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FOLLOW US!

 DDWTRENDTOURS.WORDPRESS.COM

 FACEBOOK.COM/DDWTRENDTOURS

 TWITTER@DDWMEETSILS
  
 INSTAGRAM.COM/DDWTRENDTOURS

It is forbidden to spread this Trend Book without authorization or to use this Trend Report for commercial purposes.
All rights for this trend book reside by International Lifefstyle Studies Tilburg 2015. All rights for the images it 
contains, reside by the owners of the images.
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VOORWOORD
Voor u ligt het resultaat van uitvoerig trendonderzoek: het 

trendboek van het International Lifestyle Studies 2Xcell
trend team van 

2015-2016. 

Als tweedejaars studenten van International Lifestyle Studies 
hebben wij kennis opgedaan op het gebied van trends en 

concepting. Dit mochten wij in dit Trendboek toepassen. Op 
Dutch Design Week gaan wij de trends die in dit trendboek 

staan onderbouwen aan de hand van voorbeelden.

Tijdens dit proces zijn wij geassisteerd door onze docenten: 
Christianne Heselmans, Saar van der Spek, Rudy van Belkom 
en natuurlijk onze begeleidster Lisa Wife. Hun expertise en 

kritische blik hebben ons de perfecte ondersteuning gegeven 
tijdens dit project. Bij deze willen wij hen allemaal bedanken.

Dutch Design Week is een groot event dat elk jaar duizenden 
bezoekers trekt. Wij hebben enorm veel zin om onze kennis op 
het gebied van trends over te dragen tijdens onze Trend Tours. 

We zien u graag in het Klokgebouw!



BLURITAGE
‘’CULTURES ARE NOT LOST, ONLY EXPRESSED IN A 
MODERN WAY.’’

#GRIP #RENEWAL #DYNAMIC
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BLURITAGE
Cultuur en cultureel erfgoed vervagen langzaam als gevolg 
van demografische veranderingen en technologische 
vooruitgang. Cultuur is een belangrijk element voor een 
vreedzame en tolerante samenleving; het laat zien wie we 
zijn, wat we delen en wat ons onderscheidt. We zien cultuur 
als belangrijke houvast en vinden het belangrijk deze te 

behouden.

We leven in een vluchtige maatschappij. Traditionele 
culturele uitingen kunnen deze niet meer bijbenen. Omdat 
we toch de cultuur willen behouden ontstaan steeds meer 
manieren die deze culturen opnieuw implementeren in de 
huidige en toekomstige maatschappij. Zo krijgen culturen 
die verloren leken te gaan een nieuw plekje in deze wereld.
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ETHIOPIAN 
INJERA BREAD
Dana Douiev, afgestudeerd aan Bezalel Academy of Art en Design in 
Jeruzalem, heeft kookgerei ontworpen waarmee op een ceremoniele 
manier traditioneel Ethiopisch injera brood gemaakt kan worden in 
een hedendaagse keuken. Injera is een traditioneel spons-achtig brood 
waarbij ritueel, ceremonie en vooral delen centraal staan. De bereiding 
hiervan heeft een monumentale plaats en emotionele waarde in de 
Ethiopische keuken. Hoewel het brood nog wel wordt gemaakt in 
moderne keukens, is het originele ritueel verloren omdat hedendaagse 
voorwerpen niet genoeg zeggen. Het deeg wordt bijvoorbeeld vaak 
bereid in een plastic emmer, waardoor van de rijke cultuur niks meer te 
zien is. Door gebruik te maken van de originele ontwerpen en materialen 
heeft Douiev de voorwerpen aangepast aan de hedendaagse keuken en 
maatschappij. Ze gelooft dat door dit design de ceremonie overal en 
naar elke generatie doorgegeven kan worden. Zo wordt het ritueel van 
het maken en delen van injera in stand te houden.
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3D PRINTED 
CANAL HOUSE
In Amsterdam-Noord verrijst het eerste 3D-grachtenpand ter wereld 
dat uit een levensgrote printer komt rollen. Een grensverleggend project 
van DUS Architects en partners. Heijmans neemt deel aan dit initiatief 
om kennis op te doen van deze verfrissende en totaal nieuwe manier 
van bouwen. Door het gebruik van nieuwe technieken blijft het cultureel 
erfgoed van Holland bewaard op een manier die bij onze huidige 
maatschappij past.
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RUI XU
Chinese mode-ontwerpster Rui Xu heeft een collectie ontworpen met 
een kruising tussen Chinese handu jurken en oversized couture stukken 
van Parijse modehuizen. Ze gebruikt de vormen van de traditionele 
Chinese kleding en gebruikt westerse details en stijlen om de looks te 
‘updaten’. Xu wordt beïnvloedt door filosofieën van natuurlijkheid en 
religieuse tradities over de harmonie met het universum. Haar ambitie is 
om deze oude Chinese ziel nieuw leven in te blazen in de hedendaagse 
mode. Ze wil hiermee de spirituele vrijheid van de dragers bevorderen en 
de Chinese cultuur op een moderne manier behouden en verspreiden.
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GOSHA 
RUBCHINSKIY
Gosha Rubchinskiy is een Russische kleding ontwerper die streetwear op 
een nieuwe manier laat zien. Hoewel vroegere generaties van streetwear 
ontwerpers invloeden hebben vanuit de Amerikaanse cultuur, ontwerpt 
Gosha zijn kleding met een duidelijk Russisch accent.
Zijn collecties zijn geïnspireerd door Russische (religieuze) cultuur en 
de botsing tussen de Russische Post-Sovjet mentaliteit en opgroeien in 
een land die een enorme politieke, econmische en culturele verandering 
ondergaat.
Gosha laat de cliché beelden die de meeste mensen van Rusland hebben 
achterwege en laat zien hoe hij Rusland ziet; een plaats van bloeiende 
subculturen met ongewone en toch vertrouwde esthetiek.
Door schoonheid te creëren met Russische invloeden, bewijst 
Rubchinskiy dat streetwear een wereldwijde taal is waarbij je kunt 
vertrouwen op je eigen cultuur en afkomst.
Door de Russische geschiedenis en cultuur te verwerken in streetwear 
wordt de schoonheid van de originele Russische cultuur weer gezien. 
Zo wordt deze bijzondere cultuur op een nieuwe manier behouden door 
een nieuwe generatie.



