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LIEVER 
EINDHOVEN 
DAN FLORE 

Geen materiaal is te gek voor 
Formafantasma : ze verzinnen 
stoelen van afval-vissenhuiden, 
maken plantaardig leer van 
boomschors en bakken lampen 
van brood . Met hun tot-nadenken
stemmende ontwerpen verovert 
het ltaliaanse duo stilletjes aan 
de designwereld. Vanuit Eindhoven. 
'We verstaan geen Nederlands, 
dus dat werkt lekker rustig: 

Het maken van project Botanica: Simone Farresin (rechtsboven, met greene 
trui) en Andrea Trimarchi van Formafantasma onderzochten eeuwenoude 
technieken en materialen uit het pre-plastic-tijdperk. Oat leverde mogelijk
heden op om natuurlijk plastic te produceren van planten en dierextracten. 



FOTOGRAFIE INGA POWI LLEIT. ASSISTENTo ANNIEK GIELISSEN 
PRODUCTIE EN STYLING TATJANA QUAX/STUOIO AANOACHT 
TEKST DIEUWERTJ E VAN DE MOOSDIJK 

INTERVIEW113 

Fo1mofontosmo behoo1t tot de 
20 meest v eelbelov ende tolenten 
te1 w e1eld 1 zeggen designex pe1ts 
Alice Row stho1n en Poolo Anton-eLLi 
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BOVEN Assistent jenny is bezig met 
de productie van Autarchy. Het project 
vormt volgens Formafantasma een 
hom mage aan het ongecompliceerde, 
alledaagse Ieven. Het bestaat uit 
lampen en vazen, gemaakt van een 
broodmengsel, natuurlijk gedroogd 
of op lage temperatuur gebakken. 
RECHTSBOVEN Houtskooltekeningen 
voor het project Charcoal, ontwikkeld 
voor het Vitra Design Museum. 

PITTIGE LEERSCHOOL 
Om aa n het 'conserva ti eve· Florence te ontsnappe n, 

verhuisden de twee jonge lta liaanse ontwerpers 

Simone Farres in en Andrea Trimarch i in 2007 naar 

Ein dhove n. Simone: 'Net als andere ontwerpers 

va n onze genera ti e zij n wij ge·fnteresseerd in een 

mee r conce ptu ele benadering. En daarvoo r moet je 

in Nederland zi j n, niet in het conse rvatieve lta li e. 

Va ndaar dat we na onze desig nstudie aa n de 

universite it va n Florence bes lote n een master

opleiding aan de Design Academy te volge n. 

Het was precies wa t we nodi g haddenl Het was 

een pitt ige lee rsc hool , wa nt je kij kt er ontzettend 

kri tisch naar je eigen werk . Maar het is heerlijk 

om om ringd te worden door mensen va n je eigen 

leeft ij d di e begri jpen wa t j e doet. We gaan voo r lopig 

ni et terug naa r ltal ie, het experiment hier is nag niet 

afgelopen. Eindhoven voe lt als een witte pagina na 

het visueel overdonderende Florence, we kunnen 

ons hier hee l goed concent reren. We verstaan geen 

Nederlands, dus dat is lekker rust ig. Het is oak een 



erg praktische stad om te werken, omdat je geen 

tijd en energie verliest in files en dergelijke. 

En hoewel we niet heel veel contact hebben met 

andere ontwerpers- meestal spreek je elkaar pas 

in Milaan bij de meubelbeurs- maken we tach echt 

deel uit van de groep ontwerpers hier.· 

GEEN HANG NAAR VROEGER 
Simone: "Grappig is dat we wel altijd terugkijken 

naar ltalie, met name naar Sicilie, voor inspiratie. 

Bijvoorbeeld voor ons project Autarchy, dat began in 

Salemi. Dit kleine Siciliaanse stadje produceert eens 

per jaar een enorme hoeveelheid brooddecoraties. 

Het idee dat zo'n boerengemeenschap datal 

eeuwen zo doet, vinden we fascinerend. We gaan 

dan zetf,e.x-r/e rimenteren met zo"n idee en maken 

er uiteindelijk lam pen en schalen van . Voor veel 

van onze collecties gebruiken we ambachtelijke, 

pre-industriele technieken en materialen. 

Wij vinden ons werk niet nostalgisch, we hebben > 

Delen uit de Autarchy
collectle. Sommlge klaar, 
sommlge nog in ontwikkellng. 
RECHTSBOVEN ltallaanse lunch 
in de studio. De grote schaal 
komt uit de Autarchy-collectle. 

INTERVIEW115 
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RECHTS Op tafel objecten uit de Craftica
collectie: een mondgeblazen vaasje met een 
koeienbot en koeienleer. Watercontainers 
gemaakt van koeienblazen, glas, koper 
en kurk. ONDER Simone werkt aan een 

absoluut geen hang naar vroeger. Ambacht is niet 

beter dan ind ustrie . Maar ik geloof wel dat je als 

land of maatschappij eigen producten moet blijven 

maken. Juist omdat die je eigen cultuur zo goed 

weerspiegelen. Als je niet meer zelf produceert, 

besta je niet meer als maatschappijl' 

ONDERZOEKERS 
We schetsen nooit. Ontwerpen begint bij ons met 

het schrijven van een tekst en eindeloze discussies . 

