‘Deze rare snijboon
heeft een nieuw
draadje gevonden’
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designer
MASSIMO IOSA GHINI IN HET SPOOR VAN FRANK LLOYD WRIGHT

Massimo Iosa Ghini [L]
Model Key West in volle omvang [R]

Renée de Haan

Menig medewerker moet Massimo Iosa Ghini
beschermen om te voorkomen dat hij uren doorpraat
over wat hem bezig houdt: ontwerpen. In al zijn bescheidenheid kwam hij tijdens de afgelopen Eurocucina met een product dat met niets valt te vergelijken,
hooguit met het verleden. In een persoonlijk gesprek
vertelt hij iets over de filosofie erachter.

D

e jaren twintig vormden het uitgangspunt terug naar die bron met dit ontwerp. Hout op
voor Iosa Ghini en zijn model Key West. Hij een elegante wijze gewoon terug in de keuken.
zette een stevige studie op naar maatvoeringen, Maar dan wel met het buffet en de tafel als uit
decors en uitstraling in meubilair uit die tijd. De gangspunt, rijk en vakkundig met het ambacht
tijd die hij in New York en Miami doorbracht, in het kielzog. Een stuk van mijn jeugd zit erin,
hielp daarbij. Zeker toen hij opnieuw geobse maar vooral ook het verlangen om te zien hoe
deerd raakte door het interior design van Frank bepaalde stijlen doorgaan in de tijd en hoe het
wonen en koken daarin elkaar evenaren.”
Lloyd Wright.
Nu de keuken weer dichter bij de woonka
mer ligt, wilde Iosa Ghini dat letterlijk ver ‘Ik heb geen trendy product
talen in een meubelkookeenheid. Het lijkt gemaakt. Dus niemand weet
of de hand van de timmerman er nog aan wat hij ermee moet.’
kleeft, zoveel accent gaat er uit van het blank
gelakte hout. Het resultaat is zwaar met lichte Van huis uit is deze Italiaan een graficus die
elementen maar nodigt nog niet uit tot koken. beelden omzet in grote lijnen, bij voorkeur ge
Het meubelaspect overheerst.
bogen. Dit is een van de impressies die al heel
Iosa Ghini legt uit dat hij alle klassieke dimensies lang in hem leefde: de artistiek ingevulde bur
gevolgd heeft met een modulaire factor voor de gerlijkheid van toen. Met een lief decortje dat
verkoop. Een team van kenners heeft de uitein als houtsnijwerk alle zware klussen in de kook
delijke creatie ook op praktische invulling uitge hoek een beetje lichter maakt. Over licht moe
test en kwam tot de conclusie dat hier perfect ten we het liever niet hebben, want dat was het
in gekookt kan worden. Zij kunnen het weten, grootste obstakel in dit model. Hoe werk je dat
maar wij zetten onze vraagtekens. Die direct be weg terwijl het wel functioneert? Achteraf is hij
daar nog het meest mee bezig geweest. En met
antwoord worden door de maker zelf.
een creatief proces waarbij vier vrouwen, onder
STADSDESIGN “Dit is een stadsdesign, laat dat wie zijn echtgenote, continu commentaar gaven
duidelijk zijn. Van mijn meesters heb ik geleerd over het nut, de functie en de indeling van deze
een materiaal geheel uit te buiten. Ettore Sott keuken.
sass, maar ook Frank Lloyd Wright waren gek Hij lacht met de bescheidenheid die hem altijd
op hout. Het is ecologisch en komt voort uit een zal sieren. “Weet je wat het is? Ik heb geen tren
Italiaanse traditie die we dreigen te vergeten. Al dy product gemaakt. Dus niemand weet wat hij
mijn grote voorbeelden wisten dat, en ik keer ermee moet. Het is zo anders dat je ervoor valt
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Snaidero speelt in op de marktsituatie door een geheel nieuwe aanpak van design uit te proberen, die
zowel op consumenten als op projecten gericht is.
Het gaat om een internationaal co-ontwerp Orange
waarbij alle merken van de Snaidero Groep (Rational
en Bonnet) betrokken zijn. De eerste vruchten van dit
experiment zijn onlangs in ons land gepresenteerd.

Uitsparingen tegen vliegen

Het betekent een commercieel goed verkoopbaar pro-

nu als decoratief element [B]

duct, naast alle hoogstaande design van dit Italiaanse
merk. Agent Rudy Jacobse uit Arnemuiden heeft al

Terug in de tijd

meerdere projecten gerealiseerd en verwacht bin-

met de houten uitvoering [R1]

nenkort 50 Orange-keukens te leveren voor een van
deze opdrachtgevers.

