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E DI T OR S ’  C HOIC E

Rechts: een hoek in de 
zitkamer van een door 

Schuybroek ontworpen 
woning in Antwerpen. 

Rechtsboven: de  
badkamer voor  

AD Intérieurs 2018.

en hele eer! ‘Daar zal ik niet over liegen. Het voelt inder-
daad zo. Hoewel we al vier keer deel mochten uitmaken 
van de top 100 interior designers van AD Collector, een 
jaarlijkse uitgave van het Franse gelijknamige interieur- 

magazine, was dit een enorme verrassing.’ Wat was precies de opdracht? 
‘Vijftien ontwerpers creëren een ruimte in een gebouw in Parijs. Ze 
krijgen volledig carte blanche en mogen samenwerken met merken 
en ambachtsmensen van hun keuze. Inmiddels een goede jaarlijkse  
traditie, sinds 2010. Dit jaar doen er veel bevriende architecten uit 
Parijs en Milaan mee, zoals Fabrizio Casiraghi en Scotto Le Coadic.’ 
AD Intérieurs vindt altijd plaats  
in september en in een ander gebouw. 
‘Dit jaar voor het eerst in een 
gebouw dat volop in een reno-
vatie zit. Dat proces wordt voor 
de expositie tijdelijk stopgezet. 
Zeer spannend! En ik kan je 
verklappen: ongelooflijk moei-

lijk om daarin te ontwerpen. Het is een gebouw uit de 
achttiende eeuw in het vijftiende arrondissement, vlak bij 
de Notre Dame, met een grote neoclassicistische koepel 
en een binnenplaats: Compagnie des Philantropes.’ 
Welke ruimte ontwerpen jullie? ‘Le Salon de Bain, de bad- 
kamer. Het is samen met de keuken de meest functionele 
ruimte in huis, maar ik mis vaak het sensuele karakter. 

We willen laten zien hoe je dat op een verfijnde manier kunt doen.’ 
Kun je een tipje van de sluier oplichten? ‘We gebruiken een warme mix 
van tactiele materialen, zoals hout, natuursteen, metaal, en een  
symmetrisch ontwerp. Daarbij houden we oog voor proportie en 
passen stijlelementen toe uit de art-decoperiode. Zo verschijnt  
er zekere diepte en een bepaalde mystiek.’ Wat ontwerp je tussentijds  
nog meer? ‘Tamelijk veel. Van een betonnen huis in Indonesië,  
tweehonderd meter van het strand en vlakbij een tropisch woud,  
tot appartementen in New York en Parijs en nieuwbouwvilla’s  
in België.’ Heb je iets met de stad? ‘Vooral met Brussel. Ik voel me  

bevoorrecht in deze  
kosmopolitische stad te  
mogen wonen en werken.  
Ik doe hier alles te voet, 
maar ben toch dichtbij de 
luchthaven en het station  
om op de Thalys naar  
Parijs te stappen.’ 
ns-architects.com,  
admagazine.fr

N I C O L A S 
S C H U Y B R O E K

De Belgische interior designer Nicolas Schuybroek (1981) startte zeven 
jaar geleden zijn eigen studio in Brussel, nadat hij werkte voor Intégral 
Jean Beaudoin in Montreal en Vincent Van Duysen in Antwerpen. 
Tot en met 23 september is hij een van de vijftien geselecteerde interior 

designers op de gerenommeerde expositie AD Intérieurs in Parijs. 
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