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Fondatorul companiei William Henry, Matt 

Conable, a ajuns întâmplător la cuţite după ce, la o 

petrecere, cel care avea să-i devină mentor i-a remar-

cat talentul de pianist și i-a oferit un job fără legătură 

cu muzica. Matt a experimentat viaţa de meșteșugar 

itinerant și a fost o victimă colaterală a bulei dot.com 

de la începutul anilor 2000, pentru a deveni astăzi 

un artist ale cărui creaţii sunt apreciate inclusiv de 

celebrităţile de la Hollywood. 

Matt își deapănă povestea cu modestie, dar și 

cu doza bine temperată de mândrie a omului care a 

pornit de nicăieri și a ajuns departe. 

Ai început să faci cuţite când aveai 19 ani. 

E un lucru destul de neobișnuit, tinerii la 

vârsta aceea fi ind, mai degrabă, preocupaţi 

de computere. Când a început să te intereseze 

fabricarea cuţitelor? 

Pe atunci eram student și nu mă interesa deloc 

ceea ce făceam la facultate. Nu-mi propusesem să 

încep să fac cuţite, dar când am văzut cuţitele per-

sonalizate lucrate de David Boye am fost impresionat 

de modul în care arta se îmbina cu utilitatea, și de 

permanenţa palpabilă a muncii lui, în comparaţie 

cu învăţatul din cărţi în care eram eu implicat la acel 

moment.

MATT CONABLE OF WILLIAM HENRY

Matt  the Knife

William Henry founder Matt Conable 

started making custom knives after a party where the 

person who was to become his mentor remarked his 

talent as a piano player and off ered him a job unrelated 

to music. After a diffi  cult period when he experienced 

the life of an itinerant craftsman and was a collateral 

victim of the dot.com bubble in the early 2000s, Matt is 

today an artist whose creations are appreciated by Hol-

lywood celebrities among others. He tells his story with 

modesty and with the well-tempered amount of pride 

of the man who started from nowhere and went away. 

Matt the Knife
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MATT CONABLE, FOUNDER OF WILLIAM HENRY

Cum de ai ajuns ucenicul lui David Boye?

Mama mea, care locuia în California, era prietenă 

cu David. Eram în vizită la mama și s-a întâmplat să 

mergem la o petrecere la David. Tot întâmplarea face 

că la acea petrecere am cântat la pian, iar lui David 

i-a plăcut cum cântam și mi-a oferit o slujbă. Nu știu 

dacă poţi să-ţi închipui așa ceva, dar ăsta e adevărul. 

Pe atunci nici nu-mi trecea prin cap că mă afl am la 

începutul viitoarei mele cariere.

Care au fost cele mai importante lucruri pe care 

le-ai învăţat de la David? 

David vedea în cuţit o unealtă, dar avea o 

perspectivă aparte și era un meșteșugar foarte 

priceput când voia. Faptul că și eu, azi, văd în mod 

fundamental cuţitul ca pe o unealtă, ca pe o extensie 

a mâinii, ca pe un obiect cu care lucrezi, vine de la 

David. El m-a introdus în arta realizării cuţitelor și s-a 

dovedit că am un talent fără nici o legătură cu cântatul 

la pian.

La 27 de ani ai vrut să te întorci la școală și să-ţi 

schimbi cariera. De ce?

Să tot fi  fost vreo opt ani de când munceam din 

greu, încercând să fi u pe propriile picioare. Pe de o 

You started making knives at 19. Th at is pretty 

unusual for a teenager – today’s teenagers are 

interested in computers and stuff . When did you 

become interested in knives? 

I was attending university with no idea why I was 

there and no interest in what I was studying. I didn’t 

set out to be a knifemaker, but when I saw David 

Boye’s custom knives I was really impressed by the 

way art and utility intersected, and in the tangible 

permanence of his work compared to the textbook 

learning I was doing.

How did you become David Boye’s apprentice? 

Were you then considering knife making as your 

future job?

