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De MozaiekStudio werd opgericht door
maestro in mosaico Marq Rawls. Marq
Rawls is al zijn hele leven een artiest, met
een uitgebreide ervaring in verscheidene
vormen van expressie. Zijn eerste beroep
als meubelmaker (1979-1986) baseerde
zich al op zijn voorkeur voor creatie met
de handen. In 2000 volgt Marq lessen
aan het wereldberoemde CISIM (Centro
Internazionale Studi Insegnamento
Mosaico) in Ravenna, Italië.

In Juni 2007 gaat Marq naar Venetië,
Italië, voor een Master Cursus bij
Orsoni. Deze cursus helpt hem zijn
vaardigheden in deze discipline
te perfectioneren. Om zijn kennis
verder te vervolledigen gaat hij
uiteindelijk naar Parijs, Frankrijk, in de
winter van 2008, om er te werken
met de grote mozaïekartiest THIERRY
Hochard. Hochard leert hem hoe
hij de traditionele mozaïekvloeren
met marmer en natuursteen moet
aanleggen, ook voor vloeren met een
grote oppervlakte.
In de laatste jaren heeft Marq Rawls
zijn droom gerealiseerd, mits het
vergaren van de nodige kennis,
vaardigheden en de maturiteit,
en heeft zijn eigen professionele
mozaïekstudio geopend in 2008. Nu
is hij in staat op alle professionele
aanvragen in te gaan, groot of klein,
klassiek of hedendaags, complex

of eenvoudig, en gemaakt met exclusieve
Venetiaanse smalti, of met edel marmer en
natuursteen, en niet in het minst ook zelfs met het
allerfijnste wat mozaïek te bieden heeft: goud
tesserae (24kt.).
Momenteel ontwikkelt Marq werken op maat
voor zijn klanten in nauwe samenwerking met
hen, wat stuk voor stuk resulteert in originele en
exclusieve mozaïeken, die een uniek cachet
verlenen aan de architectuur die hen herbergt.

De Mozaiekstudio
vandaag
Mozaiekstudio Marq Rawls ontwerpt originele mozaïekprojecten
voor binnen- en buitenshuis, en gebruikt uitsluitend Venetiaanse
glaspasta (kristalglas) van de hoogste kwaliteit, die wordt
geproduceerd op basis van de ambachtelijke geheimen van de
oude Byzantijnse traditie.
Dit exclusieve glas is van topkwaliteit. Het bestaat in een
ongelooflijke waaier van kleuren, die gegarandeerd de tijd
weerstaan voor een periode van 500 jaar (ook buitenshuis).
Mozaïeken worden gecreëerd met stukjes gebroken glas (Smalti)
om een extra dimensionele toets te verlenen aan om het even
welke architecturale omgeving, of muren, of – met afgevlakt glas voor vloeren (Smalti Piastrini).

De studio werkt uiteraard ook
met edel marmer en graniet,
zorgvuldig geselecteerd uit de
beste kwaliteiten, voor mozaiekwerk
uitsluitend in natuursteen of in
combinatie met Smalti.
Elk project resulteert in een uniek
mozaïekpaneel, -muur, of –vloer,
specifiek ontworpen en op maat
gemaakt om perfect in te spelen
op uw decoratieve of artistieke
architecturale visie, voor particuliere
(privé) en voor institutionele
(openbare gebouwen) projecten..
Ontdek via deze website hoe deze
oeroude ambacht vloeiend aansluit
op onze high-tech wereld, met veel
succes nog well!

Breng ook een bezoekje aan de
collectiepagina – spiksplinternieuw
en trendy: EUROZONE is een
onmiddellijke hit.!
De MozaiekStudio Marq Rawls
vertrouwt erin dat de hoogstaande
materialen waarmee het werkt,
maar ook de kwaliteit van de
creaties, ook de fijnzinnige
interpretaties van uw fascinerende
interieur en exterieur design ideëen
kan realiseren.

Een korte introduktie

De kunst van mozaïek, in de
breedste zin van het word,
staat in verband met andere
decoratieve kunstvormen.
Al deze artistieke technieken
zijn gebaseerd op hetzelfde
principe, namelijk het plaatsen,
in verschillende kleuren en naast
elkaar, van kleine stukjes van een
bepaald material (zoals marmer,
gekleurde steen, glas, ivoor, hout,
ceramiek, enz.) dat dan op zijn
beurt wordt geïntegreerd in een
achtergrondmateriaal om een
geometrische of decoratieve

design te bekomen.
Al vijfduizend jaar geleden
maakten de Sumeriërs ontwerpen
op hun muren door het indrukken
van kegels van gekleurde klei in
een laag plaster, en rond 300 V.C.
maakten de Grieken mozaïeken
van verschillende kleuren stenen.
Sindsdien hebben mensen allerlei
soorten materialen gebruikt voor
het creëren van mozaïeken voor
publieke en privé-gebouwen,
-ruimtes en –doeleinden.

