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Artikel: Sommarens växttrend: Botanical Renaissance
Med sommarens växttrend, som hämtar sin inspiration från renässansens sommarträdgård, blåser nya och mildare vindare in över marknaden. De nya strömningarna avspeglar sig också i de växter vi väljer att ha inomhus.  

Den klassiska renässansen var en uppgörelse med medeltidens fördömande människosyn, och den innebar ökad frihet för individen. Estetik och en idealiserad syn på natur och blommor fick en central betydelse för konsten, och det är i detta universum som växttrenden Botanical Renaissance hämtar sin inspiration.

Skira naturfärger 
Anja Bisgaard Gaede, som är trendchef hos pej gruppen, förtydligar trendens betydelse för interiören:
	Redan från årsskiftet såg vi konsten som en igångsättare och inspirationskälla. Den utvecklingen har fortsatt, och en viktig plattform har blivit den klassiska renässansen, som ju är oerhört populär just nu.   


Vi har närmat oss naturens färger och de skira, romantiska nyanserna. Inspirationen från den botaniska världen tar sig uttryck i kalkvita nyanser, medan motiv från naturen och sommarträdgården får mer ornamenterade former.  

	På sikt kommer naturen, från att ha varit en trend, således att alltmer att övergå till att vara en stilart,

menar Anja Bisgaard Gaede.

 Växt + kruka/fat = helhet
Trendchefen berättare vidare:
	I Botanical Renaissance är det ett mål att skapa en relation eller ett objekt, om man så vill, som består av krukväxten tillsammans med den ytterkruka, det fat eller den vas som växterna arrangeras och stylas i.  


	Hos kunderna tar sig detta uttryck i praktiska lösningar som bygger på material i mjuka, runda former, t.ex. marmorerad keramik, renässansmotiv, trä eller metalliska ytor, som på ett perfekt sätt kompletterar de naturliga växterna och färgerna i blommornas värld.  


	På så sätt uppnår man det önskade uttrycket, och levande krukväxter och förarbetade krukor och fat etc. matchar varandra,  i linje med de eftersträvade idealen,

avslutar Anja Bisgaard Gaede.
Förslag på växter som matchar Botanical Renaissance:
Anigozanthos
Begonia
Campanula
Gerbera
Hibiscus
Hydrangea
Kalanchoe
Pelargonium
Peperomia
Rosa


