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Het werk van Gabriella Crespi staat weer volop in de
belangstelling, en met goede reden. De Italiaanse
vertaalde haar spirituele zoektocht naar ontwerpen van
een grote schoonheid.
tekst Renske Schriemer
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Crespi speelde én
worstelde met
tegenstellingen
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lisabetta Crespi herinnert zich die dag in
1987 nog als de dag van gisteren. Haar
moeder, met wie ze toen ruim vijftien jaar
nauw samenwerkte, besloot van de ene op
de andere dag haar succesvolle design
carrière te beëindigen. Gabriella Crespi (1922-2017) had
haar spirituele meester gevonden en reisde hem ach
terna, naar India. Haar prachtige showrooms in het
Palazzo Cenci in Rome en aan de Via Montenapoleone
in Milaan; ze gingen per direct dicht. De designer ver
trok met de noorderzon. ‘Iedereen was met stomheid
geslagen. Ik ook,’ vertelt Elisabetta nu. ‘Ze was op het
hoogtepunt van haar succes, maar niemand kon haar
stoppen. Dit was wat ze echt, maar dan ook echt wilde.’
Hoe onverwacht haar besluit ook was, het tekent de
ontwerper die in haar leven speelde én worstelde met
tegenstellingen. Ze vertoonde een onmiskenbare hang
naar poëzie en schoonheid. Dat was iets wat ze met haar
moeder Emma Pellini deelde, die sieraden ontwierp.
Maar ze had ook een fascinatie voor techniek, geërfd
van haar vader, die werktuigbouwkundig ingenieur was.
Nadat Gabriella de Brera-kunstacademie had afgerond,
besloot ze dan ook om een studie architectuur aan de
technische universiteit van Milaan te volgen. Daar
raakte ze onder de indruk van architecten als Le
Corbusier en Frank Lloyd Wright, die net als zij hun
liefde voor techniek en de natuur wisten te combineren.
In 1948 trouwde Gabriella met Giuseppe Crespi, telg
van een aristocratische en puissant rijke Italiaanse
familie die een textielimperium en de krant Corriere
della Sera bezat. Als vermogende echtgenote hoefde ze
niet te werken, maar ze wilde haar talenten gebruiken.
Gabriella richtte zich op het ontwerpen van sculpturen
en meubels, op een geheel eigen manier. Terwijl haar
tijdgenoten zich in de jaren vijftig stortten op industri
eel design en massaproductie, ging zij eerder te werk als
een renaissancekunstenaar. Elisabetta: ‘Ze liep altijd
rond met haar schetsboeken, klaar om een ingeving op
papier te zetten. Erna toog ze met haar tekeningen naar

Universum als inspiratie

De jaren zestig en zeventig waren Crespi’s hoogtijdagen,
waarin ze veel van haar tweeduizend unieke stukken
maakte. Hoge ogen gooide ze met minimalistische
meubels zoals het strakke Z-bureau. Ook met de Elissetafels en de Yang Yin-serie van tafels en kasten, die
kunnen draaien om zich aan te passen aan wisselende
woonwensen, viel ze op. Met de grootste precisie werkte
ze aan de scharniertechniek van deze meubels; de zelf
ontwikkelde mechanismen liet ze zelfbewust als ze was
steevast patenteren.
De voornoemde meubels werden voornamelijk uitgevoerd in messing en gelakt hout, maar in de serie Rising
Sun leefde Crespi zich helemaal uit op bamboe in stoelen, tafels en de moderne klassieker Fungo. Die lamp
met een ronde kap van bamboe en messing is een ode

aan de zon. Het licht piept tussen de kieren van bamboe
door om zich als zonnestralen te verspreiden. ‘Ons huis
stond in mijn jeugd vol met deze zonnetjes,’ vertelt
Elisabetta. ‘Mijn moeder was in haar werk op zoek naar
een vertaling van de natuur, van de oneindigheid van
het leven. “Het universum is mijn inspiratie,” zei ze
altijd.’
Crespi’s handgemaakte, kostbare stukken vonden hun
weg naar de interieurs van de groten der aarde. De sjah
van Perzië, de koning van Saoedi-Arabië, modeontwerper Hubert de Givenchy, Audrey Hepburn en Grace
Kelly hadden allemaal een Crespi in huis. De ontwerper
was toegewijd aan haar klantenkring en begaf zich
moeiteloos in een glamoureuze wereld van ruisende
avondjurken. Maar overdag droeg ze simpele katoenen
tunieken en Indiase kaftans, weliswaar gecombineerd
met een mooie hoed of bijzondere sieraden. Elisabetta:
‘Ze was compleet eigenzinnig in haar keuzes.’
Waar Crespi het gelukkigst van werd, zo weet haar dochter, was het gevoel elke dag helemaal opnieuw te kunnen beginnen. Met een leeg blad. Net als op die dag in
1987, toen ze met niet veel meer dan een rugzak naar de
Himalaya trok, 65 jaar oud. De spirituele zoektocht
waar Crespi altijd al mee bezig was, had de overhand
gekregen. ‘Al van kleins af aan had mijn moeder last van
een bepaalde onrust als het ging om de grote, onbeantwoorde vragen van het leven.’