Mozaïek wordt de dag van
vandaag nog steeds gebruikt.
Venetië bulkt van de prachtige
mozaïeken, gaande van kerken
tot koffiebars, maar het heeft ook
de heel kenmerkende traditie
van mozaïekreclame voor het
locale nachtleven, en via diverse
architectuurtoepassingen.
Daarenboven vindt men
tegenwoordig overal ter wereld
hedendaagse mozaïeken, sinds
er een nieuwe interesse in deze
ambacht en haar moderne
decoratieve aantrekking in huis

en tuin is ontstaan. Designers
en ambachtslui, architecten
en bouwbedrijven keren zich
meer en naar het mozaïek om
een mooi aspect te verlenen
aan huiselijke, commerciële en
industriële omgevingen.

Filosofie

Een Mozaiek kan een belangrijke
rol spelen in ons dagelijkse
leefomgeving. Mozaïek kan
aangewend worden, gewoon
als een schilderij om kleuren toe
te voegen of als een decoratief
element, geïntegreerd in de
woonruimte. Gebruikt op deze
manier kan het een aangenaam
paneel zijn, in de muur of in de vloer
gewerkt en met een welomlijnde
boord om de afbeelding te
accentueren. Bij uitbreiding kan
het mozaiekproject deel gaan
uitmaken van de architectuur

maar in een minder dominante
rol, maar wellicht zelfs met een
meer voorname betekenis. Dit is zo
wanneer de mozaiek deel wordt
van het geheel van de omgeving
en wanneer het geïntegreerd
aangewend wordt in het geheel
van het ontwerp.
Wanneer het overwogen wordt
tijdens het ontwerpen van de
woon- of werkruimte, in overleg
met de architect, de designer
of de klant, dan kan de mozaiek
in mozaiek gedacht worden.

Daarmee bedoelen we dat
het een rol kan spelen -niet
zozeer als decoratief element-,
maar om emoties, gevoelens,
bewegingen, atmosferen of zelf
een inspirerende toets aan het
geheel toe te voegen. Dit is vaak
zelfs soms zonder écht zichtbaar
te zijn…en precies deze manier
van werken sluit naadloos aan
met de hedendaagse wens
om beide -leefomgeving en
schoonheid- te verenigen, maar
ook de overweging om rekening te
houden met het belang van de tijd
die we spenderen in deze ruimtes
en omgevingen.
In tegenstelling tot wat we

zouden vermoeden, dat mozaiek
ingewikkelde en gedetailleerde
figuratieve of decoratieve
afbeeldingen bevat, met
composities met meer dan 1000
kleuren, is het zeker en vast ook zo
de combinatie van vakmanschap
en het hoogstaande material dat
voor zichzelf spreekt. Minder is
meer is dus zeker en vast ook van
toepassing op mozaïek. Wanneer
mozaïek aangewend wordt via
instinctieve perceptie is het een
oneindig inspiratief en creatief
medium!

De Creatie

Een mozaïek kan ontworpen worden
tijdens het constructieproces van
een nieuwbouw, of voor gebouwen
die verbouwd worden. Om het
even welk gebouwenproject, er is
altijd een manier om een mozaïek
toe te voegen, voor een interieur
of exterieuropdracht. Indien het
nieuwbouw betreft starten we op
basis van het plan van uw architect.
Indien het een renovatie betreft
werken we eveneens met ontwerpen
en op basis van de afmetingen en
enkele foto’s. We organiseren een
bezoek ter plaatse, of indien dit
onpraktisch is om een bepaalde
reden, voeren we de dialoog via het
internet.
Door onze ervaring en ons
vakmanschap resulteert het uitwerken
van de klant zijn wensen altijd tot
boeiende ideëen en mogelijkheden.

Eens het definitief ontwerp
beslist werd en de keuze van de
materialen bepaald werd, zullen
we een gedetailleerd prijsvoorstel
doen. Van zodra de klant beslist
heeft wordt de overeenkomst
betekend. De mozaïek wordt dan
gecreëerd binnen de afgesproken
termijn. In de meeste gevallen is de
leveringstermijn tussen de 3 en de
6 maanden te rekenen vanaf de
orderbevestiging. Kleine projecten
nemen minder tijd in beslag en
sommige omvangrijke projecten
nemen soms een jaar i(of meer) in
beslag om ze te kunnen realiseren.
Elke mozaïek wordt door ons
vervaardigd in onze eigen atelier.

