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O artyście

Firmę

Mozaiekstudio
założył w 2008 roku
mistrz mozaiki

Marq Rawls

Marq Rawls
to niepowtarzalny artysta z
ogromnym doświadczenia w
rożnych formach ekspresji. W swoim
pierwszym zawodzie, jako meblarz
(1979-1986), korzystał już ze swojej
pasji do tworzenia przedmiotów
własnymi rękoma.
W 2000 roku, Marq rozpoczął
studia na znanym na całym świecie
CISIM (Centro Internazionale Studi
Insegnamento Mosaico) w Ravennie
we Włoszech. W czerwcu 2007 roku,
Marq udał się do Wenecji i podjął
studia magisterskie w Orsoni, by
doskonalić swoje umiejętności w
tej dyscyplinie. By jeszcze bardziej
uzupełnić swoją wiedzę, w zimie 2008
wyruszył do Paryża, by pracować z
artystą tworzącym mozaiki, Thierrym
Hochardem, który nauczył go, w jaki
sposób wykonuje się prawdziwe,
tradycyjne podłogi mozaikowe z
marmuru i kamieni naturalnych.

W ciągu ostatnich lat, Marq Rawls zrealizował swoje
marzenia, ponieważ zdobywanie umiejętności, wiedzy
i dojrzałości, umożliwiło mu w 2008 roku otwarcie
własnego studia, zajmującego się układaniem mozaik.
Potrafi zrealizować każdą profesjonalną prośbę, małą
lub dużą, klasyczną lub nowoczesną, złożoną lub prostą,
może wykonać projekt z ekskluzywnych, weneckich
płytek smalti lub ze szlachetnego marmuru albo z
naturalnych kamieni, a także, z najwyższej klasy mozaiki
– złotej tessera (24kt)!
Obecnie Marq rozwija prace zaprojektowane w bliskiej
współpracy ze swoimi klientami, które są dopasowane
do ich zapotrzebowania, czego rezultatem są z
pewnością oryginalne i efektywne mozaiki, nadające
prestiżu architekturze stanowiącej ich ostoję.

Mozaiekstudio
dziś
MozaiekStudio wykonuje

oryginalne projekty mozaik na
powierzchniach wewnętrznych
i zewnętrznych oraz korzysta
wyłącznie z najwyższej jakości
weneckiej pasty do szkła (szkliwo),
która jest tworzona zgodnie z
sekretami tradycji rzemieślników ze
starożytnego Bizancjum.
Jest to ekskluzywne szkło najwyższej

jakości. Występuje w niezliczonej
ilości kolorów, które z całą pewnością
opierają się biegowi czasu przez
okres 500 lat (również na zewnątrz).
Mozaiki tworzone są z fragmentów
rozbitego szkła (Smalti), dzięki czemu
nadają dodatkowego wymiaru
obiektom architektonicznym i
ścianom lub z płaskiego szkła w
przypadku podłóg (Smalti Piastrini).

Niektóre materiały są wykonywane z ziemi, inne zyskują kształt
poprzez kontakt z wodą, a mozaika powstaje z ognia
Studio pracuje również przy użyciu
szlachetnego marmuru i granitu,
najwyższej jakości, odrębnie lub w
połączeniu ze Smalti.
Przy każdym zamówieniu powstaje
wyjątkowy panel mozaiki, ściana lub
podłoga, specjalnie zaprojektowane
i wykonane na miarę, by idealnie
pasowały do twojej dekoracyjnej lub
artystycznej wizji architektonicznej –
realizujemy projekty prywatnych oraz
firmowe.

Odkryj w jaki sposób ta starożytna
sztuka przedostaje się do naszego
technologicznie rozwiniętego świata
i jaki odnosi sukces! Pamiętaj,
by odwiedzić stronę z kolekcją
EUROZONE – zupełnie nowa i trendy,
a już stała się hitem!

Krótki wstęp

Sztuka mozaiki, w najszerszym
znaczeniu, jest powiązana z innymi
formami sztuki dekoracyjnym.
Wszystkie te techniki artystyczne
są oparte na tej samej zasadzie
– czyli na dopasowaniu do siebie
różnokolorowych, ułożonych jeden
obok drugiego, małych kawałków
danego materiału (jak marmur,
kolorowy kamień, szkło, ceramika,
itd.), które są osadzony w innym
materiale, co pozwala uzyskać
geometrycznie lub dekoracyjnie
uformowany wzór.

