INTERIEUR
comfortabelesplendeur

SUNKISSED
GLAMOUR
MelissaOdabash,modeontwerperenvoormaligmodel,
wildeeeninterieurindekleurenvaneenstranddat
baadtindezon.Endatkwamer,dankzijde
inspanningenvaninteriordesignerCarolineLegrand.
Fotografie en tekst MICHAEL PAUL/LIVING INSIDE
Vertaling LILIAN POLDERMAN
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Legrand voegde een extra laag aan
de woonruimte toe door een nis af te
schermen met behulp van deze op
maat gemaakte stalen roosters. Het
zwart gelakte kabinet werd gekocht
bij Absolute Flowers & Home,
de wandobjecten erboven vond
Legrand in een winkel in Barcelona.
De lamp is van Jonathan Adler
en de fauteuil is voorzien van een
geweven stof van Robert Allen.

In de nissen aan weerszijden van de
grote witte bank creëerde interior designer
Caroline Legrand een geweldige blikvanger
door goudkleurig behang met een print van
keramische tegels van Cole & Son toe te
passen. De goudkleurige lamp komt van
Pols Potten, de kleine goudkleurige sculptuur
was een vondst in een vintagewinkel in
Palm Beach en de glazen vaas met
marmeren eﬀect komt uit de winkel
Absolute Flowers & Home in Londen.
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Een bijzondere plek is
ingeruimd voor een zeldzame
zwart-gouden salontafel van
Willy Rizzo die opent als een
bar. Aan weerszijden van de
salontafel staat een ottoman,
gestoﬀeerd in een zwarte
stof van Pierre Frey. Aan de
muur hangt een kunstwerk
dat Legrand vond in Miami,
de kunstenaar is onbekend.
De geknoopte ringen op tafel
komen uit een vintagewinkel
in Palm Beach en de
goudkleurige vaas is van
Absolute Flowers & Home.
De sofa werd opnieuw
bekleed met een stof van
Robert Allen.

OKT 2015 | RESIDENCE 81

INTERIEUR
comfortabelesplendeur

In de erker van de slaapkamer
bekleedde Legrand een
zitplek onder het raam met
een spierwitte stof van
Chase Erwin. De goudkleurige
sculptuur in het venster is weer
een vondst uit Palm Beach.
Rechterpagina: Doorkijkje
vanaf de woonkamer naar de
hal waar twee kunstwerken
van Victor Vasarely fraai
samengaan met een replica
van de handstoel van
Pedro Friedeberg.
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Wie is Caroline Legrand?
De in België geboren interior designer Caroline
Legrand beschrijft haar stijl het liefste als ‘eclectic chic’.
Ze reisde veel, woonde na haar afstuderen onder meer
in Nederland en de Verenigde Staten en spreekt zeven
talen. Voordat ze haar interieurbedrijf opzette, werkte
ze tien jaar in de mode, onder meer als designer van
handtassen voor Anya Hindmarch. Ze woont in Londen
met haar twee zoons. carolinelegranddesign.com
Wie is Melissa Odabash?
Melissa Odabash is een voormalig zwemkleding- en
catwalkmodel. Ze woonde en werkte jarenlang in Italië.
In 1999 lanceerde ze haar eigen zwemkledingmerk
Odabash. Deze wordt verkocht in meer dan achtenveertig landen. Londen is inmiddels haar thuisbasis met
man en kinderen. Naast haar werk als ontwerper houdt
ze vaak lezingen op scholen, zoals Harvard Business
School, waar ze het geheim van haar succes uitlegt.
odabash.com

Odabash’ knusse televisiekamer
is uitgevoerd in zachte crèmekleuren met zeegroen op de
muren. Op de grote modulaire
sofa van Minotti liggen crèmekleurige nepbonten plaids.
Het bronzen bijzettafeltje werkt
als blikvanger. Aan de muur
hangen twee kunstwerken
van Felix Gonzalez-Torres.
Rechterpagina: Bewoner
Melissa Odabash (rechts)
en interior designer
Caroline Legrand.

G

lamour is de Amerikaanse modeontwerper en
voormalig model Melissa Odabash letterlijk op het
lijf geschreven. Voor wie haar niet kent: Odabash
ontwerpt bikini’s en jetset gipsy-achtige gewaden
om elegant over het strand te flaneren. Haar
exclusieve zwemkledingcollectie werd ooit door
Vogue voorzien van het label ‘de Ferrari onder de zwemmode’. Op haar
indrukwekkende clientèlelijst duiken namen op als supermodel Kate
Moss, zangeres Beyoncé en actrice Sienna Miller. En royalty, zoals de
modebewuste Catherine, de Hertogin van Cambridge.
Odabash houdt van net even iets anders. Voor haar kleding, maar evengoed voor haar huis. Dus toen het tijd was om haar Londense woning
flink onder handen te nemen, koos ze voor de in Londen gevestigde
Belgische interior designer Caroline Legrand. Legrand staat bekend om
het creëren van weelderige, tijdloze interieurs met een gouden randje.

