
Japansk æstetik og design- og håndværkstradition taler til mange danske 
hjerter. Et af de hjerter, der banker ekstra hårdt for den japanske forståelse for  

form, materialer og natur, er danske Mikkel Zebitz’. Han står bag designbrandet  
Motarasu, og sammen med den japanske designer og kunsthåndværker  
Tani Toshiyuki præsenterer han danskerne for en helt særlig kollektion af  

håndlavede og sansemættede bambuslamper, der indkapsler lys og skygge  
og blotter nerven i japansk håndværkstradition.
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HOKORE-LYSEKRONEN filtrerer lyset på en varm måde og sender samtidig sit 
skyggespil ud i rummet. TANI TOSHIYUKI ARBEJDER HER med sin store pendant 
Hokore – et komplekst kunstværk, hvor lys og skygge brydes. Lampen er håndlavet,  
og der er anvendt næsten tusind bambusstrimler efter den traditionelle takesensuji- 
metode, som ellers anvendes i fremstillingen af insektbure og rispapirlanterner.  
RON PENDANT er designet af Tani Toshiyuki, der har kombineret de fineste  
bambustråde med det traditionelle japanske rispapir. Lampen kan vende både  
op og ned. Idéen har været at opnå visuel blødhed ved hjælp af rette linjer. 

Han sidder med sit værktøj og sine bambusstrimler højt hævet i et lille, 

varmt showroom i centrum af København under forårets designuge. Han 

udstråler beskedenhed og råstyrke, da han rækker ud i en japansk hilsen 

og undskyldende forklarer, at muskelknuderne på siden af de stærke  

hænder skyldes det anstrengende arbejde med at få de lange bambus- 

fibre til at føje sig. Designeren og kunsthåndværkeren Tani Toshiyuki er på 

Mikkel Zebitz’ foranledning rejst fra den anden side af kloden for i løbet af 

nogle hektiske messedage i den danske hovedstad at fremvise sin hånd-

værksmæssige snilde og nogle af de smukke lampeskærme, der er  

resultatet af flere ugers arbejde med den japanske bambus.

Tani taler udelukkende japansk, men hans arbejde taler i høj grad for sig 

selv. Det er poesi i fast form, det er lys, naturlige materialer og smukt hånd-

værk. De uddybende spørgsmål, der melder sig undervejs, bliver besvaret 

med en tolks mellemkomst, og her forklarer Tani, at det tager en bambus-

mester ti år at blive dygtig nok til at kunne fremstille lamper. Tani, der er 

uddannet designer fra Kobe Design University, startede egentlig med at 

tegne og fremstille møbler, men blev tit skuffet, når de selvsamme møbler 

ude hos kunderne kom til at stå i et dårligt, skingert lys. Det tændte en gnist, 

der fik ham til at gå ned ad en ny vej i håb om at ændre kulturen bag lyset og 

samtidig vitalisere den gamle tradition med at arbejde med bambus. 

Materialets naturlige tekstur, farver og potentiale for at patinere smukt 

spillede en væsentlig rolle for, at valget faldt på bambus.

– Den bambus, som bruges i Takesensuji Zaiku Bamboo Ware, får en 

meget flot patinering med tiden, det vil sige en ravfarvet kulør, som giver 

dybde til materialet. Patineringen afspejler brugerens forhold til møblet 

eller lampen, og hvert produkt patinerer forskelligt. Det bliver over tid en 

uvurderlig merværdi, forklarer Tani.

Med afsæt i et af de mest traditionelle japanske håndværk skaber Tani et 

moderne og tidssvarende design, som taler ind i en aktuel dagsorden, hvor 

der er fokus på autenticitet, klima, natur og respekt for håndlavede ting.

– Jeg lægger vægt på legen med formen og udtrykket, samtidig med at 

jeg bidrager til at bevare et ædelt håndværk. Det, der kendetegner et  

traditionelt håndværk, er netop den kontinuerlige fremgangsmåde, som 

gentages i flere generationer. Desværre er der meget håndværk, som ikke 

længere passer ind i vores moderne liv, og derfor forsvinder det, fortæller 

Tani, der er af den overbevisning, at traditionelt japansk håndværk stadig 

kan begejstre verden.

– Med mine værker ønsker jeg at fremhæve traditionel formgivning, 

som passer til det moderne liv. 

Og der er noget, der tyder på, at Tanis mission bliver godt modtaget i 

Danmark, for den lampekollektion, som hans danske forbindelse, Mikkel 

Zebitz, sælger via sit brand, Motarasu, er blevet populær.

Motarasu, der blev etableret i 2019, har specialiseret sig i at forene 

dansk og japansk design, og Mikkel Zebitz fornemmer en stigende  

interesse for netop den kobling. Selv har han altid været fascineret af  

solens rige og den særlige bevidsthed, der hersker derude.

– For mig har det bl.a. været japanernes fine livssyn og tilknytning til natu-

ren, som afspejles i deres design og æstetik, der har virket inspirerende, 

forklarer Mikkel Zebitz.

Både Japan og Danmark har historisk haft begrænset adgang til natur-

materialer, og det har medvirket til en fælles enkelhed i design og hånd-

værk, mener Mikkel Zebitz, der stiftede bekendtskab med Tani igennem 

Yuko – en god ven og herboende japaner.

– Det er Yukos fortjeneste, at vi blev introduceret. Faktisk startede vi 

samarbejdet op under coronanedlukningen, via online møder, hvilket var 

ret grænseoverskridende for Tani. Vi mødte først hinanden fysisk, da han 

gæstede 3daysofdesign i København i juni i år, fortæller Mikkel Zebitz, der 

længe har været fascineret af Tanis lamper, som hver tager fire-fem uger 

at fremstille. Dertil skal lægges de mange forskellige og tidskrævende  

processer med forarbejdning af den rå bambus.

– Lamperne udstråler en varme og ligner med deres fine detaljeringsgrad 

og unikke håndværk ikke noget, jeg tidligere har set, siger Mikkel Zebitz, der 

har kastet alle kræfter ind på kulturudveksling af den fine slags.  


