BELLA HADID by CHRIS COLLS

Εκλεκτικές
συγγένειες
Εκτός από το κοινό πάθος για το design, η ηθοποιός JULIANNE MOORE
και ο αρχιτέκτονας και designer VINCENT VAN DUYSEN μοιράζονται επίσης
μια ζεστή φιλία. Οι δύο τους μίλησαν στον Γιώργο Κυριακίδη για αρχιτεκτονική,
συναισθήματα, αγαπημένες συνήθειες, μελλοντικά σχέδια
και μαθήματα ζωής.

Η Julianne Moore στο
σαλόνι του σπιτιού της,
στο Greenwich Village
της Νέας Υόρκης.
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Ο Vincent Van Duysen
με τα σκυλάκια του,
Gaston και Loulou, στο
σπίτι του στην Αμβέρσα.
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Επάνω: Μίνιμαλ, αλλά ζεστός χώρος με την υπογραφή του Vincent
Van Duysen, χαρακτηριστικά που γοήτευσαν την Julianne Moore. Κάτι
που έφτασε στα αυτιά του κατάλληλου ανθρώπου: του κοινού τους φίλου,
σχεδιαστή Francisco Costa, ο οποίος τους έφερε σε επαφή (οι τρεις τους
επάνω δεξιά). Πλέον, ηθοποιός και αρχιτέκτονας/designer συνδέονται με
μια ειλικρινή φιλία (δεξιά).

224 | Vogue Greece – Απρίλιος 2020

περιμένω να συνδεθώ τηλεφωνικά με την Julianne Moore και τον Vincent Van
Duysen. Οι συσκευές ηχογράφησης είναι έτοιμες –δύο,
δεν παίρνεις ρίσκα με την τεχνολογία σε μια τέτοια συνέντευξη–, η λίστα με τις ερωτήσεις και τις σημειώσεις βρίσκεται μπροστά μου, όπως επίσης η έκδοση της Thames
& Hudson με τα έργα του Van Duysen μεταξύ 2009 και
2018. Στον πρόλογο του βιβλίου, στη σελίδα 21, πλάι σε
μια φωτογραφία του αρχιτέκτονα και designer με τα σκυλάκια του, Gaston και Loulou, η Julianne Moore εξηγεί
πώς ξεκίνησαν όλα πριν από κάποια χρόνια, όταν συνήθιζε
να κόβει και να συλλέγει σελίδες περιοδικών με interiors
που της άρεσαν. «Ποτέ δεν διάβαζα τα κείμενα. Αναζητούσα μόνο όμορφες εικόνες που θα με ενέπνεαν να διαμορφώσω τους δικούς μου χώρους. Άρχισα να παρατηρώ,
ωστόσο, ότι είχα αρκετές σελίδες με παρόμοια αισθητική.
Όταν διαπίστωσα ότι οι περισσότερες είχαν την υπογραφή ενός συγκεκριμένου αρχιτέκτονα, αναζήτησα το όνομά
του: Vincent Van Duysen», γράφει. «Ήμουν πολύ τυχερή,
καθώς τον γνώρισα μερικά χρόνια αργότερα. Είχα μιλήσει
γι’ αυτόν σε μια συνέντευξη και ένας κοινός μας φίλος που
τη διάβασε μας έφερε σε επαφή», συμπληρώνει.
Περιοδικά, blogs και social media, όπως το Pinterest
και το Instagram, φιλοξενούν συχνά το έργο του Van
Duysen, ο οποίος είναι γνωστός, μεταξύ άλλων, για τη χαρακτηριστική μινιμαλιστική, αλλά ζεστή ατμόσφαιρα που
δημιουργεί σε κατοικίες και ξενοδοχεία, καθώς και για τη
συνεργασία του με brands όπως Selfridges, Calvin Klein,
Aesop, Alexander Wang και Swarovski.