My mother, who lived in California, was a friend 

of David’s. I was visiting my mom, and we happened 

to go to a holiday party at David’s house. He liked the 

way I played the piano (jam session at his party) and 

off ered me a job. Go fi gure, but that’s how it hap-

pened. At the time, I had no idea that I was embark-

ing on what would become a career.

What were the most important things you 

learnt from David Boye? 

David understood the knife as a tool, better than 

almost anyone I have ever met. And he was a great 

craftsman when he wanted to be. My fundamental 

understanding of the knife as a tool, as an extension 

of the hand and something you work with, really 

comes from David’s tutelage. And he introduced me to 

his art of knifemaking – and it turned out that I had 

talent that piano playing could not have predicted...  

You were 27 when you wanted to go back to 

school and change your career. Why did you 

want to do that? 

I had been working really hard for eight years, 

making a living “with my hands”. Partly thanks to 

David, partly to my own work as knifemaker and 

designer, I was accepted in some of the fi nest show-
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parte datorită lui David, pe de altă parte datorită 

muncii mele ca meșteșugar și designer, am fost ac-

ceptat în cele mai exclusiviste ateliere meșteșugărești  

din SUA. Încă păstrez premiile obţinute de la Insti-

tutul Smithsonian din Washington sau de la Muzeul 

de Artă din Philadelphia, realizări importante pentru 

un tânăr de douăzeci și ceva de ani. Dar, sincer să 

fi u, eram sărac lipit, câștigam mult mai puţin pe oră 

decât dacă aș fi  lucrat într-un restaurant. În plus, îmi 

doream o familie și o mașină care să meargă mai mult 

de o săptămână fără să se defecteze... Așa că am decis 

să schimb macazul, să intru în rând cu lumea. Sau cel 

puţin așa credeam.

Ai petrecut câţiva ani în Arizona împreună cu 

soţia ta. Lucraţi ca meșteșugari și mergeaţi la 

târguri pentru a vă vinde creaţiile. Pare a fi  fost 

o perioadă destul de boemă – așa e? 

Aceea a fost o perioadă de formare pentru mine. 

Am „crescut“ în Arizona și probabil că soţia mea a 

„crescut“ odată cu mine. Acolo ne-am căsătorit, am 

muncit cot la cot ore lungi, dar cu toate acestea ne 

plăteam cu greu facturile. Am fost nevoiţi să închiriem 

o  parte din proprietatea noastră, aveam un cal, 

câini, pisici, ba chiar și vreo doi pitoni măricei... Îmi 

amintesc cu plăcere de perioada aceea, dar mă bucur 

că s-a terminat. Da, mergeam la acele târguri, dar cu 

greu făceam rost de bani ca să ajungem acolo, ca să nu 

mai spun că trebuia să-i plătim pe membrii de sindicat 

ca să ne mute lucrurile când nu ne puteam permite 

o cameră de hotel, iar după toate acestea trebuia să 

cases of craft in the USA. I still have awards from the 

Smithsonian in Washington and the Philadelphia 

Museum of Art, pretty strong stuff  for a guy in his 

mid-20’s. But in truth I was broke, making far less 

per hour than I could have made working in a restau-

rant. And I knew I wanted a family, a car that would 

run for more than a week without breaking down 

etc. So I decided to shift gears, get hard shoes, and 

join the mainstream fray. Or so I thought... 

You spend some years in Arizona with your wife. 

“You worked as a craft team and travelled to 

craft and art shows to sell your wares”, your 

biography reads. Quite a bohemian period it 

seems – was it so? 

It was a formative period of my life – I 

essentially “grew up” in Arizona, maybe my wife 

and I grew up together. We were married there, we 

worked side by side long hours and barely paid the 

bills. We had a tenant on our country property, we 

had a horse, dogs, cats, even a couple big pythons. 

