Gay Jongen

01

Voorjaar 2014 / www.gayjongen.com

De
kunst van
binnenkijken
door Toos Hofstede

plek waar je leeft, woont of werkt
bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt. En dat
besef, maakt dat Gay Jongen meer dan een goed
ontwerp oplevert. Voor Gay draait interieur architectuur om mensen. Om mensen die zich ergens
wél of niet op hun gemak voelen. We spraken met
Gay in zijn tot studio omgebouwde winkel aan de
Rechtstraat in Maastricht.

Gay Jongen (3 april 1962)
is geboren en getogen aan de
voet van de Sint-Pietersberg
in Maastricht. Vanuit hier rijdt
hij dagelijks met een geleende
brommer* naar Hasselt voor de
opleiding interieurarchitectuur.
Gay’s vader was hoofd verkoop
en marketing bij de Koninklijke
Nederlandse Papierfabriek (nu
Sappi) en moeder zorgde voor
het gezin. “Als mijn moeder
had mogen kiezen, was ze de
mode in gegaan”, aldus Gay.
Zijn broer heeft de sportacademie gevolgd en ‘zit nu
in de pacemakers’ en zijn zus
is opgeleid tot logopedist,
assisteert Gay bij activiteiten
en organiseert momenteel
kinderkledingbeurzen.

Inmiddels is hij al 30 jaar
aan het werk als interieurarchitect en bewijst hij dat hij in
staat is om een verbintenis te
sluiten tussen mens en leefomgeving. Dat doet hij door aan
alle aspecten van het interieur;
ruimte, indeling, vorm, licht en
materiaal aandacht te besteden. Maar hij gaat verder. Hij

kijkt ook bij mensen binnen.
In hun persoonlijke behoeftes.
Hij kijkt letterlijk binnen in hun
manier van leven. Gay: “Met
mijn ontwerpen wil ik het leven
een beetje prettiger maken,
zodat mensen er gelukkiger van
worden. Ze moeten zich op hun
gemak voelen met een interieur
dat echt als van hun voelt.”
Deze eigenzinnige manier
van werken vraagt naast vakmanschap en ervaring, vooral
mensenkennis en inzicht. Voor
Gay Jongen is het geheel meer
dan de som der delen. “Iedere
ruimte heeft naar mijn overtuiging één beste mogelijkheid. Dit natuurlijk in relatie tot
de bewoner of de gebruiker.
Hoe groter de veronderstelde
beperking, hoe groter de uitdaging om naar een passende
oplossing te zoeken. Voor mij
bestaat er eigenlijk geen enkele
beperking. Uiteindelijk moet alles functioneren.”
Gay kijkt, vraagt, luistert en
denkt. “De basis van een goed
ontwerp, zijn vaak de eerste
twee weloverwogen strepen
op papier. Het beste ontwerp
behoeft geen alternatief. Dat
kan arrogant overkomen, maar
zo bedoel ik het zeker niet. Ik
ben erg kritisch op mezelf en
kritisch op de mensen met wie
ik samenwerk. Alleen het beste
is goed genoeg. Standaarden
ken ik niet.” Gay voegt daar nog
aan toe: “Natuurlijk is er altijd
ruimte voor fine-tuning.”
Een vraag benadert hij bij
voorkeur integraal. “Ik denk
nooit vanuit losse elementen,

“Iedere ruimte
heeft naar mijn
overtuiging één
beste mogelijkheid”
zoals een meubelstuk, maar
kijk altijd naar het totaal. Ik blijf
op zoek naar de zogenaamde
rode draad.” Hierop vult hij aan
dat vandaag de dag deze rode
draad, vanuit een streven naar
duurzaamheid, ook regelmatig
de kleur groen krijgt.
Gay denkt mee met mensen die hun volledige woning
of bedrijf willen verbouwen en
herinrichten, maar ook met
starters op de woningmarkt die
zijn kwaliteit waarderen en met
een beperkt budget hun eerste
woning smaakvol en functioneel
willen inrichten. Deze laatste
groep levert hij vaak een doordacht plan dat in fases uitgevoerd kan worden. Met zijn
steun en toeverlaat Roel en
administratieve duizendpoot
Helma zorgt hij dat alles tot in
de puntjes geregeld wordt.