We zijn ve rder heel erg va n het experiment. 

De meeste tijd gaat zitten in materiaalonderzoek, 

het is de basis va n onze ontwerpen. Om je ee n idee 

te geven: voor het Botanica-project, onze zoektocht 

naar 'natuurlijk' plastic, besteedden we zes 

maanden aan onderzoek en een maand aan de 

productie . We kwamen erachter dat in de achttiende 



RECHTS Het kantoor van 
Studio Formafantasma, 
met links Simone en rechts 
Andrea. Achter Andrea het 
eerste prototype voor een 
kast in de Hidden-collectie 
voor Droog. ONDER Op de 
lessenaar een vaas gemaakt 
van een koeienblaas. 

INTERVIEW117 

en de negentiende eeuw al fantastische plastische 

materialen zijn ontdekt zoals schellak en Bois 

durci, dat een mix is van dierenbloed en zaagsel. 

Daar hebben we nieuwe producten van gemaakt, 

als alternatieven voor industrieel plastic. Ontwerpen 

die mooi zijn om te zien, maar ook een verhaal 

vertellen en vraagtekens plaatsen bij onze 'plastic' 

maatschappij . We willen mensen graag Laten 

nadenken. Het grappige is dat we Botanica uitvoerden 

in commissie voor de ltaliaanse stichting Plart 

die als doel heeft design en kunst van plastic 

te conserveren. Zo'n onderzoek is overigens nooit 

een droge technische exercitie. We krijgen veel 

tips via blogs en ondersteuning van andere freaks. 

Voor Botanica hielp bijvoorbeeld een oude tandarts 

ons de mallen te maken voor de schellak- producten.· 

TWEE ONTWERPERS. EEN PORTFOLIO 
'Mensen die met ons samenwerken, begrijpen ons 

niet altijd. Als Andrea en ik samen praten, gebruiken 

we abstracte woorden en weten we precies wat de 

ander bedoelt. Voor anderen klinkt zo'n gesprek vrij 

idioot . We ruzien en hebben discussies, maar omdat 

we elkaar zo goed kennen, is er nooit de angst dat 

het de samenwerking zal verpesten . In de basis 

willen Andrea en ik namelijk precies hetzelfde voor 

een project. We vullen elkaar goed aan. lk doe 

bijvoorbeeld dit interview, terwijl Andrea- die 

verlegener is- beter is met mail. En terwijl ik met 

honderden ideeen kom, is het Andrea die altijd > 
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de beslissingen neemt omdat hij scherper is. 

We zijn een goed team. Bij de Design Academy in 

Eindhoven meldden we ons aan met een portfolio, 

en we werden er als team geaccepteerd. Sa men 

weet je goed waar de sterke en zwakkere punten 

in je werk liggen, twee zijn nou eenmaal objectiever 

dan een. En daarnaast is samenwerken oak gewoon 

leuker dan alleen werken.' << 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
WIE De ltaliaanse ontwerpers Simone Farresin 

[1980, Vicenzal en Andrea Trimarchi [1983, 

Taormina] vormen samen Studio Formafantasma, 

gevestigd in Eindhoven. www.formafantasma.com 

WAT Formafantasma werkt in opdracht van 

galeries en bedrijven wereldwijd. Zoals galerie 

Rossana Orlandi in Milaan, Moss in New York, 

galerie Dilmos in Milaan, Textielmuseum Tilburg, 

The Art Institute of Chicago, Nodus Rugs, Fendi en 

het Vitra Design Museum. Werk was onder andere 

te zien tijdens de meubelbeurs in Milaan, 

Abu Dhabi Art, Design Miami/Basel, de ICFF in 

New York en Sathe by's in Landen. 

GENOHINEERD Studio Formafantasma is een 

van de drie finalisten van de Mini Young Designer 

Award 2012. De winnaar word! op 21 oktober 

bekendgemaakt tijdens de Dutch Design Week 

in Eindhoven, waar hun werk oak te zien is. Kijk 

op www.dutchdesignawards .nl en www.ddw.nl. 

VAN RECHTSBOVEN, MET DE 
KLOK MEE Kleine objecten 
uit de Craftica-collectie voor 
Fendi, met schelpen, vissen
huiden, metaal, koeienbotten 
en restjes Fendi-leer. I Wolfvis
stoel uit de Craftica-collectie. 
I Lavastenen van de Etna 
op Sicilie. Simone: 'Het lijkt 
me fantastisch om hier in 
de toekomst nog iets mee te 
doen. Materiaal dat niet door 
de mens maar door de natuur 
zelf wordt weggegooid.' 



RECHTS Tekeningen, collages, foto's, 
schetsen en vissenhuiden voor de 
Craftica-collectie, ontwikkeld voor Fendi. 
RECHTSONDER Voor de sponsstoel zijn 
zalmhuiden gebruikt die de industrie 
beschouwd als afval, sa men met een 
(op een zeeboerderij gekweekte) spans. 

INTERVIEW119 




