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Minimalist met een
decoratieve ziel

William Brand was als kind al
gefascineerd door licht. Zijn
eerste lamp soldeerde hij in elkaar
toen hij nog maar een jaar of tien
oud was. “Het was een bijzonder
object van koperen centen, dat een
heel mooie schaduw op de wand
gaf ”, mijmert hij.Vandaag de dag
creëert hij designverlichting en
lichtsculpturen voor de nationale
en internationale hospitality
industry en een particuliere
clientèle. “Er is best wat lef nodig
om mijn lampen toe te passen.”

Lichtontwerper William Brand
van Brand van Egmond

William begon zijn carrière als architect,
maar ging vrij vlot over op productdesign.
Hij wilde identiteit geven aan een ruimte, er
emotie in brengen. Dat deed hij een poosje
als rechterhand van Jan des Bouvrie. William
creëerde meubelen en behang, maar ook
kleden en haarden. “Ik ontdekte dat ik een
makkelijke hand van ontwerpen heb en ben
zelf verlichting gaan creëren.” De lampen
van William ogen decoratief. Toch is hij naar
eigen zeggen iemand van ‘less is more’.
“Het draait allemaal om doseren en een
balans zoeken in een interieur. Een lamp
moet een meerwaarde zijn en daarbij is
‘één en één is twee’ niet goed genoeg.
Het moet drie zijn. Ik wil een pièce de
résistance creëren, een object dat de
identiteit van een huis bepaalt.”
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n Links: Collectie Kelp Element

Kers op de taart
In de showroom van Brand van Egmond
hangen meerdere ‘pièce de résistances’.
Wie er rondloopt, waant zich in een galerie.
Het is er ruimtelijk en wit met de creaties van
William als kunstobjecten. “Ik zeg altijd dat ik
de kers op de taart mag zetten.

Mijn favoriete taart is zoals ik mijn gebouw hier
heb ontworpen: plain, strak en weinig details.
We hebben hier alleen veel kersen, dus ze
beconcurreren elkaar een beetje”, vertelt
William lachend. Gedurende zijn loopbaan
heeft William elk jaar een nieuwe collectie
uitgebracht. Inmiddels zijn er dat meer dan
dertig. Van een aantal neemt hij binnenkort
afscheid. “Mijn lampen zijn tijdloos, maar op
een gegeven moment kom ik op een punt dat
ik denk: dat ben ik niet meer.”
Speelse zoektocht
Zijn manier van ontwerpen omschrijft William
als ‘uitzonderlijk’. “In tegenstelling tot andere
designers werk ik meer als een beeldhouwer
of een kunstschilder.” Wijzend naar de lamp
boven tafel die hij voor Louis Vuitton-winkels
ontwierp: “Zo’n lamp bedenk je niet, zoiets
ontstaat. Ik begin met een schets en ga
daarna de werkplaats in. Daar maak ik uit de
losse pols een dummy, die ik ook wel ‘schets
in de ruimte’ noem. Ik loop om de sculptuur
heen, verander en verbeter het en bekijk het
van alle kanten. Soms laat ik het even rusten
om er later nog eens naar te kijken.

27.

EXCLUSIEF

EXCLUSIEF

Dit proces duurt net zo lang tot ik tevreden
ben. Zoals een kunstschilder een schilderij
maakt, zo maak ik een lamp: het eindresultaat
is onzeker, het is een speelse zoektocht.”
Wie door de showroom van Brand van
Egmond loopt, vraag zich wellicht af hoe één
persoon deze creaties kan bedenken. Toch is
er volgens William een terugkerend thema:
georganiseerde chaos. “Je ziet het ook in
de natuur. Takken, bladeren, gras… het is
chaos in harmonie. Daarom ontwerp ik met
mijn handen en niet alleen met mijn hoofd.
Dingen moeten groeien en ontstaan en met
chaos roep ik een spanningsveld op. Zonder
chaos vind ik het vaak een beetje saai”,
vertelt hij met een glimlach.

n William Brand

‘Ik wil een pièce de
résistance creëren
dat de identiteit van
een huis bepaalt’
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n Boven: Showroom
Brand van Egmond

n Geheel links:
Collectie Fractal Cloud

n Boven: Collectie Ersa

n Links: Collectie La Vie en Rose
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‘Het maken van
een lichtsculptuur
is een speelse
zoektocht’
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Glimlach van herkenning
Tijdens Williams ontwerpproces is het effect
van licht ontzettend belangrijk. “Wat voor
sparkle en wat voor schaduw geeft het?
Vanaf het begin ben ik bezig met hoe de
spanning in beeld en reflectie binnen de
sculptuur is verdeeld. Kijken naar een kaars
geeft een heel andere emotie dan kijken naar
het blauwe licht van een aquarium. Licht is
het belangrijkste element van die emotie.
Als iemand de lichtschakelaar omzet, moet
hij gelukkig worden. Verlichting moet goed
voelen.” In zijn ontwerpen prikkelt William
ook graag iemands nieuwsgierigheid.
“Als mensen vijf seconden langer kijken,
ontstaat vaak een ‘aha-belevenis’. Mensen
voelen zich comfortabel als ze iets herkennen
en ik zie graag die glimlach van herkenning
op een gezicht. Ik maak dan ook regelmatig
gebruik van archetypen. Die zijn beklijft in
onze hersenen en voor iedereen herkenbaar.”

n Rechts: Collectie Linea

n Links: Collectie Galaxy

n Linksonder: Collectie Ersa
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wordt ’s ochtends wakker van de zon die
erop schijnt. Je opent de rits en ligt met je
neus op met dauw bedekt gras. Een magisch
gevoel. Helemaal als de zonnestralen op
de dauwdruppels terechtkomen. Dat geeft
zo’n boost van energie. Dat is mijn inspiratie
geweest voor deze lampen”, vertelt hij
bevlogen. “Het verhaal en de gelaagdheden
maken kunst interessant. Ik kan uitstekend een
esthetisch verantwoord product ontwerpen,
maar dat is doodsaai. Ik vind het leuk om het
spanningsveld op te zoeken en dan aan de
goede kant van de lijn te blijven. Er is best wat
lef nodig om mijn lampen toe te passen.
De meeste mensen die voor mijn lampen
kiezen, zijn out of the box-denkers. Zij gaan
niet mee in de mainstream en zijn goed in hun
vak omdat ze eigenzinnig denken.”
Ontwerp met een verhaal
Elke Brand van Egmond-lichtsculptuur heeft
een eigen inspiratieverhaal. “Ik vind het
belangrijk dat er in mijn product een verhaal
zit. Een stukje storytelling.” Als voorbeeld
haalt hij de lampen uit de Ersa-collectie aan
(Ersa is de Griekse godin van ochtenddauw,
red-). “Stel je voor: je ligt in een tentje en

n Geheel boven: Werkplaats
Brand van Egmond
n Boven: Collectie Hollywood

n Links: Collectie Louise
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