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Ontwerpersduo Monica Armani
en Luca Dallabetta

MAGIE, LOGICA
EN DNA
Vorig jaar vierden ze dat ze dertig jaar samen zijn: de multidisciplinair ontwerpster Monica
Armani en haar man Luca Dallabetta vormen een gelukkig, creatief en succesvol duo. Voor TULP
Magazine bezochten we hun luxe appartement aan de rand van het Noord-Italiaanse Trento,
waar alle pronkstukken hun interieur vormen. Het interview vindt plaats in hun stijlvolle tuin.
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Tosca van Tribù
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Architect/designer Monica Armani heeft haar naam mee. Ze
is de dochter van architect Marcello Armani, die in de regio
Trentino en in de hoofdstad Trento furore maakte als ontwerper van kenmerkende gebouwen. Veel van zijn opdrachten kwamen voort uit de samenwerking en vriendschap met
de invloedrijke visionair Bruno Kessler, die in de jaren zestig
en zeventig van de vorige eeuw veel heeft betekend voor
de ontwikkeling van Trentino. De liefde voor ontwerpen
kreeg Monica met de paplepel ingegoten. Maar niet alleen
de liefde, ook haar visie op het ‘perfecte ontwerp’. Want,
zoals haar vader haar leerde: een ontwerp is nooit af. “Als
ik mijn ontwerp van een meubelstuk of een gebouw tot in
de finesses heb uitgewerkt, dan laten we het maken. Maar
desondanks komen de tekeningen na verloop van tijd toch
weer uit de la en werk ik er samen met Luca verder aan”,
vertelt Monica.

zoals het Belgische familiebedrijf Tribù (high-end tuinmeubilair) en de Duitse meubelmakers van KFF (Karl Friedrich
Förster) ontwierp Armani een exclusieve en herkenbare lijn,
geperfectioneerd tot in alle details. In het appartement van
Luca en Monica in Trento staan alle door hen ontwerpen
meubels, zoals de Gaia-bank en het Tosca-tuinbed.

MOLECULEN
Luca is van de praktische kant. “Bij mij ontstaan de ideeën en
Luca maakt ze mogelijk”, vertelt Monica. Ze vinden het lastig
hun ontwerpen te omschrijven. Magie en logica ineen, die
omschrijving komt dicht bij wat ze maken. Monica: “Ze zijn
een verlengstuk van ons; in elk ontwerp zit ons DNA, met een
vast patroon van moleculen, zoals visie, esthetiek en duurzaamheid.” Voor een aantal vooraanstaande opdrachtgevers

MORNING BREEZE
Op een golf course aan de Costa Blanca verrees vorig jaar
de stijlvolle, luxe villa Morning Breeze. Een lucratief project
met de signatuur van Monica Armani. Zowel de woning met
grote raampartijen als het interieur is van haar hand. Er
zijn bijzondere aspecten in verwerkt, zoals het raam vanuit
de woonkamer naar de infinity pool en de manier waarop
de omgeving en het uitzicht onderdeel van de woning zijn

‘Bij mij ontstaan
de ideeën en Luca
maakt ze mogelijk’

Monica Armani en haar man Luca Dallabetta
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De Morning Breeze Villa aan de Costa Blanca is een prototype, dat overal ter wereld kan worden gebouwd
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dubo tapijt
Uw specialist over de vloer

Allure

De Silenzio-lamp, die de akoestiek daadwerkelijk beïnvloedt. De buitenkant kan
naar eigen smaak worden gestoffeerd, de binnenzijde is uniek gefabriceerd en
zorgt voor stilte.

gemaakt. De opdrachtgever heeft de ambitie om overal ter
wereld de huizen van Armani te bouwen. Een genot voor het
oog en een genot om in te wonen, hoewel dat slechts voor
een klein percentage van de wereldbevolking is weggelegd.

mooie, bijna vergeten San Martino di Castrozza. In de zestiger jaren was dit een heel populair wintersportgebied, maar
gaandeweg vertrokken de toeristen naar andere oorden.
“De inwoners van Trentino vinden het soms moeilijk om
hun schatten te delen. Mede daardoor is San Martino in de
afgelopen decennia in de vergetelheid geraakt”, legt Monica
uit. Luca vult aan: “Het is een streek met zoveel potentie!
Met de juiste investeringen kun je het toerisme terugbrengen en de economie in het gebied een enorme stimulans
geven.” Voor het terugwinnen van de aantrekkingskracht
van San Martino hebben Monica en Luca prachtige ideeën.
Vooralsnog zijn het dromen. Maar ze hebben ervaring in het
realiseren daarvan!

SAMENWERKING IN TRENTINO
Hoewel de ontwerpen van Armani de wereld overgaan en ze
in 2021 op de (BiBi-)beurs in Milaan de mooiste plek kreeg
om voor het toegestroomde publiek uit te pakken, blijft ze
graag in contact met haar geboortegrond. Zij en haar man
voelen zich sterk verbonden met de inwoners van Trento, met
wie ze samenwerken aan lokale projecten. Zo hebben ze als
gemeenschap een bijzonder ontwerp van ‘tijdelijke architectuur’ gecreëerd. “Samen met Publieke Werken hebben we een
paviljoen ontworpen dat binnen een dag op te bouwen en af
te breken is. Mijn design is volledig afgestemd op de wensen
van de mensen die ermee werken.” Tijdens ons bezoek staan
de paviljoententen, met kenmerkende opblaasbare, golvende
daken, op het Piazza Duomo, voor een groot evenement voor
bedrijven uit Trentino. Bij de vorig jaar verreden Europese
kampioenschappen wielrennen werden ze ook ingezet.

TOEKOMSTPLANNEN
Naast het maken van interieurdesign ligt de focus van
Monica en Luca op de hospitality branche. “Hotels en resorts
zijn mooie projecten voor mijn ontwerpen,” vertelt Monica
enthousiast. “Als een hotelketen met mij wil samenwerken, moet ik in staat zijn om op grote schaal te produceren.” Daarvoor heeft ze Luca aan haar zijde. Het stel is in
overleg met ingenieurs van de Max Frank Groep, het bedrijf
dat ook de Brenner Basistunnel aanlegt. “Het is een familie
van slimme professoren. Een mooi bedrijf om mee samen te
werken en onze volgende droom te verwezenlijken.” 

SAN MARTINO
De betrokkenheid van Monica en Luca bij de regio gaat
verder. Hun droom betreft het in ere herstellen van het
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