już wiemy; w tym roku rządzi Greenery (patrz rozdział 2.1.1.);
 motyle: coraz śmielej pojawiają się jako radosny motyw w projektowaniu
wnętrz. Są symbolem gracji oraz optymizmu i stanowczo wylatują poza pokoje
dziecięce, stanowiąc elegancki akcent na salonach;
 industrialno-artystyczne klimaty miejskie w stylu Detroit (czyli u nas pewnie
warszawskiej Pragi lub łódzkiej OFF Piotrkowska): gdzie jak grzyby po
deszczu w starych fabrykach i na terenach poprzemysłowych wyrastają
pracownie, galerie oraz restauracje i kluby;
 przemieszane wzory: przestaje obowiązywać zasada dominacji jednego
wzoru; teraz wśród motywów panuje – nomen omen – wolna amerykanka.
Hulaj, dusza!;
 „fałszywe wykończenie”, czyli powierzchnie udające inne materiały:
dekoracyjny substytut kamienia, drewna, etc; to także płytki imitujące dywany,
sztuczne belkowanie, syntetyczne futra (!!!), sztuczna skóra, kwarc zamiast
mało odpornego marmuru, etc. Wszystko jednak najwyższej jakości;
 tekstury i faktury: to powierzchnie i obicie pobudzające zmysły, chce się ich
dotknąć, żądza zanurzenia się na takiej kanapie jest silniejsza niż rozsądek.
To kokon, wygoda, domowy luksus, przyjemność mięsistych materii, pikowań,
aksamitów…;
 niebieskości to nowy czarny: nic dodać, nic ująć, wystarczy spojrzeć na
wybór według Dulux (rozdział 2.1.2.) oraz palety towarzyszące innym kolorom
roku;
 wyroby artystyczne zamiast DIY: świat na długi czas zwariował na punkcie
DIY, czyli Adama Słodowego. Teraz jednak rozpoczął się zdecydowany
odwrót od tego rodzaju dekoracji; wyżej cenione są przedmioty, gdzie widać
artyzm, niż zaradność i szybkie i łatwe wykonanie „po taniości”. Ma być widać
mistrzostwo, wiedzę, wysokie umiejętności oraz materiały z wyższej półki. To
wielki powrót szklarstwa, porcelany, finezyjnych w drewnie, nie zaś po prostu
bali i pieńków;
 surowa biel: biele naturalne, czyli te z palety off-white, np. kreda lub kość,
najlepiej z teksturą, by podkreślić naturalność pochodzenia;
 składane elementy mieszkania: od składanych krzeseł po rozkładane /
chowane wyciągi kuchenne; przestrzeń jest cenna, należy o nią dbać. Takie
czasy.
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Przykłady z Instagrama FORelements:

Motyle (Showroom Marchetti Maison / e-interium.pl)

Jasna zieleń, rękodzieło oraz przyroda (Zegar Van Cleef and Arpels na Salonie SIHH 2017 w Genewie)
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Przyjazne klimaty industrialne (restauracja w Gandawie)

Przemieszane wzory (ekspozycja Missoni na targach iSaloni w Mediolanie)
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Imitacje (tapety udające miedzianą blachę oraz wzory na skrzydłach motyla)

Tekstury i faktury (kanapa Blumarine na targach iSaloni w Mediolanie)
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Wszechobecne niebieskości (ekspozycja Vitry podczas targów IMM Cologne 2017)

Szkło artystyczne (Alessandro Mendini dla Venini)
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Złamana biel (eksponat w Muzeum Kultury Kąpieli w Zuelpich)