“In tegenstelling tot veel
andere interieur architecten
draag ik, na goedkeuring van
het ontwerp, op verzoek samen
met mijn team persoonlijk zorg
voor de uitvoering. Dit tot in
details”.
Om je te laten proeven van
de producten waar hij mee
werkt, kun je zijn studio in
Maastricht bezoeken. Hier
werkt Gay aan projecten en
laat hij je kennismaken met zijn
visie op interieur architectuur.
Gay sluit af: “Ik verkoop niets,
ik adviseer en realiseer.”
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Gay is met zijn voorliefde
voor technische vakken een
echte bèta-leerling. Hij timmerde in zijn jeugd zelf kamers en
ontwikkelde zijn creatieve kant
middels cabaret en muziek. Hij
typeert zichzelf als een sociale
‘einzelgänger’. In de tien jaar
dat hij, gedurende zijn studie,
in de horeca werkt, leert hij
goed inschatten wat mensen
willen en hoe hij probleemoplossend moet denken.

Nadat hij zijn studie heeft afgerond krijgt Gay via de academie
een baan als chef tekenkamer
bij een grote meubel- en standbouwfabriek in Varsseveld. Hij
geeft er leiding aan een twintigtal mensen. Alhoewel hij door
de burgemeester ‘onmisbaar’
wordt verklaard, moet Gay toch
in militaire dienst. Hier tekent
hij privé-verbouwingen voor
staf en ‘werkt’ als verpleger en
chauffeur op een ziekenauto.
Na militaire dienst werkt hij
achtereenvolgens voor enkele
interieur-keukenbedrijven. Na
enkele jaren krijgt hij de kans
om in Maastricht een keukenzaak over te nemen. Vanuit
hier bouwt hij in tien jaar tijd
zijn keukenzaak uit tot 4 winkels
met verschillende disciplines:
Koken – Baden – Wonen –
Geven.
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Geen Gay Jongen. Geen koken, baden, wonen,
geven. Geen G. Geen Gay Jongen Interieur. Geen
Studio Gay Jongen. Geen Gay Jongen Studio.
Gay Jongen is interieur architect. Maar hij is niet
alleen. Zowel letterlijk als figuurlijk. We kozen
daarom voor: Gay Jongen interieur architectuur.
Daarbij refereert interieur aan de leefomgeving. Aan de combinatie van meubels en accessoires. Waar mensen wonen of werken. Architectuur refereert aan het vakmanschap. Aan de
verbintenis. Aan de handtekening van het team van
Gay Jongen. Die de interieur architect is. Dat is
authentiek, geloofwaardig en inspirerend. Dat is
‘het verhaal’ van Gay Jongen.”
— www.viastory.com

Gezocht:
Klanten die
geportretteerd willen
worden
Flos
Flos verlichting is een echt Italiaans familiebedrijf.
Flos is opgericht in 1962 om Design Lampen te
produceren. Naast enkele ‘hippe’ exemplaren, beschikt de collectie over talloze designklassiekers.
Hanglampen, vloerlampen, tafellampen, wandlampen en kroonluchters: bij dit Italiaanse merk vind je
design verlichting in alle soorten en maten.
— www.flos.com

Gay Jongen heeft op talloze
plekken bij mensen binnengekeken om ze vervolgens te voorzien van een passend advies.
Om een reeks portretten te
kunnen maken, zoeken we
mensen die willen vertellen
over dit proces, het resultaat
en de ervaring. U kunt zich
aanmelden via:
— luc@viastory.com

Team
Gay Jongen

Roel

Helma

Roel is gek op mooie
'spullen'. Na zijn opleidingen
MTS bouwkunde en HBO produktvormgeving werkt Roel
enkele jaren bij een Maastrichtse keukenontwerper en een
designmeubelzaak in het noorden van Limburg. In 2006 start
hij bij Gay Jongen om er zijn
kennis te kunnen verbreden
en verdiepen. Roel: "Omdat wij
in alle disciplines binnen het
vlak van interieur- en exterieur
onze klanten kunnen bedienen,
ontstaan vaak totaal concepten,
in fases of in één keer, met een
rode draad die een verrassend
passende totaal sfeer tot gevolg
heeft." Het meest opmerkelijke
dat hij bij Gay heeft meegemaakt zijn grote projecten in
het buitenland. Zo herinner ik
me nog het transport van een
enorme kroonluchter naar
Zuid-Frankrijk.

