
The Independent School for the City
Een school in Rotterdam van, voor en door 
de stad waarbij je gestimuleerd wordt kritisch te 
denken over de verbanden tussen stedenbouw en migratie. 
Verschillende vakken bieden studenten de kans om de 

complexiteit en tegenstrijdigheden in steden juist te vieren en 
te onderzoeken om zo een vuist te maken tegen 

eenheidsworst. #rotopmetdenutellawinkels
Wij melden ons aan. 

Weightwatchers freestyle
Punten tellen. Dat was de regel. 
Was. Want met het Weightwatchers 
Freestyle programma hoef je geen 
punten meer te tellen. Hoe je dan 
de calorieën monitort is ons ook 
een beetje een raadsel, maar dat is 
niet het belangrijkste. Jezelf 
verzorgen en dingen doen waar je 
blij van wordt wel.

Kintsugi
Een eeuwenoude Japanse 

kunst van het repareren van keramiek 
met gouden lak (lijm). In het licht van deze Tree of Trends zetten we 
deze gouwe ouwe erbij, omdat het de schoonheid benadrukt van 
het gebroken deel. 

Jad El Khoury
Libanese kunstenaar die door oorlog verwoeste 

gebouwen omzet in hoopvolle kunstwerken. Bekend 
project is de onafgemaakte skyscraper midden in 

Beirut die als een slechte oorlogsherinnering al 
decennia over de stad torent. Jad El Khoury maakte er 
een kleurrijke installatie van vol hoop en leven. A.k.a.  

@potatonose961 wil met zijn werk oproepen tot een 
betere universele wereld, en we hebben geluk! Hij is 

dit jaar te zien op Amsterdam Affordable Art Fair waar 
hij een van de muren van de Kromhouthal beschildert. 

"Burj El Hawa" 2018 - Installation by Jad El Khoury 
Photo credit: Elie Abou Jaoude - Sponsored by Letitia Gallery

Kapot goed
Caran d’Ache 

(wie is er niet mee 
opgegroeid) werkte samen met 

Hayon Studio’s aan ‘Drawing 
Collectible Toys’ voor de 
Wallpaper* Handmade 
tentoonstelling. 
Oorspronkelijke idee was 
om een serie van 

krijtobjecten te maken, die 
je moest breken om ermee 
te kleuren. 

Helaas bleef de serie niet 
intact en dat is precies wat 
Wallpaper* Handmade 
exposeerde.  
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MEER WABI SABI GRAAG

Nikki de la Rambelje

Laurien Vest

e zijn er maar druk mee. Met de mooiste campagnes, de meest 
hartverscheurende commercials, het zieligste nummer bij de 
perfecte contentserie; wat er op ons als consument afkomt is 

allemaal zo tot in de perfectie uitgedacht en dat is de standaard. Er is geen 
enkel bureau dat lelijk werk wil maken.

Maar waarom eigenlijk niet?  

Continu voorspellen wat de markt en de doelgroepen waar we ons op 
richten gaan doen. Algoritmes die bepalen wat onze volgende move wordt. 
En waar we behoefte aan hebben (een gladde huid, roze muren, zen-breaks 
naar Mallorca…). Waardoor we steeds maar bezig zijn met het gepolijste 
plaatje: gezond, gelukkig, bloedmooi en fit. We willen een circulair huis, 
een elektrische swapp-auto en 2 kinderen die we lekker creatief en vrij 
opvoeden om te worden waar ze zich goed bij voelen, maar wel met het 
milieu in ogenschouw natuurlijk. 
Gadverdamme. Wat vermoeiend allemaal. 

We willen meer lelijkheid, meer fouten, meer grijs, meer rimpels. Dat is 
toch normaal?! Een van de trends voor 2020 - Disarm - laat dan ook zien dat 
we geen regels meer willen, maar juist streven naar imperfectie – Wabi 
Sabi! Echtheid. En ja, ook wij werken voor mensen en merken met een 
sympathieke missie en daar willen we het liefst het allermooiste voor 
creëren wat we maar kunnen. Maar we zijn ons er ook rete van bewust dat 
als je echt iets wilt veranderen, je het mooie plaatje eigenlijk compleet moet 
laten varen.

Over ons
The Gardeners is een creative agency where good things grow. In ons dagelijks werk 
signaleren we heel veel toffe initiatieven. FONK vraagt Laurien Vest (pr-director) en Nikki 
de la Rambelje (creative) om elke maand als Curators of Good een Tree of Trends te maken 
van al het goede dat ze tegenkomen. 

Denk je nou: jongens, jongens, maar ik heb een lel van een good thing te pakken dat écht niet 
mag ontbreken in jullie volgende Tree of Trends. Mail die dan naar info@thegardeners.nl 
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