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Wout
Wessemius
is in de
wolken

’’Mijn wolk
hing nog
nooit zo

hoog

REPORTAGE
WOLKENLAMP

3 Kunstenaar maakt hang-
lamp van zes meter lengte
voor wolkenkrabber Dubai
3 Ontwerp wolkenlamp
groot succes

Beeldend kunstenaar

Door Menno Hoexum
Groningen Beeldend kunstenaar

Wout Wessemius is in de wolken.

Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk

omdat hij momenteel werkt aan

een kunstzinnige, zes meter lange

wolk die als lamp naar een pent-

house in Dubai gaat. Figuurlijk is

hij in dewolken omdat de opdracht

hem geen windeieren legt. "Een

fantastische opdracht. Kleinere

modellen heb ik al gemaakt en die

zijn wereldwijd verkocht.”

De kunstenaar die zijn werk ex-

poseert en verkoopt in de Ooster-

straat in Groningen boekte ander-

half jaar geleden zijn eerste grote

successen met de lamp die hij de

Franse naam Le Nuage meegaf.

"Een paar weken geleden opende

ik mijn mailbox en zag het verzoek

van een superrijke Indiër die inDu-

bai een penthouse heeft. Hij wilde

een lamp van zes meter boven de

tafel in zijn eetzaal."

Het penthouse, waarin de ver-

lichtewolk vanWessemius komt te

hangen, bevindt zich in het com-

plex 23Marina op 395meter hoog-

te. "De opdrachtgever heeft een foto

van de eetzaal gestuurd. Door de

glazen wand zie ik buiten de wol-

ken langstrekken.Nognooit eerder

hing een wolk van mij zo hoog",

zegt de kunstenaar lachend.

Zijn verzoek om een voorschot

over te maken kreeg hij per keren-

de post beantwoord.Het geld stond

enkele minuten later op zijn reke-

ning. Wessemius denkt de wolk

begin volgende week af te hebben.

"Hij bestaat uit drie delen. Ik maak

drie kisten en dan kan het trans-

port via Rotterdam per schip naar

Dubai beginnen." De gedachte dat

de superrijke opdrachtgever wel

even een vliegtuig naar Eelde kon

sturen om zijn hanglamp op te ha-

len, heeft Wessemius laten varen.

"Toch een beetje duur."

De lamp is gemaakt van roestvrij

staaldraad en vervolgens gemodel-

leerd met polyester. De buitenlaag

bestaat uit brandvrije, polyester

watten. In het binnenwerk hangen

acht lampen van 23 watt elk.

Wessemius verheugt zich nu al

op de reis naar de Verenigde Arabi-

sche Emiraten. Zodra de drie kisten

in het penthouse zijn gearriveerd

begint hijmet demontage en de af-

ronding. Over de prijs die met de

opdracht is gemoeid laatWessemi-

us zich om privacyredenen niet uit.

In zijn showroom in de binnenstad

van Groningen heeft hij zijn klein-

stemodellen hangen voor 275 euro.

@ menno.hoexum@dvhn.nl

¬ Wout Wes-

semius werkt

dagelijks aan

de wolk van

zes meter voor

een penthouse

in Dubai.
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