«Hiiiiii» ακούγεται ξαφνικά μια ζεστή φωνή από την
άλλη άκρη της γραμμής. Είναι η Julianne Moore από τη
Νέα Υόρκη, αυθόρμητη, ενθουσιώδης, cool. Καθώς η συνέντευξη γίνεται εν μέσω γυρισμάτων, ο χρόνος μας είναι
περιορισμένος, οπότε μέχρι να συνδεθεί μαζί μας και ο
Vincent, τη ρωτάω τι ετοιμάζει. «Γυρίζουμε μια σειρά για
ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ

την Apple TV, βασισμένη στο βιβλίο του Stephen King
Licey’s Story», μου λέει.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται με άνεση μια μεγάλη γκάμα ρόλων, κάτι που της δίνει τη δυνατότητα να «ζει» μέσα σε αρκετά διαφορετικά interiors.
Είμαι περίεργος να μάθω πώς βιώνει αυτή την εμπειρία.
«Βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέροντα τον τρόπο με τον οποίο
αντιπροσωπεύει ένας χώρος τον ένοικό του. Είναι ενδεικτικός του χαρακτήρα του. Όπως με τα ρούχα, που συχνά
εκφράζουν αυτόν που τα φοράει, το ίδιο συμβαίνει με έναν
χώρο: αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα εκείνου που
τον κατοικεί. Οπότε, όταν υποδύομαι έναν ρόλο, παρατηρώ το production design, γιατί ενδιαφέρομαι να δω πώς
εκφράζει την ηρωίδα μου», εξηγεί.
Εν τω μεταξύ, το τεχνικό ζήτημα στην τηλεφωνική
γραμμή έχει λυθεί και ο Vincent ακούγεται ενθουσιώδης
από το σπίτι του στην Αμβέρσα. Είναι ευδιάθετος και πάντα ευγενικός – αυτή είναι η τρίτη συνέντευξη που του
παίρνω και για άλλη μία φορά θαυμάζω τη σεμνότητά
του, παρά το υψηλό επαγγελματικό προφίλ του. Οι δυο
τους ανταλλάσσουν χαιρετισμό και αναπολούν την πρώτη
τους συνάντηση, το 2008, μέσω του κοινού τους φίλου
Francisco Costa, creative director τότε των γυναικείων
συλλογών του Calvin Klein. «Βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη όταν μου τηλεφώνησε ο Francisco. Εκείνη την ημέρα
πραγματοποιούνταν η πρεμιέρα και το cocktail party της
ταινίας Blindness, στην οποία πρωταγωνιστεί η Julianne.
Ήξερε ότι θαύμαζε τη δουλειά μου και έτσι πήρε την πρωτοβουλία να μας συστήσει: “Σου έχω φέρει έναν φίλο από
το Βέλγιο, τον Vincent”, της είπε και εκείνη αναφώνησε:
“Τον Vincent Van Duysen; Δεν πιστεύω στα μάτια μου”»,
θυμάται, ενώ ακούγεται το χαρακτηριστικό γέλιο της
Julianne. «Μιλήσαμε λίγο, ζήτησε το e-mail και το τηλέφωνό μου και επικοινώνησε μαζί μου την επόμενη μέρα.
Έτσι ξεκίνησαν όλα», συμπληρώνει.
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Η κουζίνα της La Cornue στο σπίτι του Van Duysen στην Αμβέρσα. Η
Julianne Moore εγκατέστησε μια ίδια στην κατοικία της στη Νέα Υόρκη.
Δεξιά: Η ηθοποιός απολαμβάνει να περνά χρόνο με την οικογένειά της.

Τι ήταν, όμως, αυτό που είδε η Julianne στα έργα του
και της κέντρισε το ενδιαφέρον; «Η δουλειά του διαθέτει
ακρίβεια, διαύγεια και μια ενδιαφέρουσα αντίθεση: οι χώροι που σχεδιάζει είναι μίνιμαλ, αλλά αποπνέουν ζεστασιά.
