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DESIGN 

In de ban van de prins 
Tekst PAULJEURSEN 

De nieuwste ster van Montblancs "Meisterstiick' -collectie is le petit prince 
en zijn trouwe kompaan, de vos, uit Antoine de Saint-Exupery's gelijknamige 

sprookje, dat dit jaar zijn 75-jarige verjaardag viert. De thema's uit het 
beroemde hoek blijken vandaag de dag nog immer actueel. 

Le Petit Prince van De Saint-Exupery is in 

meer dan 250 talen gepubliceerd. Het verhaal 

vertelt over de vriendschap tussen een kleine 

prins, een piloot en een vos op een verre pla

neet. De waarde van menselijke relaties, 

nauwe banden, verbeelding en het najagen van 

dromen staat hierin centraal. 'En dat is, vind 

ik, actueler dan ooit', zegt Montblanc's creatief 

directeur Zaim Kamal. 'Connecties maken of 

connected zijn: dat is wat ons vandaag de dag 

vooral bezighoudt. Maar daarmee verliezen 

we wei de menselijkheid en direct contact uit 

het oog. In Le Petit Prince gaat het om creer 

des liens, verbindingen maken. In belangrijke 

zaken, zoals familie en vriendschap, moet je 

investeren.' 

De Engelsman met Pakistaanse roots is al van 

jongs af aan bekend met Montblanc, omdat 

zijn opa een fervent verzamelaar van de pen

nen was. 'Een keer per week legde hij ze alle

maal op tafel en dan checkte hij de inktvoor

raad en maakte ze tiptop in orde voor 

gebruik', vertelt Kamal. 'Ik vond dat iets 

magisch.' Zodoende groeide hij op tussen de 

vulpennen. Na zijn eerste Montblanc

exemplaar cadeau te hebben gekregen heeft 

Kamal nooit meer een andere pen aangeraakt. 

'Tekeningen, schetsen ofhele essays op school: 

allemaal maakte ik ze met mijn Montblanc

pen.' Toen hij enkele decennia later gevraagd 

werd als creatief directeur voor het Duitse 

bedrijf, hoefde hij dus niet lang nate denken. 

VERBINDING 

'Om banden te creeren heb je een drager 

nodig, zoals een schrijfinstrument,' zegt 

Kamal. 'Want ook een pen kun je zien als een 

blanco canvas. Als je deze op zak hebt, is het 

maar een pen. Maar zodra je hem gebruikt en 

er een kaart of brief naar een vriend of geliefde 

mee schrijft, zorgt het voor verbinding. Door 

te schrijven maak je een connectie met 

iemand. Want zeg nu zelf: een handgeschre

ven kaartje is toch veelleuker dan een e-mail? 

Montbla nc' creatief directeur Zaim Kamal. 

Vandaag de dag vergeten we om op die manier 

te communiceren met elkaar. We zitten alle

maal op onze smartphone te loeren, maar 

nemen te weinig de tijd om bepaalde gebaren 

te waarderen.' Dat geldt ook voor een 'simpel' 

iets item een pen, al zijn de Montblanc

exemplaren uiteraard verre van normaal. 

'Zoals ik ooit mijn eerste pen kreeg van mijn 

opa, zo geef ik de mijne weer door a an mijn 

dochter. En zo krijgt iets simpels emotionele 

waarde.' Kamal noemt het Ieven zijn grote 

drijfveer. 'Natuurlijk kon ik vroeger niet direct 

goed tekenen of ontwerpen. Ik heb jaren geoe

fend en hard work pays off Bij Montblanc 

word ik ook altijd uitgedaagd om mijzelf te 

pushen. In 1906 hadden de Duitsers Alfred 

Nehemias en August Eberstein een idee om 

's werelds allerbeste pen te maken. Dit eerste 

exemplaar, de Rouge et Noir-vu!pen, was de 

voorloper van de huidige Montblanc-pennen. 

Zij stopten niet voordat ze hun doe! bereikt 

hadden. En die drive heb ik ook. Montblanc 

challenges me!,' zegt Kamal trots. 

