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Indret med planter
Placering af planter i kontormiljøer kræver både
kendskab til vækstbetingelserne for den enkelte
plante samt forståelse for den arkitektoniske sammenhæng, som planterne, krukkerne med videre skal
indgå i. Medlemmerne af Brancheforeningen for Indendørs Beplantningsfirmaer vil være den rette modspiller, hvis man ønsker at etablere indendørsbeplantning, som harmonerer med rummets arkitektur.

om med alt anden indretning
kommer der hele tiden nye
trends, ideer til plante-, pottevalg og
til placering, der et stykke hen af
vejen afspejler stilretningerne og
farveholdninger som præsenteres i
boligmagasiner mv.
Tidens stilretninger indenfor in-

S

dendørsbeplantning er ikke entydige. På den ene side ses stilrene
minimalistiske eksempler med diskrete krukker i hvide, sand og koksgrå, som helt er underordnet rummets arkitektur og signalerer
klassisk enkelthed, ro, balance og
harmoni. Som modsætning til dette

udtryk ses også meget kontrasfyldte
opsætninger, hvor de avendte krukker/planter markerer sig selvstædigt
ved at afvige i form, farve og/eller
materialevalg. Hvorved beplantnigen
fremstår som et selvstændigt elment,
der tiltrækker sig opmærksomhed. I
denne sammenhæng er brugen af
pangfarver: rødt, solgult, æblegønt
osv. på vej ind. Derudover spilles
der også på at sætte gamle, kendte
planter, materialer og smagsretninger ind i nye helheder, blande dyrt
og billigt, sætte forskellige materialer: kunstigt med naturmaterialer
sammen – alt i alt kontraster der
spiller på genkendlse og overraskelse. Dette kombineret med en
asymmetrisk placering og ved at
placere flere planter samen, f.eks. to
mindre planter i den ene side af
vindueskarmen i stedet for en stor
i midten, er også et tidstpisk træk
inden for branchen.
Signalere luksus
Fælles for tidens trends er, at plantearrangementerne helst skal signalere
luksus, som er blevet en eftertragtet
vare, som mange ønsker at tilføre de
helt almindelige ting, vi omgiver os
med i hverdagen. Først var det dyrt
designervand fra alverdens kilder,
der blev en trend. Næste skridt var
økologisk jomfruoliven-olie og
koldthævede, langtidsbagte brød.
Nu er tiden kommet til saltet – vel
at mærke kvalitetssalt.
Eksotiske plantesorter
Disse modestrømninger afspejler
sig også i plantevalget, hvor en stor
del af de brugte planter kan karakteriseres som eksotiske ved specelle
farver, vækstform og ved at være
plantenyheder. Eksempler kunne
være store kugle kaktus, orkideer. Alternativt bruges også en del planter,
som kendes fra vore bedstefor ædrenes stuer, og som minder om tiden
før verden gik af lave. Men til forskel
fra tidligere sættes disse klassikere i
nye sammenhænge – så som små
planter i høje krukker. Eksempler
på klassiske planter kan nævnes:
vædderløber, fugleredebregne og
bajonetplante (også kaldet svigermors skarpe tunge).