I remember it fondly, but I am glad it’s over. We’d go 

to these fancy shows, scraping money to get there, 

outraged at having to pay union labor to move our 

stuff  when we could not aff ord a hotel room, and 

then hope that wealthy patrons could make sense of 

our work. After a while, the OJ and Bobbit jokes got 

pretty stale... So I learned a lot, I met some great 

people, and I knew I did not want to continue to try 

to make a living as a craftsman.

sperăm că vreun bogătaș o să facă astfel încât toate 

aceste eforturi să merite. Am învăţat multe, am întâl-

nit oameni deosebiţi, dar am și înţeles că nu vreau 

să-mi câștig existenţa ca meșteșugar.

Printre clienţii tăi se numără o mulţime de 

celebrităţi – Brad Pitt, Angelina Jolie, Nicholas 

Cage, Adrien Brody, Morgan Fairchild, iar 

website-ul tău are un fi lm de prezentare a 

companiei găzduit de actorul Peter Coyote, un 

fan declarat al brandului. Ce anume crezi că îi 

atrage pe actori la William Henry?

Este un mare privilegiu pentru mine să am clienţi 

atât de diferiţi și de extraordinari. Suntem o companie 

mică, dar produsele noastre au reușit cumva să ajungă 

în unele dintre cele mai remarcabile mâini, buzunare 

sau poșete. De ce? Nu știu. În fi ecare zi încerc să fac 

cât mai bine ceea ce fac și încerc să văd unde mă duce 

acest lucru. De obicei, e o călătorie al naibii de plăcută.

You have a lot of famous clients – Brad Pitt, 

Nicholas Cage, Adrian Brody, Morgan Fairchild, 

Angelina Jolie etc. Your website features a video 

hosted by Peter Coyote, a William Henry fan. 

What is that attracts actors to your products? 

It is a great privilege to have this diverse and 

extraordinary group of clients that use and collect my 

work. Th is is a very small company, but the product 

has found its way into some very remarkable hands, 

pockets, and purses. Why? I don’t know. I just build 

the best thing I can imagine building each day and see 

where it takes me. And it is a hell of a fi ne ride most 

days.

I understand that your company’s headquarter 

is in Oregon and that you moved there after 

“seven years of trial and error in previous 

locations”. Why is it diffi  cult to fi nd a location 

for your business, what are the specifi c needs?
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Din câte înţeleg, sediul companiei tale este 

în Oregon și ai ajuns acolo „după șapte ani de 

încercări și erori în locaţiile anterioare“. De ce e 

greu să găsești o locaţie pentru fi rma ta, care îi 

sunt necesităţile?

Afacerea mea, ca mai toate, e dependentă de 

oameni. Am nevoie de oameni stabili, serioși și gata 

de muncă. Mi-am lansat afacerea în Bay Area exact 

în perioada bulei dot.com, a cărei explozie a aruncat 

costurile de trai prin acoperiș atât de sus, încât n-au 

mai căzut niciodată înapoi pe pământ. Prin urmare, 

nu reușeam să-mi plătesc angajaţii sufi cient ca să 

aibă un trai decent, ceea ce înseamnă că nu reușeam 

să păstrez oamenii buni. Mutându-ne în Oregon, 

am ajuns într-un loc unde locurile de muncă pe care 

le ofer eu sunt bune și îi ajută pe oameni să trăiască 

bine, deci toată lumea are de câștigat.

Cât de greu e să găsești oameni potriviţi pentru 

afacerea ta?

Nu caut să angajez producători de cuţite. Angajez 

oameni care au o coordonare mână-ochi demonstrabilă, 

sunt mândri de ceea ce fac și au o atitudine pozitivă. 

Apoi îi instruim în ce și cum facem ceea ce facem, ba 

chiar îl încurajăm pe fi ecare să facă asta mai bine decât 

noi și să ne facă de râs. E o parte importantă din ceea ce 

face brandul să funcţioneze și să evolueze.

Un cuţit de buzunar e un obiect destul de comun. 

De ce ai vrea să-l transformi într-un obiect de 

artă?

De ce nu? Mașinile sunt obiecte comune, la fel și 

ceasurile, toate sunt la bază unelte de care ne folosim. 

