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Ο Marcel Wanders και ο Gabriele Chiave, 
με αντικείμενα από τη συλλογή «Objets 
Nomades» της Louis Vuitton στο Salone 
del Mobile το 2019. 
Απέναντι: Άλλη μια συνεργασία της 
Marcel Wanders με την Baccarat για 
τη δημιουργία της συλλογής «Jeux de 
Cristal», 2019.

All we need is love
O CREATIVE DIRECTOR ΤΟΥ MARCHEL WANDERS STUDIO ΜΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΣΑ ΑΛΛΑΞΑΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΟΥΣ, ΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ.

ΑΠΌ ΤΗΝ ΝΤΑΪΑΝΑ ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗ

GABRIELE CHIAVE 

Θέλουμε να δημιουργήσουμε 
ένα περιβάλλον γεμάτο αγά-
πη, να ζήσουμε με πάθος και 
να πραγματοποιήσουμε τα 
πιο τρελά μας όνειρα»: αυτό 

είναι το μότο που διακοσμεί την είσοδο του 
στούντιο Marcel Wanders, την ιστοσελίδα και 
τις επαγγελματικές κάρτες των σχεδιαστών του 
διάσημου oλλανδικού γραφείου.

Το στούντιο Marcel Wanders είναι μια κορυφαία 
εταιρεία σχεδιασμού αντικειμένων και εσωτερι-
κών χώρων, που βρίσκεται στο Άμστερνταμ και 
έχει ως στόχο την εκπλήρωση του παραπάνω 
μότο. Στα 31 χρόνια λειτουργίας του, οι σχε-
διαστές του έχουν ολοκληρώσει περισσότερα 
από 1.900 ξεχωριστά έργα σε όλο τον κόσμο για 
ιδιώτες αλλά και για γνωστά brand, όπως Alessi, 
Baccarat, Bisazza, Christofle, Kosé Corporation, 

Decorté, Flos, KLM, Hyatt Hotels Corporation, 
LH&E Group, Louis Vuitton, Miramar Group, 
Morgans Hotel Group, Puma. Eπίσης έχουν 
εκθέσει τα αντικείμενα του brand σε μερικά από 
τα πιο σημαντικά μουσεία τέχνης και design στον 
κόσμο, όπως Centre Pompidou, Cooper-Hewitt, 
Metropolitan, Museum of Arts and Design-
New York, MoMa, Pinakothekek der Moderne-
Munich, Stedelijk Museum-Amsterdam. 
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Το στούντιο ιδρύθηκε από τον Marcel Wanders, 
ο οποίος το διοικεί μαζί με τον Gabriele Chiave. 
Όι δυο τους μοιράζονται τη δημιουργική διεύ-
θυνση, κατευθύνοντας και συντονίζοντας μία 
ομάδα 52 σχεδιαστών που έχει στόχο να επα-
ναφέρει στη ζωή μας τον ανθρωπισμό, εγκαι-
νιάζοντας μια «νέα εποχή» όπου σχεδιαστής, 
τεχνίτης και χρήστης επανενώνονται. Το στού-
ντιο προσεγγίζει τον βιομηχανικό σχεδιασμό με 
μια πιο ρομαντική και ανθρωπιστική άποψη, 
και με μεγάλο σεβασμό στο παρελθόν και την 
πολυπολιτισμικότητα. «Σε αυτό το σύμπαν που 
σχεδιάζουμε, η ψυχρότητα της βιομηχανοποίη-
σης αντικαθίσταται από την ποίηση, τη φαντασία 
και τον ρομαντισμό περασμένων εποχών, που 
επανέρχονται δυναμικά στον σύγχρονο τρόπο 
ζωής μας» εξηγεί ο Gabriele και συνεχίζει: «το 
έργο του στούντιο Marcel Wanders εντυπωσιά-
ζει, προκαλεί, πολώνει και ποτέ δεν παραλείπει 
να εκπλήσσει, να γιορτάζει και να διασκεδάζει.
Θέλουμε να ανυψώσουμε το ανθρώπινο πνεύμα, 
να εξανθρωπίσουμε τον σχεδιασμό, να συνδυ-
άσουμε την ποίηση με την τεχνογνωσία. Να 
μετακινήσουμε λίγο τη λειτουργικότητα από το 
κέντρο του σχεδιασμού και εκεί να τοποθετήσου-
με ανθρώπινα στοιχεία, που συνδέονται με τη λο-
γική, αλλά κυρίως με την παράλογη πλευρά της 
ανθρώπινης υπόστασης, την πιο σουρεαλιστική. 
Αυτή η προσέγγιση είναι περισσότερο ρομαντική 
και λιγότερο τεχνοκρατική. Η χειροτεχνία είναι 
πάντα επιθυμητή και συνυπολογίζεται. Μελετάμε 
τις παραδόσεις, την πολιτισμική κληρονομιά, 
στοιχεία πολύ σημαντικά στη δημιουργία ενός 
περισσότερο ανθρώπινου σχεδιασμού. Χρειάζε-
ται να συνδεθούμε με το παρελθόν μας, για να 
δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον».
Εδώ αξίζει να αναφερθούμε σε κάποια παλιότερη 
δήλωση του Marcel Wanders που αντικατοπτρί-
ζει τη φιλοσοφία του γραφείου: «Η επιθυμία μου 
να δουλεύω δεν πηγάζει από την ανάγκη να γίνω 
πλούσιος. Ταξιδεύω με μια μικρή βαλίτσα, δεν 
έχω σπίτι ούτε αυτοκίνητο, κυκλοφορώ συνήθως 
με ποδήλατο. Δεν έχω Rolex και Ferrari. Αυτού 
του είδους τα πράγματα δεν με ενδιαφέρουν. Έχω 
όμως την πολυτέλεια να ταξιδεύω όπου θέλω, να 
τρώω στα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου και, 
το σπουδαιότερο, να έχω καλές σχέσεις με τους 
ανθρώπους που αγαπώ. Επιτυχία για μένα δεν 
είναι να είσαι διάσημος, αλλά να σου αναγνω-
ρίζεται ότι είσαι κάποιος που αγαπάει αυτό που 
κάνει. Θα έλεγα ότι υπολογίζω το μέγεθος της 
επιτυχίας μου από την ικανοποίηση που αισθά-
νομαι από τη δουλειά μου».
Τι επίπτωση είχε η εμπειρία της πανδημίας στη 
δουλειά σας; 
«Όι τελευταίοι δώδεκα μήνες επιτάχυναν κάτι 
που ήδη υπήρχε στον αέρα, την επιτακτική ανά-
γκη να σεβαστούμε τον πλανήτη, την ανάγκη για 
αλλαγή στη συμπεριφορά μας, στον τρόπο που 
καταναλώνουμε, στον τρόπο που σχεδιάζουμε 

