
Jaime Hayon, de vrolijke koning  
van de neobarok, exposeert in  
het Groninger Museum. EH&I 
vloog naar Valencia en sprak het 
zondagskind van het Spaanse 
design. Over het belang van traditie, 
een omgekeerde koekenpan en  
de creatieve bijwerking van de 
macadamianoot. 
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LInks de fantasy 
collectie luidde de 

coMeBack in van Het 
in slaap Gesukkelde 
klassieke porselein-
Merk lladró. rechts 

Hayon scHetste een 
winkelinterieur 
voor faBerGé in 

Genève.

‘Als je naar de wortels van mijn 
creativiteit graaft, dan heb ik veel 
aan mijn moeder te danken’

Jaime Hayon 
1974 Geboren in Madrid 
1993-1997 Opleiding aan het Insti-
tuo Europeo di Design (Madrid) en 
de Ecole Nationale Superieure des 
Arts Decoratifs (Parijs)
1997-2004 Werkt voor Fabrica van 
Benetton (Treviso)
2003 Expositie Mediterrenean  
Digital Barock, David Gill Galleries 
(Londen) 
2004 Oprichting Studio Hayon met 
vestigingen in Barcelona, Londen, 
Treviso en Tokio. 
2007 Expositie Stage in Holland, 
Vivid Gallery (Rotterdam)
2008 Eregast Interieur Kortrijk
2010 Interieur Informatiecentrum 
Groninger Museum
2010 Vestiging in Valencia 
2013-2014 Funtastico, eerste  
museale retrospectief in  
Groninger Museum.
Hayon Studio heeft vijftien mede-
werkers, verspreid over Barcelona, 
Treviso, Tokio en hoofdkantoor Va-
lencia. De studio werkt voor uit-
eenlopende opdrachtgevers als 
Barcelona Design, Lladró, Magis, 
Bisazza, Bosa, Baccarat, Camper, 
Fritz Hansen, Sé, La Terraza del  
Casino en het Groninger Museum.

Waar ligt je salon precies?,’ 
wil het meisje van de 
bank weten. ‘Pardon, hoe 
bedoel je?,’ informeert 
Jaime Hayon. ‘Op uw 

bankpasje staat Studio Hayon. U hebt toch 
een kapperszaak?’ De Spaanse ontwerper – 
gezegend met een onberispelijk kapsel en 
tiptop verzorgde baard – schiet in de lach. 
‘Néé, ik heb een ontwerpstudio. Maar wie 
weet, in de toekomst, als de rek eruit is.’ 
Hayon geniet van de consternatie. ‘Zo’n 
voorval zet me aan het denken. Waarom bén 
ik geen kapper geworden? En als het wel zo 
gelopen was, wat was er dan van me 
terechtgekomen?’

In elk geval geen doorsnee vakman die 
zijn winkel om negen uur ’s ochtends plichts-
getrouw opent, om vijf uur afsluit en tussen-
door gangbare standaardmodelletjes knipt. 
Eerder een haarkunstenaar die tot het artis-
tieke uiterste gaat. Een barbier die zijn klan-
ten uitdaagt met flamboyante coiffures en 
vindingrijke herinterpretaties van histori-
sche drachten. Zo zorgde hij de afgelopen 
tien jaar in elk geval voor deining in de de-
signwereld, waar hij als een komeet kwam 
binnenrazen. Met een kwast die kleur, zwier 
en plezier bracht op plekken waar daarvoor 
veilig grijs domineerde.

Al had Hayon zijn sporen toen al verdiend 
in Italië. Oliviero Toscani stelde hem in 1998 
aan als hoofd van de designafdeling van  

Fabrica, het creatieve laboratorium van mo-
debedrijf Benetton. ‘Bij Benetton leerde ik 
jongleren. Ik ervoer hoe je zoveel mogelijk 
ballen tegelijk in de lucht houdt, anderen 
aanstuurt en je ideeën verwezenlijkt. Maar 
op den duur groeide de behoefte mijn eigen 
route uit te stippelen. Samen met Nienke 
(Jaime’s echtgenote, de Nederlandse foto-
graaf/kunstenaar Nienke Klunder) die ik in 
Treviso bij Fabrica ontmoet heb. Toen de 
manager de kunstenaar te veel voor de voe-
ten ging lopen, ben ik er vertrokken.’