INSIDE OUT
“DECIDING WHAT WE WEAR GIVES US THE POWER 
TO THINK ABOUT WHO WE ARE.“

#INDEPENDENCE #DIFFERENTIATION
#SELF-EXPRESSION
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INSIDE OUT
Uiterlijk is een belangrijk onderdeel van identiteit. Maar 
als de massa bepaalt hoe wij ons kleden, bepalen wij 
dan nog onze identiteit? Men wil zich losweken van de 
schapencultuur. Onderscheiden staat hier in centraal. 
Daarom brengen we onze eigen identiteit in ons leven, 
onze producten en onze omgeving. We zien hierin een 
tweedeling; de meer extremere uitingen versus de wat 

subtielere uitingen.
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AYNOUK TAN
Aynouk Tan is adviseur, artdirector, modejournalist en stijlicoon. Ze 
staat bekend om haar extravagante outfits. Als een experiment voor 
haar column in de NRC hulde ze zich in verschillende soorten outfits. 
Hiermee wilde zij onze houding tegenover uiterlijk en identiteit aan de 
kaak stellen. Ze merkte dat mensen haar anders behandelde wanneer 
zij zich anders kleedde. Hiermee toonde ze aan de je door middel van 
mode kunt zijn wie je wilt zijn - en dus je identiteit kunt veranderen. Ze 
houdt zich bezig met allerlei vraagstukken met betrekking tot mode en 
ons kleedgedrag. Hierin is zij zelf de hoofdpersoon. 



25
M

ed
ia

m
at

ic



26

Ko
k,

 Ja
co

b



27

VIRTUELE 
IDENTITEIT
Ontwerper Jacob Kok stelt in zijn film ‘See The Light’ vragen over 
identiteit in de toekomst. Hij ziet een mogelijke toekomst waarbij we een 
tweede virtuele identiteit aannemen. Men zou zich in een nieuwe vorm 
kunnen aannemen en zichzelf heruitvinden in een totaal nieuw lichaam. 
Is dit het begin van een nieuwe identiteitsvorm waarbij een grijze muis 
een virtuele sprankelende eenhoorn wordt?
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HIROCON
‘Iedereen draagt een uniek verhaal.’ Hirocon, ontworpen door Willem 
Horsten, is een hanger dat de drager een persoonlijke boodschap of 
verhaal laat dragen. De boodschap wordt omgezet in een golfpatroon 
wat word gelaserd in hout. Hierdoor kan de drager zijn persoonlijke 
verhaal op een subtiele manier weergeven. 
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ABSTRACT_
Abstract_, opgericht door Bjorn Karman, Kristine Boesen en Julie Hells 
Eriksen, is een webshop die data verzamelt over de emoties van de 
klant. Samen met een persoonlijk geschreven stukje wordt dit omgezet 
in een uniek stoffenpatroon, waarvan een kledinglijn wordt gemaakt.
Dit is de ultieme manier om je te onderscheiden van de massa. De 
kleding is volledig uniek doordat het wordt aangepast aan het verhaal 
van de drager. 



