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INTERVIEW I Tekst: Christophe Lambert

     Mai Waelkens 
laat het licht verhalen vertellen...

Vrijdagochtend, een paar minuten 

over negen. Eindelijk kom ik aan 

de Visserij toe. 

Ook nu al, in het Gent van voor het 

grote mobiliteitsplan, is het 

moeilijk circuleren in de 

binnenstad. Werken zorgen ervoor 

dat ik een hele lus moet maken 

om via het St.Annaplein mijn

 bestemming te kunnen bereiken. 
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Koning winter heeft blijkbaar al zijn con-
clusies getrokken. Hij moet ongetwij-
feld zijn koffers gepakt hebben want het 
is een milde 12 graden deze ochtend. 
Terwijl het in januari toch stenen uit de 
grond zou moeten vriezen? Zijn er dan 
geen zekerheden meer? Toch wel. Ik 
weet bv. dat ik deze voormiddag een heel 
aangenaam en interessant gesprek ga 
hebben met een jonge vrouw die fantas-
tisch mooie objecten maakt. 

Mai Waelkens is binnenhuisarchitecte 
en daarnaast ontwerpt zij ook design-
objecten, vooral lampen dan,  die volle-
dig met de hand worden geproduceerd. 
Sinds kort heeft ze ook het HIB-label 
gekregen. Een hele goede reden dus om 
haar vandaag te gaan opzoeken.
Ik bel aan en word uitgenodigd om in een 
lift plaats te nemen die mij, zonder dat 
ik ook maar een knopje moet aanraken, 
naar boven stuurt. Wanneer de liftdeur 
opengaat, staat Mai mij op te wachten. 

De loft waar ik binnenstap baadt in een 
zee van licht dat zich gulzig langs alle 
kanten binnenlaat. De grote vensters 
alom verklaren hoe dit komt. Met een 
mooi zicht over de Gentse binnenstad en 
de binnenwateren als toemaatje.
Wanneer ik in de open ruimte van dit 
wondermooie dakappartement rondkijk, 
wordt mijn aandacht meteen getrokken 
door de vele lampen die zowel links als 
rechts in de ruimte hangen. Indrukwek-
kend en verrassend.

Promenade: Als intro op het interview 
kan dit heus wel tellen! Wat een mooie 
manier om je werk te presenteren. Ook 
de wijze waarop je ze hebt opgehangen. 
Elke lamp staat op zichzelf en toch vor-
men ze allen een geheel.

Mai: Ik heb natuurlijk het voordeel dat 
deze loft er zich ideaal toe leent om 
mijn lampen en objecten optimaal tot 
hun recht te laten komen. Het is dan 

ook mijn showroom. De hoge plafonds 
zijn een ware troef omdat ze mij de luxe 
bieden om de lampen op diverse hoog-
tes in de ruimte te laten zweven zonder 
dat dit een beklemmend gevoel geeft. Ik 
gebruik opzettelijk die term “zweven” 
omdat de lampen aan deze zijde van de 
woning  permanent in beweging lijken te 
zijn.

Promenade: Inderdaad. Ze zien er een 
beetje uit als een zwerm vogels of als 
ik eerlijk mag zijn... ze doen mij wat aan 
ufo’s denken?

Mai: Het is niet de eerste keer dat ik dat 
hoor. En ik vind het fijn dat mijn lam-
pen de fantasie van mensen blijkbaar 
aanwakkeren. De reden waarom men-
sen dat gevoel van beweging ervaren 
als ze naar de Skybeamers kijken, is 
omdat hun verhaal- dat van de lampen 
dan-  ook voortleeft in de ruimte waarin 
ze hangen. Zoals je al hebt kunnen op-
merken, zijn deze lichtobjecten niet ge-
maakt om een plaats te verlichten of in 
een zetel eronder rustig een boekje te 
lezen. Ze zullen geen keuken oplichten 
of boven een eettafel hangen met de be-
doeling elk erwtje op je bord te kunnen 
tellen. Nee, het licht dat ik wens te bren-
gen heeft niets functioneels, het is enkel 
en alleen een sfeerbrenger. Jammer dat 
het nu al daglicht is, want als het hier 
‘s avonds goed donker is, zie je het licht 
diverse contouren, lijnen en figuren trek-
ken op de muren en op de vloer. In die 
zin worden mijn lampen levende objec-
ten die in een heus lichtspel de sfeer van 
de ruimte mee gaan bepalen.
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Promenade: De vorm van je lampen is 
uniek, maar ook de materiaalkeuze is 
bijzonder.  Waar vond je de inspiratie 
om met deze specifieke materialen te 
werken?

