
The sky is the limit! New York 
is een stad van contrasten; 
grenzen worden subtiel 
afgetast en overgeschreden. 
Ook wat betreft interieur, 
design en architectuur is New 
York koploper. Dit prachtige 
appartement, ingericht door 
het gerenommeerde design duo 
Hariri & Hariri, is gelegen op de 
35ste verdieping. Het strakke 
ontwerp steekt scherp af tegen 
het uitbundige uitzicht; een 
knap staaltje design in het hart 
van de stad.
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Museum 
in the 
sky

Contrast creëert men niet alleen door uiteenlopende 
stijlen of kleuren met elkaar te combineren. Ook door 
strakke lijnen naast speelse, ronde silhouetten te plaat-
sen, ontstaat er een contrasterend effect. Hier zien 
we dit terug in de kleine tafels en het unieke plafond, 
speciaal door Hariri & Hariri voor dit appartement 
ontworpen.

NEW YORK





  Een ‘museum in the sky’, een 
plek waar kunst, energie en    
leven in elkaar overvloeien.

Het appartement bevindt zich op de 35ste 
verdieping van een hoge toren in de Upper 
East Side van Manhattan en kijkt uit over de 
bruisende straten van New York, de rivier en 
brug. Terwijl buiten de gele taxi’s door de stad 
racen, is het binnen een oase van rust, een 
heus heiligdom voor de liefhebber van kunst 
en design. 

Thuiskomen
Ooit woonde hier de manager van The Beatles 
en Rolling Stones. Toen de nieuwe eigenaren 
hier kwamen wonen, wilden zij een plek 
creëren waar men tot rust kan komen en waar 
kunst, energie en leven in elkaar overvloeien. 
Een ‘museum in the sky’, dat moest het 
volgens hen worden. Ze schakelden Gisue 
Hariri en Mojgan Hariri in, twee zussen die in 
2006 zelfs een plaatsje kregen in de Design 
Hall of Fame van het befaamde Interior 
Design magazine kregen. Ze staan bekend 
om hun eigenzinnige stijl en hun projecten 
variëren van hotels en luxe residenties tot 
high-tech experimenten. 

Kunst komen we in het gehele appartement 
tegen, zo ook in de eetkamer. Deze ruimte 
wordt met twee doorzichtige schuifdeuren 
gescheiden van de woonkamer. Als de deuren 
opengeschoven worden, verdwijnen deze in 
de muur tussen de twee ruimtes in. It’s all 
about the details! In de eetkamer hangt op 
deze muur een prachtig driedimensionaal 
kunstwerk, terwijl aan de andere kant van de 
muur zich een open haard bevindt. Boven de 
tafel van walnoothout hangt een kroonluchter 
met Swarovski kristallen, die als sterretjes 
schitteren boven de weerkaatsing van de 
rivier in de tafel. Alsof je je op een luxe cruise 
bevindt en zo op de zee uitkijkt!  >>>

Voor de basis van dit interieur is er gekozen voor een neutraal kleurenpalet. 
Wit, zwart en verschillende taupe- en bruintinten voeren de boventoon. 
Kleurrijke kunstobjecten en woonaccessoires als kussens, vazen en schalen 
maken het interieur af.

Dineren in intieme setting; vanaf de 35ste verdieping kijk je uit over de stad. 
Manhattan bruist, terwijl jij rustig van het diner geniet. Of wat dacht je van 
een kop koffie en een verse krant in de vroege ochtend, terwijl de stad lang-
zaamaan ontwaakt?

De ovaalvormige bank, de koffietafels 
die zigzaggend in elkaar passen; vormen 
spelen een belangrijke rol in dit interieur. 
Over daadwerkelijk elke kamer, elk hoekje, 
elk meubelstuk is zorgvuldig nagedacht en 
dat zie je.



Hoewel we in deze woonkamer vrij veel rechte lijnen 
zien, zorgen bepaalde items voor een speels en 
knus effect. Bijvoorbeeld de fluwelen deken over het 
bankje, de gekleurde kussens en de schilderijen in 
warme tinten op de muur. De woonkamer komt uit op 
het terras; heerlijk!



Warm, elegant en een tikkeltje eigenzinnig, zo zouden 
wij dit appartement omschrijven. De eigenzinnigheid 
komt vooral terug in de bijzondere kunstobjecten, 
zoals schilderijen en sculpturen in diverse vormen en 
kleuren. Het interieur vertoont lef en dat is mooi. Het 
geeft het appartement een eigen karakter, alsof het 
tot leven komt. 

Ruimtelijk effect
Appartementen van dit formaat kunnen al vrij snel 
onoverzichtelijk aanvoelen. Met een woonkamer, een 
apart zitgedeelte, een eetkamer, een family room, 
keuken, verschillende slaapkamers en badkamers en 
zelfs een gastenverblijf, raakt men snel de weg kwijt. 
Door de ruimte zoveel mogelijk open te houden, 
creëer je overzicht en een ruimtelijk effect. Hoewel 
het appartement veel verschillende kamers telt, 
voelt het niet ‘hokkerig’ aan. De belangrijkste gang 
van het appartement is ruim opgezet; het is alsof je 
zo van de ene naar de andere kant van het vertrek 
kan lopen. De designers hebben vooral in deze 
gang gespeeld met lichtinval, hoeken en opvallende 
elementen.  >>> 

Kleur is essentieel. Een interieur dat alleen wit, zwart, grijs- of beigetinten bevat, gaat op 
den duur vervelen. Met kunst haal je makkelijk kleur in huis. Het rode sculptuur op links 
maakt deze gang veel spannender, nietwaar?

Het interieur heeft een 
eigen karakter en lijkt tot 
leven te komen.



Let’s dive into life! Met dit 
uitzicht willen we allemaal wel 
wakker worden.



Uren badderen terwijl je uitkijkt over een wereldse stad 
als New York, dat is puur genieten. De badkamer heeft 
de uitstraling van een wellness. De lampjes onder het 
ovaalvormige bad maken het helemaal af. 

In de nissen staan sculpturen die worden 
verlicht door middel van spotlights in de 
vloer. Aan de muur hangen diverse kleurrijke 
kunstobjecten. Doorloop je de gang vanaf de 
ene kant, dan is de knalroze neonverlichting 
een echte eyecatcher. Loop je terug, dan valt 
het schilderij in de vorm van een menselijk 
lichaam aan het einde van de gang op.  

De master bedroom van het appartement 
is een van de grootste ruimtes. Naast het 
slaapgedeelte is er ook een apart zitgedeelte 
gecreëerd, waar men televisie kan kijken. 
Aangrenzend hieraan bevindt zich de master 
bathroom, een kunstwerkje op zich. Het 
ovalen bad met de losstaande kraan is uniek. 
In de badkamer wordt niet alleen gespeeld 
met vorm, maar ook met verschillende 
materialen en kleuren. Het wit steekt helder en 
fris af tegen het donkerbruine hout. De muur 
achter de wastafel is van marmer voorzien, 
terwijl de tegenoverliggende muur van een 
reliëf is voorzien. Vanuit het bad kijk je uit over 
de stad, prachtig! 

Luxe & een 
lust voor het 
oog: deze 
badkamer wil 
je niet delen!


