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Produktbeskrivelse
Lampeserien Column Lights er inspireret af romerrigets
søjlemonumenter og brugen af beton. Produktionen tager
udgangspunkt i støbeprocessen som klassisk disciplin
og udarbejdelsen af støbeforme.
Lampernes cylindriske base er støbt i beton og fungerer
som afskærmning for lampens lysspredning. Som en
harmonisk kontrast til betonen, hviler i basens hulrum,
en højpoleret stålskive, der bærer selve lyskilden/installationen, der i tændt funktion oplyser betonen som
materiale og dets unikke overfladekvaliteter.
Ambitionen med dette projekt, har været at skabe
belysningsobjekter, som dyrker en volumen og materialebrug, der skubber til grænsen mellem lampen som
skulptur og som funktionsobjekt.
Lamperne er på en side betoneksperimenter, der står
tilbage som skulpturelle søjlefragmenter, men også funktionsobjekter, der spreder lyset i rummet i en fortrinsvis
opadgående retning.
Ved afformningen af lamperne, efterbehandles betonen med voks og efterpoleres. Hver støbning tager sig
forskelligt ud i overflade, teksturen og patineringen giver
Column Light sit eget særpræg og en editionel karakter.
Projektet blev vist første gang ved Kinfolk i forbindelse
med den københavnske design biennale Reform, 2016.
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Produktspecifikation
Projekt ‘Column Lights’
Designer Mathias Weber
År 2016
Materiale Stål, beton,
leveres som standard med 2,5 m ledning, E27 fatning og Phillips hallogen pære, par 30s 75 watt.
Dimensioner Ø. 15 cm x H. 60 / 118 cm
Produktion selv initeret

(Tall version) 7.800,00 dkkr. inkl. moms
(Medium version) 6.400,00 dkkr. inkl. moms
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Mathias Weber Studio

Mathias Weber er uddannet møbeldesigner fra
Kunstakademiets Designskole i København. Han
arbejder i grænselandet mellem kunst og design, to
beslægtede fagligheder. Hans tilgang er præget af
et analogt arbejdsgreb, der styrer mod en minimalistisk og stram formgivning.

”Jeg arbejder med målet om at skabe designs, der,

udover deres funktion, fungerer som nydelsesobjekter, der vækker en nysgerrighed hos brugeren, som
giver lyst til at røre ved og udforske designet.
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