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Artikel: Sommarens växttrend: Light Bloom
Ljus, luft och lätthet kännetecknar sommarens växttrend, Light Bloom. Med blommor och lätta, transparenta material övervinner den dysterhet och krisstämning och ger plats åt nytänkande  

Enligt trendforskarna väntar en rejäl förändring i tidsandan, detta som en reaktion på allt det vi varit med om. Bildligt talat kan det beskrivas som en rörelse från pausläge till slow motion, och med förnuftet som ”GPS” för konsumtionen.  

Nya trender avlöser gamla
Pernille Kirstine Møller, som är trendredaktör hos pej gruppen, förklarar vad denna förändring betyder i fråga om livsstil, design och inredning:
De gamla trenderna ersätts av nya, och förvandlas till stilarter. Medan retro, vintage och heritage är på tillbakagång, är Light Bloom i stället på ingång. Det är en till övervägande delen feminin och romantisk trend, som innebär att natur och växter i bostaden nu iscensätts på ett annorlunda, nytt och mer minimalistiskt sätt.   

	Den feminina attityden till inredning och interiör kommer till uttryck i valet av blommor och växter som antingen doftar, är behagliga eller på annat sätt utstrålar lätthet och kvinnlig fägring. Växterna ”packas in” i eller arrangeras tillsammans med ljusa material som vit lera, porslin eller plast, och gärna med skinande element på ytorna, så att lättheten och det ljusa intrycket betonas,

berättar Pernille Kirstine Møller.

Svartsyn och kris alltmer i bakgrunden
Att krisen tar allt mindre plats, och i stället har fått ge utrymme åt ljusare tider, är något som kan avläsas på färgspektrumet i sommarens trend.  
	I Light Bloom utnyttjas lätta, feminina nyanser av rosa och gult, med massvis med vitt och beige som komplement. Att krisen på allvar glidit i bakgrunden understryks av att det svarta spelar en underordnad roll, och mest används för att framhäva detaljer,

avslutar Pernille Kirstine Møller.	

Växtförslag till Light Bloom:
Begonia elatior
Campanula portenschlagiana
Chirita tamiana
Clerodendrum thomsoniae
Hydrangea macrophylla
Muehlenbeckia complexa
Pelargonium zonale
Saxifraga stolonifera
Stephanotis floribunda
Streptocarpus hybrid





