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In de metalen
wandkasten staan
prototypes en
souvenirs.
De werktafels zijn
van Enzo Mari.

In het atelier,
waar samples
van materialen
nader worden
bestudeerd.

Een vintage
lamp en mand.
De boks
handschoenen
vonden ze in
India.

Als het even
kan pakken
ze de raceﬁets
voor een
tocht naar
het pittoreske
Durgerdam.

het Rijksmuseum en de Biënnale
van Venetië en exposeerden ze in
de Londense Serpentine Gallery
met Cambio. Die tentoonstelling
reist deze zomer, mits de regels het
toelaten, door Italië, Zwitserland
en Mexico.
‘Cambio is een onderzoek naar
de winning, productie en distribu
tie van houtproducten. Hoe langer
we in dit vak zitten, hoe meer we
ons realiseren dat ontwerpers een
maatschappelijke verantwoorde
lijkheid dragen. Hoe je ontwerpt
heeft impact op het milieu, op de
natuur en op hoe mensen leven.’

Indoorblokhut

Simone Farresin en Andrea Trimarchi zijn de
oprichters van designstudio FormaFantasma.
Ze wonen en werken in een oude
kachelfabriek in Amsterdam-Noord.
Om 18.00 uur gaan hun medewerkers naar
huis en is de ruimte weer van hen.

I

s dit wel het juiste adres,
vroeg Simone Farresin (40)
zich af toen hij en Andrea
Trimarchi (37) zes jaar
geleden voor hun huidige
woning stonden. Diezelfde
vraag stelden wij ons ook toen we
voor deze reportage bij hen op
bezoek gingen.
Op een afgelegen industrie
terrein in de Amsterdamse Vogel
buurt stuiten we op een muur van
rode baksteen, overwoekerd met
klimop. Daarachter, nauwelijks
waarneembaar vanaf de straat
kant, ontwaren we een grote,
inktblauw gelakte deur.
Niets doet vermoeden dat daar
achter een prachtige designwereld
schuilgaat. ‘Die verrassing maakte
het extra leuk’, zegt Farresin, die
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Zelfontworpen
kast met
snuisterijen als
keramiek uit
Japan en koper
uit India.

net als Trimarchi als een blok voor
de ruimte viel toen ze binnen wa
ren. Nu willen ze er niet meer weg.
Zodra we de loodzware, met
zilversmeedijzer beslagen deur
achter ons laten, staan we in een
passage met meerdere creatieve
studio’s. Aan de muren hangt
kunst van makers uit het pand,
zoals de Nederlandse fotograaf
Eddo Hartmann. ‘Van origine is
dit gebouw een kachelfabriek’,
zegt Farresin, die met Trimarchi
een van de studio’s bewoont. ‘De
eigenaar van het complex heeft
een kunstachtergrond. Hij deelde
de ruimtes slim in, zodat kunste
naars er optimaal kunnen wonen
en werken.’
Zo stroomt er van alle kanten
daglicht naar binnen: wel zo pret

‘Van origine is dit een kachelfabriek;
de eigenaar heeft een kunstachtergrond’
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tig als je met materiaal en kleur in
uiteenlopende schakeringen bezig
bent. De ruimtes zijn zó hoog – op
het hoogste punt ruim zes meter –
dat bananenplanten vrij spel heb
ben. Onder de robuuste houten
balken hangt een spiraalvormige
sculptuur. Geen kunst, maar een
oude verwarming. ‘Dat bizarre
ding laten we hangen. Het heeft
een sterke uitstraling en het hangt
niet in de weg.’
Achter in de tuin is een work
shopruimte, die vastzit aan het
pand maar alleen via de tuin te
bereiken is. Een wenteltrap leidt
naar de plek voor afspraken en
brainstorms met het team van
acht medewerkers. De tuin, waar
’s zomers wordt gebarbecued,
ervaren ze als een zegen. ‘Ook als

we samen zijn, is het tijdens de
lockdowns lekker om even van je
werkplek weg te zijn.’
Zodra de achterdeur open
zwaait, stuift Terra op ons af. Een
Italiaans windhondje met een ﬂu
welen grijze vacht. ‘Ons nieuwste
familielid’, glimlacht Trimarchi,
terwijl hij de hond naar zijn mand
stuurt. Vandaag draagt de ontwer
per een lange, indigoblauwe jas
van Jil Sander, Farresin een zwarte
Pradatrui. Het is beslist een
elegant duo.
Simone Farresin groeide op in
NoordItalië, Andrea Trimarchi
in het zuiden van dat land. Ze
ontmoetten elkaar jaren geleden
in Florence en besloten toelating
te doen voor Design Academy
Eindhoven, met een gezamenlijk

Onder de robuuste balken hangt
een spiraalvormige sculptuur: een verwarming

portfolio. Twee ontwerpers, één
visie. Ze werden aangenomen en
startten meteen na hun afstude
ren, in 2009, designstudio Forma
Fantasma in de lichtstad.
Inmiddels zijn ze ook al achttien
jaar een stel. Aanvankelijk waren
ze niet van plan om in Nederland
te blijven. Maar ze hadden zo’n ge
weldige tijd op de academie, waar
ze sinds vorig jaar GeoDesign
doceren, dat ze zich hier vestigden.
‘We zijn op onze plek.’
Toen ze uitgekeken waren op
Eindhoven, lonkte Amsterdam.
Ze togen niet naar het historische
centrum, maar naar de ﬂanken
van de stad in Noord. Vlak bij
pittoreske dorpen als Durgerdam
en Ransdorp, waar ze, als het even
kan, op de raceﬁets heen gaan.