Mai: De trigger om bij de Skybeamer met 
polyester en glasvezel te werken, is er ge-
komen toen ik de “Eames” kuipstoeltjes 
leerde kennen. Strakke maar zeer ele-
gante stoeltjes waar ik meteen gek van 
was. Gemaakt uit een licht, maar oerste-
vig materiaal. Zo sterk dat ze er zelfs bo-
ten mee maken.  
Als je initieel naar onafgewerkte polyester 
kijkt , dan kan je je moeilijk inbeelden dat 
daaruit elegante en esthetische objecten 
kunnen vervaardigd worden. Op het eer-
ste zicht oogt het materiaal te robuust, te 
vezelig en te complex om verfijnd te kun-
nen afwerken. Maar juist dat heeft mijn 
aandacht getrokken en ik vond het fasci-
nerend om de challenge aan te gaan en 
hier iets moois mee te maken. Het is een 
proces geweest met veel vallen en op-
staan!  Maanden heb ik gezwoegd. Deze 
ufo-lampen (Skybeamer 200 ) worden 
vanuit een 2 meter brede, handgemaakte 
matrijs vervaardigd.  Het komt er op aan 
om zeer precies te werken. De lagen 
moeten accuraat aangebracht worden, 
de droogtijden om de polyester te laten 
harden, gerespecteerd. En tussenin moet 
er uren geschuurd en gepolierd worden, 
bijgeschaafd en afgewerkt om tenslotte 
het geheel nog de juiste laklaag te geven. 

Ik spreek hier dan nog niet over de puur 
technische aspecten. Het inpassen van 
het licht en de bedrading. Wat ook het 
nodige denkwerk vraagt.
Het was een lange weg om te komen tot 
een eindresultaat waar ik als creatrice 
vrede mee kon nemen en die aan de 
vooropgestelde kwaliteitseisen voldeed . 
Eens het prototype klaar was en ik wist 
dat de lamp het levenslicht zou zien, heb 
ik mijn focus verlegd en ben ik op zoek 
gegaan naar de allerbeste vakmensen 
die mijn lampen handmatig konden pro-
duceren. Ik moet zeggen dat alle stiel-
mensen die ik nu rond mij heb vergaard,  
kunstenaars zijn in hun eigen vak.

Promenade: Je bent binnenhuisarchi-
tecte. En toch is je focus zich stilaan 
gaan verleggen tot lampen maken?

Mai: Let op. Op dit moment ben ik nog 
altijd “vooral” binnenhuisarchitecte. Ik 
deel mijn tijd anders in, maar leven van 
mijn eigen creaties, het zou nu nog niet 
gaan.
Na mijn studies aan het St.Lucas in 
Gent, vond ik de tijd nog niet rijp om er-
gens in een bureau te gaan werken. Ik 
wilde ervaring opdoen. Ik ben iemand 
die graag reist en die het interculturele 
als een grote inspiratiebron ervaar. Ik 
had al kunnen proeven van die uitwis-
seling van gedachtengoed toen ik op 
Erasmus was in Milaan. Nu wilde ik nog 
iets verder gaan. Ik heb in verscheidene 
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landen een tijdje verbleven,  maar ik pik 
er graag mijn periode in Zuid-Afrika uit. 
Ik leerde er Dee De Kock, een flamboy-
ante, hyperactieve binnenhuisarchitecte 
kennen. Een persoonlijkheid en icoon in 
haar land op het vlak van decoratie. Ze 
ontving mij op haar bureau en nam zich 
de moeite om mijn “boek” eens door te 
nemen. Tot mijn eigen verrassing was ze 
wildenthousiast en vooral onder de in-
druk van de tekeningen van de lampen 
die ik ooit droomde te maken. Toeval 
wilde dat zij ook net op het punt stond 
een hele verlichtingslijn te lanceren en 
zij vroeg mij of ik interesse had die lijn 
voor haar uit te tekenen. Wat dacht je? 
Die periode in Zuid-Afrika was voor mij 
de bevestiging dat ik moest trachten 
mijn droom te realiseren. Toen ik in Bel-
gië terugkwam, was ik vastberaden er 
volop voor te gaan...

Promenade:  Na een tijdje kon je uitein-
delijk 5 eigen creaties voorstellen?

