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Tekst Paola van Dam

ACHILLE
SALVAGNI
Toen Achille Salvagni als
begindertiger zijn eigen
architectenbureau opende, had
hij niet durven dromen dat zijn
naam tien jaar later een ‘household
name’ zou zijn onder de rijksten der
aarde. Maar met het restylen van
een Canados 25 gingen de deuren
open naar de wereld der Super- en
Megajachten.

Achille Salvagni
heeft een
voorliefde voor
luxe materialen
en traditionele
technieken.
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A

rchitect Achille Salvagni
(1970) kan het zich nog goed
herinneren: een opdrachtgever
voor wie hij het hoofdkantoor
van een multinational had ontworpen,
vroeg hem in 2006 of hij zich ook nog
even wilde ontfermen over zijn privéjacht,
de Mikymar. Hij had getwijfeld. Achille:
“Het betrof een Canados van 25 meter
met vier cabines. Ik had nog nooit een
jacht ontworpen, maar dat leek de
eigenaar niet te verontrusten. Sterker nog,
ik kreeg carte blanche van hem. Na een
paar dagen wikken en wegen besloot ik
de stoute schoenen aan te trekken en het
gewoon te proberen.” Al snel kwam hij
erachter dat het ontwerpen van een jacht
veel ingewikkelder is dan het ontwerpen
van een huis. “Ten eerste heb je geen
referentiekader. Een jacht verplaatst zich,
dus je hebt geen ‘DNA’ om je aan vast te
houden. Als ik een appartement ontwerp
in een pand uit de jaren 20, dan laat
ik me beïnvloeden door de stijl van het
pand. Maar ook de urban context – alles
wat ik vanuit het raam zie; een park, een
rivier, de omliggende panden – helpt
me bij het ontwerpen. Van een jacht
weet je niet waar het voor anker gaat,
dus in feite heb je niets om je aan vast te
houden. Daar komt nog eens bij dat je in
een jacht natuurlijk nooit rechte ruimtes
hebt: wanden lopen schuin, plafonds zijn
gewelfd, tal van elektrische installaties
moet verhuld worden… Wat dat betreft
lijkt het ontwerpen van een jacht meer op
het ontwerpen van een auto dan een huis.”
ARGUSOGEN
Ook bleek het niet simpel om de werklui
op de scheepswerf enthousiast te maken
voor zijn moderne aanpak. Salvagni:
“Het is vreemd: in de jaren 40 en 50
van de vorige eeuw werden er tal van
topdesigners ingezet om boten en jachten

te ontwerpen. Ocean Liners als de
Raffaello, de Michelangelo en de Andrea
Doria werden door niemand minder als
Gio’ Ponti, Busiri Vici, Paolo Buffa en
Tommaso Buzzi uitgedacht. Maar in de
jaren tachtig en negentig waren de meeste
privé-jachten in het bezit van oliesjeiks en
andere superrijken uit het Verre Oosten;
hun stijl, een soort klassieke kitsch met
veel gebruik van goud, mahoniehout
en donkere stoffering, werd vervolgens
massaal gekopieerd bij het boten- en
jachtdesign wereldwijd. De elegante
maritieme stijl van de boten uit de jaren
40 en 50 was vrijwel geheel verdwenen en
ik wilde daar iets stijlvols voor in de plaats
creëren. Inmiddels heb ik binnen de
yachtingwereld een naam gemaakt, maar
13 jaar geleden kende niemand me en
werden mijn moderne, lichte ontwerpen
met argusogen bekeken. Je kunt het
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zien als een jonge kok die in een klassiek
restaurant even alle recepten verandert;
daar hebben de oude chefs helemaal geen
oren naar. En dus kreeg ik elke keer als
ik iets nieuws voorstelde te horen dat het
‘niet realiseerbaar’ was. Neem het plafond.
Normaal gesproken gebruikt men in
boten en jachten panelen die verwijderd
kunnen worden, om makkelijk bij de
achterliggende elektronica te kunnen. Dat
was ook letterlijk het argument, dat je op
een kantoor toch ook geen ‘dicht’ plafond
wilde. Maar als je een mooi kantoor
ambieert moet je het plafond wel dégelijk
uit een stuk maken en gewoon een ander
systeem bedenken om de computerdraden
te verhullen.”

Achille Salvagni
ontwierp onder
meer het interieur
van de Azimut
Grande 35 Metri.

