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pej gruppens trendtemaer efterår/vinter 2009/2010

Sikre farver
gennem krisen

Brillebutikkerne I.a Eyeworks i Los
Angeles og Michel Guillon i London samt skobutikken Kurt Geiger
i Liverpool.

Fashion keywords

Sølvarmring fra Støvring

Tænk, opdag, leg og føl. Sæsonen efterår/vinter 2009/2010 handler om at se
krisens begrænsninger som en kreativ udfordring, der byder på eftertænksomme farver, opdagelse i den rå natur, leg med udtryk og æstetisk forførelse.
Af Anja Falk Gaede, trendredaktør i pej gruppen
Fotografer: se under hvert billede. smykkebilleder: Ragne Sigmund, www.ragnesigmund.com

sæsonens vigtigste budskab er sikre farver, der er drivkraften mod en mere optimistisk tidsånd. Grundlæggende handler
de nye trends om at give forbrugeren en
grund til at købe nyt. I flere sæsoner har
det grå og sorte præget designscenen, og
nu er det tid til forandring.
Der er tale om et skifte fra nedtonede farver til et optimistisk univers af farver og
æstetik. Ingen overflødig fyld og storstilede historier – blot forførende design.
På de følgende sider gengiver pej gruppens fire trendtemaer til sæsonen efterår/
vinter 2009/2010: think, play, discover og
feel. Det er tid til farverig forvandling!

80’er- og 90’er-kombinationer, overdrevne proportioner, stofknapper, arkitektonisk silhuet, dobbeltknappet, blålige toner i tonede nuancer, klassiske styles med
enkelt twist, fokus på skuldre, glatte overflader, skrædderteknikker, autoritære styles, smalle bælter, high tech
accessories og formel elegance.

Inspiration
Tænk. Tænk i det blå univers af intellektualitet,
tryghed, fordybelse og eftertænksomhed. Tænk
i et nyt, afrundet designsprog til fremtidens design med arkitekt Zaha Hadid som frontfigur.
Tænk i ny teknologi og intelligente designløsninger. Tænk i naturlige, men kølige materialer
som marmor og granit i nye, moderne sammenhænge. Tænk i et klassisk look med avancerede
detaljer. Tænk i rene linier og glatte overflader.
Tænk på fremtidens design.

Sølvring fra Heiring

Farver
Tænk i farver som kraftig koboltblå, dyb
blækblå, beroligende pudder-blå, autoritær
blågrå og succesfuld marineblå. I moden er
farvekombinationerne
fokuseret omkring
BVUVNOXJOUFS
koboltblå i kombination med både lyseblå,
grå, sort og hvid.

mabgd'
Fotograf: Niels Bo Nielsen
Model: Benjamin Jensen og Regina Borgaard
Spinning sølvring med emalje fra Unika Design

Fotograf: Camilla Anneli Høltzermann
Model: Stinne Vestergaard Andersen
Halskæde fra Heil&Co

BVUVNOXJOUFS

unikke shoppe-oplevelser

mabgd'

Akvamarin viklekæde
fra Natascha Trolle

Fotograf: Lotte Stærdal Simonsen
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DISCOVER

XTIa

Model: Jakob Vestergaard
Lædderarmbånd med sølv og kubiske zirkonia er Lund of Copenhagen

inspiration

Leg. Play handler om leg på alle niveauer. Leg med identiteter i et iscenesat, kunstnerisk udtryk inspireret af Jeff
Koons eller David Chapelle. Leg med
rene linier og mange farver. Leg med
kontrastfarver, der kræver opmærksomhed. Leg med stærke farver til detaljen i
et ellers mørkt look. Leg med farverige
prints inspireret af den gamle digitale
verden. Leg med en ung, humoristisk attitude. Just play!

Discover går på opdagelse i et maskulint
univers. Det er ingen kønsrolleforvirring og
den ægte maskulinitet blomstrer. Opdag den
nye, over-seksuelle mand med idealet Bono i
spidsen eller den maskuline naturnørd, som
er en ægte naturelsker. Genopdag aktiviteter som jagt, spejder, vandring og friluftsliv
som inspiration til temaet. Discover handler
om maskuline materialer som læder, oilskin,
uld, fløjl og strik, og discover søger tilbage
til håndværkstraditioner på en ny raffineret
måde. Discover er over-maskulin og genopdager den rigtige mand.

Fotograf: Kirstine Toftegaard
Model & stylist: Louise Fuks

BVUVNOXJOUFS

BVUVNOXJOUFS

inspiration

Fashion keywords

Sølvvedhæng fra Pandora

Pelskanter, rå natur, fuldskæg, afskårne bukser, tern,
strik med mønster og motiver, fløjl, ræven som motiv,
spejder-detaljer, udendørsinspiration, slettens farver,
læder og stof kombination, maskuline damestyles,
strik med frynser, kraftige lag, fodformede sko, læder
finish og grove detaljer.

