
Koperen buitenlamp
met struikvorm
Buitenlampen zijn er te kust en te keur.

Gewone tenminste. Mensen die iets

exclusievers zoeken, staan voor een

lastiger opgave. Vormgevers en

kunstenaars kunnen soms helpen.

Zoals vrije vormgever Wout Wessemius

(54) uit Groningen, die op

ambachtelijke wijze onder meer

buitenlampen maakt. Hij heeft net

twee nieuwe modellen ontworpen. Op

bestelling levert hij ze in een beperkte

oplage.

Z
ijn meest recente buitenlamp, de Horten,
heeft vrije vormgever Wout Wessemius
boven de deur van zijn showroom aan
het Schuitendiep gehangen. De licht-

bron is gemaakt van ’maagdelijk roodkoper’, dat
van een laag blanke lak is voorzien om een groene
verkleuring te voorkomen, vertelt de ontwerper.
”Ik heb gekozen voor een struikidee, voor een or-
ganische vormgeving”, zegt Wessemius over
wiens werk op het ogenblik tot ver over de lands-
grenzen wordt geschreven in allerlei glossy’s.

De lamp boven zijn voordeur telt zeven ’bollen’,
maar Wessemius maakt de Horten desgewenst
ook met drie, zeven of veel meer bollen. ”De prijs
is net zoals bij ijsjes afhankelijk van het aantal
bolletjes”, grapt de vormgever. ”Ik heb nu een op-
dracht voor een Horten met vijf bollen, die 1250
euro kost. Deze buitenlamp hangt straks aan een
gevel in Beilen.”

De Horten is geschikt voor halogeenlampen van
10 of 5 watt, stelt Wessemius: ”Deze buitenlamp
heb je voor de sfeer en als verfraaiing, maar is niet
geschikt om er de krant bij te lezen.” Binnenkort
begint hij een winkel in de Oude Ebbingestraat. In
die zaak wil de vormgever een heel grote Horten –
met een doorsnee tot anderhalve meter – als blik-
vanger.

Al wat langer bekend is de wilde buitenlamp die
Wessemius voor Groninger restaurant De Ape-
dans maakte (’Apie’). Bovendien vervaardigde hij
in het verleden desgewenst ook een ’molshoop’
met halogeenverlichting. Van twee maanden ge-
leden dateert de Lantern. Dat is een 2,5 meter hoge
buitenlantaarn van lood.

Bovenin kunnen halogeenlampen van 5 tot 50
watt worden geı̈nstalleerd. Ze schijnen tegen een
kap van lood, die van binnen is bekleed met rood
graniet. Wessemius: ”Daardoor krijgt het licht
een terracotta-uitstraling en schijnt het heel dif-
fuus en zacht naar beneden.” De vormgever is zo
tevreden over de Lantern, dat hij er al drie bij zijn
huisje in Friesland heeft geplaatst. De lamp zorgt
volgens hem voor sfeerverlichting in de tuin. De
prijs van de Lantern ligt rond de 1750 euro.

Wie nog meer sfeer – en warmte – in de tuin wil,
kan de Groninger ook opdracht geven voor het
maken van een bijzondere tuinhaard: de Iron Mai-
den. Hoofdbestanddeel van het gevaarte is een 2,5
meter lange pijp van 8 millimeter dik staal.

Zie voor meer informatie www.wessemius.nl. De vrije
vormgever is ook telefonisch te bereiken: 050-3121103 of
06-51082613.
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