Cuţitul este cea dintâi unealtă folosită de om și una 

dintre cele mai profunde. Făcând din el un obiect 

de artă înseamnă să onorez istoria umanităţii și să 

duc mai departe ceea ce am moștenit de la strămoșii 

noștri. Oamenii nu sunt obișnuiţi să privească cuţitul 

ca pe un obiect de artă, dar încercăm să schimbăm 

asta cu fi ecare cuţit pe care îl producem și cu fi ecare 

client care îl cumpără. 

My business, like many, is entirely dependent 

on my staff . I need great people who are stable, solid, 

and ready to work. I started the business in the Bay 

Area right as the dot-com explosion sent costs of 

living thru the roof never to return to earth. As a 

result, I could not pay enough for my workers to build 

good lives, which meant I could not get or retain a 

good work force. Moving to Oregon, to McMinnville, 

put me in a place where my jobs are good jobs that 

help people build good lives – it’s a win for everyone 

involved.

How diffi  cult is to fi nd people with skills for 

what you do? How do you select your workers?

I do not try to hire knifemakers. I just hire good 

people that have some demonstrable hand-eye coor-

dination, pride in their work, and a positive attitude. 

Th en we train them from the ground up in how we 

do what we do, and always encourage each person to 

ultimately do it better than we did and make us look 

foolish. Th at’s a big part of what drives the brand and 

the product forward.

A knife is a pretty common object. Why turn 

into a piece of art?

Why not?  Cars are common, so are watches, so 

are virtually all tools that we use.  Knives are man-

kind’s earliest and most profound tool. To elevate 

them to an art-form is to honor our heritage and 

Cuţitele tale își păstrează latura practică sau 

sunt exclusiv obiecte de artă?

Depinde de client. Fiecare cuţit WH este, iniţial, o 

unealtă. Pe parcurs, îmi iau libertatea de a-l îmbrăca și 

transforma într-o bijuterie. Dar unealta rămâne, chiar 

dacă este lucrată la cele mai înalte standarde posibil, 

și din cele mai fi ne materiale pe care le găsesc. Nu 

promovez nimic din aspectul brutal al muncii mele; 

sunt multe companii care fac asta, încercând să arate 

cât sunt ei de duri. Eu, pur și simplu, fac cel mai bine 

ceea ce știu să fac și las produsul să vorbească despre 

sine. Pentru cei care folosesc un cuţit WH, pe lângă 

faptul că-l admiră sau îl colecţionează, calitatea și 

performanţele acestuia sunt la superlativ, și e normal 

să fi e așa.

Ce îţi place la ceea ce faci?

Îmi place că pot crea ceva ce întrupează un adevăr 

care nu se va altera cu trecerea timpului, o unealtă 

care îmi va supravieţui și va continua să folosească 

cuiva. A fost o călătorie ciudată și neașteptată, dar nu 

aș schimba nimic.

Text: Doru Iftime 

Foto: William Henry

bring our common ancestry proudly forward. People 

are not used to the idea of a knife as a luxury object, 

but we are changing that, one knife and one customer 

at a time.

Are your knives an object of art or still are a 

practical, useful, device? 

Th at’s up to the customer. Every WH knife is a 

tool, fi rst and last. Along the way, I take liberties to 

dress it up and make it into jewelry. But underneath 

is a tool, built to the highest standards I can under-

stand, using the fi nest materials I have found. I do not 

promote the rugged or hard-use aspects of my work 

– there are many companies doing that and trying to 

prove that they are tougher than the next guy – I just 

do the best work I can and let the product speak for 

itself. For those who use a WH, beyond admiring and 

collecting, the quality and performance of the tool is 

superlative, as it should be. 

What do you like about what you do?

I like that I can create something that embodies 

a truth that will not change with time, a tool that will 

live beyond my years and continue to serve some-

one. It has been a strange and unexpected ride, and I 

would not change a thing.

Words: Doru Iftime 

Photo: William Henry 
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