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Porcelænet har været Snorre Læssøe Stephensens 

passion i  over et  halvt  århundrede,  og hans teknikker 

og inspirat ionski lder trækker tråde næsten tusinde 

år t i lbage t i l  den Japanske keramiske tradit ion.  Ikke 

desto mindre er  hans design umiskendel igt  moderne 

med en stærk karakter,  mens det forbl iver  s impelt 

og del ikat.  For i  Snorres design er  porcelænets 

paradoks,  at  det på en gang er skrøbel igt  og robust, 

alt id trukket frem. 

Mazō lancerer lampekol lekt ionen 16PLUS i 

benporcelæn og egetræ, oprindel igt  designet t i l 

en udst i l l ing af samme navn på Designmuseum 

Danmark i  1979.  Lamperne er  designet af  den dansk/

japanske keramiker Snorre Læssøe Stephensen,  der 

startede s in vej  ind i  leret  og porcelænets verden 

med et  legende samarbejde med sin far,  designer 

og arkitekt  Magnus Læssøe Stephensen,  hvis  unikke 

møbeldesigns l igeledes er  repræsenteret  i  mazōs 

kol lekt ion.  Efter  en lang bosættelse i  Japan, hvor 

han studerede Japansk brugkunst og de japanske 

keramiktradit ioner var det snart  Snorre selv,  der 

designede t i l  den Kongel ige Porcelænsfabrik og 

senere blev leder af  den Danske Designskoles 

afdel ing for keramik.  Snorres lyst  t i l  at  lege med 

porcelænets uregerl ige egenskaber og potentiale 

førte ham ud i  designsamarbejder og nye måder at 

bruge ler  og porcelæn på:  som ure,  gravsten,  og 

ikke mindst lamper.  Ofte i  et  tæt par de deux med et 

andet levende materiale:  træet.
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mazō udkommer med lampekol lektionen 
16PLUS i  nordiske materialer  i  et  design, 
der trækker tråde tusinde år t i lbage t i l 
den japanske keramiske tradit ion
Af Louise Buus



Partneret op med den buede træbøjle i formspændt eg 

appellerer lampens “no fuss” form til sanserne og tiltrækker 

os som møl til den varme glød.

Mazōs lamper udspringer ud fra et  ønske om at 

skabe et  funkt ionelt  design,  der i  s i t  enkle formsprog 

og sansel ige udtryk afslører porcelænets dobbelte 

skønhed, beskytter  øjet  og al l igevel  lader det 

karakter ist iske varme lys skinne blødt igennem den 

sprøde benporcelæn. Partneret  op med den buede 

træbøj le i  formspændt eg appel lerer  lampens “no 

fuss” form t i l  sanserne og t i l trækker os som møl t i l 

den varme glød. 

Idag designer og fremsti l ler  Snorre Læssøe 

Stephensen sin keramik i  s i t  studio og butik 

i  Nordsjælland og taler  stadig f lydende japansk 

efter  s in t id i  Japan.
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https://www.flickr.com/people/mazodesign/
https://www.instagram.com/mazo_design/
https://www.facebook.com/Mazo-design-578028069318711/
https://www.linkedin.com/company/mazodesign


Designed by

Year

Materials

Colors

Technical output

Snorre Læssøe Stephensen

1979

Oak veneer & bone china

White transparent

CE cert i f ied,  E14 socket,
( l ight source not included),
3m white PKL cord,
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