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SURPRESA DAS BOAS: UM EDIFICIO DE QUASE
100 ANOS, EM EINDHOVEN, E0 LOCAL ONDE OS
DESIGNERS DO FORMAFANTASMA EXPERIMENTAM
E CONCEBEM SUAS CRIA<;;OESAVANT-GARDE
POR ANNAL! SA ROSSO I FOTOS FEDERICO FLORIAN !

pela primeira vez, pensamos imediatamente que era o espac;:o que
querfamos. Depois de termos atravessado as escadas e os corredores escuros desta velha escola da
decada de 1920, nos reconhecemos no vasto ambiente iluminado da penthouse, com urn chao de
madeira rustica marcada pelo tempo. Sentimos que
ate mesmo os tons de branco das paredes nos pertenciam. Parecia urn Iugar projetado para nose, por
isso, fizemos questao de nao mudar absolutamente nada." Os italianos Andrea Trimarchi (1983) e
Simone Far resin (1980) - Studio Formafantasma
- se transferiram para a Holanda a fim de estudar
na Design Academy Eindhoven. Formaram-se em
2009 e decidiram ficar porIa. 0 reconhecimento
internacional chegou cedo: seus trabalhos ja foram
expostos em alguns dos mais interessantes museus
dedicados ao design e as artes aplicadas.
"QuANDO VIEMOS AQUI
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Tel.: 31 3292-5851
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FRANCCI NO INTERIORES
TeL: 11 3062-0799
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Corporativos
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CASSIO VEIGA - BRASiliA
Tel.. 61 3248-4463
cassio@cassioveiga.com.br

TOQUE DA CASA- SAlVADOR
Tel.. 71 3503 7575
pedido@toquedacasa.com.br

CASAL DESIGN- VITORIA
Tel.. 27 3225-8188
casal@casaldesign.com.br

VILLA NARO- RECIFE
TeL: 81 3974·6400
contato@villanaro.com.br

ll LLE CASA - CUIABA
Tel.: 65 3025-4949
lille@lille.com.br

VILLA BATH- CURITIBA
Tel.. 41 3018·6488
marketing@villabatel.com.br

DETALHES HOME
VOlTA REDONDA- RJ
Tel.: 243336-161 6
contato@detalheshome.com

A baixo, no atelie, mesa Autoprogettazione, de Enzo Mari, e trabalhos
do Formafantasma: vasos da cole9ao Botanica e pendentes Bladder, feitos
com bexigas de parco; e, mais abaixo, as paredes laterais do estudio
abrigam os arquivos originais, ainda em usa. Na pag. anterior, no alto,
vista geral do espa9o; e, abaixo, os designers Andrea (a esq.) e Simone