Κάτι που δεν συμβαίνει συχνά στο design», εκτιμά. «Τα
υλικά που χρησιμοποιεί και ο τρόπος που συνδυάζει τα
αρχιτεκτονικά στοιχεία αποπνέουν βαθύ και έντονο συναίσθημα. Όταν τον γνώρισα, μου άρεσε ως προσωπικότητα,
καθώς εκτιμά τους ανθρώπους, τους γονείς του, τους φίλους του, αγαπά τα σκυλάκια του. Έχει κάτι όμορφο, προσιτό και ανθρώπινο».
Χρησιμοποιεί αρκετά τη λέξη «ανθρώπινος» μιλώντας για τη δουλειά του φίλου της. Σχολιάζοντας, για
παράδειγμα, τα interiors του στον πρόλογο του βιβλίου,
αναφέρει: «Ένιωσα πως κάποιος τα είχε δημιουργήσει με
ανθρώπινη ματιά». Πώς, λοιπόν, αντιλαμβάνεται η ίδια
έναν τέτοιο χώρο; «Είναι όμορφος, σχεδιασμένος για να
ζει κανείς. Ένας χώρος που “αναγνωρίζει” ότι είμαστε συναισθηματικά όντα, ότι αντιλαμβανόμαστε τις υφές μέσα
από την αίσθηση της αφής και γενικότερα τα στοιχεία με
προσωπικότητα και ζεστασιά». Τα λόγια της μου θυμίζουν
μία ακόμα φράση της από τον πρόλογο του βιβλίου: «Η
ανθρωπιά που είδα να αντικατοπτρίζεται στα κτίρια και στα
interiors που σχεδιάζει ο Vincent είναι ιδιαίτερα αισθητή
στη συμπεριφορά του». Ο Vincent από τη μεριά του θεωρεί ότι «η ανθρωπιά υπάρχει σε οτιδήποτε κάνουμε – εγώ
ως αρχιτέκτονας και designer και η Julianne ως ηθοποιός.
Αν δεν είχαμε ψυχή, δεν θα επιλέγαμε αυτόν τον δρόμο.
Η Julianne είναι άνθρωπος με έντονα συναισθήματα, τόσο
όταν υποδύεται έναν ρόλο όσο και στην πραγματική της
ζωή, και δεν φοβάται να το δείξει. Είμαστε όλοι ευάλωτοι
και ανθρώπινοι, και προσπαθώ να το αποτυπώσω αυτό
στη δουλειά μου».
Η Julianne Moore κατοικεί σε ένα όμορφο πενταώροφο σπίτι στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης, το
οποίο ανακαίνισε ο κουνιάδος της, Oliver Freundlich.
Φυσικά, είχε άποψη για τον σχεδιασμό. Επηρεασμένη
από τη δουλειά του Vincent, επέλεξε την ίδια κουζίνα
της La Cornue που έχει και εκείνος στο σπίτι του στην
Αμβέρσα. Όταν το επισημαίνω, γελάει: «Σωστά! Έχουμε
την ίδια κουζίνα. Χα, χα! Μου αρέσει πολύ η ιδέα μιας
κουζίνας που μοιάζει με έπιπλο και όχι σαν εξοπλισμός.
Προτιμώ τα κομμάτια με όγκο και χαρακτήρα». Όσο για
το τι την οδήγησε να επιλέξει το συγκεκριμένο σπίτι, μου
λέει πως «ήταν μια παλιά κατοικία που δεν είχε χάσει τον
χαρακτήρα της σε προηγούμενες ανακαινίσεις. Η ψυχή
της παραμένει εκεί. Διατηρεί τα χαρακτηριστικά του 1839,
όταν χτίστηκε, κάτι που απόλαυσαν πολλές διαφορετικές
οικογένειες και προσωπικότητες. Ήξερα ότι μπορούσα να
τη μετατρέψω σε ένα σύγχρονο οικογενειακό σπίτι, χωρίς
να αλλοιώσω το ύφος της».
