
‘Een pionier’ noemt de Amerikaanse Christie Wright zichzelf. Toen ze zich 
tien jaar geleden in Amsterdam-Noord vestigde, was de wijk nog verre 

van geliefd. Tegenwoordig woont ze in een sophisticated loft, met creative 
mensen om zich heen: precies de kunstzinnige omgeving waarin de 

artdirector van Moooi en Studio Marcel Wanders zich zo graag beweegt. 

PRODUCTIE, STYLING & TEKST EMMY VAN DANTZIG FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA
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‘Zelfs zonder vide voelt een ruimte zonder muren als een loft’
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In bank Something Like This van Maarten Baas voor Moooi kun je de oorspronkelijke schets nog zien. Van het zelfde merk zijn Marcel Wanders’ kussens Eyes of 
Strangers. Bijzettafel Gladom van Ikea, vloerkleed van West Elm. Tegen de achterwand een blow-up uit Wanders’ boek Rijks: Masters of the Golden Age. RECHTS 
Hanglamp Raimond van Raimond Puts en de Delft Blue Vase #06 van Marcel Wanders komen uit de collectie van Moooi. Het Hausschwein is een ontwerp van 
Wanders voor Cybex. Tafel en eetbanken van Ikea.
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De keuken is van Het Keukenhuys. Barkrukken Glenn van Ikea, kleed van West Elm. De lamp boven het kookeiland is de 
Clusterlamp van Joel Degermark voor Moooi, de groene stoel Marcel Wanders’ Sparkling Chair voor Magis. Aan de roze 
wand twee werken van Friends with You.



Over de diagonale metalen trapreling ligt een Marokkaanse trouwdeken.  
De Paper Cupboard is een ontwerp van Studio Job voor Moooi. 
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Beroepsdeformatie in actie: Christie draaide de spijlen 45 graden
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Zicht op Christie Wrights woonkamer, de twee verdiepingen erboven vormen de loft van de bovenburen. LINKS Geen enorme vide, wel wel een 
open trappenhuis, waardoor het loftgevoel gewaarborgd bleef.

›
Ze heeft in zeker zeventwintig huizen gewoond, maar 
gesetteld voelde Christie Wright zich eigenlijk nooit. 

Tot ze zwanger werd en samen met haar toenmalige 
partner besloot een zogeheten Superloft in Amsterdam-
Noord te kopen. In al haar dromen over Nederland had ze 
zeker weleens met de gedachte gespeeld om er een huis te 
kopen, maar zelf een huis bouwen: nee. ‘Als vormgever 
analyseer je elk detail,’ aldus Christie. ‘Dat het een 
enorme klus zou worden, was een uitgemaakte zaak. 
Nadat mijn relatie voorbij was, besloot ik het hele project 
in mijn eentje te realiseren.’ Ze had al wel veertien 
potentiële indelingen op de plank liggen, die ze nog met 
haar ex had gemaakt. Bovendien kreeg Christie, die 
artdirector is bij Moooi en Studio Marcel Wanders, hulp 
van Ona Harster en Thijs van der Stel van Marc Koehler 
Architects (MKA), dat het gebouw had ontworpen. 

VOORDEUR NAAR BOVEN
Voor een grondige ingreep in haar nieuwe loft deinsde 
Christie niet terug. ‘Ik plukte direct de vruchten van de 
cascobouw van Superlofts, want op voorhand wist ik al 
dat ik de voordeur wilde verplaatsen van beneden aan de 
straat naar de achterzijde boven. Daar bevindt zich 
namelijk ons terras dat grenst aan de gemeenschappelijke 
daktuin; een veel logischer plek om binnen te komen.  
Op de begane grond zijn nu de slaapkamers en badkamer 
en op de eerste verdieping de woonkamer en open 
keuken.’ Achteraf bleek boven wonen een goede 
beslissing, want als ’s zomers de terrasdeuren openstaan, 
kan dochter Neon zo het terras oplopen om met de 
buurkinderen te spelen. 
Als het aan de architecten van MKA had gelegen, was  
het huis een dubbelhoge loft met een vide geworden. 
Maar daar dacht Christie zelf heel anders over. Om in het 
relatief smalle huis alle woonfuncties te kunnen 
onderbrengen, moest de verdiepingsvloer intact blijven. 
Toch bleef het loftgevoel gewaar-
borgd dankzij de open woonruimte 
met glazen pui. ‘Door het ontbreken 
van tussenwanden is dat op zich al 
een loft, die een mooi contrast 
vormt met de begane grond.’ 

