SMALL
Een Parijse duplex
volgens
Le Corbusier
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MEDIUM
Scandinavisch
wonen in
zwart-wit

Bijlage bij DeMorgen

LARGE

Een zee van
ruimte in
brutalistisch
beton

VINCENT VAN DUYSEN

Nieuwtjes

Gespot in Milaan

Belgisch architect Vincent Van Duysen werd in Milaan
bekroond tot creative director van Molteni&C,
een bedrijf dat tot de absolute top wordt gerekend.
tekst Jesse Brouns

De nieuwe
Vlaamse meester
an Duysen: “De jongste jaren zat Molteni
een beetje in een neerwaartse spiraal, maar
de CEO wil het bedrijf nieuw leven inblazen. Ik heb de mensen van Molteni leren
kennen toen ik de inrichting deed van een
gigantisch kantoorproject in Riyad, SaudiArabië. Het meubilair daarvoor is gemaakt door
Unifor, een ander merk van de groep. Na die
samenwerking hebben ze me gevraagd of ik niets
wilde ontwerpen voor Molteni, en daaruit zijn
het kastensysteem Gliss Master en een bed voortgekomen. Die zijn beide vorig jaar gepresenteerd
in Milaan. Het klikte heel goed met Carlo
Molteni, de voorzitter van het bedrijf. Een harde
werker, gepassioneerd, gedreven, no-nonsense,
beide voeten op de grond. Hij zegt wat hij denkt,
en ik houd daarvan.

V

‘Molteni had
al jaren geen
toegewijde
creative
director
meer en dat
begon je te
voelen’

18 — 18

Een jaar geleden kwamen Van Duysen en
Molteni al met het kastensysteem Gliss Master.

“Ik heb uitstekende herinneringen aan de
stands van Molteni vroeger, met Jean Nouvel,
Aldo Rossi. Voor mij is het een iconisch bedrijf,
het summum van Italiaanse elegantie, tijdeloosheid en understatement. Carlo Molteni werkt
liever met architecten dan met productdesigners, omdat die het volledige plaatje zien.
Hij neemt heel snel beslissingen – we gaan
ervoor, boem boem, boem.
“Na de samenwerking vorig jaar vroeg hij
regelmatig mijn mening over nieuwe producten.
Of ik eens naar de advertentiecampagne kon
kijken, een lay-out. En zo zijn we erin gerold. Als
creative director ga ik me met bijna alles bezig
houden – winkels, campagnes, designers, stands
– maar ik blijf natuurlijk ook werken als
architect. Ik zal een of twee keer per maand in
Italië zijn.
“Ik wil het merk terugbrengen naar zijn roots.
Sinds de dood van Luca Meda (in 1998, JB), die
heel belangrijk is geweest voor het bedrijf, heeft
Molteni eigenlijk geen toegewijde creative director meer gehad, en dat begon je stilaan te voelen.
Ik vind het fantastisch dat ik als Belg deze functie
krijg bij zo’n historisch Italiaans bedrijf. Ik heb in
Milaan gewerkt aan het begin van mijn carrière
(bij Aldo Cibic - Sottsass Associati, JB), en ik
spreek perfect Italiaans. Dat helpt. Ik vergelijk het
graag met de Vlaamse meesters die in Italië
gingen studeren, en vice versa. Kijk, ik ben dertig
jaar bezig, en ik beschouw dit een beetje als de
bekroning van mijn carrière. Het is niet de
bedoeling dat ik hier ook ga eindigen. Maar het is
wel een goed moment.”
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