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SA LZBURG
MEETS MILANO
In het appartement van CHRISTINE SEIDL gaan geometrische vormen hand in
hand met FLUWEEL barok, botanische prints en OOSTENRIJKS antiek.
Kwestie van een goede smaak en laten zien wie je bent.
FOTOGRAFIE MONICA SPEZIA/LIVING INSIDE TEKST MARZIA NICOLINI TEKSTBEWERKING LOUËL DE JONG ARCHITECT ANNA FABRO STUDIO MORIGI 9
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LINKS
De originele
tegelvloer werd
zorgvuldig
gerestaureerd.
Hieromheen
decoreren bleek nog
een hele uitdaging.
RECHTS
Boven de Italiaanse
schouw van groen
marmer hangt een
abstract schilderij
van een onbekende
Zwitserse
kunstenaar. De oude
vitrinekast rechts is
onderdeel van de
keuken. De messing
hanglamp is gekocht
bij antiekzaak
Grazia Montesi in
Milaan.
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‘Ik hou van f luweel: het ziet
er elegant uit en voelt
heerlijk zacht als je erop zit’

Christine Seidl op de zelf ontworpen
donkerblauwe sofa die – net als de
fuchsia fauteuil - is bekleed met
katoenen fluweel uit de collectie Rivoli
van Manuel Canovas. Het vintage
Marokkaanse tapijt is gekocht bij de
Alberto Levi Gallery in Milaan. Het
antieke dressoir nam Christine ooit mee
uit Oostenrijk.
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BOVEN
Boven de bank
hangt een vintage
spiegel.
RECHTS
De verzameling
vaasjes van glas en
zilver is her en der
gekocht in Europa.

H
Rond de Tulip tafel van Eero Saarinen
voor Knoll Studio staan twee vintage
Oostenrijkse stoelen bekleed met
blauwgroen fluweel dat mooi past bij
het vloerkleed van Sari zijde van Alberto
Levi Gallery in Milaan.

et verhaal hoe ik aan dit appartement ben
gekomen, móet ik vertellen’, zegt Christine
Seidl: nobele gelaatstrekken, halflang bruin haar
en gekleed in een elegante, blauw gestreepte jurk met een
opvallend collier. ‘Het was een speling van het lot. Een
aantal jaar geleden wist ik dat er iets moest veranderen in
mijn leven. Ik besloot een nieuw huis te zoeken, zag dit
appartement, was op slag verliefd en deed een bod - dat
was rond kerst 2016. Helaas werd het verkocht aan iemand
anders. Maar diep van binnen voelde ik heel sterk dat het
bij mij hoorde. En ja, het lot besliste ook zo: in mei belde
de makelaar met de vraag of ik nog steeds zoekende was.
De man die het had willen kopen, had problemen om de
papieren rond te krijgen en zo werd het alsnog van mij.’

ELEGANT EN EIGENZINNIG
Christine komt uit Salzburg - de geboorteplaats van Mozart - een prachtige Oostenrijkse stad, rijk aan barokke kerken, burchten en
paleizen. Toch verhuisde ze naar Italië, voornamelijk vanwege haar werk in de meubel- en
stoffenindustrie. Al bijna 27 jaar woont ze in
Milaan. Haar huidige appartement is gevestigd
in een gebouw uit de jaren twintig. De inrichting is elegant en tegelijk eigenzinnig. Het huis
toont wie ze is.
Christine heeft zich bij de inrichting laten
leiden door haar instinct en levenservaring.
Bescheiden zegt ze dat de eer voor deze
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‘Diep van binnen
voelde ik dat dit
appartement bij
mij hoorde’
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LINKS EN RECHTS
De inrichting is geïnspireerd
op de geometrische prints en
uitgesproken kleurcombinaties
van de Britse interieurontwerper
David Hicks. De op maat gemaakte
boekenkast van hout en staal met
poederroze planken is een eigen
ontwerp.

INTER IEUR

INTER IEUR

9

10

RESIDENCE | MEI 2020

De keuken is
gemaakt van hout
met een mooi
reliëf dat blauw is
gespoten.
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Het bankje is bekleed
met Fabry linnen van
Manuel Canovas. Op het
vintage tapijt uit Marokko
staat een eettafel van
Vittorio Introini voor
Saporiti Proposals. De
twee schilderijlijsten zijn
antiek, de jaren zeventig
lamp komt uit Parijs. De
gordijnen met botanische
print zijn van Manuel
Canovas.
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mooie balans en boeiende stijl toekomt aan het appartement zelf, maar haar werk in de meubel- en stoffenindustrie, vele reizen en eigen smaak zijn wel degelijk
sfeerbepalend.