Als kind speelde Hayon met de gedachte 
om kok te worden. Na school hielp hij mee in 
het restaurant van zijn ouders. ‘Als je gaat 
graven naar de wortels van mijn creativiteit, 
dan heb ik veel aan mijn moeder te danken. 
Ik herinner me hoe ze de koekenpan om-
draaide en op de onderkant een eitje bakte. 
Om het gewoon eens anders doen dan ieder-
een het altijd gedaan heeft. Voor mijn moe-
der bestaat maar één manier en dat is haar 
manier. Dat kun je onwetend noemen, maar 
ik noem het: spontaan, compromisloos en 
onafhankelijk.’ 

Als getalenteerd amateurskater dook de 
tiener Hayon een tijdje onder in de under-
groundscene van de Amerikaanse westkust. 
‘Een skater moet snel handelen, in een split 
second een risico inschatten en bijna impul-
sief een beslissing nemen. Dat is een aanpak 
die me nog elke dag veel tijd bespaart. Ik ga 
geen dag lang nadenken of een mal wel of » 

‘wonen en werken? 
voor MiJ is er  

aMper verscHil,’  
Bekent JaiMe Hayon 

in ziJn studio.
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in Het interieur van 
restaurant la  

terraza del casino 
in Madrid Balanceert 

JaiMe Hayon tussen 
Heden en verleden.

een van de HiGH-
liGHts tiJdens de 
funtastico expositie 
is tHe tournaMent. 
Het levensGrote 
scHaakspel van  
Gedraaid Hout en 
HandBescHilderd  
keraMiek is aan- 
GekocHt door Het 
GroninGer MuseuM. 

‘ Barok?  
De Madonna  
van Valencia,  
díe is barok’
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‘eiGenliJk Ben ik  
altiJd aan Het scHet-

sen,’ Bekent Hayon. 
‘Het kanaliseert 

MiJn fantasie.’

‘Als de werkelijkheid 
me in de steek laat, 

creëer ik mijn  
eigen universum’

niet werkt. Binnen die tijd heb ik hem al ge-
maakt. In California raakte ik geïnteresseerd 
in de graffiticultuur. Iedereen was daar bezig 
met het bedrukken van T-shirts en het be-
schilderen van skatedecks. Zo is mijn interes-
se in design ontstaan.’ Maar eenmaal 
aangenomen op het Instituo Europeo di De-
sign in Madrid en later op de École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs in Parijs stuit-
te de freestyler Hayon op een strak en star 
onderwijscurriculum. Al zaten er wel een 
paar barstjes in de lijst. Philippe Starck do-
ceerde in Parijs. Hij maakte aannemelijk dat 
er in het postmoderne tijdperk ruimte was 
voor meer smaken en invloeden, voor een 
schoonheidsopvatting die afweek van de 
strenge rechtdoor mentaliteit van Bauhaus. 

Verbeelding aan de macht
Hoe wezenlijk is de Spaanse achter-
grond eigenlijk voor de bezielde durfal 
Hayon? In vrijwel elk stuk dat over u ver-
schijnt, worden dezelfde namen opgera-
keld. De grote drie van de Spaanse kunst 
uit de vorige eeuw: Dalí, Gaudí en Picas-
so. Dat trio staat vooral bekend om de 
grillige gekte en afwijkende fantasieën. 
‘De verbeelding aan de macht! De giganten 
die je opsomt, hebben het aangezicht van de 
kunst en de architectuur ingrijpend veran-
derd. Niet alleen in Spanje, ook in de rest 
van de wereld. Picasso is een reus. Ik bewon-

