designer

Maciej Karpiak:
‘Keihard werken
om tijd over
te houden’ [1]
[2]

Keuken verdwijnt
onder werkblad [2]

FUNCTIONALISME SPREEKT
VANZELF VOOR MACIEJ KARPIAK

Keukens voor de new age
Erik van den Berg

M

mand het licht aandeed.” Terwijl hij terugblikt, begint

hoe een iPod werkt”, vertelt de Poolse desig-

Karpiak sneller te praten, zoals hij vaker doet als hij

ner Maciej Karpiak. “Voor ons is dat moeilijk voor te

enthousiast is: “Het was alsof ik werd getroﬀen door

stellen, maar voor hem is het de normaalste zaak van

een openbaring. Ineens wist ik waar ik goed in was.

de wereld. Dingen veranderen sneller dan ooit, maar

Plotseling wist ik wat ik zou worden.”

nog steeds zo geleidelijk dat we het nauwelijks door

Terug op school ging het snel. Hij voegde de richting

hebben. Kijk bijvoorbeeld naar de mobiele telefoon.

meubeldesign toe aan zijn opleiding en al tijdens zijn

Als je dertig jaar geleden aan iemand zou vragen of

studie werd hij uitgekozen voor internationale ten-

hij een smartphone nodig had, zou hij je voor gek ver-

toonstellingen. Zo werd zijn chaise longue samen met

klaren. Maar nu kan niemand meer zonder zo'n ding.”

zes andere producten geselecteerd voor de internatio-

Voor Karpiak is het duidelijk: De new age is aangebro-

nale expositie die in Berlijn werd gehouden ter viering

ken. De wereld van techniek, waar ook designers niet

van de toetreding van Polen tot de Europese Unie. En

zonder kunnen: “Zeker als je zoals ik sterk wordt beïn-

terwijl hij nog studeerde, namen diverse Poolse bedrij-

vloed door het functionalisme. Het kan niet anders of

ven zijn stoelen, kastjes en tafels in productie.

ijn zoon van drie kan niet lezen, maar weet wel

techniek gaat een steeds belangrijker rol spelen in ons
leven en dus ook in design. Ik weet niet of het goed of eng

TE DUUR Maar al snel begonnen de landsgrenzen te

is, maar het traject is ingezet. Er is geen weg meer terug.”

knellen: “Bijna niemand weet dat er ontzettend veel
meubels worden geproduceerd in Polen. Maar dat waren
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LICHT Zijn liefde voor keukendesign ontstond aan het

niet de meubels die ik wilde maken. Niet de keukens met

Vier jaar geleden verraste Maciej Karpiak met de mini-

begin van deze eeuw. Karpiak studeerde een jaar bin-

bijzondere materialen, zoals ik had gezien in Milaan.

malistisch vormgegeven productreeks nuuun. Maar in-

nenhuisarchitectuur toen hij de Eurocucina in Milaan

Die waren simpelweg te duur voor de Poolse markt.”

middels kijkt de designer al weer verder: ‘Of je het wilt of

bezocht: “Daar zag ik keukens van Boﬃ en Bulthaup.

Daarom verhuisde hij naar Amsterdam om te gaan

niet, die nadenkende koelkast gaat er komen.’

Het is moeilijk te omschrijven, maar het was alsof ie-

werken aan zijn eigen keukenlabel. Een jaar later
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[2]

[1]

‘We willen groeien,
maar geen
multinational worden’

[3]
[4]

verraste hij Nederland met een serie bijzondere keu-

Geholpen door zijn zakelijke evenknie Ewa Bakowska

Nuuun staat voor

kens, die zich onderscheidden door het functionele

en drie agenten probeert hij nu, pendelend tussen Ber-

unieke combinaties

gebruik van techniek en materiaal. Tafels die keukens

lijn en Amsterdam, voet aan wal te krijgen in andere

van techniek en

bleken te zijn. En onzichtbare deuren en kasten die

Europese steden. “Maar het is moeilijk om de balans

materiaal [1 - 5]

met een druk op de knop transformeren in keukens.

te vinden. We willen groeien, maar geen multinatio-

dingen te bedenken die tijd en geld schelen. Dat is de

Of kookeilanden, waarvan de kranen overdag verstopt

nal worden. We willen bekend zijn, maar wel klein

toekomst: de slimme keuken. We hebben ook geen

zitten en die worden ondersteund door een stelsel van

genoeg om uniek te blijven. Nu kunnen we maat-

keuze, want anders verlies je tijd. Tijd die je ook had

scheve poten, geïnspireerd op gebouwen van de Itali-

werk afleveren per klant. Maar hoe groter je wordt,

kunnen besteden aan jezelf, je kinderen of je familie.”

aanse architect Massimiliano Fuksas. Het nuuun-label

hoe moeilijker om daaraan te blijven voldoen. Voor

De wens lijkt in dit geval de vader van de gedachte:

was geboren.

je het weet hebben honderden mensen dezelfde keu-

“Misschien geloof je het niet, maar als ik op maandag

ken thuis, terwijl je ze eigenlijk iets unieks wilt geven.”

in mijn agenda kijk, probeer ik tijd in te plannen voor

BLABLABLA “Het moeilijkste was de naam”, blikt
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mijn zoontje en dochter. Dat is eigenlijk niet normaal,

de ontwerper terug. “Je wilt een merknaam hebben

SLIMME KEUKEN Op de vraag waar hij over tien

maar het gebeurt en ik weet dat dit voor meer mensen

waarvan de domeinnaam nog vrij is, maar dat valt

jaar staat, begint hij opnieuw sneller te praten: “Stel

opgaat. Zeker voor mensen die zich een designkeuken

nog niet mee. Zelfs de naam blablabla bleek al be-

je voor dat je op weg naar huis al met je smartphone

kunnen veroorloven. Misschien is het mijn taak als de-

zet. Nuuun.eu bleek wel vrij te zijn. Eigenlijk slaat

de magnetron aan kunt zetten zodat je thuis direct

signer om daar verandering in te brengen. Hopelijk kan

het nergens op, maar achteraf is het zo gek nog niet:

kunt eten. Of dat je koelkast aangeeft wanneer je be-

ik er door keihard te werken voor zorgen dat we in toe-

het logo lijkt op sommige van mijn keukens, het is

paalde groenten moet eten, omdat je ze anders weg

komst weer tijd overhouden. Want zoals we nu leven,

minimalistisch, het klinkt als nieuw en als je het

kan gooien. Of dat de hitte van de oven wordt gebruikt

kan eigenlijk niet.”

in spiegelbeeld leest, staat er nog steeds nuuun.”

om water te verwarmen. Zo zijn er nog honderden

www.nuuun.eu
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