και που παράγουμε. Η πανδημία μας εξανά-
γκασε να σταματήσουμε, να βάλουμε ένα φρένο 
και μας έδωσε την ευκαιρία να σκεφτούμε πώς 
μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα με διαφορε-
τικό τρόπο. Μπορούμε να ταξιδεύουμε λιγότερο, 
μπορούμε να παράγουμε τοπικά, μπορούμε να 
παράγουμε λιγότερο. Εκτός του ότι τα υλικά, η δι-
αδικασία και η καινοτομία που χρησιμοποιούμε 
πρέπει να είναι περισσότερο βιώσιμα, είναι σημα-
ντικό επίσης το να υπογραμμίσουμε την ανάγκη 
να δίνουμε περισσότερο χρόνο στα πράγματα. Η 
άνεση χρόνου βοηθάει να γίνουν τα έργα σωστά. 
Νομίζω ότι χρειάζεται να δώσουμε στα έργα μας 
λίγη αγάπη, να τα συνδέσουμε περισσότερο με 
τον άνθρωπο αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο 
–λιγότερο τεχνοκρατικό, πιο ρομαντικό, πιο πα-
θιασμένο, πιο ποιητικό, πιο παράλογο. Το design 
είναι μια μορφή τέχνης. Όι άλλες μορφές της 
τέχνης συσχετίζονται με την αγάπη, ενώ αντιθέ-
τως το design συνδέεται με τη λειτουργικότητα. 
Πρέπει να προσθέσουμε κάτι στα έργα μας, ένα 
στρώμα αγάπης που θα κάνει τους χρήστες να 
συνδεθούν μαζί τους συναισθηματικά».
Οι Ολλανδοί σχεδιαστές κινούνται προς αυτή 
την κατεύθυνση;
«Νομίζω ότι ο ολλανδικός σχεδιασμός κλεί-
νει περισσότερο προς την τέχνη, οπότε είναι 
πιο εμπνευσμένος. Η Όλλανδία εκπαιδεύει τους 
σχεδιαστές να είναι εννοιολογικοί και πιο ποιη-
τικοί -τις περισσότερες φορές παράγουν χειρο-
ποίητα έργα ή αντικείμενα που κυκλοφορούν σε  