der zijn werklust en ongeëvenaarde levens-
drift. Je kunt niet zeggen dat hij zijn tijd 
heeft zitten verprutsen. En wat die Spaanse 
identiteit betreft: door mijn verblijf in de 
Verenigde Staten, Parijs, Londen, Tokio en 
Italië weet ik dat de wereld een stuk groter 
is. Toch is mijn mediterrane achtergrond be-
palend voor wie ik ben. Kijk uit het raam, de 
zon schijnt. Ik kom net terug uit Londen 
waar het herfst was, de auto’s vast stonden 
in het verkeer en het regende. Weer en kli-
maat vormen je karakter en de manier waar-
op je in het leven staat.’ 

Nou? Hoe staat u in het leven? ‘Opge-
ruimd, goedgemutst. En als de werkelijkheid 
me in de steek laat, creëer ik mijn eigen fan-
tastisch universum. Dat deed ik al toen ik 
nog bij Fabrica werkte. ’s Avonds verdween 
ik in mijn schetsboeken. Zo kon ik aan de 
routine van een vaste baan ontsnappen.’

Is dat de uitdaging in uw werk: de we-
reld blijer en aangenamer maken? ‘Veel 
ingewikkelder hoeft het niet te zijn.’

Vertellen de bedrijven die inmiddels 
in de rij staan om met u samen te werken 
waarom ze dat zo graag willen? ‘Soms. 
Dan blijkt dat ze brood zien in de manier 
waarop ik fantasie en functionaliteit meng. 
In de jaren vijftig waren designers anoniem, 
nu maak je onderdeel uit van het circus. Be-
drijven zijn geïnteresseerd omdat ze je naam 
als uithangbord voor hun merk willen ge-

bruiken. Dat houdt een risico in. Als het con-
tact stroef is, haal ik mijn schouders op. Dan 
kan een project nog zo uitdagend en interes-
sant zijn: ik stop er alleen energie in als ik 
vermoed dat het me zelf meer oplevert dan 
irritatie of geld. Zo niet? Dan bedank ik voor 
de eer. Wie alsmaar water bij de wijn doet en 
zijn uitgangspunten opgeeft, verkoopt zijn 
ziel aan de duivel. Dat is verraad aan je eigen 
creativiteit. Een doodzonde! Stel dat een 
merk als Louis Vuitton bij je aanklopt. Val je 
dan kritiekloos voor de legendarische naam? 
Of wacht je eerst eens af wat ze precies van 
je willen. Kijk, Vuitton zélf was een vrije 
geest, een creatief genie. Maar of de mensen 
die daar nu de lakens uitdelen dat óók zijn, 
valt nog maar te bezien. Ik maak dingen om 
vrij te kunnen zijn, lever me niet als slaaf 
aan zo’n merk uit. Hoe overleef je in deze 
branche? Door alleen samen te werken met 
mensen die je mag. Ongeacht of het een gro-
te speler of een klein familiebedrijfje is. Laat 
anderen dat maar naïef vinden, voor mij is 
het de enige weg. Als de vrijheid op het spel 
staat, ben ik nog altijd behoorlijk under-
ground .’

Voor Fritz Hansen hebt u een bank en 
een fauteuil ontworpen. Wat hadden die 
nuchtere Denen op het oog? Een huwe-
lijk tussen het koele noorden en het 
warmbloedige zuiden? ‘Ik weet niet zeker 
of iedereen op het Deense hoofdkantoor 

meteen overtuigd was van die keuze. Maar 
mijn ontwerpen hebben goed uitgepakt. De 
Deens-Spaanse alliantie werkt! Wat is retro? 
Wat is modern? Voor mij zijn dat geen on-
wrikbare grootheden. Dat is ook het aardige 
van de Favn-sofa en de Rho-stoel. Ze laten 
zich niet zo makkelijk in een hoek drukken.’ 

