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1\FANTASTERNA 
Industriellt mater naturligt i ett hav av ljus. Hemma hos formgivarduon 
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Formafantasma i Amsterdam smalter jobb och fritid samman till en kreativ helhet. 
AV FRANCESCA DAVOLI FOTO FABRIZIO CICCONI/LIVING INSIDE 

Studion/hemmet 
delas upp av en 

me:nanin och 
baclar I konstant ljus 

fr6n de stora 
toldOnstren. Bord 

av Enzo Mari. 
I fOrgrunden syns 

nagro verk 
fran Formafantosmas 

Autarchrkollektion. 
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Uppifran: De vackra 
bjalkarna har integrerats i 
inredningen. Lampo, vintage. 
Utsikt over Durgerdam. 
Andrea Trimarchi och Simone 
Farresin utanfor studion, 
Karg fran Piet Hein Eeks Fair 
Trade-kollektion. 
Kok och matrum. Bokhyllan 
har de byggt sjalva. 
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"Ljuset fran 
takfonstret gor 

luften nastan 
sjalvlysande" 

undra kvadratmeter ljus. Hemma 
hos Simone Farresin och Andrea Trimarchi, form
givarduon bakom Formafantasma, ar det som om 
solen alitid skiner. Takfonstret i den gamla fabriks
lokalen, som ar bade hem och studio, gor luften 
nastan sjalvlysande. Duon kommer ursprung
ligen fran Italien, men efter studier p:i Eindhovens 
Design Academy blev de kvar i Nederlanderna. 
Nyligen bytte de Eindhoven mot Amsterdam, lock
ade av den internationella atmosfaren, den hoga 
livskvaliteten och den nastan surrealistiska skonhet 
som kommer av stadens starka band till vattnet. 

-Vi hittade det har stillet pa natet och hade tur. 
Vi ringde utan att ens veta var det lag, tittade p:i det 
samma dag som vi kom till Amsterdam och gillade 
det sa mycket att vi bestamde oss for att flytta in, 
sager Andrea. 

Med sin ruffiga atmosfar och laget mittemellan 
stad och landsbygd lockar det gamla industriom
radet Amsterdam Noord nu stadens unga kreativa. 
Formafantasmas hem ligger isolerat fran gatan och 
l:ingt fr:in huvudstadens brus. 

- Med tanke pa den tid vi lever i och vart behov 
av lugn och ro for reflektion ar det inte ovasentligt 
for oss, sager Simone. 

Formafantasma har gjort sig ett namn med sina 
konceptuella projekt som utmanar typiska former 
och utforskar levande material. De senaste fem aren 
har de stillt ut pa Spazio Rossana Orlandi och Vitra 
D esign Museum och flera produkter har kopts in av 
MoMa i New York och Victoria &Albert Museum 
i London. For forsta gangen bade lever och arbetar 
paret nu pa samma yta. 

- Vi gjorde det av nodvandighet, men nu borjar 
vi vanja oss och gillar det faktiskt valdigt mycket. 
V:ir studio badar konstant i naturligt ljus, vilket ar 
perfekt for att skapa olika fargnyanser. Och det 
galler aven molniga dagar, som ar ganska vanliga 
har! sager Simone. 

- Sjalva verkstaden ligger separat, sa nar kvillen 
kommer stoppar vi undan alia prover, material och 
modeller i metaliador i arkivet. Det ar ett satt att 
separera job bet fr:in privatlivet - aven om arbetet ar 
en central del i alia v:ira aktiviteter. 

Arkitekturen har smittat av sig pa inredningen, 
dar de fantastiska bjalkarna aterspeglas i studions 
mobler. I host van tar nya verk inspirerade av Rom
och, far en gissa, duons kreativa miljo. 

- Pa sistone har vi jobbat mycket med ljus, vilket 
ar valdigt spannande och ganska nytt for oss, sager 

Simone. ·~ 
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Skandinavien. 
Traditionell mask fran 
Japan, tidning fran 
Sicilien och traditionell 
korg fran Sydafrika. 
Kopparmuggarna har 
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~ifran: Vid dagens slut goms 
jobbet undan i arkivet. 

Gamla metallador fran Philips. 
Pa hyllorna syns modeller 

och prototyper fran duons olika projekt. 
Laboratoriestolen ar vintage. 
Gungan har de byggt sjalva. 

30-karta over Sicilien. 
Frukosthornet. Stol DSW, design 

Charles och Ray Eames for 
Vitro. Det skandinaviska bordet ar 

vintage. Keramik fran Sydafrika. 
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"De fantastiska bjalkarna aterspeglas studions mobler" 
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