
Michele komt oorspronkelijk van Favignana. Samen met zijn geliefde 
Mara kocht hij er een appartement, om er in de wintermaanden 

yogales te geven én op het land te werken. Ze lieten het authentieke 
huis compleet renoveren en eigenzinnig en kleurrijk inrichten door 

twee architecten die ook zussen zijn.

Tekst: Kurt G.Staplefeldt • Beeld: Serena Eller/Vega Mg • Vertaling & bewerking: Wilma Tjalsma-Smits

Gezicht op de haven van Favignana, met het Palazzo Florio, een van de belangrijkste historische gebouwen van de stad, gebouwd in 1878.  
De vissersboten waarmee op tonijn wordt gevist, zijn authentiek en lijken wel geschilderd met dezelfde verf die op de kade is gebruikt. 8  Het perfecte

eilandhuis

De Italiaanse zussen 
Lycia en Gaia Trapani zijn 
beiden architect. Ze runnen 
architectenbureau LYGA 
Studio. Samen renoveerden 
ze dit appartement en 
richtten ze het kleurrijk in. 
Het huis ligt op het 
Italiaanse eiland 
Favignana en wordt 
in de wintermaanden 
bewoond door eigenaren 
Michele en Mara. Tijdens 
de zomermaanden 
verhuren ze het.
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Binnenkijken • Kleur



Blush
Stijl Verf

Casablanca
Bauwerk

Coral
Pure & Original

Louis Blue
Annie Sloan

Sheherazade
Histor

Toscane
Carte Colori

De woonkamer met een op maat gemaakte slaapbank die is gemaakt van multiplex. 
De salontafel bestaat uit drie elementen, eveneens gemaakt van multiplex.

De muren van dit huis hebben verschillende tinten. Om alle ruimtes toch 
met elkaar te verbinden komen de gebruikte kleuren terug in bijvoorbeeld 
de accessoires of, zoals hier in de woonkamer, in de gestreepte stof van het 
matras op de bank en de kussens. 

Blik op de keuken vanuit de woonkamer. De spiegel en 
de rieten stoel komen van een lokale rommelmarkt. 

Door het gehele 
appartement liggen 
schitterende, 
originele 
cementtegels op de 
vloer. De kleuren op 
de tegels waren de 
leidraad voor de rest 
van het kleurgebruik 
in het appartement. 
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De tafel en stoelen in het eetgedeelte 
van de keuken stonden al in het huis 

voordat het hele renovatieproject 
startte. De meubels kregen wel 

een andere kleur en bovenop 
het houten tafelblad kwam een 
nieuw blad van carraramarmer.

Het keukeneiland is voorzien van inbouwkasten en werd 
afgewerkt met carraramarmer. Het biedt plaats aan een 
inductiekookplaat en een marmeren spoelbak. Lycia en Gaia 
maakten de hanglampen zelf. De kruk is van The Leftover 
Design Factory (theleftover.it).

De turquoise wandverlichting is 
op het nautische thema 
geïnspireerd. Door de 
ouderwetse, keramische 
lichtschakelaars en de zichtbare 
kabels krijgt het geheel een 
stoerder en authentiek tintje.

‘De kleuren op de muren zijn 
geïnspireerd door de tinten 

van het eiland en passen van kamer 
tot kamer harmonieus bij elkaar’
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lijken te springen of achter de deuren 
lijken weg te zwemmen. Deze prachtige 
grafische tekeningen zijn gebaseerd op 
foto’s die werden gemaakt op lokale 
markten in de omgeving. 

Marmer op tafel
Lycia en Gaia hielden de inrichting van 
het huis eenvoudig. “Het is een mix van 
gerestaureerde stukken en meubels die 
we op maat lieten maken”, legt Lycia 
uit. “De binnen- en buitenkeukens 
hebben bijvoorbeeld op maat gemaakte 
bladen en zijden van carraramarmer. 
Dat marmer hebben we ook als tafel-
blad gebruikt op de tweedehands tafels 
die we her en der kochten of in huis 
vonden.” Omdat bepaalde materialen, 
zoals marmer en multiplex, op meer 
plekken in huis terugkomen, ervaar je 
overal een gevoel van rust. Dat wordt 
nog eens onderstreept door de hoeveel-
heid natuurlijk licht die door alle ramen 
naar binnen stroomt.

