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Alleskunner

profiel

Hij ontwerpt de meest uiteenlopende
objecten, van lampen en kopjes tot
restaurant-interieurs en complete
hotels. Maar zelfs voor een
topontwerper en -architect als Matteo
Thun is het een uitdaging om van
een toilet iets ‘sexy’s’ te maken.
Het is hem gelukt, met de nieuwe
AquaClean Sela voor Geberit.

F O TO : ST UD IO ENRIC O MA GRI

MATTEO THUN

Studio Matteo Thun is verantwoordelijk voor
het bijzondere interieur van het spacomplex
Therme Merano in Zuid-Tirol.
Linkerpagina, linksboven:
De compacte douchewc AquaClean Sela
van Matteo Thun voor Geberit, waarmee het
onderlichaam met warm water wordt
gereinigd. Linksonder: De kleurrijke
servies-collectie O Sole Mio voor Rosenthal.
Rechts naast portret: De eigen horlogelijn
van Matteo Thun uit 1998 is nog altijd
gewild onder designliefhebbers.

Matteo Thun (1952, Bolzano, Italië) studeerde in 1975 in Florence af
als architect en verhuisde drie jaar later naar Milaan. Daar ontmoette
hij Ettore Sottsass, voor wie hij ging werken. In 1981 was hij medeoprichter van de Memphis Group. In 1984 begon Thun zijn eigen
studio in Milaan. Van 1983 tot 2000 doceerde hij aan de Hochschule für
Angewandte Kunst in Wenen, en van 1990 tot 1993 werkte hij als
creatief directeur van het hippe horlogemerk Swatch. Hij heeft talloze
prijzen gewonnen, waaronder – maar liefst drie keer – de gerenommeerde Compasso d’Oro. Onlangs verscheen Matteo Thun, The Index
Book, een inspirerende monografie.
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Matteo Thun
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ERVAAR HET ZELF
Een douchewc geeft u na
het toiletgebruik elke keer
weer het heerlijke gevoel van
een frisse douche. Een
optimaal gevoel van reinheid
dat u moet ervaren. Kijk voor
het dichtstbijzijnde experience
center bij u in de buurt op
www.geberit-aquaclean.nl

Eco, geen ego

De Sela ziet
eruit als een
normaal toilet.
Dankzij het
slanke ontwerp
past deze
douchewc
perfect in elke
badkamer

Een voorbeeld van Zero Design is de Geberit AquaClean Sela,
ontworpen door Matteo Thun. Het toilet is tijdloos, compact,
eenvoudig te installeren en maakt het onderlichaam weldadig
schoon met warm water. De douchewc is te bedienen met een
afstandsbediening - met geheugenstand - die de (warm)waterstraal en de sproeiarmpositie reguleert. De meest luxe
uitvoering is zelfs voorzien van een warmeluchtföhn en
luchtzuivering. Thun: ‘Een dergelijk toilet, dat veel
hygiënischer is en meer luxe en comfort biedt, is in Japan al
lange tijd gemeengoed. Nu is het tijd dat Europa dat voorbeeld volgt.’ Het is dus beslist geen toeval dat een aantal
gasten van onder andere Hotel Okura en boetiekhotel
The Toren in Amsterdam al het genot van de bijzondere
douchewc kan ervaren.
Maar deze alleskunner doet nog veel meer. Naast sanitair
ontwerpt hij ook horloges, keramiek en gebouwen. Thun
hecht veel waarde aan duurzaamheid, en dat allang voordat
het een trendy begrip werd. ‘Eco, geen ego’ is een gevleugde
uitspraak van Thun. Hij is er trots op dat hij het eerste ecogecertificeerde hotel ter wereld heeft ontworpen: het Vigilius
Mountain Resort in Lana, Zuid-Tirol, waar energie gegenereerd wordt door zon en biomassa. Hij is verantwoordelijk
voor zowel het exterieur als het interieur van het hotel met
spacomplex. En voor dat van talloze andere hotels en hoofdkantoren, waaronder die van Hugo Boss en zijn eigen
Thuniversum. Hij tekende onder meer voor de interieurs van
de Missoni boetiekhotels in Edinburgh en Koeweit en voor
de internationale vestigingen van de hippe slow food-restaurants Vapiano (sinds kort ook in Nederland!). Ook ontwierp
Thun messensets voor Zwilling, lampen voor merken als
Flos, Artemide en Fontana Arte. Voor zijn studio Matteo
Thun & Partners (te weten: Luca Colombo, Herbert
Rathmaier en Antonio Rodriguez) in Milaan werkt maar liefst
vijftig man personeel, onder wie architecten en grafisch
vormgevers. Die interdisciplinaire werkwijze is typerend en
essentieel voor Thuns werk en ingegeven door zijn grote
voorbeeld Ettore Sottsass. www.geberit-aquaclean.nl
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ij heeft wel iets met Nederland. Zo bewondert
hij uiteenlopende grootheden als Vincent van
Gogh en Rem Koolhaas. Ook het feit dat uiteenlopende grootheden als Oskar Kokoschka
en architect Ettore Sottsass van invloed op hem
zijn geweest, maakt duidelijk dat Matteo Thun
eigenlijk een ware man van de wereld is. Thun: ‘Aan de
zomeracademie in Salzburg leerde kunstenaar Oskar
Kokoschka mij te “kijken”, naar vormen, maten en verhoudingen. Van Ettore Sottsass leerde ik onder andere een
kritische, relativerende houding aan te nemen ten opzichte
van het fenomeen design. Sottsass kon alles: hij was architect,
beeldhouwer, fotograaf, maar noemde zichzelf nooit
designer. Zelf huldig ik het principe Zero Design: producten
ontwerpen die goed functioneren, zonder overbodige poespas. De vormen en materialen teruggebracht tot de essentie.’

Stoelen Vigilius en San Marco voor Driade.
Onder: Sconfine Linea, een lichtsysteem van
Matteo Thun voor Zumtobel uit 2006.
Linkerpagina: De AquaClean van Geberit
werkt met een afstandsbediening, waarmee
waterstraal en warmte geregeld kunnen
worden.
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