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Huis vol 		

moois

Voordat Gabriele Chiave, creative director bij Marcel
Wanders Studio, in Amsterdam belandde, woonde hij
overal, van Italië tot Zuid-Afrika. Dat mengsel van
roots en reislust lees je af aan zijn loft.
PRODUCTIE, STYLING & TEKST EMMY VAN DANTZIG
FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA

Het tv-meubel heeft een rookglazen deel waarin Gabriele
Chiave vintage telefoons en Dutch design combineert,
zoals op de middelste plank twee Egg Vases van Moooi en
een paar autootjes van Floris Hovers.
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Om een gevoel van ruimtelijkheid te houden ontwierp de
Italiaan een piazza met vide in het midden van de loft, waardoor
het daglicht zich door het hele huis kan verspreiden. Boven het
kookeiland, een eigen ontwerp, hangen Heracleum-lampen van
Bertjan Pot voor Moooi, de Carbon-barkrukken zijn van hetzelfde
merk. Eettafel Mac van Desalto, eromheen een combinatie van
Carbon-stoelen van Moooi, vintage en vooraan een stoel van
Gabrieles grootouders. Het schilderij is van Daniele Innamorato.
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‘Een huis weerspiegelt de persoon, ook als diegene er niet is’

Op het kookeiland staan een schaal van Moooi en een
snijmachine van Duikelman – handig voor de parmaham.
Het schilderij is van Daniele Innamorato. LINKS De Smoke
Chair, bank Canvas en het karpet zijn van Moooi.
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Gabriele Chiave kun je rustig een kosmopoliet
noemen. Zijn omzwervingen voerden hem van
Frankrijk naar Afrika, Zuid-Amerika, Rome en Milaan.
Waarna de Italiaan zich vanwege zijn functie als
creative director bij Marcel Wanders Studio in
Amsterdam settelde. Voor hem is het huis waar hij
woont een afspiegeling van wie hij is. ‘Een open plek
met alle functies bij elkaar, dat is waar ik ongelooflijk
van hou.’ Tijdens zijn periode in Milaan raakte hij
verknocht aan het wonen in een loft, maar het was
geen sinecure een soortgelijke ruimte in Amsterdam
te vinden. Bijna had hij de hoop opgegeven tot een
vriend hem attendeerde op de nog te bouwen
Superlofts van architect Marc Koehler. Gabriele
twijfelde geen moment. ‘Een casco huis kopen en
daarvan volledig je eigen plek kunnen
maken, was een kans die ik met beide
handen aangreep.’

›

PIAZZA IN HUIS

maar bedenk ook hoe je het deelt met anderen. Als ik
mensen te gast heb, staan we eerst aan de bar en na
het eten drinken we een afzakkertje in de loungehoek
bij het raam.’

CONTRASTEN VERZAMELEN
Pas tien jaar na zijn komst naar Amsterdam werd
deze loft in de Houthavens Gabrieles definitieve
standplaats. Hier stalde hij eindelijk de collectie
meubels uit die hij gedurende vijfentwintig jaar in
tal van landen verzamelde. Gabriele: ‘Ik ben een
ontwerper die uiteenlopende stijlen omarmt.
Natuurlijk ontwikkel je op een gegeven moment je
eigen handschrift, maar ik hou van diversiteit.’ Zo
combineert hij zijn grootmoeders wandkast uit jaren
zestig met een kast van Driade, want
dat oogt naar eigen zeggen functioneel
en minimalistisch tegelijk. ‘Ik heb
ook meubels van Moooi, want ik hou
van contrast, van polariteit.’ Via alle
landen waar hij heeft gewoond, de
culturen die hij heeft leren kennen en
de verschillende talen die hij spreekt,
heeft hij meerdere facetten van het
leven ontdekt. ‘Ik ga net zo lief naar
een klassiek concert als naar een
technofeest; dat ben ik ten voeten
uit.’ Speciale aandacht verdient de
verzameling kunst die hij meenaam
uit Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Op
de hoge wanden van de loft nemen de schilderijen
van de bevriende kunstenaar Daniele Innamorato de
meest prominente plaats in. Gabriele is opgetogen
dat hij na zoveel jaren de werken eindelijk een plek
kan geven.