Schowany wyciąg, ukryty piekarnik (projekt małej kuchni wg FORelements)
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2.2.5. ARCHITECTURAL DIGEST
Biblia wnętrzarzy oraz architektów wnętrz wybrała najciekawsze trendy ze stu (!!!)
wyłonionych przez Pinterest, po analizie tablic użytkowników i popularności
przepinanych i poszukiwanych obrazów.
Nie powinno więc zaskakiwać, że najczęściej migrują takie tematy jak:
 kominki opalane drewnem;
 kolor niebieski;
 modernistyczne stoliki nocne;
 miedź;
 rośliny we wnętrzach;
 styl rustykalny;
 podgrzewane podłogi;
 tapeta udająca marmur;
 hygge (oczywiście…);
 dekoracje z akrylu.
I tak oto twórca staje się tworzywem, czyli rynek jest formowany przez potrzeby i
gusta użytkowników, i na odwrót. To proces zamknięty, to wnętrzarskie perpetuum
mobile.
„Architectural Digest” ponadto stworzył listę „must have”, czyli rzeczy, które
trzeba kupić do domu, by w tym sezonie być trendy. Magazyn trzeźwo zauważa,
że trendy trendami, a użytkownik potrzebuje konkretów, czyli przykładów realizacji
przepowiedni wszelkich trendsetterów / - watcherów / - forecasterów.
Tak więc, pójdziemy do sklepów, by w domu znalazły się między innymi (skróciłam
bowiem nieco tę listę) następujące niezbędności:
 meble w kolorze szmaragdowym, który dobrze wygląda jako główny punkt
programu, ale także z czernią, bielą, szarym oraz delikatnym różem;
 ręcznie robiona ceramika, stanowiąca odmianę wobec perfekcyjnie
wykonanych serwisów tradycyjnych;
 detale z miedzi, wypierającej mosiądz dzięki pięknemu, ciepłemu odcieniowi;
 wyposażenie kuchenne w matowym czarnym wykończeniu;
 rustykalny, drewniany stół z niedoskonałościami, dzięki czemu „organiczne
piękno wkracza do domów”;
 miłe i miękkie dodatki ze sztucznego futra (SUPER!!!), czyli luksus i wygoda
bez okrucieństwa;
 prawdziwa sztuka, czyli nie reprodukcje, a oryginalne dzieła artystów, które
można kupić za naprawdę niewielkie kwoty, na przykład w internecie;
 chińskie wzory i motywy na naczyniach, najlepiej vintage;
 nowa, fajna pościel.
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Przykłady z Instagrama FORelements:

Szmaragdowe meble (Jasper Morrison dla Vitra / Targi IMM Cologne)

Ręcznie robiona ceramika (aranżacja stołu podczas warsztatów w salonie house & more)
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Miedziane detale i matowa czerń w kuchni (Targi Living Kitchen w Kolonii)

Niedoskonałości: rustykalny stół i ręcznie robione naczynia (Targi Maison et Objet w Paryżu)
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Dodatki ze sztucznego futra (autorka z poduszką)

Prawdziwa sztuka, nie reprodukcje (Targi Maison et Objet w Paryżu)
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Chińskie wzory (Targi Maison et Objet w Paryżu)

Nowa pościel (Melli Mello / Targi Maison et Objet w Paryżu)
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3.

CO ODCHODZI DO LAMUSA, CZYLI POŻEGNANIA W ROKU 2017

No niestety, kilka pożegnań może być bolesnych. Z niektórymi się zgadzam, w
sprawie innych gotowa jestem negocjować. Uparcie (lecz nie skrycie) jednak
powtarzam, że skoro człowiek ma wolną wolę, sam podejmie decyzję, co wyląduje
na śmietniku (również jego historii), a co pozostanie.
Niemniej uważam, że warto poznać opinie branży i wydane przez nią wyroki
skazujące.

