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FORMEX TRENDS SS21
Då vi inte kunnat besöka mässor och utställningar det senaste året har vi på SBD Blomsam
istället försökt att hitta inspiration genom att ta del av digitala trendrapporter och
inspirationsmaterial från olika aktörer. I denna rapport återger vi delar av Formex
Trendrapport SS21.
I Formex trendrapport menar man att sanning och öppenhet är viktigare än produktegenskaper och pris.
Hur, var och när en produkt är producerad är det nya och att det inte är vad du säger utan dina
handlingar som validerar vem du är. Vi äter och handlar superlokalt och än mer personligt. Att gräva där
vi står har fått en helt ny innebörd. I avsaknaden av resor och fysiska möten med medmänniskor har det
plötslig blivit en trend att stå still och hitta lösningar i vardagen för att ändra våra invanda beteenden
och förflytta våra behov.
I omvärldsanalysen menar man även att vi fortfarande lever i krisernas tid med en pågående pandemi och
ett klimat i nöd. Detta har tvingat oss att tänka annorlunda och smart. Det senaste året har visat att vi är
förändringsbenägna när vi verkligen behöver. Vi visar också att vi tar klimatet på allvar och att det är
resultatet av våra handlingar som gör skillnad. Med allt från Covid-19 till Black Lives Matters-rörelsen
har 2020 förändrat hur nästa generations konsumenter ser på samhällsförändringar. Formex trend 2021
beskriver tre huvudtrender; SCIENTIFIC, PURE och AMORPHOUS.
.

SCIENTIFIC
I temat Scientific ser vi mer av råa,
obehandlade och naturliga ytor. Träbeklädda
väggar. Naturligt färgade textilier och ytor
med textur som i sammet och mocka.
Naturliga lertoner och torkad jord fortsätter
att trenda (från Formex Trends FW20/21). Vi
dukar med keramik och odlar i våra krukor.
Vi njuter av skönheten i växter som stödjer
den biologiska mångfalden. Strävan efter att
förlänga användningstiden för våra
produkter och inredning. Varje produkt
utvärderar vi noga för att försäkra oss om
att göra bra val ur hållbarhetssynpunkt. Vi
vill minska vårt koldioxidavtryck och undvika
skadligt innehåll. Unika designobjekt tas
fram för specifika behov. Genomarbetat med
brukandets betydelse i fokus. Handgjort och
”operfekt.” Bevarandet av traditioner och
kunskaper ökar i värde och förs vidare till
nya generationer. Det är vuxet och
ansvarsfullt.
.

Papaver Orientale Pizzicato

Lisianthus

Cyrtomium Fortunei

Anthirrinuim Aida apricot

Dry Palm Speer

Fritilaria

PURE
I detta tema finns en strävan efter att må bra
och hitta lugnet i meditation, yoga och
mindfullness. Ett mer avskalat liv vad gäller
sociala medier och även sociala kontakter.
Vårt välbefinnande bygger vi inifrån och ut
med en lugnare och sundare livsstil. Hälsan
först. Avsaknad av starka färger och mönster.
Det är stilla, lugnt och luftigt. Vi plockar in
från naturen på ett lågmält och poetiskt sätt.
Det är välkomnande, fräscht och naturligt. En
modern enkelhet med försiktigt hopp om
framtiden. Dagsljuset kommer åter vilket ger
liv och dimensioner. Färgerna är ”whiter
shade of pale” - vitt på vitt ger djup. Vi
imiterar ljusreflektioner och effekter. Perfekt
balans mellan textilier och råa och målade
ytor. Matta ytor med blanka reflekterande
inslag. Köket får ta större plats och
domineras av modern subtil smart high tech
som är lättillgänglig och tillför värde utan
att ta för mycket plats. Det återvunna ger
den lite lilagrå ton som blir när man tar fram
nya material ur gamla.

Eryngium Aquar Questar

Scabiosa Stellata

Delphinium Ballkeid Ljusblå

Daucus Carota

Chasmanthium Latifolium

Astrantia Billion Stars

AMORPHOUS
Uttrycket ”gräv där du står” blir ett måste
och vi öppnar ögonen för den nära naturen.
När vi inte längre kan resa så kommer
uterummen i fokus. Vi skapar miljöer att
trivas i både på ledig tid och då vi arbetar i
våra hem. Vi söker efter jämvikt mellan
motsatta ideal som gifter sig och skapar
nya världar. Hur kan vi beröra våra sinnen
i en digital värld? Vi suddar ut gränserna
mellan verklighet och det artificiella. Nya
digitala upplevelser som ASMR ger nya
intryck. Taktilt både digital och fysisk form.
Digitalt skapade former inspirerade av
naturens okontrollerbara kraft. Glada
samarbeten i en ökad virtuell gemenskap.
Paletten består av en modern tappning på
pasteller, som är något smutsigare med
stråk av grått. Färgerna står för hälsa,
välmående och positivitet vilket ger en
framtidsorienterad känsla. En naturlig grön
lyfter, återställer och ger meditativ kraft.

Syringa

Olea Europae

Viburnum Roseum Germini Cookies and Cream

Santini Lindi Pink

Clematis Star River