De nieuwste aanwinsten in Montblanc's geli

miteerde MeisterstUck Le Petit Prince-collectie 

hebben voor het eerst in de geschiedenis van 
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het merk een blauwe dop en body. Ze zijn 

gemaakt van nachtblauw hars, die doet den

ken a an de diepblauwe heme! van het Le Petit 

Prince-heelal. Op de dop prijkt het gezichtje 

van De Saint-Exupery's vosje; bij sommige 

exemplaren is dit zelfs op de body van de pen 

te zien. Het is immers de vos die de prins over 

relaties tussen mensen onderwijst. Voordat hij 

terugkeert naar zijn astero!de, vertelt de kleine 

prins de piloot dat hij zijn lach altijd kan 

horen wanneer hij naar de sterren kijkt. 

Daarom is op de clip van de pen een gouden 

ster geplaatst. Op de handgemaakte veertien

karaats met rhodium afgewerkte punt van de 

vulpennen zijn de kleine prins en zijn vossen

vriend in een gravure vereeuwigd. Een zin uit 

het hoek is met een laser gegraveerd in de 

kroon van het schrijfinstrument: 'Creer des 

liens? .. . Tu seras pour moi unique au monde'. 

Meisterstiick Le Petit Prince is beschikbaar als 

vulpen, rollerball en ballpoint. Altijd al een 

eigen sprookje will en schrijven of tekenen? 

Dan weet jij welk instrument je moet kiezen. 

WWW.MONTBLANC .COM 
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Objecten uit het langlopende project Ore Streams, gemiticerd door The ational Gallery of Victori a in Melbourne. Ore S treams is een ambitieus 
onderzoek nam· b t recyclen van ko tbaar clektronisch afval , waarbij het des ignduo de grcnzen van wat design kan zijn opzoekt. 
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DESIGN 

Designdenkers 
Tekst TANNE G!ELEN 

Studio F ormafantasma behoort intemationaal gezien tot de meest toonaangevende 
designstudio's van het moment. Wij spreken het duo over ltalie versus Nederland, 
ontwerp£loso:fie en duurzaam design. 'Er zijn misschien betere ontwerpers, maar 

wij hebben de ideeen voor de toekomst.' 

Er he erst een extreme rust. Een soort van rust 

die je soms kan overweldigen als je een kerk 

binnenstapt. Maar we zijn niet in een kerk, we 

zijn in de studio van Formafantasma, werk

plaats van de ontwerpers Andrea Trimarchi 

(1983) en Simone Farresin (1980). Deze 

Italianen streken in Amsterdam neer en 

bestormen vanuit daar de designwereld op 

eigen wijze in een mum van tijd. Alhoewel, 

bestormen is een vee! te heftige term voor de 

twee ontwerpers, die zeer weloverwogen te 

werk gaan. De studio in Amsterdam-Noord 

ziet er bijzonder netjes uit. 'Oh nee, het is nu 

juist een rotzooi', werpt Farresin tegen. Maar 

in de Iichte ruimte zijn de metalen stellingkas

ten met minutieuze precisie ingericht en de 

houten tafels vrijwelleeg. De aanwezige mede

werkers zitten rustig buiten om in de lentezon 

gezamenlijk de lunch te nuttigen. De sfeer is 

ingetogen en harmonieus. Binnen maakt het 

ontwerpduo ruimte aan een tafel voor het 

interview. 

Vertel, hoe komen twee Italianen in 

Nederland terecht? 

Trimarchi: 'Heel simpel. We wilden gaan 

studeren aan de masteropleiding van de 

Design Academy in Eindhoven. En Eindhoven 

ligt in Nederland.' 

Waarom daar? 

Trimarchi: 'Simone en ik hebben elkaar ont

moet op de kunstacademie in Florence, maar 

we wilden op het allerhoogste niveau stude

ren. We hebben ons daarom in 2007 als duo 

aangemeld voor de Design Academy. Gijs 

Bakker (ontwerper en docent aan de acade

mie, red.) dacht: ofhet is bullshit, dat teamge

beuren, ofhet wordt geweldig. Gelukkig 

besloot hij tot het laatste en nam ons aan.' 

Andr a Trirnarcbi (link ) en irnone Farre in (re bt ) vorrnen samcn tudio Formafanta rna. 

Hoe was het om als Italiaan in Eindhoven te 

belanden? 

