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Massimiliano Guzzini
in de woonkamer die
uitzicht biedt op de
Suzhou-rivier. Bank en
footstool Moore werden
ontworpen door Rodolfo
Dordoni voor Minotti (Jonas
Meubelagenturen). Lamp
Arco is een ontwerp van
Achille en Pier Giacomo
Castiglioni voor Flos.
Charles en Ray Eames
ontwierpen de Rocking
Plastic Chair (Vitra).

Lichtfabriek
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In het appartement van Massimiliano Guzzini in Sjanghai speelt licht een centrale rol.
Niet alleen door het lichtplan van het Italiaanse iGuzzini, het familiebedrijf dat hij in
het Verre Oosten vertegenwoordigt. Juist de ongekende hoeveelheid daglicht en de
neonverlichte skyline, die zich na zonsondergang openbaart, zetten de toon.
Productie Kerstin Rose

Fotografie Christian Schaulin

Tekst Paul Geerts
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A

Als de zon ’s avonds achter de horizon is verdwenen, ontvouwt zich in het
appartement van Massimiliano Guzzini, zijn echtgenote Silvana en dochter Zoi een
intrigerend schouwspel. De zee van licht die het appartement overdag overspoelt,
maakt plaats voor een schitterend decor waarin de skyline van Sjanghai een
prominente rol vervult. De neonverlichte hoogbouw weerspiegelt het schizofrene
karakter van de metropool, waar oosterse en westerse architectuur broederlijk
naast elkaar staan. ‘Het uitzicht is adembenemend,’ verwoordt Guzzini bijna ten
overvloede. ‘Toen ik hier voor het eerst binnenliep, was ik letterlijk sprakeloos.’ De
ruimte op de vijfde verdieping van het historische Embankment Building uit 1933,
gebouwd in opdracht van een telg uit de prominente Sassoon-familie en ooit een
van de grootste appartementencomplexen van Sjanghai (zie ook pagina 214), was
toen nog onderverdeeld in kleine ruimtes waarin talloze Chinese families leefden.
‘Maar uitkijkend over de stad zag ik direct de mogelijkheden van dit appartement.’
Die mogelijkheden zijn door Guzzini, samen met interieurarchitect Nunzia Carbone,
optimaal benut. De muren van de benauwende hokjes zijn geveld en hebben
plaatsgemaakt voor een overwegend open interieur met een oppervlak van
230 vierkante meter. Door het ontbreken van scheidingswanden vormen woonkamer
en keuken één geheel. Ook bad- en slaapkamer vloeien in elkaar over. ‘Vanuit het
badgedeelte hebben de bewoners uitzicht op de rivier.’ Om het modernistische
karakter van het gebouw te benadrukken zijn de steunkolommen in de ruimte
bewust gespaard. De uitstraling is modern westers, al zorgen de op maat gemaakte
kasten voor een oosterse touch. Vanuit het woongedeelte leidt een lange gang naar
de slaap- en badkamers. Opvallend is de robuuste vloer waarvoor het hout van
antieke deuren is gebruikt. Een bewuste keus, benadrukt Guzzini, en een welkome ≥

Links De ingebouwde vakkenkasten zijn ingedeeld volgens een authentiek Chinees
patroon. Rechterpagina De taatsdeuren in de hal zijn gemaakt door plaatselijke
ambachtslieden. Elke deur heeft daardoor een eigen patroon. Voor de houten vloer
in het appartement werden antieke deuren gebruikt. De systeemverlichting in het
plafond is afkomstig van iGuzzini.
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Rondom de op maat
gemaakte eetkamertafel
uit Indonesië staan vier
designklassiekers van
Charles en Ray Eames.
De poten van modellen
DSW (zwart) en DSX (wit)
zijn gemaakt van hout en
aluminium. Links aan tafel
staat stoel DSR, rechts de
eettafeluitvoering van de
Plywood Chair (alles Vitra).
Het kleurrijke schilderij
is van de Braziliaanse
kunstenaar Romero Britto.