3.1. ARCHITECTURAL DIGEST
Ta wyrocznia pyta projektantów i ekspertów wprost: Trendy, których mamy nadzieję
NIE zobaczyć w tym roku, to…
A wybrane odpowiedzi (w skrócie) brzmią:
 skórzane kanapy (oprócz nieśmiertelnych Chesterfieldów), które łatwo się
brudzą, potrafią wyglądać naprawdę tandetnie, a w upalne dni już lepiej stać
na baczność niż na nich usiąść.
o Co w zamian: sofy i kanapy o jasnych kolorach lub wzorzystych
obiciach (Sasha Bikoff);
 skrajnie minimalistyczne i zimne wnętrza.
o Co w zamian: warstwy tkanin, aksamity i wełny, tekstura i głębia rafii
oraz rattanu (Shelley Johnstone);
 przestylizowane, białe, udające loftowe wnętrza.
o Co w zamian: wnętrza emocjonalne z rysem artystycznym, bogate w
kolory i materiały (Glenn Pushelberg);
 dosłowne traktowanie stylu mid-Century.
o Co w zamian: wnętrze z przedmiotów, które kochasz i w stylu, który Ci
odpowiada, bez zamrażania rzeczy i przestrzeni w czasie (David
Galullo);
 zbytnia powściągliwość, żeby nie powiedzieć – lenistwo.
o Co w zamian: kończymy z umiarkowaniem! “To nie trend, to plaga!”
(Jonathan Adler).
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3.2. ELLE DÉCOR
„Elle Decor” także bezwzględnie i z zimną krwią eliminuje kilku dotychczasowych
pupilków publiczności. A należą do nich:
 mosiądz: z pewnością wnosi do wnętrza blask, ale w roku 2016 po prostu
zalał domy i mieszkania. Jeśli ktoś jednak nie potrafi pożegnać się z
mosiądzem równie skutecznie jak Karen Blixen z Afryką, może pozostawić go
na detalach, przemieszanych z innymi materiałami, na przykład z olejowanym
drewnem;
 pseudo przemysłowe żarówki Edisona: no i ulało się z foremki, poszło o
jeden most za daleko, a raczej o jedną knajpkę w stylu retro industrial, steam
punk, loft, etc., „rozświetloną” żarówką na drucie. „Elle Decor” proponuje w
zamian inne rozwiązanie dla miłośników vintage, czyli szkło, na przykład
żyrandole Murano. I ja się z tym zgadzam!;
 pomieszczenia w nieskalanej bieli: kliniczny styl należy przełamać kolorem,
w tym wypadku najlepiej niebieskim lub granatowym, który w tym roku będzie
bardzo aktualny, choć nie w wersji indygo, która w ubiegłym roku skrajnie
nasączyła rynek podobnie jak mosiądz;
 ostre krawędzie: ten rok należy do obłych, łagodnych, przyjaznych kształtów,
przynoszących ukojenie po zderzeniu z brutalną codziennością i krwawymi
wiadomościami w mediach. Wnętrze ma być komfortowe i bezpieczne, nie zaś
stanowić slalom między szklanymi kubikami o kantach kłujących jak
wrzeciono, które – jak wiemy – uziemiło Śpiącą Królewnę na długie lata;
 rozplenione DIY: „Elle Decor” radzi, by drobne majsterkowanie zostawić na
nudne, deszczowe popołudnia, nie zaś wpadać w amok i tanim kosztem
samemu robić wszystko – od klosza na lampę po uchwyt na szczoteczkę do
zębów: „W roku 2017 następuje odwrót od <łatwo i szybko> w stronę pracy
rzemieślnika-artysty w swoim zawodzie. Zobaczymy powrót projektów
wymagających wysokich kwalifikacji, nie zaś umiejętności obsługi pistoletu z
klejem. To na przykład dmuchanie szkła czy tworzenie porcelany”
 pomieszczenia gładkie i jednowymiarowe: zdaniem magazynu, rok 2017
będzie czasem faktur i tekstur, grubych splotów i szwów, ułożonych
warstwowo tkanin, nie zaś powierzchni jak lustro, lśniących i zimnych;
 wzór Chevron: koniec z grubymi zygzakami, szczególnie tymi w dwóch lub
trzech kolorach. Są nudne i oklepane. Od siebie dodam, że nie należy mylić
tego ze wzorem Missoni, który – choć też złożony z zygzaków – nie ma nic
wspólnego z geometrycznym Chevronem pod linijkę, ponieważ jest
przesiąknięty włoskim temperamentem i kolorem śródziemnomorskiej duszy –
obecnie jak najbardziej TAK.
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Jak widać, bezwzględnie panuje nastrój wręcz kokoniczny – w każdym znaczeniu
powiązanym z komfortem i stylem wnętrza. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ
nawet ci, którzy twardo i konsekwentnie podążają za trendami, nie zrobią sobie
krzywdy, nie poranią duszy i ciała chromem, metalem i szkłem. Można powiedzieć,
że to bezpieczeństwo w wymiarze meta.
Mimo wszystko jednak pamiętajmy, że trendy to jedynie wysuwające się na
prowadzenie propozycje rynkowe, trzeba więc zachować czujność. Moim typem, na
który łypię bardzo podejrzliwie, jest hygge.
Moja rada? Zdrowy rozsądek. I naprawdę „jeszcze będzie przepięknie, jeszcze
będzie normalnie” jak śpiewał Tilt. A może już tak jest?
Jeśli chcecie być na bieżąco, zanim przygotuję kolejny raport o trendach,
zapraszam na blog FORelements oraz moje konta w mediach
społecznościowych:
- BLOG: FORelements.pl
- YouTube: Akademia Dagmary
- Instagram: dagmaraforelements
- Facebook: FORelements.pl - for elements of design, for elements of life
- Twitter: FORelementsBlog
- Pinterest: dagaforelements
- Snapchat: forelements.pl

Tekst własny i tłumaczenia:

Dagmara Jakubczak FORelements

Zdjęcia:

Dagmara Jakubczak FORelements
oraz materiały promocyjne wymienionych firm
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