Een stel designertoys, de Onion Qee-
figuren, bezorgden u uw eerste hit. Het 
leverde u een cultpubliek in de Verenig-
de Staten en Japan op. Het eerste succes 
voor een gevestigde fabrikant had u met 
een ongewone badkamercollectie voor 
Artquitect. ‘Als klein Spaans merk hadden 
ze weinig te verliezen. Met mijn serie afwij-
kende meubels en accessoires voor de bad-
kamer konden ze zich onderscheiden. De 
sensuele, neoromantische aanpak week af 
van het standaardpakket met witte, rechtlij-
nige ontwerpen.’

Met werk voor Artquitect en de sierlij-
ke Showtime-serie voor Barcelona De-
sign verdiende u de bijnaam ‘King of 
sophisticated kitsch’. Menige ontwerper 
zou wegduiken. U beschouwt het als een 
geuzennaam. ‘Ik zal het uitleggen. De in-
woners van Valencia koesteren een beroem-
de kathedraal, gewijd aan de Santa Maria de 
Valencia. Die kerk is een wonderlijke mix 
van romaanse, gotische en barokelementen. 
Hij staat trouwens op de fundamenten van 
een Romeins gebouw en is een tijdlang als 

moskee gebruikt. Waarom zou de ene stijl de 
andere overbodig maken? Daar heb ik nooit 
in geloofd. Elke tijd, elke periode, elke stro-
ming heeft zijn eigen charme. Sommige 
mensen vergeten dat liever.’

Toch lijkt de tijd de ‘eclecticus’ Jaime 
Hayon gunstig gezind. ‘Zelfs uit de hoek 
van extreme puristen en minimalisten ont-
vang ik bijval. Ik denk dat ze begrijpen dat 
mijn werk 100% Jaime is. Ik speel geen to-
neelstukje. Ik zou niet kunnen wat Jasper 
Morrison kan en hij kan niet wat ik kan. 
Maar we zijn vrienden en bewonderen el-
kaars werk.’

Dezelfde Jasper Morrison zei over u: 
‘Jaime is als een boek dat je niet kunt 
neerleggen. Je hoeft het boek niet in je 
hand te houden en te lezen. Het leest 
zichzelf voor.’ ‘Haja, als ik begin te praten, 
ratel ik door. Geef gerust een seintje als ik 
doordraaf.’

In het verleden zagen we u op publici-
teitsmateriaal als de reïncarnatie van 
Fred Astaire met tuxedo en top hat, in 
een roze konijnenpak en als pierrot. Op 
het affiche voor de huidige tentoonstel-
ling Funtastico in het Groninger Muse-
um bent u opnieuw verkleed, wippend 
op een levensgrote groene fantasiekip. U 
drijft de spot met het cliché van de im-
mer in stemmig zwart geklede industri-
eel ontwerper. ‘Het valt me op dat veel 

designers zichzelf en hun werk te serieus ne-
men. Nergens voor nodig. Als Spanjaard uit 
Madrid maak ik geen deel uit van een groep 
of generatie. Misschien ben ik daardoor on-
afhankelijker. Spanje zat tijdens het Franco-
regime – ik kwam zo ongeveer ter wereld 
toen hij vertrok (Hayon is van 1974, Franco 
stierf in 1975) – sowieso tientallen jaren op 
slot. Kunstenaars die iets betekenden, ver-
trokken naar het buitenland. Toch liepen 
hier ook in de Franco-tijd architecten en 
ontwerpers rond die in stilte de prachtigste 
dingen bedachten.’

