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SPRUNGET UR ASKA 

DEN 20 NOVEMBER 2013 fick vulkanen Etna pa 
Sicilien i Italien ett allvarligt utbrott. Under 

den dramatiska handelsen spreds en stor 
plym av mork rok over himlen och tackte 
solen. Sedan borjade svart lera regna ned 

over de byar och stader som ligger i narheten 
av berget. Allt tacktes inom kort av ett svart 
lertacke. Etna ar som en gruva utan gruvarbe

tare, som schaktar sig sjalv for att exponera sitt 
ramaterial. Detta unika tillfalle var nagot som 
studio Formafantasma, i samarbete med gal
leri Libby Sellers i London tog fasta pa genom 
projektet De Natura Fossilium. 

Formafantasma ifragasatter lanken mellan 
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tradition och lokal kultur och relationen mel

lan objekt och iden av ett kulturarv. Objekten 
i De Natura Fossilium forverkligar den fulla 
potentialen av lava som material och ar en 

hyllning till Ettore Sottsass, den store masta
ren inom italiensk design och en ivrig besokare 
av de vulkaniska Eoliska oarna. 

Geometriska volymer har skurits ur ba
saltsten och kombinerats med strukturella 

massingselement likt bergssprickor for att 
producera stolar, bord, klockor, skalar och as

kar. Lavaglas har skapats genom att man smalt 
stenar fran vulkanen som sedan munblasts till 
unika karl eller askar som anspelar pa de olag-

liga bostader och byggnader som har byggts 
vid foten av vulkanen. 

Genom att lata stenarna aterga till sitt 
ursprungliga smalta tillstand, vander 
Formafantasma materialets naturliga tidslinje 
och tvingar fram en dialog mellan det natur

liga och det konstgjorda. Som den svarta spe
geln av obsidian - ett halvadelstens liknande 
glas som endast kan bildas nar smalt lava kom
mer i kontakt med vatten- som ar upphangd 

pa en massingsstruktur och balanseras upp av 
lavastenar. Objekten har sedan fatt den arke

typiska Formafantasma-finishen med detaljer 
som bomullsband och Muranoglas-plack. !! 
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TRANSFORMATION. 
Ett ha lvade lstensliknande 
g las bi ldas nar sma lt lava 
kommer i kontakt med vatten. 

BASALTSTEN. 
Bade laga och hoga 
bord skars ut ur ber
get i basaltsten_ 
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DESIGNTOUCH. 
Fina laderband knyts 
runt de vackra objekten. 