Farresin, lachend: 'Het tegenovergestelde van 

Florence is Eindhoven. Maar het was heel 

verfrissend. Juist omdat het contrast zo groot 

is. In Florence struikel je over de historie, 

kunst, musea. Eindhoven is een technische 

stad. Het was wat we zochten. En de docenten 

op de academie waren geweldig. Iemand als 

Louise Schouwenberg (hoofd van de master

opleiding Contextual Design aan de Design 

Academy Eindhoven, red.) heeft ons echt 

gelnspireerd met haar kijk op kunst, filosofie 

en psychologie. We voelden direct een con

nectie. Zij gaf ons structuur en inspiratie.' 
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Trimarchi en Farresin zijn niet aileen een 

designduo, ze zijn ook elkaars geliefden. Beide 

praten rustig qua volume. Weloverwogen en 

puntig. Hoewel ze dag en nacht samen zijn, 

luisteren ze goed naar elkaar en geven de 

ruimte om te spreken. Op de vide in de studio 

hebben ze een woongedeelte gecreeerd. 

Wonen en werken loopt dus letterlijk door 

elkaar. 

Het lijkt me best lastig om in een ruimte te 

wonen en te werken. 

Trimarchi: 'Nee hoor. Ik ben zeer 

georganiseerd.' 

Farresin: 'Oh ja, dat is hij! ' 
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DESIGN 

'ITALIE IS BEROEMD OM HAAR DESIGNCULTUUR, 
MAAR ER IS GEEN RUIMTE VOOR NIEUWE KUNSTENAARS' 

Trimarchi: 'Pragmatisch en efficient zijn, dat 

hebben we van de Nederlanders geleerd.' 

Farresin vult aan: 'Het gaat zelfs verder dan 

dat. Conceptueel denken, ja dat is het. Dat 

hebben we meegekregen hier in Nederland.' 

Hoe komt dat? 

Trimarchi: 'Ontwerpen in Italie is iets anders 

dan in Nederland. Hier valt het onder het 

ministerie van Cultuur, in Italie onder het 

ministerie van Economie. Dat zegt alles, denk 

ik. Design wordt hier heel anders benaderd. 

Het heeft te maken met research en kunst. Niet 

met produceren.' 

Farresin: 'Vergeet niet: Italie heeft een maak

cultuur. Er zijn vee! hoogwaardige fabrieken. 

Nederland heeft een denkcultuur. Dat is het 

verschil. Een idee is hier belangrijker dan 

een eindproduct. Maar Iaten we eerlijk zijn: 

vee! design wordt uiteindelijk ook weer in 

Italie gemaakt. Dus ik denk dat we het 

beste van beide Ianden hebben weten te 

verenigen!' 

We verkassen naar buiten. De medewerkers 

van Formafantasma gaan binnen in de studio 

weer aan het werk. In stilte. 

Nog even, ltalii! is toch bet land waar bet 

gebeurt op bet gebied van design? 

Farresin: 'We merkten tijdens onze studie in 

Italie dat bet daar dus niet gebeurde! Althans 

niet voor jonge ontwerpers. De gevestigde orde 

heerst. Italie is beroemd om haar designcul

tuur, maar er is geen ruimte voor nieuwe kun

stenaars. Men lijkt er nog steeds te leunen op 

het postmodernisme van Sottsass, de grote 

meesters. Maar na Memphis volgde Droog 

Design in Nederland. Instinctiefvoelden we 

dat we hier moesten zijn.' 

Dat klopt, maar Droog Design bestond dit 

jaar 25 jaar en dat is nou niet bepaald groots 

gevierd. 

Trimarchi stellig: 'Nee, bizar! Droog is een 

instituut. Het is ongelofelijk dat Nederlanders 

zo slecht realiseren hoe toonaangevend deze 

designstroming is geweest. Droog verdient 

zoveel rneer credits.' 

Farresin: 'Zonder Droog geen Dutch Design. 

De directheid in de ontwerpen is heel interes

sant. Alhoewel wij echt ongelofelijk moesten 

wennen aan de directheid van de Neder

landers. En bet overvalt me na tien jaar hier 

wonen nog steeds, moet ik bekennen. Men is 

onbeschoft, soms. En dan het weer natuurlijk, 

maar het is ook heel Hollands om daarover te 

klagen, dus dat doen we niet.' 

Nog andere opvallende zaken? 

Trimarchi: 'Wat mij opvalt is dat Nederlanders 

een probleem lijken te hebben met schoonheid. 

