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Kingdom of
Saudi Arabia
Na een lange werkdag zat ik ‘s avonds thuis op de
bank voor de tv langs de Arabische zenders te zappen. Opeens werd ik verrast door een commercial
over een jongeman die ligt te dromen over een mercedes benz. De man wordt wakker door de deurbel
en op de deurmat ligt een krant met een geweldige
aanbieding op de voorpagina: als je een van de luxueuze appartementen in de Rafal Tower koopt in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, dan maak je kans op
een sportieve mercedes benz! Deze commercial ging
over een prestigieus project in Riyadh waar ik aan
heb gewerkt, een multipurpose highrise toren van 62
verdiepingen die het Kempinski hotel huisvest, kantoorruimtes, appartementen en een gym op de hoogste verdieping.

‘Met hun thobe en
shimagh maakten
de klanten
veel indruk’
Met mijn team was ik verantwoordelijk voor het
interieurontwerp van de liftlobbies, de appartementen, de kantoorruimtes en de gym. De personeelsruimtes van het Kempinski hotel hebben we grafisch
vormgegeven met kleurcodes, teksten en slogans.
Toen ik de klanten uit Saudi voor het eerst ontmoette
in ons kantoor in Dubai, maakten ze veel indruk met
hun witte thobe en rood met wit geblokte shimagh.
Tijdens onze presentatie van het conceptontwerp
verraste het me hoe ruimdenkend ze waren. Een
tijdloze basis qua materiaalgebruik en een open
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structuur van de plattegronden aangezien de appartementen en kantoren aantrekkelijk moeten zijn voor
zoveel mogelijk toekomstige kopers die de vrijheid
moeten hebben om hun persoonlijke sfeer eraan te
geven.
Na de presentatie waren we nog wat aan het napraten over Europees design, hoe verfijnd deze is. Trots
liep ik terug naar mijn werkplek, niet alleen omdat
de presentatie goed was verlopen en de klant tevreden was, maar ook omdat ik een Dutch designer ben
wat blijkbaar internationaal zeer gewaardeerd
wordt. Helaas ben ik nog niet in Riyadh geweest om
de sfeer te proeven. Het is lastig om een visum te
krijgen voor Saudi Arabia. Het lijkt me enorm interessant te zien hoe het er daar aan toe gaat, het cultuur verschil te ervaren en te zien hoe men daar
leeft. Je kan gerust zeggen dat Saudi een tegenpool is
van Nederland. Hopelijk komt het er nog een keertje
van. Voor het geval dat, heb ik in ieder geval mijn
abaya klaar liggen.
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