περιορισμένο αριθμό. Μοιάζει να μην υπάρχουν 
όρια και περιορισμοί στη δουλειά τους, είναι 
εξαιρετικά φιλελεύθεροι και εμπνέουν τον κόσμο 
του σχεδιασμού έτσι όπως κανείς άλλος. Βλέπετε 
τους: Viktor & Rolf, Iris van Harpen, Hella 
Jongerious, Moooi (θυγατρική εταιρεία που 
στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου της Marcel 
Wanders)».
Ο Wanders ίδρυσε το στούντιό του στο Άμστερ-
νταμ το 1996, λέγοντας ότι χρωστάει μεγάλο 
μέρος της επιτυχίας του στην πόλη που τον 
φιλοξενεί. «Η δημιουργικότητα είναι βαθιά ρι-
ζωμένη στην κουλτούρα του Άμστερνταμ. Είναι 
μία πόλη που καλωσορίζει κάθε άνθρωπο με 
ταλέντο από κάθε γωνιά του πλανήτη. Πρόκειται 
για μια ανοιχτόμυαλη, ανεκτική και ελκυστική 
κοινωνία. Όι πόλεις επηρεάζουν πάντα τους 
κατοίκους τους. Όι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι σε 
διαφορετικές πόλεις και μάλιστα αλλάζουν όταν 
μετακομίσουν κάπου αλλού. Πιστεύω, όμως, ότι 

κανάλια, την ιστορία, την ανοιχτόμυαλη και ανε-
κτική κοινωνία της και για πολλά άλλα. Ως εκ 
τούτου, είναι τιμή και χαρά μας να ζούμε και να 
δημιουργούμε σε αυτή τη μεγάλη ουμανιστική 
πόλη, γι’ αυτό και θέλουμε να της επιστρέφουμε 
ό,τι καλύτερο μπορούμε».
Από πού αντλείτε τη δημιουργικότητά σας;
«Δεν υπάρχει μια μαγική φόρμουλα που μας 
κάνει δημιουργικούς. Απλά δημιουργούμε όνει-
ρα και επιθυμίες στα οποία προσθέτουμε πολλή 
δουλειά, αγάπη και πάθος, κατόπιν τα συνδυ-
άζουμε με ανθρώπινες αξίες, με λογική, με θε-
τική ενέργεια και αιώνια ανθεκτικότητα και το 
αποτέλεσμα, αν είμαστε τυχεροί, θα είναι να 
μετατραπούν τα όνειρά μας σε μεγάλες ιδέες και 
να υλοποιηθούν». 
Πώς συνεργάζονται οι δύο δημιουργικοί διευ-
θυντές της Marcel Wanders; 
«Ό ένας συμπληρώνει τον άλλο. Συνεργαζόμαστε 
εδώ και 14 χρόνια. O Marcel είναι o δάσκαλος. 

οι κάτοικοι μιας πόλης τείνουν να κινούνται προς 
την ίδια κατεύθυνση. Είμαστε σαν ένα σμήνος 
πουλιών. Πετάμε μαζί. Στο Άμστερνταμ πετάμε 
με διαφορετική κατεύθυνση από τους κατοίκους 
του Λονδίνου, για παράδειγμα. Η προσπάθεια 
να συλλάβω τη δυναμική της πόλης στην οποία 
βρίσκομαι κάθε φορά, εκεί που ταξιδεύω ή ζω, με 
συναρπάζει.
Αν έχεις γεννηθεί στο Άμστερνταμ, θεωρείς ότι 
σου ανήκει η πόλη. Αλλά για ανθρώπους όπως 
εμένα, το Άμστερνταμ είναι σαν ένα δώρο και γι’ 
αυτό είμαι ευγνώμων. Χαίρομαι την ομορφιά και 
την ιστορία της πόλης, ζω και περπατώ στους 
δρόμους. Αυτή η πόλη είναι γεμάτη αξίες και 
ευκαιρίες. Αν και το στούντιο γεννήθηκε στο 
Άμστερνταμ, κανένας από εμάς τους σχεδιαστές 
δεν είναι γεννημένος εδώ. Παρότι ξένοι στην ίδια 
πόλη, νιώθουμε ευπρόσδεκτοι και ευγνώμονες 
για όλα τα δώρα της, την εξαιρετική αρχιτεκτονι-
κή, την κουλτούρα ποδηλασίας, τα εμβληματικά 

«Το έργο του στούντιο 

Marcel Wanders 

εντυπωσιάζει, προκαλεί, 

πολώνει και ποτέ δεν 

παραλείπει να εκπλήσσει, 

να γιορτάζει και να 

διασκεδάζει».

