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Dome China
Een grote koepelvormige kroonluchter, gemaakt in het doorschi jnend bone china

porselein.

Bone china wordt vaak geassocieerd met klassiek Engels serviesgoed, maar is voor

dit project gebruikt om een l ichtobject te maken met monumentale afmetingen en

uitstral ing. Het is opgebouwd uit een groot aantal delen. De gegoten elementen

hebben handgevormde, geboetseerde model len als basis. Samengebracht vormen

ze een l icht gewelfde koepel , waarvan de delen onderl ing sterk verschi l len in

l ichtkleur en -intensiteit door variabelen als wanddikte en formaat.

De Dome China kan bestaan uit één, twee of drie ringen. De afmetingen zi jn:

1 ring | zeven elementen | doorsnede van ongeveer 90-95 cm

2 ringen | 22 elementen | doorsnede van ongeveer 1 70 cm

3 ringen | 45 elementen | doorsnede van ruim 250 cm



Dome China
bij Piet Hein Eek

materiaal : Bone China porselein, metalen frame | 1 70 cm



Dome China
Priori j Emmaus

Buitenplaats Doornburgh, Maarsen

materiaal : Bone China porselein, metalen frame | 1 70 cm



Dome China ( 1 ring versie )

bi j M I N T, London

materiaal : Bone China porselein, metalen frame | 90 cm



Dome China ( 1 ring versie)

The Frozen Fountain, Amsterdam

Bone China porcelein, metalen frame | 90 cm



Dome China ( 1 ring versie)

Compleet afgewerkt met op maat gemaakt plafondkapje en gevlochten

staalkabels .



Dome China ( 1 ring versie )

bi j M I N T, London

materiaal : Bone China porselein, metalen frame | 90 cm
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Bergontwerp | Gerard Bovenberg

Bergontwerp is de studio van kunstenaar en ontwerper Gerard

Bovenberg. Hi j maakt handgemaakte lampen en kroonluchters van

keramiek in het buitengewoon sterke en doorschi jnende 'bone china' of

'ivoorporselein'.

Deze porseleinsoort wordt vaak geassocieerd met klassiek, verfi jnd

Engels serviesgoed. Het ongeglazuurde porselein heeft echter in deze

objecten - met hun onregelmatige vorm en 'huid' – een massieve,

monumentale uitstral ing dat een intrigerende spanning creëert met de

doorschi jnende kwal iteiten van het porselein.

Elk afgietsel heeft een eigen ‘tekening’ die al leen zichtbaar wordt

wanneer de vorm van binnenuit wordt verl icht. Deze tekening bestaat

uit druipers, druppels, ingesloten luchtbel letjes, kleine gaatjes en

andere onregelmatigheden in het gestolde porselein. Bovendien

beïnvloeden de afwerking en het stookproces de uiteindel i jke vorm en

huid. Het geeft de lampen hun levendige karakter en maakt elk

exemplaar uniek.

Het l icht is aangenaam en sfeervol door het natuurl i jke materiaal .

Enkele model len hebben ook een opening voor meer gericht, direct

l icht. De lampen kunnen afzonderl i jk, maar ook in series of in groepen

worden toegepast waarbi j u iteraard de verschi l lende model len kunnen

worden gecombineerd.

Naast de diverse modellen lampen en kroonluchters is maatwerk ook

mogelijk.

Onder andere bij :

- The Frozen Fountain, Amsterdam

- M I N T Gal lery, Londen

- Gal lery Tutti Cortex, Rotterdam

- Van Tel l ingen Interieurs, Zeist





Hanglamp Porselein Medium

Handgevormde porseleinen lamp met gesloten onderzi jde.

materiaal: bone china porselein

Momenteel verktri jgbaar in drie formaten:

Large: hoogte 40 cm, diameter 30 cm

Medium: hoogte 27 cm, diameter 20 cm

Small: hoogte 15 cm, diameter 12 cm



Hanglamp Porselein Groot

Handgevormde porseleinen lamp met gesloten onderzi jde.

materiaal: bone china porselein | hoogte circa 40 cm, diameter circa 30 cm



Hanglamp Porselein Spot

Handgevormde porseleinen lamp met verdiepte opening in de onderzi jde. Geeft

prachtig gericht, maar schaduwloos l icht.

materiaal: bone china porselein | verkrijgbaar in Large, Medium en Small



Hanglamp Porselein Spot Groot

met veel tekening

Handgevormde porseleinen lamp met verdiepte opening in de onderzi jde. Geeft

prachtig gericht, maar schaduwloos l icht.

materiaal: bone china porselein | hoogte circa 40 cm, diameter circa 30 cm



Hanglamp Porselein in Cluster van drie bi j M I N T

Hangend vanuit één op maat gemaakt plafondkapje. Uiteraard zi jn de

verschi l lende formaten door elkaar te gebruiken voor een speels effect.



MINI hanglamp porselein
met de Medium hanglamp

bone china | hoogte15 cm, diameter 12 cm



Floor Lamp bone china (detai l )

bone china, beech-wood and concrete | height: 1 80 cm

Staande lamp Porselein (detai l )

materiaal : Bone China porselein, beukenhout en beton | Hoogte 1 80 cm



Staande lamp Porselein
bij M I N T Londen

materiaal : Bone China porselein, beukenhout en beton | Hoogte 1 80 cm



Tafel lamp Porselein 'Stolp '

Bone China porcelein | Momenteel in drie formaten :

hoogte 31 cm, diameter 19 cm

hoogte 25 cm, diameter 15 cm

hoogte 17 cm, diameter 10 cm



Tafel lamp Porselein 'Stolp '
ook in hanglamp versie beschikbaar

materiaal : Bone China porselein | afmetingen: circa 31 cm, diameter 1 9 cm