De calvinistische inborst heerst nog steeds. 

Het lijkt alsof men hier bang is voor decoratie, 

voor iets mooier maken. Wij zijn opgegroeid in 

een land waarbij dat juist gewaardeerd wordt.' 

Far resin breekt in: 'En toch is dat ook niet 

helemaal waar. Kijk naar een label als Moooi. 

Als er ergens vee! decoratieve elementen 

opduiken is het in hun collecties. Dus die 

vlieger gaat niet helemaal op.' 

ganiseerd. Een efficienter iemand dan hij ga je 

niet vinden. Het maakt dat we geen tijd 

verspillen.' 

Trimarchi enigszins beschroomd: 'Ik wil 

gewoon concreet zijn. Het klinkt misschien 

arrogant, maar wij willen aileen met de 

besluitvormers bij een bedrijf spreken. 

Daarmee vermijden we ellenlange voorge

sprekken en kunnen we direct spijkers met 

koppen slaan. En die tactiek werkt gewoon.' 

Hoe ziet jullie werk er van dag tot dag uit? 

Trimarchi: 'Wij werken elke dag volgens een 

strak schema. Om kwart over zeven staan we 

op. Het ontbijt hebben wed~ avond ervoor a! 

voorbereid. En dan gaan we wandelen of fiet

sen. Om stipt negen uur start onze werkdag en 

we stoppen om half zeven. We werken nooit 

Jullie verhuisden vier jaar geleden opnieuw. 's avonds.' 

Van Eindhoven naar Amsterdam. 

Farresin: 'Dat klopt. Eindhoven moet geroemd Nooit? 

worden als stad. Het is geweldig wat de stad 

weet te betekenen voor design en technologic. 

Maar wij wilden verder. Amsterdam is inter

nationaler, Eindhoven is een bubbel. We 

moesten onze studio pushen. Groter worden, 

grootser denken.' 

Trimarchi: 'Maar we komen er nog regelmatig, 

want we geven nu allebei les op de Design 

Academy. Wat overigens ontzettend leuk is om 

te doen. Het is een zware opleiding, een pijnlijk 

proces vaak. Maar het is fijn om nu jonge ont

werpers iets bij te brengen. En na het gevecht 

ontstaat er vaak iets moois.' 

Jullie begonnen jullie studio in 2009, midden 

in de economische crisis. 

Trimarchi: 'Spannend, inderdaad. Maar de 

crisis was een keerpunt. Daarvoor kon het niet 

op. Luxe, extravagantie. Maar dat was men zat. 

En ons werk was juist het tegenovergestelde. 

Dat verklaart wellicht het succes.' 

De lijst met opdrachtgevers is indrukwek

kend: Hermes, Droog Design, Flos, Fendi. En 

jullie zijn pas negen jaar professioneel bezig. 

Farresin: 'Dank je wei. Wij zijn zeer gediscipli

neerd. En dat werpt zijn vruchten af.' 

Trimarchi: 'En dan doen we ook nog vee! Con

sultancy, dus daarvan zie je geen concrete 

resultaten.' 

Jullie werken gewoon heel hard? 

Farresin: 'Jazeker! Andrea is ongelofelijk geor-
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Farresin: Nee, nooit! Heel af en toe werken we 

een dag in het weekend. Maar dan altijd zon

der ons team, just the two of us.' 

Gedisciplineerd hoor. 

Farresin, lachend: 'Het gaat om discipline. En 

we zeggen ook best vaak nee tegen opdrachten. 

Toch?' 

Trimarchi knikt: 'Jazeker. Selecteren is 

belangrijk.' 

Farresin: 'Natuurlijk willen weals studio 

groeien, maar persoonlijke groei is minstens 

zo belangrijk. Onlangs zei ontwerper Hella 

Jongerius nog iets moois tegen ons: "Play your 

cards really weli."Het gaat om jouw ideeen en 

die moet je beschermen.' 

Hoe is jullie werkverdeling? Jullie praten 

namelijk als een persoon. 

Beiden: 'Haha, ja, en zo werken we ook!' 

Trimarchi: 'We hebben geen verdeling. We 

doen alles samen. En als we een discussiepunt 

hebben praten we met elkaar, omdat we anders 

niet verderkomen.' 

Farresin: 'Geloof me, wij praten heel vee!. 

