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' Mijn liefde voor eten is ontstaan 
aan de Spaanse kust'
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Spaans denken in
een Italiaanse keuken

designer

PATRICIA URQUIOLA ZET BOFFI OP Z’N KOP

Erik van den Berg Salinas, zolang de bewoners het zich kunnen her-
inneren wordt dit langgerekte stukje strand in het 

noorden van Spanje zo genoemd. Het is zo'n strand 
waar de vissers nog in kleine bootjes hun dagelijkse 
vangst aan land brengen. Maar sinds kort heeft de 
naam er een nieuwe betekenis bij. De meest vernieu-
wende Boffi-keuken van de laatste jaren is ernaar ver-
noemd.
“Aan dit strand woonden mijn opa en oma”, vertelt ont-
werpster Patricia Urquiola. “Het is niet zo dat het huis 
en de golven al in mijn hoofd zaten tijdens het ontwer-
pen. Het is eerder andersom. Toen ik klaar was, vroeg 
Boffi me om een naam te verzinnen voor mijn ontwerp. 
Omdat het een emotionele naam moest zijn, keerde ik 
terug naar mijn eerste eetherinneringen. Anders dan 
bij veel andere Spanjaarden liggen die voor mij niet bij 
mijn moeder. Die had het als filosoof te druk om te ko-
ken. Mijn liefde voor eten is ontstaan aan de Spaanse 
kust. Ik herinner me goed hoe mijn opa vroeger em-
mers vis naar binnen bracht, die mijn oma dan klaar-
maakte.”

In navolging van andere high-end merken ging ook Boffi 

onlangs overstag: voor het eerst lanceerde de Italiaanse 

fabrikant op maat gemaakte keukens. Ontworpen door de 

Spaanse designer Patricia Urquiola. Die er stiekem toch 

een tafel bij wist te ontwerpen.

Het ontwerpproces zelf was een stuk rationeler, zo 
blijkt als de Spaanse ons rondleidt door de Boffi-show-
room in Keulen. “Voorheen maakte dit merk gewoon 
één of twee modellen, met vaste afmetingen. Een soort 
kunstwerk. Klanten moesten zelf maar zien of ze er 
plaats voor hadden in huis. Ik zie dat als een van de 
grootste problemen van deze branche. De nieuwe ge-
neratie wil keuzevrijheid. Als je die niet biedt, dan kost 
dat je klanten. Veel meer dan een kunstwerk wilde ik 
een systeem ontwerpen, een soort geraamte.”

KIEZEN Het resulteerde in een metalen basiscon-
structie, die vlakken van uiteenlopende materialen en 
kleuren kan huisvesten. Allemaal zorgvuldig geselec-
teerd en ontworpen door Urquiola. De geraamtes zijn 
leverbaar als kookeiland, maar ook geschikt om tegen 
een muur te plaatsen. “Vanaf nu mag de consument 
kiezen”, legt de ontwerpster uit als ze ons meetrekt 
naar de volgende opstelling. “Voor mijn part maak je 
de keuken helemaal zwart, helemaal van hout, of he-
lemaal zink.”

Patricia Urquiola  

...geen gekke 

noodoplossingen... [1]

Keuzevrijheid met 

bijzondere 

materialen [2]
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Ze aarzelt even, om dan te vervolgen: “Nu ik er over 
nadenk, kan dat helemaal zwart best spannend zijn. Al 
geef ik zelf de voorkeur aan een combinatie van kleu-
ren en materialen.”
“Maar het belangrijkste is de structuur”, vervolgt de 
ontwerpster die van huis uit architect is. “Veel ontwer-
pers doen er alles aan om onderliggende structuren 
weg te werken. Vaak moeten ze daar gekke noodop-
lossingen voor verzinnen.” Ze trekt ons aan de mouw 
mee naar de zijkant van het kookeiland, waar verschil-
lende vlakken en lijnen samenkomen. “Veel designers 
zouden dit verstopt hebben, door er één vlak tegenaan 
te plakken. Maar ik zie die structuur juist als iets ele-
mentairs. Waarom mag je niet zien hoe een keuken is 
op gebouwd?” 

KEUZEVRIJHEID  Met haar visie zette Urquiola het 
Italiaanse keukenmerk wel behoorlijk op z'n kop. Want 
die nieuwe keuzevrijheid voor de klanten heeft grote 
invloed op het bestel- en productieproces achter de 
schermen. “Het vraagt inderdaad om een andere ma-
nier van werken”, geeft ze toe. “Eigenlijk moest alles 

opnieuw worden uitgevonden, van het bestel- en fac-
tureersysteem tot de fabricage en montage aan toe.” 

SPAANSE  Dat het uitgerekend een Spaanse is die 
de koerswijziging inzette, klinkt verwonderlijker dan 
het is. Want hoewel ze werd geboren in het Spaanse 
Oviedo en architectuur studeerde in Madrid, werd ze 
als mens en professional grotendeels gevormd in Mi-
laan. Ze studeerde er aan de technische universiteit en 
bloeide er op onder de vleugels van Italiaanse designers 
als Achille Castiglioni en Vico Magistretti. In Milaan 
ontwierp ze ook veel van haar bekende producten. 
Variërend van lampen en serviezen tot badkuipen en 
hotels. Haar werk staat in musea, zoals de Fjord-stoel 
die permanent te zien is in het MOMA in New York.
“Ik wilde per se een tafel bij de keuken maken”, verklapt 
ze, als ze ons weer heeft meegetrokken naar een vol-
gende opstelling. “Maar dat mocht niet. Hooguit een 
kleintje waar je wat groenten op kunt snijden. Daarom 
heb ik hem in de keuken verwerkt.” Als ze aan het lich-
te houten keukenblad trekt, rolt het aan weers zijden 
ongeveer een meter naar buiten, zodat er bijna een 

'Waarom mag je niet zien 
 hoe een keuken is op gebouwd?'

complete eettafel verschijnt. “Dit leek me een mooie 
tussenweg”, zegt ze met een glimlach. 
Op de vraag waarom ze nooit eerder een keuken heeft 
ontworpen, haalt ze haar schouders op: “Dingen lo-
pen zoals ze lopen. Je carrière plannen heeft geen zin, 
dat werkt alleen maar frustrerend. Neem mij maar 
als bijvoorbeeld. Ik wilde vroeger arts worden, maar 
stopte na een jaar met medicijnen. En daarna heb ik 
nog een jaar filosofie gedaan, maar dat heb ik ook niet 
afgemaakt. Als ik terugkijk, heb ik eigenlijk nooit iets 
bereikt wat ik vroeger wilde bereiken. Dus als ik me 
daarop had gefocust, was ik nu ongelukkig geweest.” 

DROMEN  “In plaats daarvan heb ik dromen verwe-
zenlijkt waarvan ik niet eens wist dat ik ze had”, ver-
volgt ze. “En dat is ook het voornaamste wat ik mijn 
dochter wil bijbrengen. Of ze luistert is een tweede. 
Wat dat betreft lijkt ze veel meer op mijn moeder. Ik 
was de tegenreactie, en mijn dochter keert weer een 
beetje terug bij haar. Al houdt mijn dochter gelukkig 
wel van koken en lekker eten.”
www.patriciaurquiola.com
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Salinas zoals die 

nu bij Boffi in 

Milaan staat [2]

Uitgebreide 

keus in maten 

en sferen  [2-5]
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