Em uma rua residencial, nao muito distante do
clima pas-industrial do centro da cidade, respira-se uma atmosfera de muita atividade, mas ainda
assim tranquila, de intensa concentra<;:ao. A sede
do Formafantasma se assemelha a urn laborat6rio
dividido em tres se<;:6es: o atelie, uma pequena cozinha e uma area equipada para as oficinas. Algumas
portas laterais se abrem nos espa<;:os originalmente destinados aos arquivos, ainda funcionais e em
uso. "A unica altera<;:ao foi o acrescimo das mesas de
Enzo Mari'', esclarecem os designers.
"Este lugar esta ligado a nos sa qualidade de vida. Aqui e mais simples analisar as coisas, existe a
amplitude necessaria para usufruir da perspectiva
adequada." E na iminencia da primeira grande mostra pessoal dedicada a eles pelo Stedelijk Museum,
da cidade holandesa de s-Hertogenbosch, a funcionalidade do ambiente de trabalho da dupla
mostrou-se essencial. A exposi<;:ao- Prima Materia,
em cartaz ate 15 de junho -, se concentra nas implica<;:6es conceituais, na pesquisa certeira e na
metodologia caracterfstica dos dois designers, na
qual a realiza<;:ao de provas empfricas e fundamental para se chegar ao resultado definitivo.
Se no atelie o Formafantasma se afasta do mundo para se ater a parte mais experimental de seu
processo criativo, a inspira<;:ao, por sua vez, pode
chegar de lugares longfnquos. Como no caso do ultimo projeto, De Natura Fossilium, que trata de
maneira inedita a lava, nascida aos pes do Etna,
vulcao ativo no sui da ltalia. "Ficamos fascinados
com o local. A ideia de traduzir essa sensa<;:ao em
design veio depois, de forma inesperada. As vezes,
quando o vulcao entra em erup<;:ao, e possfvel vera
paisagem se transformar totalmente debaixo dos
seus olhos. Nao querfamos abandonar essa for<;:a
arcaica ao entretenimento turfstico ou puramente contemplativo", dizem. Dessa forma, nas maos
dos dois designers, a lava, rica em basalto, foi soprada como vidro em urn atelie veneziano e depois
transformada em fibra de tecido para entao ser trabalhada como tape<;:aria no Audax Textiel Museum
de Tilburg, tambem na Holanda. Os resultados
serao mostrados pela primeira vez em Milao, durante a feira de arte contemporanea Miart, de 28
a 30 de mar<;:o, e depois no Salao do M6vel, de 8 a
13 de abril. "Atuar em urn projeto tao complexo e o
desafio que mais nos apaixona. Acompanhados pela fot6grafa Luisa Zanzani fomos documentados a
fundo, sem saber exatamente para onde tudo isso
nos levaria. E ainda nao acabou: para o futuro, estamos procurando saber se seria possfvel utilizar os
detritos da lava para imprimir em 3D." •
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OBJETO DE DESEJO DE QUEM CRIA E
QUEM USA, ESSE MOVEL EIDEAL
PARA 0 EXERclCIO DA INOVAGAO.
FORMASEACABAMENTOS
VARIADOS VESTEM AMBIENTES DE
DIFERENTES ESTILOS
POR ANA MONT ENEGRO

1 Cadeira de caviuna marchetada, 48 x 88 x 50 em, da Donghia Furniture Co., na KCase, R$ 6.900

2 Superleggera lmbottita (1 957), de frei xo laqueado em bran co e preto, 41 x 83 x 45 em, design Gio Ponti ,
da Cassina, na Cassina/ Poltrona Frau, prec;:o sob consulta 3 Parri sh (201 3), de aluminio pintado e assento

CASA
NO TABLET

VEJAMAIS
PEt;:AS

82 CASAVOGUE.COM. BR

de couro, 50 x 72,4 x 50 em, design Konstantin Grcic para Emeco, na Benedi xt , prec;:o sob consulta 41aia, de ac;:o
in ox com pintura a p6, assento estofado com vivo e encosto de compensado mol dado, 40 x 82 x 52 em,
design Fernando Jaeger, no Fernando Jaeger Atelier, R$ 315 5 39 Colors (2014), com pes de tauari e en cos to
de compensado curvado folheado de tauari, 48 x 80 x 50 em, design Thiago Antonelli e Thomas Mach,
da t +t , na Galeria 021 , prec;:o sob consulta 6 Gentle (201 3), de madeira macic;:a e metal revestidos de couro
eco16gico e assento de couro sintetico, 52 x 89 x 57 em , design Front para Porro, na Casuallnteriores, prec;:o
ob consulta 7 Cut (201 3), de poliuretano revestido de tecido e base de madeira, 55 x 74 x 51 em, design
Francesco Rota para La Palma, na Montenapoleone, prec;:o sob consulta 8 Eva (201 4), de madeira ac;:oita natural
e assento de camurc;:a, 50 x 72 x 55 em, design Guilherme Wentz para Emp6rio das Cadeiras, na Decameron ,
R$ 1.500 9 Menna (1 978), de freij6 e palhinha, 0,50 x 1,27 x 0 ,51 m, design Sergio Rodrigues para Dpot, R$ 6.250
10 Dover (201 3), de madeira laqueada, 70 x 86 x 60 em, da LZ Studio, R$ 927 11 Norman, de multilaminado
mol dado de nogueira, 44 x 80 x 49 em , design Norman Cherner, na Novo Ambiente, R$ 2.253 •