Soms zelfs te vee!. Eindeloos. En altijd met vee! 

passie. Maar als een werkdag over is, gaat de 

knop om. Dan Iaten we het los.' 

Wonderbaarlijk. 

Farresin: 'Dat hebben we elkaar wel moeten 

leren. Maar don't worry, we maken ook elke 

dag ruzie, hoor!' 



DESIGN 

'DE VERSCHUIVING VAN DE WINNING VAN KOSTBARE 
METALEN NAAR AFGEDANKTE TECHNOLOGIE VINDEN 

WE ZOWEL CHOQUEREND ALS INTERESSANT' 

Ruzie is belangrijk. 

Farresin: 'Wij zeggen alles tegen elkaar. Het 

wordt pas vervelend als we nerveus zijn of als 

we het heel druk hebben. Dan merk ik dat we 

meer ruzie maken. In de beginfase van een 

project zijn we meestal relaxed.' 

Jullie nemen vee! tijd voor de researchfase. 

Trimarchi: 'Soms wei twee jaar. Zoals bij het 

Ore Streams-project, dat we voor de National 

Gallery of Victoria in Melbourne hebben 

gedaan. Dat gaat over productie, consumptie 

en afval. Die cyclus hebben we onderzocht, 

waarin we uiteindelijk een meubelcollectie 

hebben gemaakt van overblijfselen van 

technologie.' 

Farresin: 'De verschuiving van de winning van 

kostbare metalen naar afgedankte technologie 

vinden we zowel choquerend als interessant.' 

Tweejaar ... 

Farresin: 'En we gaan er trouwens nog twee 

jaar aan werken! Wij hebben talloze gesprek

ken gevoerd met experts op het gebied van 

recycling, waaronder academische onderzoe

kers, bedrijven die zich met de recycling van 

e-waste bezighouden en elektronicafabrikan

ten. Het resultaat is een reeks video's van deze 

gesprekken. Maar we zijn nog niet klaar met 

ons onderzoek.' 

Trimarchi: 'De menselijke hebzucht naar 

metalen is zo groot dat aan het eind van deze 

eeuw de grootste metaalreserves niet onder

grands, maar bovengronds zullen zijn.' 

Farresin: 'Met name consumentenelektronica 

is de grote boosdoener. AI die afgedankte 

mobieltjes, computers, ai ai ai .. .' 

Materiaal is belangrijk in jullie werk. Niet 

aileen in esthetisch opzicht. Jullie lijken 

telkens te willen onderzoeken waar materia

len vandaan komen. 

Trimarchi: 'Precies! En dat kan resulteren in 

bijvoorbeeld de serie conceptuele meubels die 

we voor de National Gallery of Victoria heb

ben ontworpen.' 

Farresin: 'We werken er nog steeds aan. Het 

eindproject wordt geshowd tijdens de 

Triennale in Milaan.' 

Houden jullie van langlopende projecten? 

Trimarchi: 'Absoluut. Het is een luxe om dat te 

doen .. .' 

Farresin onderbreekt: 'Maar werken voor een 

interieurlabel als Cassina of Flos is ook gewel

dig. Anders, maar ook boeiend. Dan ontwer

pen we een concreet product en daarvoor is de 

tijdspanne stukken korter. Het dwingt ons om 

in verschillende ritmes te werken.' 

Waarom wil een bedrijf als Cassina met jullie 

werken? 

Farresin, hard lachend: 'Omdat Patricia 

Urquiola (artdirector van Cassina, red.) ons 

werk leuk vindt!' 

Trimarchi: 'Nee, dat is echt wat ze zei! Leuk, 

he? Weet je, Italiaanse interieurmerken zijn 

vaak nog familiebedrijven. Ze zijn niet zo 

marketinggedreven. Zoals bijvoorbeeld bij 

Flos. Toen we daar om de tafel zaten met Piero 

Gandini, de CEO, spraken we over het Ieven, 

over gevoel, over esthetiek. Dat is een totaal 

andere houding.' 

Farresin: 'Hetzelfde geldt voor Patricia 

Urquiola. Zij is een wilde dame. Bij haar gaat 

het over gevoel. Niet te vee! nadenken. Zij 

schept de ruimte om te kunnen 

experimenteren.' 

En als morgen IKEA belt? 