Midden in de hectiek van Sjanghai is
het appartement een oase van rust
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aanvulling op het interieur dat grotendeels is opgetrokken uit beton en Chinees
baksteen. ‘Door de toepassing van oud hout is een enigszins rustieke sfeer ontstaan.’
Hetzelfde effect hebben de ramen, die zijn onderverdeeld in verschillende vakken.
Uitgezonderd booglamp Arco van Achille en Pier Giacomo Castiglioni is de verlichting
in het appartement afkomstig van het Italiaanse label iGuzzini. Ook de opvallende
tafellamp PizzaKobra van Ron Arad, een van de recente ontwerpen van het bedrijf,
heeft in het interieur een plaats gekregen. Het zijn deze armaturen waarvoor
Massimiliano Guzzini drie jaar geleden in Sjanghai is neergestreken. Het bedrijf,
dat vijftig jaar geleden startte onder de naam Harvey Creazioni, is een van de vijf
grootste fabrikanten van projectverlichting in Europa. Onder de merknamen Fratelli
Guzzini en Teuco Guzzini manifesteert de familieonderneming zich ook in keuken
en badkamer. Met Massimiliano Guzzini aan het hoofd slaat de verlichtingstak de
vleugels uit in het Verre Oosten. ‘Wij vervaardigen en verkopen niet alleen lampen,
maar promoten ook een lichtcultuur. We laten zien hoe verlichting in verschillende
ruimtes kan worden toegepast met respect voor het milieu en de architectuur van
een gebouw. Daarom werken we het liefst met bekende architecten als Renzo
Piano, Norman Foster en Ron Arad. Zij kunnen uit de voeten met nieuwe technieken
en begrijpen wat de filosofie van iGuzzini is. Toen we voor het eerst led-verlichting
wilden toepassen, hebben we heel bewust Ron Arad gevraagd om onze ideeën
vorm te geven. Wij wisten dat hij in staat zou zijn om de door ons aangeleverde
techniek te vertalen in een mooi en functioneel object. Dat werd de PizzaKobra.’
In het huis is verlichting volgens Guzzini net zo essentieel als water en lucht. ‘Licht
is van invloed op ons geestelijk en lichamelijk welzijn. Daar moeten we ons van ≥

Linksboven De lamp PizzaKobra van Ron Arad. De spiegeltafel onder de lamp
is ontworpen door Juan Tan. Linksonder Detail van een van de vakkenkasten.
Op het onderste schap de miniatuuruitvoering van La Chaise, een ontwerp van
Charles en Ray Eames uit 1948. Rechterpagina De Plywood Chair en koffietafel
zijn een ontwerp van Charles en Ray Eames, evenals de rode Plastic Chair (Vitra).
De vlakverdeling in het raam versterkt de oosterse sfeer.
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De meeste muren zijn geveld, waardoor
ruimtes naadloos in elkaar overvloeien

Silvana en Massimiliano
Guzzini met dochter Zoi.
De keuken is speciaal voor
deze ruimte ontworpen door
interieurarchitect Nunzia
Carbone.
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bewust zijn. Door de huidige technologieën, zoals led, is het eenvoudig om voor elke
ruimte het juiste lichtplan te bedenken. Detectoren maken het bovendien mogelijk
om het benodigde licht af te stemmen op de hoeveelheid daglicht.’ Daglicht is in
het appartement van Guzzini door de grote ramen prominent aanwezig. ‘Daarom is
de woonkamer mijn favoriete plek. Daglicht definieert, verklaart en communiceert.
Het is, kortom, opwindend.’
Massimiliano Guzzini woont inmiddels alweer enige tijd in Sjanghai. Het razend-snelle
leeftempo, het eten, de taal, de mysterieuze en exotische sfeer en het eigentijdse
karakter van de metropool spreken hem aan. Evengoed mist hij het Italiaanse
landschap, de pittoreske dorpjes tegen de groene heuvels, de zonnebloemen en de
diepblauwe zee van Le Marche, de regio waar hij is opgegroeid. Ter compensatie is
de open ruimte van zijn thuishaven in den vreemde ingericht met tijdloos meubilair,
waaronder klassiekers van Charles en Ray Eames. ‘Mijn vrouw en ik wisten eigenlijk
meteen dat we deze een plek wilden geven. Over andere elementen hebben we
wat langer moeten nadenken, zoals over de kleur van de deuren in de hal en het
natuursteen dat we in de badkamer hebben toegepast.’
Tijdens hun zoektocht in de Chinese metropool naar elementen voor hun interieur
ontdekten de twee vanzelf dat ze de oosterse omgeving niet konden negeren.
‘We hebben bewust de tijd genomen om dit appartement in te richten, omdat je
pas na verloop van tijd voelt welke meubelen en accessoires bij zo’n ruimte passen.
Daardoor hebben we de stad goed leren kennen. We hebben de kleinste marktjes
bezocht, waar we bouwmaterialen vonden die we niet konden laten liggen. Zoals
de paneeldeuren in de hal. Ze zijn gemaakt door verschillende ambachtslieden.
Daardoor heeft elke deur een eigen patroon.’ ≤

