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Der findes lamper, som giver lys. Og så findes 

der lamper, som kan mere end det. Som sætter 

en stemning, tilfører rummet glød, taler sammen 

med sine interiørnaboer – og samtidig står distinkt 

og stærkt i sig selv. Med lampen YUKI har den 

danske designer Signe Hytte i samspil med 

designvirksomheden Mazo givet liv til en lampe, 

der favner netop denne bredde – og understreger 

en kompromisløs helstøbthed, som er lige i Mazos 

ånd, siger Magnus Sangild, designer og partner 

i Mazo.

”Hos Mazo er vi fortalere for, at man ikke gemmer 

noget væk og aldrig bruger et materiale af nød, 

men altid inkorporerer det, så det bliver en del 

af fortællingen og en væsentlig del af udtrykket. 

Med YUKI-lampen mestrer Signe Hytte netop den 

øvelse og lader glasset tale i sin helhed; både 

funktionelt og æstetisk,” siger Magnus Sangild 

og uddyber: ”Nogle af de gamle møbelmestrer 

har engang sagt, at et stol skal være lige så smuk 

nedenunder som ovenpå. Vi skal kunne vende og 

dreje produktet og forstå designet i alle detaljer, 

og det kan vi med YUKI-lampen, fordi materialet, 

farverne og anvendeligheden spiller tæt sammen, 

hele vejen rundt.” 

De en 27,5 centimer høje glaslampe, der kommer 

i farverne opal-hvid, blå og oliven, lyser således 

ikke kun i skærmen, men også i foden, og bliver 

på den måde i lige så høj grad et selvstændigt 

indretningsobjekt som en kilde til lys. Hvilket 

er ganske bevidst fra designerens side. ”I min 

designproces er jeg optaget af mødet mellem 

et kunstnerisk perspektiv og en kommerciel 

forståelse, og jeg starter ofte med en skulpturel 

tilgang og arbejder derfra,” forklarer Signe Hytte 

og fremhæver en konkret detalje: ”Formen på 

lampeskærmen, hvor kurven flyder blødt fra 

toppen som et par skuldre, var noget af det første, 

der opstod, og for mig tilføjer den lille ’drejning’ 

noget ekstra. Den løfter lampen og giver en følelse 

af bevægelse til designet – og bringer noget frem 

i lampens personlighed, som jeg bare elsker.”  

En lysende snedronning med 
spinkle skuldre

Den bærer henvisninger til vinter og sne og er på én gang skrøbelig, stille 

og stærk. Og så vil lampen YUKI mere end bare at lyse. 
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Hun beskriver, hvordan hendes design altid er 

et udtryk for en følelse, en drøm eller en idé, der 

er blevet strippet til sin kerne og kun efterlader 

de væsentligste egenskaber – og hvordan det 

også gælder for YUKI. ”Yuki er det japanske ord 

for sne, og for mig rummer lampen på én gang 

noget skrøbeligt og solidt, som får tankerne hen 

på vinteren og dens sarte stemning. Ligesom 

nyfalden sne er lampen ren, stille og stærk på 

samme tid, og det monokrome glas fremhæver 

formen og materialet på en nærmest poetisk 

facon,” reflekterer Signe Hytte.

Designeren bliver et øjeblik ved materialet, for 

det er ikke tilfældigt, at valget er landet på glas. 

”I Danmark har vi en lang tradition for at designe 

lamper i glas og arbejde kunstnerisk med glas som 

materiale, og for mig var glas ideelt til YUKI – fordi 

det åbnede muligheden for at skabe en monokrom 

og en tofarvet lampe i samme materiale,” siger 

hun, og Magnus Sangild stemmer i: ”Arbejdet med 

YUKI er en opgave, vi har besøgt med ydmyghed, 

for vi ved godt, at vi lever i et foregangsland, når 

det kommer til formgivningen og legen med glasset 

som materiale. Derfor har det også været vigtigt 

for os ikke at distancere os fra dette, men netop 

forstå håndværket og stille os på skuldrene af de 

dygtige håndværksmestre.” 

Om designeren

Signe Hytte har en uddannelse indenfor møbeldesign og 
har i flere år arbejdet som Head of Design for det danske 
designbrand &Tradition. Herudover har hun designet 
produkter for danske og internationale brands som New 
Works, MENU, WOUD m.fl. Hun designer funktionelle 
produkter, som folk kan bruge hver dag, og henter 
altid inspiration i vedvarende kulturelle og kunstneriske 
strømninger fremfor i forbigående trends. Signe Hytte 
har studeret Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet og 
blev sidenhen dimittend fra TEKO Design og Copenhagen 
Business School. Med en omhyggelig sans for detaljer er 
hvert projekt et udtryk for en følelse, en drøm eller en idé, 
og hun sigter altid efter at skabe design, der fortæller 
en historie.
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Specifikationer

Designet af Signe Hytte

År 2021

Materialer Opal glas, Socket E14 

og EU plug

Farver Opal hvid, 

Blå og Oliven

Dimensionser H: 26.5cm / 10.4in 

W: 26cm / 10.2in
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