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Beeldzuil met documentairefoto’s: foto’s, vergrootglazen 

en spaarlampen vormen tezamen een indrukwekkend kunstobject. 

Aangekocht door het Joods Historisch Museum, Amsterdam.

Image statue with documentary photos: photos, magnifying glasses 

and energy saving light bulbs form an imposing art object. 

Acquisition Jewish Historical Museum, Amsterdam.

Deze brochure geeft u een sfeerimpressie van de lampencollectie 

van Prior International. Het is een collectie die uitmunt in veelzijdig-

heid en alle facetten van lichtdesign aan bod laat komen. 

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar 

www.priorinternational.com. Ook kunt u Pauline Prior bellen voor 

een persoonlijke toelichting of voor het maken van een afspraak.

This brochure will give you an impression of the lighting collection of 

Prior International. This collection is many-sided and illuminates all 

the facets of light design. For more information please visit 

www.priorinternational.com. You can also contact Pauline Prior 

directly for a personal introduction to her work or to arrange a 

meeting.



duisternis
darkness

Perspective
on Horses

Gehaakt paardenstaartenhaar 
van IJslandse paarden

in 100 perspektief doosjes. 
Objecten die, aan- of uitgeschakeld, 

de ruimte luister bijzetten.

Crocheted horsehair 
from Icelandic horses 

in 100 perspective boxes.
Objects which, when switched on or of, 

add lustre to any room.

De lampen van Prior International spelen met licht, beelden 

en perspectief. Ze gaan als het ware aan de haal met deze 

themas en bezitten als geen ander het vermogen om te spe-

len met deze wetenschap. Dat is geen wonder als je weet 

dat professioneel fotografe Pauline Prior aan de wieg stond 

van de Prior Highlights lampencollectie. Immers, wie zou 

beter de mystieke kracht van licht kunnen doorgronden dan 

een fotograaf? Voeg daar een talent voor design aan toe en 

het resultaat is een originele en overtuigende collectie.

The lamps of Prior International play with light, images and 

perspective. They depart from these themes and seem to 

have the unique capacity to play with this knowledge. 

That is not suprising when you realise that professional 

photographer Pauline Prior has been involved with the Prior 

lamp collection from the outset. After all, who is beter poised 

to understand the mystical power of light than a photo-

grapher? Add to that a talent for design and the result is an 

original and convincing collection.





woest
without form
Led Light Princess

Gebruikt glas, led lampen en 23 karaats

goud zijn de ingrediënten voor een speelse 

variatie op de kroonluchter.

Used glass, led light and 23 carat gold are 

the ingredients for a playful variation 

on the chandelier.

Uniek voor de Prior Highlights lampencollectie is het spanningsveld tussen ‘koele’ lampen als spaarlampen en led lam-

pen en ‘warme’ uitwerkingen met bladgoud, ambachtelijk handwerk en voluptueuze vormen. 

De lampen hebben zowel in kunstcollecties (musea) als in design (internationale niche shops) hun weg 

gevonden, maar gaan nu ook de Nederlandse markt veroveren. Het Nederlandse handwerk, de persoonlijke collecties 

en de sympathieke prijs geven de schitterende lampen een unieke meerwaarde.

Unique for the Prior Highlights  lighting collection is the tension between ‘cool’ lamps like energy saving light and LED 

lights, and ‘warm’ effects with goldleaf, artisanal handwork and voluptuous forms. 

The lamps have found their way to art collections (museums) and design podia (international niche shops) and will soon 

conquer the Dutch market. The Dutch craftmanship, personal collections and the agreeable price give the dazzling 

lamps a unique value.





ledig
void

Light Romance
Duurzame materialen, handwerk en 

inspiratie vormen de basis voor een 

nieuwe kijk op romantisch licht.

Durable materials, handwork and 

inspiration form the foundation of a 

new view on romantic light.



highlights



licht
light

Dutch Perspective
Specifieke foto’s, glas en licht versmelten tot persoonlijke objecten die, 

aan- of uitgeschakeld, de ruimte luister bijzetten.

Specific photo’s, glass and light melt together to form personal objects which, 

switched on or off, add lustre to any space.





Prikkelend of kalmerend… de unieke wanden zijn een lichtbelevenis! 

Provocative or soothing…the unique walls are an experience in light!



In een nieuw licht
De driedimensionale lichtwanden van Prior International zijn door hun originaliteit en 

functionaliteit in meerdere settings op hun plaats. Door de verwerking van bladgoud hebben 

zij een rijke, warme uitstraling, terwijl de in de lampen geïntegreerde foto’s thematisch kunnen 

worden ingezet. Hierdoor zijn de toepassingen talrijk: bedrijfspresentaties (hal, entree), informa-

tie & educatie (museum) en verstrooiing (wachtruimte). 

Er zijn nog tal van toepassingen mogelijk,in overleg met de opdrachtgever. 

In a new light
The three-dimensional light walls of Prior International are both original and functional and are 

at home in every setting. Thanks to the use of goldleaf they have a rich, warm radiance, while 

the integrated photos will support any theme. So the applications are numerous: business 

presentations (reception, foyer), information and education 

(museum), entertainment (waiting rooms).

There are many more applications possible.



puur goud
pure gold

Neem contact op met Prior International om te kijken hoe de 

Prior Highlights lampencollectie in uw bedrijfsvoering past. 

Pauline Prior laat graag haar licht schijnen over de vele mogelijkheden!

Please contact Prior International to see how the Prior Highlights lighting 

collection fits into your business environment.

Pauline Prior will be glad to shed her light on the many possibilities.

   

www.priorinternational.com





www.priorinternational.com 

Prior International
C. Krusemanstraat 18hs
1075 NL Amsterdam
the Netherlands
Phone  +31 20 61 89 051 • +31 623 04 99 34