Linksboven Detail van de gastenbadkamer. Linksonder De ZigZag-stoel van
Rietveld (Cassina) fungeert als nachtkastje. Rechterpagina Bad- en slaapkamer
lopen in elkaar over. Voor de achterwand van de douche is voor traditioneel
Chinees natuursteen gekozen. De waskom is gemaakt uit een door de natuur
gepolijste riviersteen. De inbouwverlichting is van iGuzzini.
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iGuzzini
www.iguzzini.com
Vo o r verko o pin f o r m atie z ie pagin a 3 4 3
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Ooit was het Embankment
Building aan de oevers
van de Suzhou-rivier het
grootste appartementencomplex van Sjanghai.
Het jaren ’30-gebouw heeft
niets van de oorspronkelijke
grandeur verloren. Dankzij
interieurarchitect Nunzia
Carbone klopt binnen in het
Britse bouwwerk sinds kort
een Italiaans hart.
Productie Kerstin Rose

Fotografie Christian Schaulin

Tekst Paul Geerts

Little Italy
in Shanghai

Oosters appartement met mediterraan hart
214
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Het appartement op de zevende
etage biedt uitzicht op de skyline
van Sjanghai, waarin oosterse
en westerse architectuur om
aandacht vechten.
De beeldbepalende, 468 hoge
Oriental Pearl Tower is begin
jaren negentig ontworpen door
Jia-Huan Cheng. Rechts daarvan
de 420 meter hoge Jin Mao-toren
met onder meer kantoren en
een concertzaal. Het daarachter
gelegen Sjanghai Financial
Center in aanbouw is met
492 meter een aandachtstrekker.
Linkerpagina Doorgang naar het
terras aan de achterzijde.
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De woonkamer met een aantal
authentieke Chinese meubels,
zoals het opiumbed en de
bijzettafel met natuurstenen blad.
Een vriendin van de bewoner
zit in de Bubble Chair (1968),
ontworpen door Eero Aarnio
(Adelta). Linkerpagina, linksboven
Uitzicht vanaf het terras aan de
achterzijde van het appartement.
Linksonder De armatuur in de
entree is een ode aan het Chinese
karakter Fu, dat staat voor geluk
en zegening. Rechtsonder Door
de enorme ramen baadt de
woonkamer in een zee van licht.

Westers design in een oosters decor

W

West en Oost ontmoeten elkaar
in het huis van Antonio Maneschi, manager bij
de Italiaanse verlichtingsfabrikant iGuzzini. Het
heeft iets bevreemdends, maar het authentieke
opiumbed en de Bubble Chair van de Finse
designer Eero Aarnio gaan wonderwel samen.
De combinatie van culturen zegt bovendien niet
alleen iets over de bewoner, maar ook over de
ligging van het appartement. Een kleine tachtig
jaar geleden was het Embankment Building het
grootste wooncomplex van Sjanghai. Het enorme
bouwwerk intrigeerde de Italiaanse interieurarchitect Nunzia Carbone, die het appartement
op de zevende verdieping onder handen heeft
genomen. Carbone werkte vijftien jaar bij
verschillende bureaus in onder meer Milaan en
New York. In 2001 trok ze naar Sjanghai, waar ze
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haar eigen bureau DeDo Design startte. Een jaar
later stond de interieurarchitect voor het eerst
oog in oog met het complex. ‘Ik was meteen
onder de indruk van de enorme afmetingen.
De gevel is reusachtig, ruim tweehonderd meter
lang. Een aantal gangen in het gebouw overbrugt
de complete lengte. Toen ik eenmaal binnen was,
wist ik meteen dat ik er iets mee wilde doen.’
Nunzia Carbone voelde zich er als een vis
in het water. De interieurarchitect heeft zich
gespecialiseerd in het opknappen van lofts en
appartementen in historische en industriële
gebouwen. Dat Maneschi, evenals zijn collega
Massimiliano Guzzini, die in hetzelfde complex
woont (zie ook pagina 222), in zee is gegaan met
juist deze Italiaanse architect lag ook om een
andere reden voor de hand. Carbone is tevens
een bekend lichtontwerper. Haar
kroonluchter Cellula, in 1996
ontworpen met Tiziano Vudafieri,
staat te boek als een klassieker.
Toch staat het enigszins speelse
karakter van de lamp met
Swarovski-kristallen haaks op de
strakke stijl die de Italiaanse losliet
op het appartement. Ze heeft de
ruimte, die 170 vierkante meter
beslaat, in tweeën gedeeld. Een
muur scheidt woonkamer en
keuken van bad- en slaapkamer.
In de muur zijn naast deuren ook
kasten en apparatuur verwerkt, ≥
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Het betonnen kookeiland is een
ontwerp van Nunzia Carbone. De
fronten zijn bekleed met zilverkleurig
laminaat. Linkerpagina De Chinese
kroonluchter boven de eetkamertafel
oogt als een adelaar. De houten tafel is
op maat gemaakt. De Plywood Chairs
zijn begin jaren veertig ontworpen
door Charles en Ray Eames (Vitra).
De kastenwand die het appartement in
tweeën deelt is bekleed met laminaat.
Voor de vloer in het appartement is
gerecycled hout gebruikt.
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De muur in de entree is bekleed
met goudkleurig behang. De twee
Chinese leeuwen zijn een symbool
voor geluk, op de achtergrond een
buste van de Grote Roerganger,
Mao Zedong. Rechterpagina, boven
Het Embankment Building werd in
de jaren dertig van de vorige eeuw
gerealiseerd door architectenbureau
Palmer & Turner. Linksonder Het
bad is verzonken in een plateau
en biedt uitzicht op de stad.
Rechtsonder Het traditionele
Chinese bed staat tegen een wand
die is behangen met papier waarop
een patroon van Chinese draken is
aangebracht. Op het tafeltje staat
tafellamp Miss K, een ontwerp van
Philippe Starck voor Flos.