Rijk en eclectisch

Een leven vol stilte, meditatie en yoga bracht haar uiteindelijk wat ze zocht: innerlijke vrede. Het belangrijkste besef? Er was nooit sprake geweest van twee kanten,
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‘Ze liep altijd rond met haar schetsboeken’
Gabriella Crespi in 1970
Rechts Modellen en
schetsen van Crespi
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de ambachtsmensen en ateliers in de omgeving van
Milaan.’ Samen met metaalbewerkers, beeldhouwers
en bronsgieters wekte ze haar creaties tot leven: maanvormige metalen sculpturen, bronzen dierfiguren en
unieke tafels en kasten.
In haar vrije tijd maakte Crespi voor vrienden bijzondere cadeautjes. Kleinoden als presse-papiers, beeldjes
en kistjes, gemaakt van hout, fluweel en zilver en vaak
voorzien van een poëtische tekst. Deze persoonlijke
creaties bleven niet onopgemerkt: de cadeaus trokken
de aandacht van Dior. Het modehuis was zo gecharmeerd door de chique objecten dat het ze inkocht voor
de winkel in Parijs en Crespi vroeg om samen te werken.
Ze stemde in en zou zo’n twintig jaar lang interieuraccessoires ontwerpen voor Dior.
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Rechts Expositie The Sign and the
Spirit, over het werk van Crespi in het
Palazzo Reale in Milaan
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Haar spirituele pad en
haar werk waren altijd
één geweest

ANDREA FERRARI

altijd waren haar spirituele pad en haar werk één geweest. Een verkenning van de raadsels van het universum, vertaald naar schoonheid in objecten en meubels.
In 2007 keerde Crespi na twintig jaar definitief terug
naar Milaan. Het bestaan in de bergen was op haar hoge
leeftijd niet meer vol te houden. Maar stilzitten, dat
deed ze niet. Ze werkte met hernieuwde energie samen
met haar dochter onvoltooide ontwerpen uit en verzorgde heruitgaven van eerder werk. ‘Ze wilde nog graag
grote bronzen stukken maken,’ vertelt Elisabetta. Het
betreft dezelfde meubels – het Z-bureau, tafel Ellisse,
lamp Kaleidoscope – maar door het brons lijken ze
sterker, glanzender.
Over haar tijd in de Himalaya schreef Crespi een boek,
In Search of Infinity. ‘Was ik maar schilder of muzikant
geweest, dan had ik me misschien nog beter kunnen
uiten,’ verzucht ze daarin. Een wonderlijke gedachte,
voor iemand die de zon wist te vangen in een boog van
bamboe en messing, de maan in halfronde sculpturen
en meubels maakte met een vanzelfsprekende tijdloosheid en elegantie. Werk waarmee ze velen wist te beroeren. Zoals Emiliano Salci, samen met Britt Moran eigenaar van galerie Dimore in Milaan en hartstochtelijke
verzamelaar van Crespi’s werk. ‘Die bijzondere, rijke en
eclectische stijl van Crespi en de kracht van haar meubels om de ruimte eromheen te beïnvloeden hebben
mijn hart gestolen.’ Salci merkt dat er op het moment
veel interesse is in haar werk. Hij kan het weten: in 2019
presenteerde Dimore een bijzondere expositie van werk
van Crespi, met de naam Visioni. Er stonden zeven
heruitgaven van lampen en meubels, waartoe Salci
dochter Elisabetta wist te bewegen, aangevuld met
stukken uit de Crespi-archieven. Ze werden geplaatst
op fuchsia vloerbedekking waarop hopen wit zand lagen
en gereflecteerd door messing wandpanelen. De bijzondere setting onderstreepte wat Crespi’s ontwerpen
uitstralen: een hemelse schoonheid, die na al die jaren
nog even groot is.
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Onder en rechtsonder De tentoonstelling van Dimore, met oa het Z-bureau