Smaakkwesties
Met de tentoonstelling Mediterranean 
Digital Baroque in de Londense David 
Gill Gallery gaf u in 2003 uw experi-
mentele geloofsbrieven af. In een Mem-
phis-achtige setting met 
fantasiecactussen en -dieren nam u het 
op voor uitbundigheid, decoratie, kleur 
en fantasie. Voelde dat als het gevecht 
van Don Quichot tegen de windmolens? 
‘Mijn werk maakt nog altijd tegengestelde 
reacties los. Sommige mensen zien het als 
een bevrijding, anderen beschouwen het  
als een aanslag op de goede smaak: te veel 
glamour, te veel luxe, te veel humor, te  
veel kitsch. De grens tussen mooi en lelijk  
is soms flinterdun. Daarom moet je over 
smaakkwesties niet te lang nadenken. » 

versailles Meets  
disneyland. rockin’ 

sausaGe is een  
van de stukken uit 
aMerican cHateau, 
een saMenwerkinG 

Met partner  
nienke klunder.

7 deceMBer 2013   E H&Ii n t e rv i e w



‘Sommige mensen zien mijn 
werk als een bevrijding, 

anderen beschouwen het als een 
aanslag op de goede smaak’

new york is MiaMi  
uit de aMerican  

cHateau-installatie.
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onder de Green  
MacHine uit de testa 
MecHanica serie van 

Murano Glas werd 
in 2011 voor Het  
Gepresenteerd  

tiJdens de Biënnale 
van  venetië. rechter- 

pagIna Gardenias 
voor Barcelona  

desiGn Bestaat 
naast BuitenMeu-
Bels uit een reeks 

terracotta vazen.

Jaime Hayon wijst naar de comforta-
bele Rho-stoel die hij voor Fritz Hansen 
maakte. ‘De stoel en de vogel horen bij el-
kaar. Al is de één een beeld waar je alleen 
naar kunt kijken en de ander een functioneel 
ding om in uit te rusten. De optelsom van 
boodschap en object zijn doorslaggevend 
voor de kwaliteit. Zij bepalen de houdbaar-
heid. Weet je waarom mensen zo van oude 
gebouwen, oude technieken en oude versie-
ringen houden? Die oude vormen hebben de 
tijd getrotseerd omdat ze met zoveel meer 
zorg en toewijding zijn gemaakt dan de mo-
derne wegwerprommel.’ 

De Funtastico-tentoonstelling in het 
Groninger Museum is de eerste grote 
solo-expositie die laat zien hoe u vak-
manschap, oog voor afwerking en  
detail inzet voor eigen projecten. ‘Ik  
kom graag in Groningen. In 2010 heb ik het 

nieuwe informatiecentrum voor ze ontwor-
pen en in het verleden hebben ze een paar 
installaties aangekocht. Delen van Mediter-
ranean Digital Baroque, Mon Cirque en 
American Chateau worden getoond, maar 
ook het levensgrote keramieken schaakspel 
The Tournament. Dat heb ik in 2009 ge-
maakt voor het London Design Festival. Bo-
vendien hangen er wandkleden uit de serie 
Fauna, die ik bij het TextielLab in Tilburg 
liet weven.’ 

Vergeten stijlen en culturen, de 
rauwheid van de straat, een hang naar 
elegantie, verfijning en luxe: u vist uit 
een vijver met veel bronnen. ‘Alles wat 
indruk maakt – thuis of in een ver land, in 
een museum of in de natuur – sla ik op. Later 
kan het dan tevoorschijn schieten en beteke-
nis krijgen in de software die ik gebruik. De 
beste ideeën ontstaan vaak ’s avonds laat of 

in mijn slaap. Als ik nootjes eet, begint het 
vanzelf te stromen. Vooral macadamianoten 
prikkelen de fantasie en hebben een creatieve 
bijwerking.’ 