Jaren dertig maar geheel up-to-date
waardoor een levendig karakter ontstaat. Ook de
manier waarop Carbone gebruik heeft gemaakt
van licht is opvallend. ‘Ik pas altijd lichteffecten toe,’
legt ze uit. ‘Niet alleen met behulp van daglicht,
maar ook door gebruik te maken van verschillende
armaturen.’ Blikvanger is de kroonluchter boven
de eetkamertafel. Deze van oorsprong Chinese
lamp oogt als een adelaar. Zelf omschrijft ze de
twee meter lange armatuur als het summum van
kitsch. ‘De lampen in de entree zijn een ode aan
het Chinese karakter Fu, dat staat voor geluk en
zegening.’ Deze oosterse elementen zijn volgens
Carbone hooguit een vingerwijzing. Het interieur
van het appartement dat uitzicht biedt op de

Suzhou, sluit nadrukkelijk aan bij deze tijd. ‘Het is
een extreem functionele en tijdloze ruimte,’ aldus
de Italiaanse. ≤

Embankment Building
Het Embankment Building werd ontworpen door architectenbureau Palmer & Turner. Het van
oorsprong Britse bureau dat tegenwoordig opereert onder de naam P&T Group heeft vestigingen
in Hongkong, China, Indonesië, Australië en Dubai. Hoewel de naam Palmer & Turner anders doet
vermoeden, stond de Britse architect William Salway aan de basis van het bureau. De Engelsman
vestigde zich in 1868 in Hongkong. Met de komst van landgenoten Clement Palmer en Arthur Turner,
halverwege de jaren tachtig van de negentiende eeuw, kreeg het bureau niet alleen vorm, maar
ook zijn definitieve naam. Omarmde het trio oorspronkelijk de enigszins bombastische Victoriaanse
stijl, hun ontwerpen van begin twintigste eeuw verraden een interesse voor de modernistische
westerse architectuur. Het zakelijk ogende Embankment Building is gebouwd tussen 1931 en 1933,
een periode waarin Sjanghai werd aangeduid als het Parijs van het Oosten. Zo’n zestigduizend
Amerikanen, Fransen, Britten, Italianen en Japanners vonden emplooi in de stad en ze drukten
allemaal hun stempel op het uiterlijk van de Chinese metropool. Zoals sir Victor Sassoon, een telg uit
een roemruchte bankiersfamilie, die het appartementencomplex aan de oevers van de Suzhou-rivier
liet bouwen. Tegenwoordig is Sjanghai de grootste stad van China. Sinds 2004 geldt de haven als
grootste ter wereld, waarmee de stad Rotterdam is voorbijgestreefd.
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DeDo Design
www.dedo-design.com
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