VERRASSEND VERTICAAL
Het huis van Odabash staat op een aantrekkelijke plek in Londen. Haar

vier verdiepingen tellende woning bevindt zich aan de noordelijke kant
van Hyde Park, midden in de luxueuze miniwijk Connaught, boordevol
intrigerende galeries, boutiques en eetgelegenheden. ‘Ik was op slag
verliefd op het huis’, zegt interior designer Legrand. ‘Meestal zijn de
huizen in Londen niet zo verticaal uitgestrekt. Waar ik ook op viel, was
de heerlijke energie en uitstraling waar Melissa en haar familie het huis
mee vulden. Zelfs voordat we begonnen met iets aan het huis te doen,
had het al een goede sfeer met prachtig licht en een goede basis.’
De opdracht van Odabash was helder. Ze wilde een interieur met de
glamorous look die haar kledingmerk uitstraalt, gevuld met de gouden
kleuren van een in de zon badend strand, gebronsd als de lichamen die
haar wereldberoemde bikini’s dragen. Legrand begon met het maken
van moodboards. Een van de beelden die ze als uitgangspunt nam, was
een foto van actrice Cate Blanchett, gescheurd uit de Vogue. Legrand:
‘Hierop was Cate te zien, leunend tegen een witte muur met naast haar
een lamp op een zwart gelakt tafeltje. Net zichtbaar was een puntje van
een crèmekleurig tapijt en een sofa. Ik liet het Melissa zien en ze begreep
precies wat ik bedoelde. Zo ging de bal vanzelf rollen.’

OKT 2015 | RESIDENCE 85

De woonruimte heeft Odabash licht en
luchtig gehouden. Boven een op maat
gemaakte wit gelakte bar hangt de
iconische foto van Slim Aarons van
het legendarische Kaufmann-huis dat
architect Richard Neutra ontwierp in
Palm Springs. De lamp met voet van
Murano-glas is van Birgit Israël en
de gouden flessen zijn gekocht bij
Absolute Flowers & Home.

BEHANG OP HET PLAFOND

COOL EN CHIC

De eerste kamer waar Legrand mee aan de slag ging, was de slaapkamer.
Hiervoor gebruikte ze donkere, stemmige kleuren. De kamer moest iets
zwoels hebben. ‘Ik nam een gewaagde stap door het plafond te behangen
en vintage spiegels op te hangen die het een extra luxueus gevoel gaven.’
De ruimte was in vier weken helemaal klaar en het gaf Odabash een
beeld van waar ze naartoe wilde met de rest van de kamers. Legrand
werkt graag met opmerkelijke stukken die ze op een onverwachte manier
combineert. Maar, zo zegt ze, het is ook belangrijk dicht bij de levensstijl
en essentie van de klant te blijven. ‘Een groot deel van mijn tijd gebruik
ik voor het zoeken naar bijzondere stukken’, zegt ze. ‘Ik probeer ze
bovendien ook te krijgen voor de juiste prijs. Gelukkig reis ik veel en
heb ik een netwerk opgebouwd van internationale leveranciers waar
ik regelmatig mee werk. Zij houden me op de hoogte.’
Samen met Odabash spendeerde Legrand heel wat tijd aan het zoeken
naar de juiste meubels voor elke ruimte. ‘Melissa was
geweldig om mee samen te werken omdat ze zo goed weet wat ze wil’,
vertelt de interior designer. Zij is op haar beurt een voorstander van
hergebruik. Daarom bekleedde ze diverse banken met nieuwe stoffen
voor een andere uitstraling.

De grootste uitdaging bleek de grote open leefruimte. Het duurde een
jaar om deze af te maken. De proporties waren lastig en Odabash wilde
het graag open en licht houden. Legrand koos op de wanden voor een
wit behang met textuur zodat het een feature op zichzelf werd. Ze liet
luiken voor de ramen plaatsen en creëerde een groot zit- en eetgedeelte
om de ruimte te vullen. ‘Het was moeilijk om de juiste verlichting en
kunst te vinden om tot een perfect geheel te komen’, zegt de interior
designer. ‘Het werkt nu goed omdat het zowel praktisch is als kloppend
met de ruimte en met het gevoel en de essentie van de rest van het huis.’
Een van Odabash’ favoriete plekken in huis is haar televisiekamer,
in zachte crèmekleuren, met zeegroen op de muren en nepbonten
dekens op de Minotti-sofa. De kamer grenst aan een groot terras
waar ‘s avonds in de zon nog een cocktail gedronken kan worden
of weggekropen kan worden met een goed boek. ‘Hier is het heerlijk
om te ontspannen’, zegt Odabash.
Het huis, eenmaal af, is de personificatie van glamour en luxe, maar is
tegelijkertijd ook cool en chic en vooral comfortabel met een enorm gevoel
van rust. ‘Uiteindelijk is dit in de eerste plaats een familiehuis waar we
willen relaxen na een drukke dag of een overvolle werkweek’, zegt
Odabash. ‘Is dat niet waar een huis altijd om zou moeten draaien?’