Από επάνω: Οι «Monster Chairs», 2010.
To «B. L. O Lamp» φωτιστικό για τη FLOS, 
2001. Το ξενοδοχείο Mondrian Doha, με 
εσωτερική διακόσμηση από το Marcel Wanders 
Studio για τη Sbe, 2017. 
Απέναντι σελίδα, από αριστερά: Πολυθρόνα 
«Knotted Chair», 1996. Γυάλινο μπουκάλι «Bella 
Aurora» για τη Ramun, 2020. To φωτιστικό 
«Hubble Bubble», σχεδιασμένο από τον Marcel 
Wanders Studio για την Gamma & Bross, 2021. 
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Από πάνω και δεξιόστροφα: Το «Lady Jane» (beauty salon) για 
την Gamma & Bross, 2021. «Sitting Mickey» σχεδιασμένος για τη 
Leblon Delienne, 2020. Tραπεζάκια του καφέ «Pebbles», για την 
Bisazza, 2019. Η συλλογή Jardin d’ Eden σχεδιασμένη απο το 
Marcel Wanders Studio για την Christofle, 2021.

Εγώ κατάγομαι από την Ιταλία. Γεννήθηκα στη 
Γαλλία αλλά ως γιος μιας οικογένειας διπλω-
ματών είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ πολλές 
διαφορετικές χώρες. Όι γονείς μου συνέλεγαν 
αντίκες μιας μακράς περιόδου - από τον 17ο αι-
ώνα μέχρι και τη δεκαετία του 1950. Συλλέγαμε 
αντικείμενα από διαφορετικούς πολιτισμούς και 
περιόδους. Με αυτά μεγάλωσα, αυτά ήταν το 
σπίτι μου, αυτά με ταξίδευαν στον χρόνο. Ήταν 
υπέροχο να μεγαλώνω σε αυτό το περιβάλλον. 
Μετά πήγα στο Μιλάνο, την πρωτεύουσα του 
σχεδιασμού, για να σπουδάσω. Στα 26 μου βρέ-
θηκα στην Όλλανδία και είχα συνεργασίες με 
γνωστούς ιταλικούς οίκους, όπως η Alessi. Τότε 
ήταν που ο Wanders αναζητούσε έναν σχεδιαστή 
με ιταλική νοοτροπία. Ό συνδυασμός των πολιτι-
σμών μας ήταν πολύ καρποφόρος και η εξέλιξη 
της σχέσης μας είναι πολύ δυναμική, λειτουργι-
κή. Καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο πολύ καλά».
Ποιο project δουλεύετε αυτή τη στιγμή; 
«Είχαμε αναλάβει ένα έργο που σταμάτησε στην 
αρχή του 2020 λόγω της πανδημίας, αλλά τώ-
ρα αποφασίσαμε να το συνεχίσουμε ως μια 
όμορφη, νέα εμπειρία για το στούντιο και την 
ομάδα. Δημιουργήσαμε πέντε βίλες, οι οποίες 
επικεντρώνονται στον βιώσιμο σχεδιασμό και 
σε νέους τρόπους αρχιτεκτονικής οικοδόμησης, 
ώστε να αφήνουν το μικρότερο αποτύπωμα στο 
περιβάλλον. Το καθένα από αυτά τα σπίτια αντι-
προσωπεύει μια διαφορετική κουλτούρα και έχει 
να μας πει τη δική του ιστορία. Είμαστε ακόμα 

στο στάδιο της ιδέας, αλλά ελπίζουμε να χτιστούν 
το 2022. Επίσης, το 2021 είναι ένα ιδιαίτερο 
έτος, γιατί γιορτάζουμε δέκα χρόνια συνεργασί-
ας με πολλούς από τους πελάτες μας, όπως τις 
εταιρείες Christofle, Decorté και Baccarat (που 
γιορτάζουν 180 χρόνια ζωής των Harcourt κρυ-
στάλλων τους). Και, ακόμα κάτι πιο σημαντικό 
για τη ζωή μου, περιμένω το πρώτο μου παιδί, 
ένα κοριτσάκι!» δηλώνει ο Gabriele.
marcelwanders.com ΜD
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