Kleur en prints
“Dat zonnige kustlicht maakt alles net 
een beetje mooier”, zegt Gaia. Ze legt 
uit dat ze van een gewoon, traditioneel 
huis een perfect eilandhuis hebben 
gemaakt. “Door het gebruik van kleur 
en grafische prints is het interieur fris 
en leuk terwijl de vloeren en ramen je 
eraan herinneren waar je bent: in een 
oud gebouw in een stadje op een 
eiland, met vissersboten in de buurt.” 
Dat klopt precies. Al ben je binnen, met 
de ramen dicht, je vóélt het eilland, de 
zee, dat echte Italiaanse gevoel. Maar 
waarom zou je de ramen dicht houden? 
Zet ze open, adem in en geniet!

tijdens de verbouwing. “De originele 
cementtegelvloeren met hun levendige 
kleuren hebben we allemaal kunnen 
behouden of herstellen. Net als de 
gewelfde plafonds en de houten raam-
kozijnen aan de binnenkant.” Aan de 
buitenkant kwamen nieuwe kozijnen 
naar het originele ontwerp. “We hebben 
ze allemaal geschilderd in sprankelend 
aquamarijn. Een kleur die we in het 
hele huis terug hebben laten komen, op 
de deuren, kozijnen en plinten.”

Levensgrote vissenstaarten 
Dat de zussen iets met kleur hebben  
zie je terug in al hun projecten. Bij het 
ontwerp van dit interieur lieten ze de 
inspiratie van het eiland zelf komen. 
“Favignana staat bekend om zijn diepe, 
steeds van kleur veranderende wateren. 
Daarom hebben we de stootborden van 
de toegangstrap in verschillende tinten 
geschilderd. Op die manier bootsen we 
het zeewater rondom het eiland na, dat 
kleurt van groen naar aquamarijn tot 
en met blauw.” De kleuren op de muren 
– ook geïnspireerd door het eiland – 
passen kamer na kamer harmonieus bij 
elkaar. En er is, naast de kleuren, nog 
iets dat opvalt: de grote afbeeldingen 
van vissen die wel deels uit de muren 

Zacht zeebriesje
Michele groeide op in een omgeving 
waar velen van dromen: hij is geboren 
en getogen op het Italiaanse eiland 
Favignana, waar de zon het grootste 
deel van het jaar schijnt en de wind 
zorgt voor een aangenaam briesje. Als 
jongen woonde hij in een witgepleisterd 
huis met gebeeldhouwde bogen en 
ramen. Hij was vaak te vinden in de 
haven waar hij, net als de meeuwen, zat 
te wachten tot de vissersboten weer 
terugkwamen van zee. 
Mara is een yoga-instructeur uit 
Toscane, de streek waar zij en Michele 
na hun trouwen gingen wonen. Samen 
gingen ze heel vaak naar Micheles 
geboorte-eiland. Mara gaf er yogales, 
Michele teelde biologische producten 
op hun land. Omdat ze zo vaak naar 
Favignana trokken, besloten ze op een 
gegeven moment om er voortaan in de 
wintermaanden te gaan wonen.

Nautische elementen
Lycia en Gaia Trapani runnen samen 
architectenbureau LYGA Studio. Mara 
en Michele schakelden de zussen in 
voor de renovatie en het inrichten van  
hun woning. Lycia: “Het appartement 
is gesitueerd in een pand van begin 
twintigste eeuw.  Het zit vol met mooie, 
eigenzinnige details die prachtig passen 
bij een huis dat zo dicht bij de zee ligt. 
De nautische elementen die overal in 
huis aanwezig zijn, dragen bij aan de 
sfeer van dit eilandhuis.” 

Sprankelend aquamarijn
Lycia vertelt dat ze gelukkig veel 
authentieke details konden behouden 

Sfeerhoekje in de keuken met twee houten krukken 
van The Leftover Design Factory (theleftover.it) en een 

set gevonden roeispanen. 

De kleur van de print 
komt terug in al het 
houtwerk van het huis.

IDEE
Schilderingen van vissen tref je op zo’n beetje alle muren in het 
huis aan. De architecten gebruikten hiervoor vergrotingen van 
foto’s. Je kunt ook een kunstenaar opdracht geven om een 
tekst, tekening of schilderij op de muur te maken (bijvoorbeeld 
boesjesdecoratiewerken.nl of muurschildering-kunst.nl).