Mai: Inderdaad. Het was een kleine voor-
stelling. Met maar een handvol gasten. 
Toch was het een sleutelmoment. Ik 
kreeg immers een uitnodiging om in 
Knokke te exposeren. En terwijl ik daar 
braafjes op mijn stoel wat op de laptop 
zat te werken, kreeg ik op een dag het 
idee om mijn enkele creaties door te 
sturen naar de organisatie van “Design 
Junction” in Londen, één van  “de”  beur-
zen voor design in de wereld. Ik wilde er 
dat jaar zelf graag als bezoeker heen-
gaan. Tot mijn grote verbijstering, kreeg 
ik twee dagen later een mail terug. Ik 
kon mijn ogen niet geloven. “Dear Miss 
Mai, we love your work and would like to 
invite you to be part of Design Junction 
this year....” Alles gebeurt onder cura-
tele. Ik had net genoeg tijd om met mijn 
partner en mijn zus alle prototypes in 
ons camionetje te laden en naar Londen 
af te zakken. Twee dagen later stond ik 
daar als “groentje” tussen Artemide en 
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Fontana Arte, twee monumenten. De 
grote Tom Dixon kwam de dag erop onze 
kleine stand bezoeken en noemde mijn 
werk “vernieuwend”. Ik werd zo rood als 
een overrijpe appel. Die dag is Mai Wael-
kens voor de tweede keer geboren...

Promenade: Schitterend verhaal. Van-
waar die passie voor licht?

Mai: Ik kan moeilijk uitleggen waarom 
licht mij zou boeit. Ik ben er wel van 
overtuigd dat licht een cruciale invloed 
heeft in het leven van ieder mens. Licht 
heeft vele gezichten. In alle culturen is 
de beleving van licht anders ingevuld. 
Ik denk nu even aan het boeddhistische 
Birma. De hele mystieke sfeer die hangt 
in dit land wordt grotendeels bepaald 
door de manier hoe in het dagelijks le-
ven licht wordt gebruikt. Of denk maar 
even aan het lichtfestival in India. Hoe 
steden een totaal andere dimensie gaan 
krijgen wanneer ze opgelicht worden 
door duizenden kleine lichtjes. Voor mij 
is licht vooral emotie. Maar licht kan ook 
voor rust of juist  onrust zorgen. Licht in 

zijn puurste vorm wordt verondersteld 
klaarheid te brengen. Maar licht kan 
ook een rode loper zijn tot meditatie of 
nieuwsgierigheid opwekken. Licht is een 
fenomeen van tegenpolen. Van kurkdro-
ge functionaliteit tot de warmste poëzie. 
Het doet mij altijd denken aan die plotse, 
mystieke lichtstraal in een donkere kerk. 
Het stof dat dwarrelt in een tijdelijke 
lichtbundel... Prachtig. Licht is voor mij 
een privilegie. Een kans om me zelf ar-
tistiek te kunnen uitdrukken.

We verlaten de knusse zetel onder de 
zwerm “ufo-lampen” en begeven ons 
naar de andere kant van de loft. Boven 
de werktafel hangt de Grid...

Promenade: Wat een krachtige lamp. 
Het is alsof hij tegelijkertijd koud en 
warm aanvoelt?

Mai: Raar dat je dit zegt. De Grid roept 
voor mij inderdaad ook een bepaalde 
vorm van dualiteit op. Initieel oogt ze 
hard, maar als je ze aanraakt en van 
dichterbij bekijkt, geeft ze een warm en 

zacht gevoel. Ze oogt bruut en log, maar 
in werkelijkheid is ze vederlicht en te-
der. Ze voelt broos aan, maar in se is ze 
oersterk en, eens het materiaal gehard, 
is ze niet meer stuk te krijgen. En dan... 
wanneer de duisternis is ingetreden, 
vertelt ze je duizenden verhalen. 
Dan is ze niet meer te houden en danst 
het licht vreugdevol door de ruimte. 
Als in een sprookje van duizend en één 
nachten...

Promenade: Je hebt nu het HIB -label 
gekregen. Wat betekent dit voor jou?

Mai: Het is vooral een bevestiging, een 
ode ook aan het vakmanschap in het 
algemeen. Soms is het een turbulent 
proces om handgemaakte objecten te 
kunnen afleveren. Het HIB-label kan 
daarom gezien worden als een extra 
verzekering, een soort van credibiliteit-
slabel dat de klant gerust kan stellen. 
In mijn specifiek geval spreken we toch 
over een niche-markt, met prijzen die 
net iets hoger liggen.  
Het label geeft de garantie dat wat men 
koopt ook top is. Voor mij is het een ex-
tra stimulans om nooit compromissen 
te moeten maken op het vlak van kwa-
liteitsnormen en materiaalkeuze. Met 
twee nieuwe lampen, voor wie de wieg 
bijna klaar staat, is dat een leuk vooruit-
zicht.... 

Promenade: Liggend onder een van je 
feeërieke lampen. Waar droom je dan 
van?

Mai: Mijn droom is heel eenvoudig. Ik wil 
verder mooie objecten mogen maken. 
Perfecte “imperfecte” lampen! Perfect 
omdat ze gemaakt zijn met de beste ma-
terialen en technieken. Imperfect omdat 
ze handgemaakt blijven en elk exem-
plaar uniek is... •