VROUWENDROOM
Het was dus liefde op het eerste gezicht, maar eenmaal
eigenaar waren er toch enkele stevige verbouwingen nodig om het inderdaad haar droomhuis te
laten zijn. Anna Fabro van het Milanese architectenbureau Studio Morigi 9 werd ingehuurd voor
het ontwerp. Christine: ‘Eigenlijk moest er best wat worden veranderd, maar dankzij een goede
aannemer ging het snel. In twee maanden was het klaar. Wat ik absoluut wilde: een grotere keuken
en een ruimere kledingkast - een typische vrouwendroom denk ik. Dus zijn we van deze twee
wensen uitgegaan en hebben we de nieuwe indeling hierop aangepast. Ik wilde een keuken met
een coole, strakke uitstraling, maar niet van staal. Dat vind ik te zakelijk, dus koos ik voor geverfd
hout. Met als bijzonder detail het reliëf op de fronten.’

UITGESPROKEN STIJL
Kamer na kamer vloeit alles natuurlijk in elkaar over: stoffen, kleuren, bloemen, boeken, foto's,
schilderijen, spiegels, kroonluchters. Nergens voelt het gekunsteld, terwijl de stijl uitgesproken
is. ‘Ik heb geprobeerd mijn antieke meubelstukken uit Oostenrijk op de best mogelijke manier te
combineren met een meer eigentijdse stijl.’ De objecten en meubels komen uit alle hoeken van
Europa, soms van verder. Moeiteloos combineert Seidl de vaas van lichtgroen Venetiaans Murano
glas met het vloerkleed uit Marokko, het klassieke dressoir uit Oostenrijk, kunst uit Indonesië en

BOVEN EN
RECHTS
Christine Seidl in
een gestreepte jurk
die matcht bij de
kleuren en het reliëf
van de door haar
zelf ontworpen
keuken.
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Het dekbedovertrek
komt uit de collectie
Tennessee van Larsen.
Het kunstwerk aan
de muur is gekocht
in Milaan, de antieke,
messing bedlampjes op
een vlooienmarkt. De
zijden gordijnen zijn van
Manuel Canovas.
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LINKSBOVEN
Op de ladekast uit de
jaren zestig staan een
lichtgroene Muranovaas en klassieke, stalen
handschoenvergroters
(de kleinere voor dames,
de grotere voor heren).
Het schilderij is van een
Russische kunstenaar.

Zwitserland en retro spiegels uit een Zuid-Frans hotel.
Toch zijn er ook verbindende elementen, zoals de messing
accenten die in het hele appartement terugkomen.
DE KLEUREN VAN DE ZEE
Christine weet precies waar ze de beste stukken kan
vinden: ‘Ik heb mijn favoriete kunstgaleries hier in Milaan,
zoals Grazia Montesi, Raimondo Garau, Moioli Gallery en
Alberto Levi Gallery. Maar ik ben ook een groot fan van
vlooienmarkten en antiekmarkten, vooral van Marché

Paul Bert in Parijs.’ Ook heeft ze zelf een paar
meubelstukken ontworpen. Terwijl haar vorige
appartement voornamelijk grijs was, koos ze hier
voor lichtere blauwtinten, samen met meer intens
blauw en groen. Tegen deze achtergrond van
‘water’ en ‘natuur’ valt bovendien het geraffineerde contrast op tussen twintigste-eeuwse meubelen, fluwelen details - ‘Ik hou ervan: het ziet er
elegant uit en het voelt heerlijk zacht als je erop
zit’ - grafische prints en industriële stukken.

RECHTSBOVEN
Tegen de lichtgroene
muur hangt een schilderij
van een onbekende
Oostenrijkse kunstenaar.
De zijden lampenkap is
van Colefax & Fowle
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LINKSBOVEN
De antieke kast
en het schilderij
van de Afrikaanse
vrouw komen beide
uit Oostenrijk.
De vaasjes en het
lampje komen
van verschillende
vlooienmarkten.
RECHTSBOVEN
De twee
wanddecoraties met
elk 36 bolvormige
spiegels komen uit
een Zuid-Frans
hotel. Op het
jaren vijftig tafeltje
staan gekleurde

vaasjes van
allerlei Europese
vlooienmarkten.
Het groene,
vintage vloerkleed
is Marokkaans.
LINKS
De stijl Christine
Seidl is excentriek
en klassiek.

HICKS ALS INSPIRATIE
De grafische prints zijn geïnspireerd op de
designs van de Brit David Hicks (1929–1998),
een invloedrijke interieurontwerper met
een voorliefde voor gedurfde geometrische
prints in tapijten en textiel en uitgesproken
kleurcombinaties. In de jaren vijftig en zestig
zette hij hiermee de interieurwereld op z’n
kop. Hij had veel beroemde klanten dankzij
connecties met de koninklijke familie via zijn
vrouw, Lady Pamela Mountbatten, de nicht
van prins Filip.
ECLECTISCH
‘Een eclectische stijl, daarvan houd ik het
meest’, zegt Christine. En dat is duidelijk
zichtbaar. Ook opvallend is de prachtige,
originele tegelvloer die hier en daar zorgvuldig werd gerestaureerd. ‘Het was een hele
uitdaging hier omheen te decoreren. Dat was
niet gemakkelijk!’ Maar het is gelukt, alles lijkt
een doel te hebben. Of noem het lot.’