Ring af sølv, emalje og perle fra
Valk Inter Collection

Mitos ring af amazonit

Farver

XTIa

Leg med stærke farver
som oranBVUVNOXJOUFS
ge, gul, pink, oceanblå, postkasserød og rosa pink tilsat basisfarver
som sort, mørkegrå og blækblå.
Sølvringe fra Pandora
I moden sammensættes farverne
Spinning ringe af sølv
i enten multifarvede kombinafra Unika Design
tioner med op til fem farver elFashion keywords
ler anvendes som detaljefarver til
Multifarvede striber, kraftige kontrastfarver, iscenesættelse af looket,
store flader af sort, grå eller blå.
kunstnerisk mode, skøre kombinationer, farve som enkelt detalje,
tegneserie-inspirerede prints, bi-farve kombination, farverige applikationer, sport og street indflydelse, humoristiske motiver, digitale
prints, farverige og opmærksomhedskrævende accessories.
Farvede halskæde med
ferskvandsperler fra
Hejl&Co

unikke shoppeoplevelser

Lædderarmbånd
med sølvlås fra
Støvring Design

Dsquared2
flagskibsbutik i Milano, Triangle
Town Center i USA og
Ann Demeulemeesters
butik i Seoul.
Koralkanin fra Lise
Lund Koral

Farver

unikke shoppe-oplevelser
Playlounge og Emperor Moth i London
samt Hann Spree i San Francisco.
Læderarmbånd
fra Aagaard
Halskæde med 6 forskellige
smykkesten fra Susanne
Friis Bjørner

Guldring fra Nuran (I.S. Design)

Efteråret leverer inspiration til farveskalaens skovfarver med grønne og
brune nuancer tilsat brændt orange,
gylden brun og limegrøn.
I moden lyser de gyldne farver de mørkere toner op. Farverne ligger op til
mønstermiks og maskuline detaljer.

Stor halskæde fra Stenform
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Fotograf: Daniel Bank

GFFM

Model: Tanja Kronborg Hansen
Vedhæng med kubiske zirkoniaer
på lædersnor fra Aagaard

Farver

BVUVNOXJOUFS

Farverne spænder fra kontrastfyldt sort/hvid til beige tone i
tone tilsat et strejf af guld. For
moden gælder, at sort og off
white er en vigtig kombination.
Farvemæssigt er Feel et klassisk
tema, hvor tekstur, overflade og
materiale er centrale.

         S F U O J X O N V U V B

MFFG

Hvid læderhalskæde med
charms med kubiske
zirkoniaer i tre farver
fra Aagaard

Diamantring fra Ruben Svart

Sort rhodineret sølvring
med sorte diamanter
(3,36 carat) fra Romild

inspiration

Fashion keywords
Champignonform og -overflade, strik som
blomsterknopper, blonder, bløde overflader,
struktur-stoffer, lag og tekstur, guld som elegant touch, glatte overflader, fokus på skuldre, forførelse, sort/hvid kombination, flæser,
plissé, tyl og sløjfer, blonde accessories, ultrablødt læder, bløde organiske former, sort og
guld kombination.

Føl femininiteten. Oplev æstetisk forførelse via bløde, strukturerede
overflader, der indbyder til at blive rørt. Silhuetten er organisk og forførende, mens sorte blonder og eksklusiv guld skruer op for dekadencen.
Det giver samtidig et nyt look og skaber en feminin moderne stil. Inspiration hentes fra datidens feminine, forførende og klassiske Audrey
Hepburn-stil med Carla Bruni-Sarkozy som nutidens repræsentant. Feel
er et klassisk univers krydret med diskrete, eksklusive detaljer, som indbyder til at gå tættere på.

Alt i Guld, Sølv, Platin & Palladium
Ringskinner også i Platin & Palladium
Armbånd fra Krantz &
Ziegler i sort agat med
mat 14 karat guldlås og
to pyntekugler i mat 14
karat guld

Halskæde fra Kazuri
Scandinavia

Alt i Affinering
Dental Guld
Guld & Sølvsalt

Armbånd fra Hejl&Co

unikke shoppe-oplevelser
Fornarina i Rom, Carlos Miele i Paris og Spa salonen
Gesundheitszentrum i Lanserhof.

Ring for priser og tilbud 43 96 47 42!
Roskildevej 342 • 2630 Taastrup • E-mail: info@ka-rasmussen.dk