Model Americano
in bescheiden afmetingen [R2]
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of dat je het links laat liggen, maar ik heb het
gedurfd en daar ben ik blij over. Plus het feit dat
ik die kans kreeg uiteraard. Maar dit is het. Ik
ga niets aanpassen of veranderen. Ik zit ernaar
te kijken en denk: zo, rare snijboon, je hebt een
nieuw draadje gevonden. Dat is mooi. Ik ben
niet blijven hangen in wat ik al eerder heb ge
daan en zeker niet in wat anderen allemaal doen
of denken te doen, want er zitten veel schijnbe
wegingen tussen het zogeheten design. Ik heb
iets herontdekt met heel veel affectie. Als je het
ziet, lijkt het allemaal eenvoudig, maar het is een
puzzel geweest, met details tot in de finesses.”
HOMMAGE In zekere zin betekent dit een hom
mage aan Frank Lloyd Wright, over wie Iosa
Ghini inmiddels heel veel gelezen heeft. Twee
jaar terug was hij in New York op speurtocht.
Hoe maakte die architect met eikenhout zoveel
lichtvoetige meubels? Dat was een van zijn vra
gen. Iosa Ghini zet zijn hand onder zijn kin en
mijmert. “Hij wist alles te verantwoorden en ik
kan dat niet. Daar zit ik een beetje mee. Hij werd
heel organisch aan het einde van zijn leven, be
greep precies waarom hij wat gedaan had. Zover
ben ik bij lange na niet, maar ik wil dat wel halen,
om die zachte vloeiing bijna als vanzelf te kunnen

ontwerpen. Zonder nadenken ongeveer, want het
is er al voor je het weet. Frank blijft in die zin mijn
meester en daarom ontstond deze keuken bijna
vanzelf. Ik kan er veel over zeggen maar het is in
derdaad een eerbetoon aan Frank Lloyd Wright.
Ik wil ook veel meer met hout gaan doen en denk
dan dat ik me niet hoef te verantwoorden. Ik voel
dat zo, dat moet genoeg zijn.”
Deze keuze is extra aangewakkerd doordat hij
regelmatig periodes doorbrengt in Amerika van
wege de vele opdrachten daar. De vormgeving uit
die tijd sijpelt langzaam weer onze eeuw in als een
bijzondere bron op bouwkundig gebied. De uit
eindelijke aandachtspunten bij Key West waren
voor de ontwerper echter niet zozeer esthetisch
maar vooral van praktische aard. “De handgreep,
daar heb ik heel lang op gestudeerd. Het moet in
de stijl passen maar toch goed vastpakken. Het
decor in de vorm van een uitsparing is gebaseerd
op oorspronkelijke ventilatie-openingen, waarbij
er geen vliegen in de kastjes zouden komen. Het
enige dat gesneuveld is in mijn ontwerp, blijft de
kap. Die had groter moeten zijn naar mijn smaak.
Daar is in veel bestaande keukenruimten geen
plaats voor. Voor de rest ben ik zeer tevreden
en denk ik dat Frank Lloyd Wright er eveneens
goedkeurend naar zou knikken.”

NATUURMENS De kans is groot dat deze Itali
aanse designer zoals wel vaker zijn tijd vooruit
is. Snaidero werkt dan ook aan een perfectio
nering. Hij staat wel op de Nederlandse website
van agent Rudy Jacobse. Intussen is de maestro
druk bezig met een futuristisch project in het
Grand Hotel van Bari. Tijdens de komende
Meubelbeurs in Milaan (22 - 27 april) werkt
hij samen met studenten aan een Fuori Saloneproject van Interni. In een grote buitenruimte
komen natuur en architectuur elkaar tegen on
der het motto ‘De verticale tuin’.
Iosa Ghini benaderde hiervoor het echtpaar Pa
lazzetti, dat vorig jaar de eerste betonnen keu
ken uitbracht samen met Composit tijdens de
Meubelbeurs. Een deel van het nieuwe project
in de binnenstad is gebaseerd op dat materiaal
en de suggesties tot welke invullingen dat kan
leiden. Energiebesparing, milieubewustzijn en
jezelf ontspannen vormen de pijlers waarop een
filosofische kant van hem naar buiten komt:
“Ik ben in de eerste plaats een natuurmens die
verantwoord wil leven en duurzame dingen
maakt.”

Massimo Iosa Ghini (Bologna, 1959) studeerde bouw-

In navolging van de auto-industrie werd een Ameri-

kunde in Florence en aan het Polytechnisch Instituut

kaanse kookunit uitgebracht die als een golf tegen de

in Milaan. Vanaf 1985 hoorde hij bij de Italiaanse

wand in Ferrarirood heel hoog scoorde qua impact.

avant-garde in architectuur en design. Hij werkte

Iosa Ghini besefte dat er ook kleiner behuisden wa-

samen met Ettore Sottsass en de groep Memphis en

ren en bracht voor dezelfde fabrikant een afgeleid

richtte daarna zijn eigen richting Bolidismo op, met

kookeiland uit dat eigenlijk de voorloper betekent

een studio in Bologna. Hij ontwerpt meubels, richt

van wat Alessandro Mendini onlangs neerzette voor

Ferrari-winkels in, bouwde het New York Palace, heeft

Valcucine. Iosa Ghini keerde vorig jaar terug bij keu-

diverse monumentale panden in Miami op zijn naam

kens, via Snaidero, waar hij al eerder model Gioconda

staan en telkens valt de vloeiende belijning op in zijn

uitbracht, een variant op de country kitchen. Een jaar

werk. De meester geeft les aan een aantal hogescho-

geleden kwam hij met Key West, een retrolook vanuit

len in Europa en ontving diverse onderscheidingen.

Amerika die herinnert aan de tijden van Frank Lloyd

Zijn introductie in de keukenwereld begon vijftien jaar

Wright, een inspirator voor de Nederlandse Berlage

terug bij het kleine maar spraakmakende Giemmegi.

en de architectuurgroep De Stijl.

www.iosaghini.it
www.italiacucina.nl
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