Beide: 'Zeg maar dat ze mogen bellen! Dan 

gaan we iets indrukwekkends ontwerpen. Zij 

hebben impact en kunnen het verschil maken. 

Maar een meer holistische manier van produ

ceren zullen we zeker afdwingen!' 

In hoeverre is sustainable design een belang

rijk aspect van jullie werk? 

Farresin: 'Dat is heel belangrijk. We werken nu 

bijvoorbeeld samen met een elektronicamerk. 

Eigenlijk aileen aan het esthetische gedeelte, 

maar ik denk dat we op weg zijn naar een 

gesprek over andere zaken, zoals duurzaam

heid, het productieproces onder de loep 

nemen. Dat vinden wij heel belangrijke onder

werpen. Zij produceren miljoenen telefoons en 

hebben dus macht. Waar produceren, hoe 

produceren, welke materialen, dat soort vra

gen. En: wat gebeurt er met het afval?' 

Soms schuilt er ook een politiek element in 

jullie ontwerpen. 

Trimarchi: 'Wehebben onze opleidinggenoten 

in Florence, op een school die is opgericht door 

Gilberto Corretti, een voorvechtervan de 

Radical Movement. Daar is onze basis gelegd.' 
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Farresin: 'Maarvrij denkenhebben we in 

Nederland geleerd. Datvind ik een groot goed.' 

Modemerken weten jullie ook te vinden. 

Farresin: 'Ja, zoals Hermes, Fendi en 

Sportmax. Vaak geven modemerken best wei 

vee! vrijheid, wat wij erg waarderen. En ze 

hebben budget. Dat is heel fijn. Modemerken 

hebben over het algemeen vee! meer geld dan 

interieurmerken.' 

Jullie hebben ook een modeshow vormgege

ven. Dat lijkt me in contrast staan met wat 

jullie net zeiden. 

Farresin: 'Klopt! Dat was iets wat we haten, 

maar tegelijkertijd ook heel boeiend vinden. Je 

ontwerpt iets wat slechts een kwartier dienst

doet. Daarna wordt alles afgebroken en wegge

gooid. Dat uitgangspunt hebben we juist 

gebruiktvoor de show van Sportmax. We 

hebben het decor van foam gemaakt en een 

deal gesloten met de producent. We hebben het 

materiaal gehuurd. Dus na de show kwamen ze 

het schuim weer netjes ophalen. Zo hebben we 

geen materiaal verspild!' 

Slim! 

Trimarchi: 'Ja, en het spoorde ons ook aan om 

verder te denken. Want sfeer kun je ook cree

ren door Iicht of muziek. Manieren die geen 

aanslag op ons milieu zijn.' 

Farresin: 'Wij houden van mode. Maar hoe de 

modewereld nu functioneert is bizar. Maar ik 

geeftoe: soms ben ik jaloers op de luchtigheid en 

de gekheid die er binnen de modewereld he erst.' 

Trimarchi: 'De gekte is inderdaad leuk, maar 

meer nadenken over de impact op onze aarde 

zou geen overbodige luxe zijn.' 

Farresin: 'Daarom streven wij er ook naar om 

geen trendgevoelige dingen maken. We willen 

tijdloze objecten ontwerpen die een Ieven lang 

meegaan en mooi blijven.' 

Valt er nog wat te dromen? 

Farresin: 'We hebben geen droomopdrachten, 

maar droomklanten. En dat is voor ons een 

holistisch denkende opdrachtgever.' 

Trimarchi: 'Duurzame ontwikkeling, daarover 

willen we nadenken. Designers moeten zich, 

naast technici en denkers, daarmee bezig 

houden. Want wij zijn hard nodig.' 

WWW.FORMAFANTASMA .COM 
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; Linksboven: schaal uit de serie Pigmento voor het Turkse dcsignlahel Nude, waarbij t ijdens het mondgeblazen proces een kleur tint wordt toegevoegd. 
~ Rechtsboven : krukje gemaakt van lava uit de vulkaan Etna op icilie (2014). Linksonder: vaas Alicudi, uit de serie De Natura Fossiliwn (2014). 
)o Rechtsonder : object uit de seri e Delta, een samenwerking tus en Studio Formafantasma en de ltaliaanse designgalerie Giustini I Stagetti Rom a (2016). 
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Plantation Beach, 
Saint Lucia, 2009. 
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