‘We vinden het heerlijk om pre
cies tussen de stad en de natuur
in te zitten.’ Nog een voordeel: ze
vervallen niet in clichés. Farresin:
‘Het is interessant om in Neder
land te wonen zonder Nederlands
te zijn. Zowel Nederlandse als
Italiaanse ontwerpers hebben een
sterk designhandschrift. Als ont
werper word je vaak gevormd door
het land waar je vandaan komt,
maar nu horen we bij geen van
beide. We zijn niet typisch Itali
aans en ook niet heel Nederlands.
Dat ongrijpbare voelt goed.’
Hun vormtaal heeft ze veel
gebracht. Ze maakten collecties
voor Fendi, het Vitra Design
Museum en lampenmerk Flos en
recentelijk een horloge voor Rado.
Ook ontwierpen ze ruimtes voor

Boven de keuken zit een tussen
vloer, waar het koppel over een be
scheiden zitruimte en slaapkamer
beschikt. ‘Het is net groot genoeg
voor twee personen en we slapen
pal onder het balkendak. Dat voelt
intiem en knus.’ Het heeft wat weg
van een ingebouwd tiny house.
Farresin: ‘Dat vind ik een mooi
idee, een soort indoorblokhut.’
Ook de keuken is compact, maar
van alle gemakken voorzien. Far
resin is meestal degene die kookt.
Altijd complete maaltijden, zoals
risotto voor de lunch, met veel
groente. Geen broodjes.
Toen ze erin trokken, werd er
niets gerenoveerd. De mannen
vonden de gietvloer en de witte
muren juist een ﬁjn blank canvas.
De ruimtes zijn ingericht met
functioneel meubilair. Zoals de
eerste editie van de Autoprogetta
zionewerktafels uit de jaren
zeventig, van de modernistische
ontwerper Enzo Mari.
Autoprogettazione betekent
‘doe het zelf’ of ‘zelfontwerp’, een
concept dat het duo aanspreekt.
‘Bovendien is het ongeverfde hout
duurzaam’, zegt Farresin. ‘Ook
heeft het iets utilitaristisch en wij

‘We zijn niet typisch Italiaans of
Nederlands; dat ongrijpbare voelt goed’
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De houten krat
naast het bed
ontwierp het
duo om spullen
in te verhuizen.

De slaapkamer
bevindt zich op
de tussenverdieping boven de
keuken. Het
heeft wat weg van
een ingebouwd
tiny house.

Andrea
Trimarchi
en Simone
Farresin
(rechts) in
hun zitkamer.

houden van nuttige producten.’
Tegelijkertijd zeggen ze niet te veel
designfähige spullen om zich heen
te willen. ‘Dat leidt alleen maar af.’
In het hart van de studio hangt
een schommel. ‘Een informele zitplek vanwaar we ons werk kunnen
zien en bestuderen. Je kunt het
touw alle kanten op trekken, zodat
je steeds een ander perspectief
hebt.’ In de metalen wandkasten
zijn memorabilia uitgestald van
verre reizen en prototypes van
oude projecten, zoals objecten van
lava van de Etna.
Verder noemen ze de inrichting
‘vooral spontaan’. Farresin: ‘Het
is een collage van hoe we leven.
Sofa’s, tafels en stoelen komen
uit een tweedehandswinkel. De
houten eetstoel is overgenomen

‘Hoe je ontwerpt heeft impact op het milieu,
op de natuur en op hoe mensen leven’

van meubelmaker Michel Dickhaut. Het merendeel komt nog uit
onze tijd in Eindhoven, niets gaat
zomaar weg.’
Tijdens ons bezoek zitten medewerkers – met mondmaskers – geconcentreerd te werken. Benauwt
dat nooit, altijd collega’s over de
vloer? ‘Nee, hoor. Andrea is extreem
georganiseerd en ik daardoor ook.’
Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als ze met grote projecten bezig zijn, maar doorgaans stoppen
ze strikt om zes uur ’s avonds met
werken. ‘In de avond is iedereen de
deur uit. Dan dimmen we het licht
in de atelierruimte.’
In de leefruimte, boven het
atelier, hebben ze voor warmer
licht gekozen om het onderscheid
tussen wonen en werken te onderstrepen: een tip voor thuiswerkers.
‘Wij vinden het prettig om thuis te
werken’, vertelt Trimarchi. ‘We zijn
wat we doen’, vult Farresin aan.
‘Samen werken en leven voelt heel
normaal.’ q
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