Ooit, in het begin van uw loopbaan, 
werd u door de pers binnengehaald als 
de nieuwe Philippe Starck, de redder 
van het Europees design. ‘Wat me vooral 
is bijgebleven, is dat er óók een groep was die 
riep dat het zo’n vaart niet liep. Dat ik een 
eendagsvlieg was. Maar tien jaar later ben ik 
er nog en over tien jaar hoop ik ook nog mee 
te spelen. Mijn vrije werk, mijn meubels, 
mijn producten, de interieurs die ik maak: ik 
beschouw ze allemaal als een platform voor 
mijn ideeën, een podium om op te dromen. 
De dag dat dat voorbij is, geef ik er de brui 
aan. Dan open ik een kapperszaak.’ 

www.hayonstudio.com

Liever neem ik een voorbeeld aan visionai-
re voorgangers als Carlo Mollino, Enzo 
Mari en Bruno Munari. Stuk voor stuk 
raadselachtige karakters die altijd een ei-
gen koers hebben uitgestippeld. Mijn werk 
kan ‘over the top’ zijn, het is wel coherent. 
Er zit een systeem in. Objecten die nie-
mand meer ziet, probeer ik hun schoonheid 
en elegantie terug te geven. Ik wil dingen 
maken met een knipoog, met raffinement. 
Maar ze moeten wel benaderbaar blijven. 
Het mag niet zo intellectueel zijn dat ik er 
nog maar drie mensen mee bereik. .’ 

Boeket van stijlen 
Uw Multileg Cabinet werd omschreven 
als neobarok? ‘Barok? Ha, de Madonna 
van Valencia, díe is barok! Opdrachtgever 
Barcelona Design was op zoek naar een uit-
breidbaar kastsysteem. Ik bedacht dat een 

dressoir dat je zelf mag samenstellen inte-
ressant kon zijn. Uiteindelijk heb ik twaalf 
poten uit verschillende periodes gekozen. 
Zo werd de onderkant een bloemlezing uit 
de ontwerpgeschiedenis, met een barok-
poot, een Bauhauspoot, een Memphispoot 
en een kopie van mijn moeders kast. Wil je 
de kast kopen, dan bestel je de poten er los 
bij. Allemaal dezelfde, een ratjetoe aan stij-
len of iets ertussenin.’ 

En zo krijgt elk exemplaar zijn ei-
gen, unieke combinatie. ‘Door het suc-
ces van Ikea zit de hele wereld op dezelfde 
stoel. Dat kan niet de bedoeling zijn. Juist 
binnen onze industriële werkelijkheid 
neemt de behoefte om dingen persoonlijk 
en exclusief te maken toe. Een overtuigend 
bewijs daarvoor zie je terug in de manier 
waarop gebruikers hun mobieltjes persona-
liseren. Dus toen ik aan een ontwerp voor 

een mobiele telefoon begon, heb ik er met-
een een gat in gemaakt. Zodat je er iets van 
jezelf aan vast kunt maken. Iedereen de-
zelfde iPhone? Dat zou een saaie, uniforme 
boel worden.’ 

Ik las dat u gefascineerd wordt door 
de jaren vijftig, toen de wereld maak-
baar leek. ‘Klopt. Het was de tijd van grote 
uitvindingen, van een bijna naïef vertrou-
wen in de toekomst.’

Een groot contrast met de wrange 
Spaanse werkelijkheid anno 2013. De 
economie stagneert, de werkloos-
heidscijfers rijzen de pan uit, maar 
Jaime Hayon bedenkt een goudkleuri-
ge Hope Bird. ‘Ik heb geen aanleg voor 
zwartgalligheid. Ik probeer altijd over de 
horizon heen te kijken, vol verwachtingen 
over wat de toekomst voor ons in petto 
heeft. Ik ben een onverbeterlijke optimist.’

Gratis naar  
het Groninger 
Museum!
EH&I-lezers profiteren van een 
unieke kortingsactie: bezoek de 
tentoonstelling Funtastico en ont-
vang het tweede kaartje gratis! 
Een cadeau ter waarde van € 13. 
Ga naar www.eh-i.nl/acties en 
print de kortingsbon. 
Deze aanbieding is geldig tot en 
met 30 maart 2014. Maximaal 2 
personen per bon. Niet geldig in 
combinatie met Museumkaart of 
andere kortingen. 

alleen Met eH&i
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