Ως A-list ηθοποιός με βαρύ πρόγραμμα, της απομένει
ελάχιστος προσωπικός χρόνος και είμαι περίεργος να μάθω
πώς τον περνά. «Με την οικογένειά μου», απαντά, και διακρίνω στη φωνή της έναν συναισθηματικό τόνο. «Έχω δύο
παιδιά, το ένα πηγαίνει στο πανεπιστήμιο και το άλλο μένει
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«ΌΤΑΝ ΓΝΏΡΙΣΑ TON
VINCENT, ΜΟΥ ΆΡΕΣΕ ΩΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΤΗΤΑ. ΈΧΕΙ ΚΆΤΙ
ΠΡΟΣΙΤΌ ΚΑΙ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ».
ακόμα στο σπίτι. Μαγειρεύουμε, καθόμαστε στον κήπο, διαβάζουμε, μιλάμε, βλέπουμε ταινίες ή απλώς βρισκόμαστε
στον ίδιο χώρο όλοι μαζί». Αναρωτιέμαι πώς θα φανταζόταν
την εξοχική της κατοικία, σχεδιασμένη από τον Vincent Van
Duysen. Γελάει δυνατά και ο Vincent την προλαβαίνει λέγοντας: «Θα ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία περιπέτεια.
Θα σχεδιάζαμε κάτι ιδεαλιστικό, μακριά από την πόλη, μέσα
στη φύση και απόλυτα συνδεδεμένο μαζί της. Ένα σπίτι-ησυχαστήριο, γεμάτο με τα αγαπημένα της αντικείμενα, για
να το απολαμβάνει με την οικογένειά της, τους φίλους της,
τα σκυλιά της. Ένα μέρος με χαλαρή ατμόσφαιρα, όπου θα
μπορούσε να κυκλοφορεί ξυπόλυτη. Τα λέω σωστά, Julie;»
«Ακούγεται υπέροχο», απαντά εκείνη. «Ακριβώς ό,τι θα ήθελα. Να είμαι περιτριγυρισμένη από τη φύση σε ένα μέρος
που αποπνέει ηρεμία και όπου θα μπορώ να απολαύσω τη
ζωή με τους αγαπημένους μου». «Αυτό είναι το νόημα», συμπληρώνει ο Vincent. «Ζούμε σε έναν κόσμο με έντονους
ρυθμούς και μεγάλη πίεση, όπου τα πάντα πρέπει να γίνονται αμέσως. Συχνά δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για απλά
πράγματα, παρότι όλοι αγαπάμε την απλότητα τελικά. Όταν
δουλεύεις πολύ, χρειάζεσαι χρόνο για τον εαυτό σου. Είναι
σημαντικό να χαμηλώνεις ταχύτητα, να αποσυνδέεσαι. Προσωπικά, κάνω καθημερινά υπερβατικό διαλογισμό. Μία ημέρα χωρίς αυτόν θα μου ήταν αδύνατη πλέον. Ειλικρινά, είναι
σαν ένα project προσαρμοσμένο στα μέτρα μου».
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Χώροι σχεδιασμένοι από τον Vincent Van Duysen.

Μιλώντας για projects, τον ρωτάω πάνω σε τι εργάζεται αυτόν τον καιρό. Η λίστα είναι μεγάλη και για
κάθε ένα project που αναφέρει χρησιμοποιεί πρώτο πληθυντικό («we»), τιμώντας την ομάδα του – μία ακόμα
απόδειξη του χαμηλού προφίλ του. Αυτά, λοιπόν, περιλαμβάνουν ιδιωτικές κατοικίες στο Παρίσι και το Λος
Άντζελες, σκάφη, πολυκαταστήματα στην Μπανγκόκ, μια
συνεργασία με τον οίκο Bulgari για το φετινό Salone del
Mobile, ένα ξενοδοχείο στην Κομπόρτα της Πορτογαλίας
και πολλά άλλα. Όταν η συζήτηση φτάνει στο πρόσφατα
ανακαινισμένο εξοχικό του στην Πορτογαλία, δεν κρύβει
τον ενθουσιασμό του: «Ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο
για μένα και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Ίσως εκδώσουμε
και ένα σχετικό βιβλίο με φωτογραφίες που έχω βγάλει
ο ίδιος – μου αρέσει πολύ η φωτογραφία».