MOOI VS. REGELGEVING
Enige beroepsdeformatie kwam bij 
artdirector Christie wel om de hoek 
kijken, waardoor sommige keuzes 
tot lastige beslissingen leidden. De 
keuze voor de reling van de trap was 
er zo een. Christie: ‘Je zoekt enerzijds 
naar een functionele oplossing, 
maar anderzijds wil je heel graag een 
mooi ontwerp.’ Uiteindelijk draaide 
ze een standaardreling vijfenveertig 
graden, waardoor het een atypisch 

ontwerp werd. Ook de badkamer bezorgde haar flink wat 
slapeloze nachten. Christie: ‘Ik wilde per se twee douches 
boven een breed bad, maar dat bleek technisch niet 
haalbaar.’ Dat ze het bad moest opgeven was een 
tegenvaller, maar de badkamer kreeg toch de uitstraling 
die ze voor ogen had dankzij een tegelwand in een 
grafisch zwart-witdessin. Het bepalen van de plek van de 
technische ruimte was eveneens niet eenvoudig. Christie 
loste het op door in het verlengde van de keuken een 
wand te laten maken, waarachter ruimte kwam voor alle 
technische installaties en een pantry. Daar kan ze alle 
keukenapparatuur kwijt, zodat die niet in het zicht staat. 

ONTWERPEN MET EEN VERHAAL
Aan bezoekers die Christie naar haar woonstijl vragen 
legt ze uit dat ze een ‘sentimental minimalist’ is. ‘Elk 
object in huis heeft betekenis.’ De kunstwerken van 
vrienden, de souvenirs die ze meenam van haar reizen, de 
schilderijen aan de muur: alles herinnert aan specifieke 
periodes uit haar leven. Op wat meubels van haar laatste 
Amerikaanse werkgever, West Elm, en een Ikea-tafel na, 
staat haar huis vol items van Moooi. Van elk ontwerp kent 
ze het verhaal, zoals de groene sofa van Maarten Baas, die 
hij vormgaf op basis van een schets. Christie: ‘Normaal 
gesproken werk je een schets tot in detail uit. Maar in zijn 
primaire schets drukte Maarten uit wat de bank moest 
zijn. Het resultaat roept het gevoel op van de 
oorspronkelijke schets.’ Groot fan is ze van het digitaal 
geprinte vloerkleed van Dadara in haar werkkamer, 
omdat hij zijn kunstenaarschap weet te combineren met 
zijn plek in de commerciële designwereld. Daarnaast is ze 
nog steeds gehecht aan haar ontwerpen uit de tijd dat ze 
bij West Elm werkte. ‘Tijdens mijn reizen maakte ik 
kennis met traditionele ambachten en op basis daarvan 
kwam ik zelf met nieuwe ontwerpen. De spiegel in de 
badkamer is daar een voorbeeld van.’

HAPPY LIFE 
Dat het huis dat Christie jarenlang 
voor ogen had, ooit werkelijkheid 
zou worden, had ze nooit durven 
denken. Aan welke kamer ze ook 
dacht, ze zag altijd wel een 
kleurenpalet van zwart-wit en 
naturel, gecombineerd met paars 
en rood voor zich. Op haar werk 
kan Christie zich helemaal uitleven, 
thuis komt ze tot rust. ‘In mijn 
leven zijn altijd zoveel dingen aan 
de hand. Mijn huis is een nest waar 
ik me heerlijk kan terugtrekken en 
tot mezelf kan komen.’ 
 
 
marcelwanders.com, moooi.com
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Christies slaapkamer op de begane grond. Bed en plaid van Ikea, wandlampen IC lamp zijn van Michael Anastassiades 
voor Flos, bijzettafel tafel Kilo Volt van Kilo Amsterdam. Aan de muur een werk van Piet Parra. RECHTS De matzwarte 
tegels zijn van Cesiceramica, de zwart-witte tegels in de douche van Deco d’Antan (Intercodam). De spiegel is een 
ontwerp van Christie voor West Elm. De wastafel, de kranen en het dubbele douchegarnituur zijn van Laufen.
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‘Mijn huis is een nest waar ik me heerlijk kan terugtrekken’

Net als in de woonkamer schilderde Christie sommige muren rond haar 
werkplek roze. Een vergelijkbare kleur is Confetti van Little Greene. Het 
bureau en de kast zijn op maat gemaakt, vloerkleed In Like We Trust 
door Dadara voor Moooi Carpets, stoel van West Elm. Erboven lamp 
Perch van Umut Yamac voor Moooi. RECHTS Een papierrol van Ikea 
faciliteert snelle schetsen.
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Bureau en kleed van Ikea.  
De kussenpoppen zijn met de 
hand gemaakt door Christies 
moeder. Oranje konijn Baby 
Rabbit Chair van Stefano 
Giovannoni voor Qeeboo, 
Nijntjelamp van Mr. Maria. 
Kunstwerken van Palefroi.
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