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Jong geleerd
long Amerikaans ontwerptalent krijgt bij Jamie Gray een

kans om te groeien. De New Yorker produceert, verkoopt en

exposeert pril design in zijnwinkel Matter in SoHo. Soms

sleept hij een prototype mee naar huis. 'Niets mooiers dan een

meubel dat nog aan het begin van zijn ontwikkeling staat.'
:r:-..1..rai. Giorgio Possenti/Vega MG / :!ki Esther Darley
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Van Bauhaus tot Shaker: de
inspiratie komt overal vandaan
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ij is de smaakmaker van de
New Yorkse designwereld,
met een ongekende neus
voor jong, toonaangevend
ontwerptalent: Jamie Gray.

In Matter, zijn winkel en showroom in
het New Yorkse SoHo, zijn de nieuwste
creaties te vinden van aanstormende
Amerikaanse designers, zij aanzrj met
klassiekers van Europese ontwerpers.
Iedere designaddict doet hier inspiratie
op, en dat maakt nieuwsgierig. Hoe woont
de designgoeroe eigenlijk zelf?

Grays appartement bevindt zich in
Brooklyn, in het gemoedelijke Clinton
Hill. In de negentiende eeuw stond deze
wijk bekend als de goudkustvan New
York. Nu is hij favoriet bijjonge gezinnen
vanwege de aangename mixvan bewo-
ners, de mooie oude herenhuizen en,
niet onbelangrijk met kinderen, genoeg
groen in de omgeving om in uit te razen
en te relaxen. Graywoont hier met zijn
vriendin Olivia, hun drie zoons Levi, Cy
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en Orion en de dertienjarige kater
Handsome Jack op de derde verdieping
van een neogotisch pand dat zo kenmer-
kend is voor deze wi;'k.

'Toen we dit appartement vonden,
werd het net verbouwd,'vertelt Gray. 'De
eigenaar stond op het punt de hele boel te
strippen waardoor de geschiedenis van
het pand zou worden weggevaagd. Ik heb
hem gesmeekt zoveel mogelijk originele
details te behouden.'Met succes: de oude
kozijnen, gekrulde plinten en het decora-
tieve stucwerk en parket bleven dankzij
Grays smeekbede intact.'Die authentieke
elementen zijn bepalend voor de prettige
sfeer in huis,'zegt de designkenner.

Grays bescheidenheid wil je doen gelo-
ven dat het daardoor met de rest vanzelf
goed kwam. Maar de fijne uitstraling van
dit huis is niet in de laatste plaats te dan-
ken aan hoe het is ingericht. Dat interieur
ziet er weliswaar uit alsof h etvanzelf zo
is gegroeid, maar al1es is zorgvuldig op
elkaar afgestemd. Het is een prettig ge-
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stylede mixvan oud (doorleefde tap
en nieuw (een lamp van Scholten &
Baijings), klassiek Europees (een stc
van Prouvé) en Amerikaans (veel be

hout). Alles grijpt in elkaar: 'Ik ben I
intuiïief ' zegtGray zofider aarzelinl
vind die levendigheid belangrijk in I
Het liefst wil ik dat alles voortduren,
gesprek is met elkaar.'

Platform voortalent
Zijn liefde voor design, of beter nog:
obsessie, ontlook relatief laat. Hij w<

in Seattle, bezat een cafe en struindr
liefhebberij uitdragerijen af. Toen zi'

lectie uit zijn voegen barstte, zat er n

maar één ding op: verkopen. Tegelijl
tijd ontstond de behoefte om zelfiet
maken. Zo belandde hij uiteindelijk
kunstacademie.'Als ontwerper hou(
van ambachtelijkheid. Van pure mat
len zoals steen, hout en metaal.'

Zijn inspiratie haalt hij overal van
van Bauhaus totAmerikaanse Shakt
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DE HAL EN KEUKEN VAN JAI\4IE GRAYS APPARTEMENT, WAAR HET, IVlET DRIE JONGE KINDEREN, WOEKEREN IS IVET DE RUIIVTE
NEOGOTISCHE HERENHUIZEN AAN CLINTON AVENUE IN CLINTON HILL, BROOKLYN
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'Elk stu k dat stra ks naa r
onze kinderen gaat, heeft
een verhaal'
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