Door haar jarenlange ervaring op het gebied van het banken verzekeringswezen, is Helma
naast Gay’s administratieve
duizendpoot tevens vakkundig
aanspreekpunt in de studio.
Helma:”De eerste kennismaking
met nieuwe klanten is erg belangrijk. Vaak groeit zo’n eerste
bezoek aan de studio uit tot
een intensieve samenwerking
met Gay Jongen. Je merkt dat
klanten onze betrokkenheid
erg waarderen!”
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“Rietveld is een
van de meest
interessante en
meest veelzijdige
ontwerpers die
we ooit hebben
gehad in
Nederland”

Voor Buitenplaats Vaeshartelt
werkte Gay Jongen nauw samen
met het architectenduo Marc
en Nicole Maurer. Gay maakte er
onder andere van hotelkamers
slaapkamers in combinatie met
een gemeenschappelijke belevingsruimte. Marc Maurer: "Wij
proberen van elk project steeds
weer iets nieuws te leren, dat
wij in een volgend project weer
ten bate van onze opdrachtgever kunnen toepassen. Het
project dat we samen met
Gay Jongen voor Vaeshartelt
hebben uitgevoerd bevestigt
onze overtuiging dat de samenwerking met andere ontwerpers
en specialisten juist een meerwaarde oplevert als er sprake is
van een synergie. Dit werkt met
name als er sprake is van een
overlapping van ontwerpdisciplines. Met interieurarchitect
Gay Jongen functioneert dit
voor ons voortreffelijk. Samen
helpen wij elkaars ideeën op
een hoger niveau te krikken."

In de afgelopen maanden heeft Luc Wassen
van communicatiebureau viaStory uit Maastricht
onderzoek gedaan naar ‘het verhaal’ van Gay
Jongen. Luc vertelt: “We zijn terug gegaan naar
de basis. Niet naar de afzonderlijke meubels en
accessoires. Maar naar de vakman. Het ambacht.
Terug naar Gay Jongen. Die interieur architectuur
studeerde in Maastricht en in Hasselt.
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Steltman stoel
Rietveld

Gay Jongen werkt al met
stoelen van Rietveld, zoals de
Cassina Zig-Zag en de Cassina
Utrecht. Nu er door Rietveld
Originals ook andere stoelen
van Rietveld opnieuw in productie zijn genomen, besloot
Gay de limited edition van
Gerrit Thomas Rietveld’s
(1888-1964) Steltman Stoel
op te nemen in zijn collectie.
Gay Jongen werkt hiervoor
nauw samen met initiatiefnemer
Titus Darley: “Rietveld is een van
de meest interessante en meest
veelzijdige ontwerpers die we
ooit hebben gehad in Nederland.
Hij hoort zonder twijfel thuis
in het rijtje met iconen als
Le Corbusier, Arne Jacobsen,
Poul Kjaerholm en Charles en
Ray Eames. De Steltman is de
eerste in een serie authentieke
ontwerpen die wij in samenspraak met de erven Rietveld
op de markt zullen brengen.
Een samenwerking met
Gay Jongen is een bewuste
keuze voor kwaliteit, stijl en
vakmanschap.”

Van
hotelkamers
naar slaapkamers

Op zoek
naar Gay
Jongen

Gay Jongen

Steltman stoel
van Rietveld
in studio

Oud fabriekspand
gerestaureerd tot
3///kap

Gay Jongen
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Rekem / België

Fotografie
Verne Photography
Fotoproductie/styling
Marc Heldens

“Met mijn ontwerpen
wil ik het leven een
beetje prettiger
maken”

In het mooiste dorp van
Vlaanderen kocht Gay Jongen als
een van de eersten achter het
kasteel een oud fabriekspand
uit 1908 dat hij restaureerde en
inrichtte tot XXL woonhuis. Omdat het pand al de driekap werd
genoemd en het ook feitelijk een
driekap is, heeft hij deze naam
gehandhaafd. Het gebouw is niet
alleen het woonhuis van Jongen.
Je kunt er op afspraak beleven
hoe XXL wonen voelt.
3///KAP herbergt daarnaast
ook een vergaderruimte, luxe
hotelkamer, een XXL keuken en
een separaat gelegen sfeervol
gastenverblijf. ‘Leuke’ mensen
kunnen in overleg met Gay gebruik maken van deze ruimtes.
Voor meer informatie kijk op:
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“Het beste
ontwerp behoeft
geen alternatief”

3///Kap
Oud-Rekem
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— www.3kap.be

Van binnen Dutchtub
naar buiten
Ga op avontuur met de Dutchtub
en geniet van de essentie van
buiten baden. Het prijswinnende
ontwerp van de hot tub voelt
als een luxe en werkt verrassend eenvoudig: de Dutchtub is
houtgestookt en maakt alleen
gebruik van natuurlijke circulatie.
Door de slimme constructie en
de sterke, duurzame materialen kun je de Dutchtub altijd en
overal gebruiken.

Ivo Straetmans van Noto schetste het nieuwe beeldmerk van
Gay Jongen interieur architectuur. Hij liet zich hiervoor onder
meer inspireren door de al aanwezige neonletters in de studio.
De letterkeuze waarmee het
logo van het merk Gay Jongen is
vormgegeven, is een traditionele
en ambachtelijke ‘typemachine
letter’.

