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NIEUW 1 Bed Landscape van Marcel Wanders Studio voor Fendi Casa. 
2 Tafel Adam Table van Marcel Wanders Studio voor Natuzzi. 3 Sofa 
Adam van Marcel Wanders Studio voor Natuzzi. 4 Collectie Secret 
Gardens van Marcel Wanders Studio voor Devon & Devon. 5 Bank Five 
van Marcel Wanders Studio voor Fendi Casa 
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Gabriele Chiave 

‘In tijden van crisis staat het verlangen naar 
schoonheid en een mooiere wereld niet stil’    

Gabriele Chiave, creative director van Marcel Wanders Studio, pleit 
voor meer kwaliteit en minder producten. ‘De wereld is veranderd.’  

TEKST JACK MEIJERS

Is het toeval dat Marcel Wanders Studio deze Salone vooral nieuw werk bij Italiaanse 
labels presenteerde? ‘Eigenlijk niet,’ meent Gabriele Chiave, zelf van Italiaanse komaf. 
‘De Italiaanse traditie is sterk. We werken graag samen met bedrijven die terug kunnen 
grijpen op een lange geschiedenis, een sterke visie, veel knowhow en vakmanschap.’ 
Chiave, tijdens zijn studie industrial design gepokt en gemazeld naar functioneel-
esthetische Italiaanse maatstaven, voegde zich in 2007 bij Marcel Wanders Studio. 
Aangetrokken door een designopvatting met meer oog voor het menselijke aspect, is 
hij er inmiddels creative director. ‘Marcels benadering is rebelser en persoonlijker, wijkt 
af van de rationele standaardbenadering. Zijn werk opent je ogen voor een bredere, 
expressieve beleving van design. Je praat over kunst aan de ene kant, industrie aan 
de andere kant en alles daartussenin. Er is geen sprake van één signatuur, maar 
van meerdere handschriften die we zorgvuldig afstemmen op de historie en het 
DNA van een merk. Als je een ingenieur bent, kun je tegelijkertijd óók een dichter 
zijn en schoonheid nastreven. Het is de kracht van de studio dat we beide werelden 
begrijpen en een brug kunnen slaan: speels, tegendraads, romantisch, soms 
dramatisch. Dan kom je al gauw uit bij opdrachtgevers die onze manier van werken 
waarderen.’ Naast Franse high-end labels als Baccarat, Christofle en Louis Vuitton 
horen gerenommeerde Italiaanse merken als Flos, Bisazza en Alessi tot de vaste 
kring van relaties. Gabriele: ‘Voor Flos hebben we een innovatieve, duurzame lamp 
ontwikkeld. Hanglamp Skynest is door zijn geraffineerde constructie op meerdere 
manieren te gebruiken. Voor Fendi Casa hebben we een stuk of achttien nieuwe items 
gemaakt. Een coherente verzameling met een sofasysteem en een eettafel, allemaal 
geïnspireerd door Italiaans vakmanschap. Twee series karpetten voor Sahrai ademen 
hetzelfde respect voor oude tradities.’ Voor het nieuwe Up To You Anthology bedacht 
Marcel Wanders Studio twee fashion bags: een klassiek georiënteerde en een ‘jongere’. 
Daarnaast werden in Milaan de nieuwe ontwerpen voor Natuzzi, Fiam en Devon & 
Devon gepresenteerd. Chiave: ‘De eerste ‘normale’ beurs sinds de coronapandemie. 
De wereld is veranderd. Laten we de handrem van de afgelopen jaren gebruiken om 
dieper na te denken over ons vak. Waar willen we heen, hoe wordt duurzaamheid een 
vaste waarde in het systeem? Misschien is het een idee af en toe in Milaan samen 
te komen om strategieën te heroverwegen en samen na te denken. Het ene jaar 
een productgeoriënteerde beurs, het andere jaar een ideeënbeurs met ruimte voor 
innovaties, wetenschappelijk onderzoek en het culturele debat. Dan is er ook meer 
rust en tijd om langer na te denken over de kwaliteitsstandaard van de producten. 
Best lastig hoor, om in deze verwarde tijd te praten over een designkroonluchter van 
een paar duizend euro. Design kan de wereldproblemen niet oplossen. Maar in tijden 
van crisis staat het verlangen naar schoonheid en een mooiere wereld niet stil.’ 

DESIGNERPEDIA
Gabriele Chiave (1978) waakt over de creatieve output van Marcel Wanders Studio. 
Op het kruispunt van commerciële werkelijkheid en cultureel belang focussen 
Wanders en zijn team op de poëtische kracht van design. Sinds zijn wereldwijde 
doorbraak met de Knotted Chair (1996) pleit Wanders voor een ondogmatische, 
persoonlijke en niet louter functioneel ontwerptraditie ‘om de wereld mooier te 
maken’. De teller staat inmiddels op meer dan 1900 ontwerpen: van product- en 
meubeldesign tot complete interieurs. Daarnaast is Wanders medeoprichter en 
artdirector van het label Moooi. 
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