Mozaïekprojecten die kleiner zijn
dan een vierkante meter worden
in één paneel gemonteerd op
de eindbestemming. Grotere
ontwerpen (gedeeltelijke of
hele muur- of vloerprojecten),
worden getransporteerd in
diverse panelen en op zijn

eindbestemming opnieuw
gemonteerd met als eindresultaat
één mozaïek.
Elke mozaïek is een éénmalig,
unieke en kunstzinnig
ambachswerk, volledig met
de hand vervaardigd en in het
bijzonder ontworpen volgens uw
eisen. Van bij de aanvang, de
creatie van het hoogwaardige
smalti uit het gesmolten zand
en tot de laatste etappe (de
fixatie van de mozaiek op zijn
eindbestemming), wordt op
geen enkel moment een machine
gebruikt – een procédé dat bijna
ongewijzigd is sinds de Byzantijnse
periode.

Toepassingen

Een mozaïek kan ongeveer overal
aangebracht worden, voor binnenof buitentoepassingen. Het kan
vlak zijn, maar ook 2 dimensioneel
(reliëfglas) of zelfs 3 dimensioneel
(object) zijn. Het kan vervaardigd
worden voor een vloer of een
muur…maar waarom heeft u zich
nooit een mozaïek ingebeeld
op de zoldering….zelfs dat kan!
Een mozaïek kan erg kleurrijk zijn
maar werken met één kleur (of
kleurschakeringen binnen één
kleurpatroon) is ook erg waardevol.

Maar het kan uiteraard ook
duizend kleuren bevatten. Een
mozaïek kan zélfs transparent zijn
met licht in de achtergrond (een
verlichte vloerstrip, glaspaneelimitatie, enz
Mozaïek kan gebruikt over de
hele oppervlakte van de muur
of de vloer, maar het kan ook
gewoon een klein accent zijn
dat belangrijke informative
bevat (richtingwijzers, nummers
en karakters, logo’s,…), en

in een grotere context kan het
een effectieve rol spelen als
oriëntatiepunt of om secties onder te
verdelen (1 weerkerende kleur per
verdieping, noord/zuid/oost/west).
Dit is vooral interessant bij het gebruik
van mozaïek in openbare gebouwen
zoals hotels, hospitalen, stadhuis of
openbaar zwembad, enz…)
Mozaïek kan figuratief zijn… een
origineel kunstontwerp, maar het
kan ook een replica zijn van bv. een
beroemd schilderij. Het is anderzijds
ook effectief als decoratie, vormelijk
en met boeiende patronen en lijnen.
Het kan beweging suggereren,
gerelateerd aan de opusvormen
die bij de ontwikkeling van de
traditionele mozaiektechnieken
bedacht werden, of het kan een
eenvoudig en rechtlijnig patroon
zijn. Het kan klassiek zijn en warm
en zacht, maar ook kan het een
hedendaagse look hebben die cool
en flashy is.
Handgemaakte mozaïek is oneindig
in zijn toepassingen, er zijn werkelijk
GEEN beperkingen, en het is
uitgevonden om de meest originele
architecturale wensen en dromen
werkelijkheid te laten worden!

MozaiekStudio:
De Collectie

Ontdek ook de NIEUWE formule
van de MozaiekStudio Marq
Rawls: een decoratieve band
onder de naam EUROZONE. Deze
collectie werd vernoemd naar de
link die ze één voor één hebben
met patronen uit de Eurozone
of historische decoratieve
elementen uit één welbepaald
Euroland.
Het kan een strook zijn (15
cm. breedte), maar het kan

eveneens besteld worden onder
de vorm van een vierkant of zélfs
een cirkel. Deze banden worden
geleverd per lopende meter of
per vierkante meter indien het
een cirkel of vierkant project
betreft. Het kan gemonteerd
worden tussen courant tegelwerk
(bv. in badkamers of keukens),
op de muur of vloer (tussen hout
of laminaat) en de zoldering.
Voor de meest veeleisende
klanten hebben we sommige
ontwerpen ook in behangpapier
omgezet…!
De Studio werkte zijn eerste
collective uit in 2009. Een
nieuwe tweede collectie wordt
momenteel ontworpen en
uitgewerkt, en deze reeks werd
omgedoopt in ONELINER. Elke
band zal da nook één lijn of een
lijnenspel bevatten als thema.
Het resultaat van deze collectie
kan worden verwacht tegen het
einde van 2014. Aldus…. wordt
vervolgd.
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