
Brit Hammer heeft haar atelier

midden in Rotterdam, halverwege

twee bekende bruggen: de moderne

Erasmusbrug en de historische ‘Hef’.

Ondanks de hoogbouw die overal staat,

krijgt haar werkplek van twee kanten

overvloedig daglicht. Gelukkig maar. ‘Je

moet wel komen wanneer het nog licht

Stoere glaskunst 
van Brit Hammer

glaskunstwerken voor in de gevel. Het

ontwerp gaat uit van een enorm aantal

rechthoekige glazen mozaïeksteentjes,

gelamineerd met gehard glas. Het werk

is abstract, maar geïnspireerd door con-

densstrepen. Eén kunstwerk verbeeldt

een oranje ochtendlucht en het andere

een blauwe avondlucht. ‘Ik moest bin-

nen een vast budget blijven. Het goud -

oranje glas is heel duur. Omdat het

blauwe Tiffanyglas veel minder duur is,

past het samen gelukkig wel’, vertelt

Brit. 

Voor een particuliere opdrachtgever

ontwierp ze een glazen meubel. Om het

bij de rest van het interieur te laten pas-

sen, moest het gezandstraald worden.

Hammer: ‘Ik was wel blij dat ik een

bedrijf vond, Lamon Styling in Den

Haag, dat de gezandstraalde onderdelen

kon en wilde verlijmen. Natuurlijk zijn

de te verlijmen delen van het oppervlak

afgeplakt tijdens het zandstralen.’

Glaskunstenares Brit Hammer maakt glazen meu-

bels en aankledingen voor openbare ruimtes in

opdracht. Voor haar vrije kunstwerken gebruikt ze

een fascinerende hoeveelheid verschillende kleu-

ren en soorten glas.

is’, heeft ze gezegd, ‘want dan kun je

mijn werk het best bekijken.’ Via de

ramen komen behalve veel daglicht ook

de blikken van nieuwsgierige passanten

binnen. ‘Vaak staan mensen te kijken

wanneer ik aan het werk ben’, zegt Brit.

‘Dat hoort erbij. Mensen mogen zien

wat ik doe. Natuurlijk vind ik het goed

als mensen mijn kunst in hun huis han-

gen, maar eigenlijk wil ik dingen

maken voor plaatsen waar méér men-

sen komen.’ Hoe kwam ze eigenlijk bij

de glaskunst? ‘Ik ben opgegroeid in

Amerika. Als kind van acht jaar kwam

ik in Jamestown, de eerste stad, en daar

werd het verleden nagespeeld. De glas-

blazer die daarvan groen glas schaaltjes

maakte, vond ik prachtig. Later ben ik

onder de indruk geraakt van de lichtin-

val door glas-in-loodramen in kerken.’

Luchthaven

Voor twee vertrekhallen van een Ameri-

kaanse luchthaven ontwierp ze grote

‘Eigenlijk wil ik dingen maken voor plaatsen waar méér mensen komen.’ Mozaïeken in het atelier van Brit Hammer.
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Glassoorten

Brit Hammer praat honderduit over de

verschillende glassoorten die ze

gebruikt en manier waarop ze gemaakt

worden. Meestal is dat handmatig. Het

ondoorzichtige Byzantijns glas heeft

een golvend oppervlak met putjes van

luchtbelletjes. Tiffanyglas wordt

gemaakt door twee of meer kleuren te

smelten en te mengen. Omdat het glas

tijdens het mengen roodgloeiend is, ziet

de tafelmeester pas na afloop hoe het

resultaat is. 

Vaak gebruikt Brit verschillende soorten

glas door elkaar. ‘Wanneer je er dan

langs beweegt, verandert het voortdu-

rend. Het is heel levendig.’ Op de

mozaïeken die in haar atelier hangen,

zien we steentjes met een parelmoeref-

fect op het oppervlak. Steentjes van hel-

der glas, met een gekleurde laag op het

oppervlak, of juist aan de onderzijde.

Steentjes met 24-karaats bladgoud,

gesmolten tussen twee lagen glas. En

gegolfd helder glas, waarin je gebogen

strepen ziet, door de lichtbrekingen op

het golvende oppervlak. <

Ir. Rik Vollebregt

D I T  I S  O O K  G L A S

Voor twee vertrekhallen van een Amerikaanse luchthaven ontwierp

Brit Hammer grote glaskunstwerken voor in de gevel. Het werk is abs-

tract, maar geïnspireerd door condensstrepen.

Glazen meubel met gezandstaald glas.

Mozaïeken in het atelier van Brit Hammer.

Mozaïeken in het atelier van Brit Hammer.
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