‘Je voelt in elke kamer waar je bent: in een oud gebouw in een klein 
eilandstadje met de zee en vissersboten in de buurt’

Handgemaakte Portugese cementtegels € 86,50 per m2 (designtegels.nl) • Stoel € 72,50 (rawmaterials.eu) • Vaas € 39,50 (maisonnl.com) • Spiegel € 52,50 (bertha010.nl)
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De bedden in het appartement zijn 
op maat gemaakt en hebben onder 
het matras veel opbergruimte. 

De bedden en banken in dit huis  
zijn allemaal gemaakt van multiplex, 
materiaal dat tegen een stootje kan.  

In niet al te grote ruimtes zorgt dit 
eenduidige materiaalgebruik voor rust.

IDEE
Verschillende grafische patronen gaan prima samen, vooral als 
je dezelfde kleuren terug laat komen. Het rood en groen van 
de tegelvloer komen terug in het bedtextiel en de kozijnen. 
De lavendelblauwe muren en het blauwe tafeltje passen hier 
prima bij en zijn een knipoog naar de natuur op Favignana.

De stootborden van de trap naar het appartement zijn geschilderd in verschillende blauw- en groentinten, als knipoog naar de zee. 
Het hemelbed, het nachtkastje en de kledingkast in de slaapkamer zijn gemaakt van watervast multiplex. Een oude werktafel werd 

gerestaureerd en blauw geverfd. Op het tafelblad is een plaat koel carraramarmer bevestigd. Erop staat een oude Olivetti typmachine.
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De bijzondere getrapte muur zit van oorsprong al bij het huis. Het is de binnenmuur van de toegangstrap die als het ware de treden volgt. 

De muren van de badkamer zijn afgewerkt met betonciré 
waardoor ze wel gebeeldhouwd lijken. Alles is gestuukt in een 

prachtige zeegroene tint. 

De architecten hebben de 
badkamer een industrieel 
accent gegeven door gebruik te 
maken van simpele maar stoere 
pijpleidingen en kranen. 

IDEE
Zichtbare leidingen? Ja! Ze maken de industriële look helemaal 
af. Warmte kun je toevoegen door kleur te gebruiken. Of met 
houten details, zoals deze nautisch geïnspireerde handdoek-
haken van osculati.com, een ronde spiegel, een oud kastje of 
hang lekker zachte handdoeken op.
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Het terras heeft een L-vormige 
bank van metselwerk. De bank 
wordt comfortabeler door het 

gebruik van zachte kussens. Het 
zitgedeelte van het terras is 

overdekt met een tentdoek. Op de 
vloer liggen gerestaureerde tegels 

in een schaakbordpatroon.

De tweede keuken van het huis leidt naar 
het terras. De keukenkasten zijn van 

multiplex en het blad is, net als dat in de 
hoofdkeuken, gemaakt van carrara-

marmer. De hangende lampen zijn 
ontworpen door de architecten. 

Houd bij het kopen of maken van 
buitenkussens in gedachten dat het 

draait om de kwaliteit van de stof. Kies 
voor stevige, simpele stoffen en kussens 

in plaats van weelderige stoffen met veel 
details. Houd er rekening mee dat het 

materiaal stevig en wasbaar is en dat het 
tegen een stootje en fel zonlicht kan.

Pareltje
Favignana is een van de eilandjes ten westen van Sicilië. 
Het was vroeger met het vasteland van Sicilië 
verbonden. Met het stijgen van de zeespiegel is het 
eilandje afgezonderd geraakt, wat het nu tot een 
idyllische locatie maakt. Favignana staat ook bekend als 
de parel van Sicilië. Het eiland ademt authenticiteit, 
heeft schitterende stranden en rotsachtige baaien met 
helder, azuurblauw water. Dit kleurrijke appartement op 
Favignana is in de zomermaanden te huur. 
Kijk op: https://www.airbnb.nl/rooms/28943390

Het dessin van de vis 
is gebaseerd op een 
vergroting van een 
foto die is gemaakt op 
de markt in Palermo.
Zelf iets op de muur 
schilderen? Kijk in 
je vakantiefoto’s 
voor inspiratie. 
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