Εκτός από τα έργα του σε επίπεδο αρχιτεκτονικής και interior design, και τα σχέδιά του για εταιρείες όπως Molteni & C, Dada, Kvadrat, FLOS κ.ά.,
ο Vincent είναι brand ambassador του brand οπτικών
Oliver Peoples, ενώ δεν θα με εξέπληττε αν μια μέρα
άκουγα ότι λάνσαρε μια capsule συλλογή μόδας, επιθυμία που είχε εξομολογηθεί εξάλλου στον φίλο του
σχεδιαστή Raf Simons, σε κοινή τους συνέντευξη στο
περιοδικό Interview. Πώς την οραματίζεται; «Βasic
κλασικά κομμάτια με ένα twist», μου είχε αποκαλύψει
πριν από κάποια χρόνια. Καθώς μόλις έχει επιστρέψει από το Παρίσι, όπου παρακολούθησε το σόου του
Louis Vuitton μετά από πρόσκληση του Virgil Abloh,
παραμένω στο θέμα. «Με εξέπληξε ο τρόπος που η μόδα
κάνει τη δική της επανάσταση», παραδέχεται. «Πηγαί-
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νει πολύ πιο πέρα από το tailoring. Πρόκειται για έναν
κόσμο με μια μείξη επιρροών, όπως το design, η αρχιτεκτονική, η μουσική... Στον Louis Vuitton είδα πολλούς
εκπροσώπους της μουσικής σκηνής, όπως εξάλλου
στον Valentino. Ο κόσμος εκφράζεται με τη μουσική,
περνώντας έτσι το μήνυμά του».
Ενώ η συζήτησή μου με αυτούς τους δύο ταλαντούχους επαγγελματίες κοντεύει να ολοκληρωθεί, δεν
μπορώ να αντισταθώ σε μια cheesy ερώτηση. «Ποια
συμβουλή θα δίνατε στον νεότερο εαυτό σας;» «Να είναι
συνεπής», απαντά αμέσως η Julianne. «Το λέω πάντα
στα παιδιά μου ή σε ανθρώπους που ξεκινούν τώρα
κάτι. Το να χτίζεις μια ζωή, μια καριέρα, απαιτεί χρόνο
και συνέπεια. Δεν χρειάζεται να πετύχεις όλους τους
στόχους σου με την πρώτη. Μπορείς να προχωράς βήμα
βήμα. Σίγουρα υπάρχουν φορές, ειδικά όταν κάποιος
είναι νεότερος, που όλα μοιάζουν μακρινά και ίσως
νιώθει ότι δεν θα πετύχει ποτέ τίποτα, όμως αυτό που
κάνει κάθε μέρα μετράει, έχει προστιθέμενη αξία». «Σίγουρα η ζωή έχει διακυμάνσεις. Τα πράγματα δεν κυλούν πάντα ήρεμα», είναι η άποψη του Vincent. «Προσωπικά, τα εμπόδια που συνάντησα και οι δοκιμασίες
που πέρασα ήταν μέρος μιας διαδικασίας που με καθόρισε και με έκανε τον άνθρωπο που είμαι. Στη ζωή πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε. Χωρίς αυτές τις εμπειρίες δεν θα ήμουν ίδιος. Ο άνθρωπος πρέπει να πολεμάει
για την επιτυχία, να είναι αφοσιωμένος και παθιασμένος με αυτό που κάνει. Η επιμονή, η θέληση, η συγκέντρωση στον στόχο και το πάθος –ειδικά το πάθος– είναι αυτά που με καθορίζουν».

27th. km of Athens Sounio Ave, 166 72, Athens Riviera, Greece
Τ. +30 210 9653563 - 564, www.islandclubrestaurant.gr