‘Ontwerp een huis
vooral voor jezelf,
maar bedenk ook
hoe je het deelt
met anderen’

Toen Gabriele twee maanden na zijn
impulsaankoop moest beslissen waar
de elektra zou komen, werd het tijd
voor een goed interieurontwerp.
Samen met Magdalena Strak ging hij
aan de slag met de indeling. Gabriele:
‘We ontwierpen een groot open ‘plein’
met een vide, waardoor je een
natuurlijke flow houdt en je je bewust
bent van de hele ruimte. Door in het
midden de volledige hoogte te behouden, stroomt het
licht van alle kanten binnen.’ Aan weerszijden van
het piazza, zoals Gabriele het noemt, liggen de open
keuken en de loungehoek, op het plein zelf staat een
royale zwarte eettafel. Boven kwam een U-vormige
entresol met een werkruimte aan de voorzijde bij het
raam en een masterbedroom die dieper in het huis
ligt. De slaapkamer kreeg een stalen glaspui, zodat er
toch daglicht binnenvalt. De trap, met eronder een
opslag en toilet, gaat schuil achter de kastenwand van
de keuken.

DE KEUKEN ALS KONINKRIJK
Gabriele, wiens leven grotendeels door zijn drukke
agenda wordt beheerst, is het liefst in de keuken,
want dat is zijn koninkrijk: daar komt hij tot rust. Na
binnenkomst sta je vrijwel meteen bij het kookeiland.
Daar maakt hij koffie of schenkt een glas wijn in, zijn
tablet binnen handbereik. Tijdens het koken facetimet
hij vaak met zijn ouders in Italië. Het huis is een
verlengstuk van Gabriele zelf, maar hij wil het ook
graag delen. ‘Ontwerp een huis vooral voor jezelf,

ALLES OPEN
Mocht zijn leven onverhoopt een andere wending
nemen, dan kan Gabriele de loft daaraan aanpassen.
De stalen glaspui van de slaapkamer zou hij eenvoudig
kunnen doortrekken naar de werkruimte. Op die
manier wordt dat dan ook een ruimte die je van het
piazza kunt afsluiten. Maar voorlopig houdt hij het bij
‘alles open’, en bij de look en feel die van het Wandersimperium afspat. Hij is en blijft een ontwerper met
makkelijke toegang tot mooie merken als Moooi,
Poliform en Flos, geeft Gabriele grif toe. ‘Maar als het
goed is kun je iemands persoonlijkheid niet alleen
aflezen aan de meubels die er staan, maar juist ook
aan de persoonlijke items. Ik ben muziekliefhebber,
vandaar alle platen en de muziekhoek op de entresol.
Zo zie je in het interieur mijn karakter terug.’

Creative director Gabriele Chiave in zijn werkruimte annex muziekhoek op de U-vormige entresol. Aan de andere zijde van de vide ligt de
slaapkamer. Een schragentafel dient als bureau, de ingelegde houten kist is antiek.
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De slaapkamer ligt dieper in de loft, maar heeft dankzij de glaspui toch voldoende
daglicht. De trap naar de entresol gaat schuil achter de kastenwand van de keuken,
links de loopbrug naar de werkruimte.
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Het stereomeubel van Denon benadrukt de
symmetrie van de entresol erboven. De schuifpui in
de slaapkamer sluit de ruimte desgewenst helemaal
af. LINKS De achterwand van de douche werd een
feature wall dankzij de grafische Azulej-tegels,
ontworpen door Patricia Urquiola voor Mutina.
Sparkling Chair van Marcel Wanders voor Magis.
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De U-vormige entresol is ter versteviging in het plafond
verankerd. De grafische metalen balustrade garandeert
een vrijwel onbelemmerd uitzicht. De wandkast was van
Gabrieles grootmoeder, beneden is de Paper Cupboard
van Studio Job voor Moooi te zien.
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In de werkruimte staat een Knotted Chair van Marcel Wanders op een karpet van
Moooi. Van hetzelfde merk is lamp Set Up Shades rechts achterin.

EH I 58

INTERIEUR / AMSTERDAM

De Golden Chair is een ontwerp van Nika Zupanc
voor Moooi, de kaptafel is vintage.
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