MAGNIFY ME
“WHEN YOU HAVE THE POWER TO CHANGE THE WAY 
YOU FEEL, IT CHANGES EVERYTHING.”

#EXPERIENCE #TO EXCELL #INTENSITY 
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MAGNIFY ME
In een wereld waarin we steeds meer prikkelingen ervaren, 
zijn we op zoek naar intensiteit en naar het optimaliseren 
van het moment. We willen excelleren in alles wat we 
doen en hebben de mogelijkheid om technologie daarbij 
te gebruiken als hulpmiddel. Hierbij ligt de focus op het 
versterken van onze zintuigen, zodat we ons kunnen 
verbeteren op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en 

het menselijk lichaam.
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BIONIC LENS
Ocumetics Technology Corp creëert met de Bionic lens een 300% 
geoptimaliseerd zichtsvermogen, in een ingreep van acht minuten. Dit 
geldt niet alleen voor mensen met een goed zicht, dit geldt ook voor de 
mensen die brillen of lenzen moeten dragen. Ocumentics Technology 
Corp creëert hiermee het menselijke zichtveld van de toekomst, waarbij 
brillen en contactlenzen overbodig zullen worden.
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VIBES
Vibes By Thync heeft een grote fascinatie voor neurowetenschap 
en hoe dat het dagelijks leven kan beïnvloeden. Vibes is ontworpen 
om verschillende golflengtes naar je hersenen te sturen om deze 
te beïnvloeden. Hierbij is er een keuze voor energy vibes om meer 
concentratie en energie te krijgen, of voor calm vibes om stress te 
voorkomen.
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AFTERSHOKZ
Aftershokz heeft een koptelefoon ontworpen die niet over je oren heen 
gaat. Het geluid gaat door de jukbeenderen naar je gehoorstelsel. 
Hierdoor kan je muziek horen of een gesprek voeren terwijl je ook de 
omgevingsgeluiden hoort.
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CLARA
Clara, ontworpen door Josh Sucher, Marcelo Mejía Cobo en Belen 
Tenorio, is een lamp ontworpen om het creative process te bevorderen 
bij mensen die snel afgeleid zijn. In de eerste fase zal de lamp een licht 
gouden gloed uitstralen om creativiteit te bevorderen. Daarna zal de lamp 
een fris blauw licht geven en geleidelijk aan de ambient noise verhogen. 
Hiermee wordt het makkelijker voor de gebruiker om te concentreren.



OUT OF CONTEXT
“PLACING MATERIALS IN A NEW CONTEXT 
CREATES ROOM FOR SUSTAINABLE AND CREATIVE 
PRODUCTS.”

#REDEFINING #SUSTAINABLE #VERSATILE #SOCIAL
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OUT OF 
CONTEXT

In de huidige maatschappij is al een langere tijd het 
broeikaseffect een bekend fenomeen. Mede door 
digitalisering heeft men snellere toegang tot informatie. 
Informatie waarin staat dat wij mensen degenen zijn die de 
aarde verwoesten. Men wordt meer bewust van deze feiten 
en we willen helpen om de aarde duurzamer te maken 
door middel van innovatieve technieken Zij willen helpen,  
maar ook hun luxe producten behouden. Duurzaamheid 
heeft er voor gezorgd dat men meer op zoek gaat naar 
duurzame materialen die niet duurzame materialen zoals 
plastic kunnen vervangen of modificeren. We herdefiniëren 