NIEUWE FILM
“Of neem het gebruik van spotjes,”
vervolgt hij. “In bijna alle jachten wordt
volop gebruikgemaakt van spots in het
plafond – net als in de supermarkt.
Lelijk om te zien en bovendien ziet geen
mens er goed uit als hij van boven wordt
aangelicht. Ik maak zo weinig mogelijk
gebruik van direct licht en positioneer
lampen op een manier die een kalme,
warme sfeer creëert. Het is een andere
manier van denken. Ik ben erg eigenwijs
en de eigenaar van het jacht stond
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natuurlijk aan mijn kant, maar het was
niet eenvoudig om dingen op mijn manier
gedaan te krijgen.”
Uiteindelijk wierp zijn doorzettingsvermogen vruchten af. De Mikymar
won nog geen jaar later de prijs voor het
jacht met het mooiste interieur, op de
botenshow van Cannes. De opdracht die
hij schoorvoetend aannam bracht hem
geheel onverwacht wereldwijde bekendheid
als architect van luxe jachten. “Er begon
een volstrekt nieuwe film. Ik werd gebeld
door de betreffende scheepswerf met de
mededeling dat ze in de toekomst weer met
me wilden samenwerken. Al snel werd ik
gevraagd voor een jacht van 36 meter, niet
lang erna een exemplaar van 74 meter en
vervolgens een 81 meter lang motorjacht.”
Ook de beroemde scheepswerf Perini,
bouwer van de mooiste zeiljachten
ter wereld, benaderde hem om twee
zeiljachten, een van 40 en een van 60
meter, van een luxueus interieur te
voorzien. Het gaf Salvagni toegang tot een
wereld van puissant rijke opdrachtgevers;
een groep zeer veeleisende mensen die
kwalitatief het beste wil en bovendien
exclusiviteit verwacht.
OBSESSIE
“Een jacht moet in anderhalf jaar
het water op, dus ik had geen tijd om
veilingen te bezoeken of langdurig te
shoppen. Omdat de klanten exclusieve,
zeldzame meubels wilden begon ik zelf
stukken te ontwerpen.” Onverwachte

combinaties van ‘arme’ met kostbare
materialen, het contrast van gladde
(natuursteen) en ruwe (aluminium)
texturen én het gegeven dat elk
afzonderlijk onderdeel vervaardigd is
door lokale vaklui (het brons komt van
de bronsgieters die het Vaticaan tot
belangrijkste klant rekenen) zorgden
ervoor dat Salvagni’s stukken niet
onopgemerkt bleven. “Mensen die
te gast waren geweest op de jachten
benaderden me of ik ook een tafel of een
lamp voor ze kon ontwerpen. Het ging
als een lopend vuurtje en resulteerde
in nog meer spraakmakende projecten,
zoals de 70 meter lange Numptia,
een Rossi Navi, die met haar extreem
geraffineerde interieur de wereldpers
haalde. Alles – van de deurknoppen tot
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Salvagni ontwierp
het interieur
van Oceanco’s
futuristische
project Tuhura.
“Creëer maar

eens sfeer als je
120 meter ter
beschikking hebt.”

de Tibetaanse tapijten en van het ligbad
in Carrara-marmer tot de handgemaakte
fauteuils – werden exclusief voor de
Numptia ontworpen. En zo ontstond er
naast zijn werk als architect van huizen
en jachten een nieuwe business: een
meubellijn. Een prettige bijkomstigheid,
wat Salvagni betreft. “Ik ben van kinds af
aan geobsedeerd door design. Er bestaan
oude schoolagenda’s van toen ik elf jaar
oud was, vol met schetsjes van meubels en
lampen. Design is dus een oude liefde van
me en bovendien is het leuk dat mijn werk
nu uit drie aspecten bestaat. Dat maakt
het afwisselend en gevarieerd.” En druk.
Want Achille vertrekt bijna wekelijks
vanuit zijn woonplaats Rome naar New
York, waar zijn limited edition meubellijn
vertegenwoordigd wordt door topgalerie
Maison Gerard, en naar Londen, waar
hij twee jaar geleden in Mayfair zelf
een showroom opende met door hem
ontworpen stukken.

EEN KANO VAN 120 METER
Tel daar de vele huizen en villa’s bij op in
New York, Londen, Parijs, The Hamptons,
Miami en Mumbai, en je begrijpt dat
Salvagni’s agenda overvol is. Overvol,
maar hij maakt wel tijd voor interessante
projecten. Vorig jaar werd hij benaderd
door de beroemde superjachtontwerper
Igor Lobanov, de man achter de 110-meter
lange Jubilee. Lobanov bleek een fan van
Salvagni (“een eer”) en vroeg hem of hij
het interieur op zich wilde nemen van
Tuhura: ‘de grootste kano ter wereld’. Het
bleek te gaan om een conceptueel supermegajacht van de Nederlandse jachtwerf
Oceanco, een bekende speler in de wereld
der luxe-schuiten. Vorige week werd het
futuristische concept door middel van
renderings op de International Boat Show
in Dubai gepresenteerd. Salvagni: “Het
grootste probleem waar ik tegenaan liep
was bijna het tevéél aan oppervlakte.
Creëer maar eens sfeer als je 120 meter
ter beschikking hebt.” Maar het drijvende
mega-appartement zal de toekomstige
eigenaar ongetwijfeld bekoren, met zijn
uitgestrekte tatami-vloeren, geborstelde
teak, ronde open haard, warme koper en
wintertuin met echte planten. Op de vraag
of er zich al een koper heeft aangediend
lacht Salvagni geheimzinnig. “Er is
inderdaad een belangstellende. Maar ik
mag geen namen noemen.”