— www.dutchtub.nl
— www.weltevree.nl

Gay: “Ivo heeft perfect samengevat wie ik ben en dit weten te
vangen in het juiste beeldmerk.”
— www.studionoto.nl
— ivo@studinoto.nl

Tijdlijn

Gay Jongen
sluit winkel en
opent studio
Gay Jongen

2014

Naast de merken Extremis,
Fermob en Roda zijn in de studio
van Gay Jongen vanaf dit voorjaar ook de buitenmeubels van
het merk Tribu te vinden.

Nieuwe
huisstijl

Gay Jongen interieur architectuur sluit in de winter van 2013
de winkel aan de Rechtstraat in
Maastricht. Gay Jongen onderkent hiermee dat hij méér is dan
alleen een winkel met meubels
en accessoires.
Gay Jongen interieur architectuur is een totaalbeleving.
Om die reden opent hij nu een
studio. Een plek waar je woonideeën op kunt doen en kennis
kunt maken met het vakmanschap van de interieurarchitect.
En waar kan dat beter dan op de
plek waar wordt geschetst?
Fotografie
Verne Photography
Fotoproductie/styling
Marc Heldens
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Van 1 naar 4 winkels
Koken
Baden
Geven
Wonen
Van 4 naar 1 winkel
in de Rechtstraat

“Ik verkoop
niets, ik adviseer
en realiseer”
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Overname
keukenstudio

G
Winkel

Wijnaltaar
Café Sjiek

Gyrofocus

Tilestove
Big

Waarom wachten bij Café Sjiek
er gewoon bij hoort en zelfs leuk
is? Na de verbouwing is de zaak
zo ingericht dat elkaar ontmoeten centraal staat. Gay Jongen
ontwierp hiervoor onder meer
‘het wijnaltaar’ dat met opzet
op stahoogte is gemaakt om
het wachten te veraangenamen.
Gay adviseerde Café Sjiek ook
de lange tafels waar mensen
samen zittend eten.

Dominique Imbert veranderde
met het ontwerp van de Gyrofocus vanaf 1968 radicaal en voorgoed het concept van een open
haardvuur. De Gyrofocus is de
eerste haard die ‘hangt’ en 360
graden kan draaien. Het ontwerp werd daarmee een echte
designklassieker. Het is daarom
ook eigenlijk geen toeval dat dit
product al verschillende prijzen
in de wacht sleepte, waaronder
de International Design Award
in Helsinki (2010) en de titel van
“mooiste voorwerp ter wereld” in de Italiaanse wedstrijd
Pulchra.

De Tilestove is een moderne
vertaling van de klassieke tegelkachel: een houtkachel met
een Cortenstalen binnenwerk
en bekleed met Nederlandse
keramieken tegels van Tiggelaar.
Deze tegels zorgen voor een
gelijkmatige verspreiding van
de warmte van het vuur. De
Tilestove Big is een eigenzinnige
manier om een woonkamer of
kantoor te verwarmen.

— www.cafesjiek.nl

— www.weltevree.nl

2014
Studio
Wyck

3///KAP
Oud-Rekem

van winkel naar studio
(totaalbeleving)

2014

Gay Jongen

3///KAP
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Gay Jongen
werkt onder
andere
samen met
de merken:
Minotti / Cassina /
Artifort / Porro /
Living Divani / Linteloo /
Arper / Carl Hansen & Son /
Accademia / Fermob /
Tribu / Extremis /
Jee-O / Roda /
Varenna / Arc Linea /
Gagganau / Miele /
Duravit / Catalana /
Vola / Dornbracht /
MGS / Nemo / Flos /
Itre / Oluce / Delta Light /
Louis Poulsen / Kasthall /
Longbarn / Kymo / Focus /
Weltevree / Rietveld Originals

Fotografie
Verne Photography
Fotoproductie/styling
Marc Heldens

XXL
Rondleiding
Kom en ontdek de XXL woning van Gay Jongen
in Oud-Rekem en boek een rondleiding via:
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— info@gayjongen.nl of +31(0)433216824.

Colofon
Concept en redactie:
viaStory ~ viastory.com
Grafisch Ontwerp:
Noto ~ studionoto.nl

Gay Jongen

Uitgave:				
Gay Jongen interieur
architectuur
Met dank aan:			
Roel, Helma, onze klanten
en leveranciers

Gay Jongen
Interieur architectuur
Rechtstraat 59
6221 EG Maastricht
— www.gayjongen.com

*Honda C50

Sociale Media
Volg Gay Jongen ook op Facebook.