materialen en plaatsen ze in een nieuwe context. 
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SOFT BLUES
Soft Blues, ontworpen door Sam Linders, is een onderzoek naar 
verschillende texturen en vormen uit één materiaal; leervezels. Het 
schaafsel dat ontstaat bij het looiproces van leer is een restmateriaal en 
werd tot heden niet gebruikt. Na het looiproces heeft het leer een blauwe 
kleur vandaar dat het ‘Wet Blue Leather’ genoemd wordt. Gepresenteerd 
in een stil leven om zo de grote variëteit aan mogelijkheden met de wet 
blue vezels te laten zien. 
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HAIR MATTER(S)
Hair Matter(s) is het afstudeerproject van Alex Bizet, studente aan de 
Design Academy in Eindhoven. Voor dit project ontwierp ze kleding 
van mensenhaar om zo een diervriendelijk alternatief voor bont en een 
duurzaam product te creëren.
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IKEA FASHION 
SHOW
Afgelopen Milaan Fashion Week presenteerde IKEA haar eerste lijn 
bestaande uit twee collecties: Svartan en Giltig. De één geïnspireerd op 
India met lakens, papier, glazen en kleden, de ander met keukenwaren 
met bijvoorbeeld lampenkappen en schorten.
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RAW FOR 
THE OCEANS
RAW for the Oceans is een samenwerking tussen Bionic Yarn en G-Star 
samen met Pharell Williams. Ze verzamelen plastic uit de oceaan om 
er denim van te maken. Deze kledinglijn wordt gebruikt als middel om 
mensen ervan bewust te maken dat zij hun kooppatroon om kunnen 
gooien zonder kwaliteit te verliezen. Hierdoor kunnen we opruimen wat 
we hebben achtergelaten.



THE IRONIC TRUTH
“IT IS ABOUT WHAT IS REAL, WHAT IS FAKE AND 
WHAT IS MODIFIED”

#IRONIC #CHANGE #IDEALS
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THE IRONIC 
TRUTH

De trend ‘The Ironic Truth’ gaat over het op een ironische 
manier overbrengen en het bewust laten worden van de 
werkelijkheid. Door gebruik te maken van humor, met name 
in de beeld cultuur, strijden kunstenaars, designers en het 
volk tegen de wereldwijde problemen en geven ze uiting 
aan de gewenste koers. Bewapend met ironie gaan zij op 
zoek naar nieuwe wereld en land idealen. Momenteel zie 
je dat designers ironie gebruiken voor het aankaarten van 
beladen boodschappen. De zware lading neemt af en het 
is hierdoor beter te behappen voor het grotere publiek. 

Daarnaast zet het aan tot actie.
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EAT SHIT
Eat Shit is een statement en ontbijtbijeenkomst van de tweedejaars 
studenten van de Design Academie. Tijdens deze bijeenkomsten 
bestuderen zij met experts de meerwaarde van poep. Dit vertelt namelijk 
veel over de huidige samenleving en gezondheid. Op deze manier 
willen zij aandacht krijgen voor het thema voedingsschaarste en de 
meerwaarde van poep, ook wel non-food design genoemd. Design gaat 
verder dan alleen maar de vormgeving. Het sociale aspect is voortaan 
belangrijker.
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BULLSHIT
Max Tempkin wil, door middel van de grote verkoop van zijn “bullshit”, 
de consument op de feiten drukken dat zelfs de grootste onzin verkocht 
kan worden. Met dit statement neemt Max niet alleen een ironische 
houding aan, ook maakt hij de bullshit consumptie belachelijk. 
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DISMALAND, 
BEMUSEMENTPARK
Banksy is een kunstenaar die humor en wreedheid combineert in zijn 
werk. Zo heeft Banksy onder anderen een naargeestig pretpark 
ontworpen en gebouwd, Dismaland genaamd, waarin alle 
wereldproblemen te zien zijn. Dit pretpark heeft een recordaantal 
bezoekers getrokken. Momenteel is het pretpark opgedoekt en wil 
Banksy de materialen van het pretpark inzetten om vluchtelingen 
mee op te vangen in Calais, Frankrijk.
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IRONISCHE 
ILLUSTRATIES
Steve Cutts is een illustrator uit Londen die met krachtige afbeeldingen 
de huidige maatschappij bekritiseerd. Zijn illustraties geven op een 
ironische manier de stress en frustratie over de staat van de wereld 
weer waarin wij momenteel leven. Met zijn illustraties wil Steve Cutts de 
mensen op een ironische manier op de harde feiten drukken.
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NAWOORD
Vijf weken geleden kwamen we voor het eerst als team bij elkaar. 
Er werden groepjes gevormd per trend en iedereen leerde elkaar 

in rap tempo kennen. 

We zijn erg trots op het eindresultaat. De vijf trends bestrijken 
uiteenlopende onderwerpen en spreken op die manier 

verschillende doelgroepen aan. 

Heeft u nog vragen, wilt u meer informatie of wilt u een 
samenwerking aangaan? Twijfel niet en spreek één van ons aan!

Het 2xcel team 2015-2016
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