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Toelichting op mijn werk 
 
Mijn werk is zeer gevarieerd; van een kunstwerk in de openbare ruimte tot producten die in massa 
geproduceerd worden. Het materiaalgebruik en technieken zijn divers, maar mijn voorkeur gaat uit 
naar glas. 
Ik werk al meer dan een kwart eeuw met Meesterglasblazers uit de Bohemen, en maak met hen 
‘onmogelijke ontwerpen met een ziel. 
Mijn ontwerpen zijn veelal gebaseerd op inzichtelijke fysica en mechanica en nodigen uit om te 
gebruiken. Geen afstandelijk object, maar een soort machientjes die een logisch gevolg zijn van de 
functie .,  
 
Ik zoek regelmatig samenwerking met collega-ontwerpers en verschillende organisaties. Door 
mogelijkheden en kwaliteiten van deze verschillende ‘partijen’ te combineren, komen innovatieve 
ontwerpen tot stand. 
Tijdens workshops werk ik aan uiteenlopende projecten. Samenwerken met lokale vakmensen en 
daarbij gebruik maken van de aanwezige grondstoffen en technieken is uitdagend en inspirerend. 
Hetzelfde conceptontwerp op verschillende plaatsen in de wereld laten uitvoeren levert elke keer 
een product met een eigen uitstraling en kwaliteit.  

Zijn 'onmogelijke' experimenten bezorgden menig ambachtsman hoofdbrekens. Prijswinnend, zelf 
producerend ontwerper en uitvinder Arnout Visser (1962) noemt zichzelf een 'Vorm Vinder': een 
functionele kunstenaar die de grenzen van autonome kunst, industriële vormgeving en experimentele 
wetenschap verkent. Hij verwierf al jong bekendheid: op 19-jarige leeftijd won hij een 
ontwerpwedstrijd met een ingenieuze lamp, die onmiddellijk in massaproductie werd genomen. 
Na zijn studie aan de ArtEZ in Arnhem en de Domus Academy in Milaan werd Arnout Visser 
verwelkomd bij Droog Design, met succesvolle kleine wondertjes zoals de Table Tap, Fruit on Wheels 
en Salad Sunrise. Tegenwoordig geeft hij er de voorkeur aan om terug te gaan naar de bron: 
rechtstreeks werken met ambachtslieden en glas bedrijven, van A tot Z bij het proces betrokken zijn. 
Hoewel hij ook gebruik maakt van keramiek, hout en andere materialen, is glas het ultieme materiaal 
voor hem. 'Ik voorzie een 'Glas Tijdperk': de kracht van glas is ongekend. Ik word euforisch als ik zie 
dat er na vele mislukkingen iets groots is ontstaan. Een glasblazer heeft vijftien minuten om de klus te 
klaren, en dat is hard, hard werken. Geen robot is in staat om beter te zijn dan de longen van een 
glasblazer, nog niet. Een glasblazer is een combinatie van een hart chirurg en helikopter piloot.' 
 
 
Big Mushrooms 
 
Visser's Big Mushrooms variëren in kleur, van koel tot warm, en zorgen voor een sensationele 
ervaring. De vorm is ontstaan met behulp van antieke optische mallen, waardoor interessante 
onregelmatigheden zijn ontstaan. De glazen ontwerpen kwamen tot stand door middel van intensief 
onderzoek en experimenteren in de Tsjechische Republiek. Meer specifiek: de Bohemen. Waar 
anders dan in een gebied met zo'n naam konden deze magische paddenstoelen ontstaan? De pittige 
Visser heeft zelf trekjes van een Bohémien, maar dankzij zijn kennis van de wetten van de fysica, 
houdt hij beide voeten stevig op de grond. Toch houdt hij ervan om de design wetten te tarten. De 
Mushroom Lamp is tweemaal zo groot als wat als normaal wordt beschouwd. Visser: 'Het is niet 
mogelijk, hoor ik vaak van ambachtslieden. Als je iets elke dag doet, dan ontwikkel je er een blinde 
vlek voor. Mijn uitdaging is om mezelf onder te dompelen in onderzoek en experiment om te bewijzen 
dat ze het bij het verkeerde eind hebben.' 
Elke Mushroom is uniek. De vorm van de glazen staander ontstaat louter door zwaartekracht en 
perfecte timing 