5000 lat temu, Sumerowie tworzyli
już wzory na swoich ścianach,
wciskając zabarwione szyszki w glinę,
a około 300 BC Grecy wykonywali
mozaikę z kamieni w różnych
kolorach. Od tamtego czasu, ludzie
używali różnych materiałów do
tworzenia mozaik, takich jak kamień,
ceramika, szkło, muszle, plastik, a
nawet mniej oczywiste materiały,
do ozdobienia publicznych, a także
prywatnych budynków, przestrzeni
i celów. Możliwości wykorzystania
są nieskończone - wewnątrz, na
zewnątrz, na meblach, w biżuterii
oraz obiektach dekoracyjnych, we
wszystkich możliwych formach.

Mozaika jest nadal stosowana w
dzisiejszych czasach. Wenecja jest pełna
cudownych mozaik - od kościołów po
kawiarnie, ale ma również nietypową
tradycję wykonywania reklam z mozaiki
dla lokalnych lokalów nocnych i
szklanych obiektów promocyjnych.
Jednak obecnie możemy odnaleźć
współczesne mozaiki na całym świecie,
ponieważ zainteresowanie tą sztuką
oraz jej dekoracyjnym wyglądem w

domu i ogrodzie, rozbudziło się na
nowo. Projektanci oraz rzemieślnicy
również coraz częściej korzystają
z mozaiki, by upiększać przestrzeń
domową, komercyjną oraz industrialną.

Filozofia

Mozaika może odgrywać ważną rolę
w naszym codziennym środowisku
życia. Można ją wykorzystać po
prostu jako obraz, by dodać koloru
lub jako element dekoracyjny
przestrzeni. Wykorzystując ją
w ten sposób, można stworzyć
przyjemny panel, ścianę lub podłogę
z charakterystyczną ramą, która
podkreśli obraz. Dodatkowo, mozaika
może stać się częścią architektury,
pełniąc mniej dominującą i bardziej
podstawową funkcję. Dzieje się

tak, gdy mozaika staje się częścią
środowiska i zostaje wkomponowana
w cały projekt.

Jeśli mozaika zostanie wzięta pod
uwagę podczas projektowania
przestrzeni, we współpracy z
architektem, projektantem i
klientem, wtedy będzie to mozaika
przemyślana. Zostanie wykorzystana,
by podkreślić emocje, uczucia, ruchy,
atmosferę, może nawet dodać nutkę
inspiracji, a czasem nie będzie wcale
widoczna...taki sposób pracowania
idealnie pasuje do współczesnej
potrzeby dzielenia się zarówno
przestrzenią życiową, jak i pięknem,
a także podkreśla, że spędzamy
ważny czas w tych przestrzeniach.

W zależności od tego, co możemy
sobie wyobrazić, mozaika
może składać się z bardzo
skomplikowanych, szczegółowych
obrazów, skomponowanych z ponad
1000 kolorów, ale jeśli chodzi o
samo połączenie rzemieślnictwa
z materiałem, do mozaiki również
pasuje powiedzenie: „mniej znaczy
więcej“.

Mozaika postrzegana instynktownie jest niezrównana jako medium
podczas tworzenia dzieła wywierającego nieskończoną inspirację.

Rozwiązania

Mozaika może zostać zaprojektowana
do nowego budynku podczas
konstrukcji oraz do budynków
odnawianych lub remontowanych.
Niezależnie od tego, jak
zaprojektowany jest twój budynek,
zawsze znajdzie się sposób na
wkomponowanie mozaiki – wewnątrz
lub na zewnątrz. Jeśli to nowy
budynek, zaczniemy od planu
architektonicznego. Jeśli projekt
dotyczy renowacji, będziemy pracować
z planami, pomiarami i zdjęciami.
Odwiedzimy jego lokalizację, a jeśli
z jakiegoś powodu okaże się to
niepraktyczne, porozmawiamy z tobą
przez telefon.
Dopasowywanie życzeń klienta do
naszego doświadczenia i ekspertyzy
zawsze sprawia, że powstają
ekscytujące pomysły i możliwości.

Gdy projekt zostanie uzgodniony,
a decyzje dotyczące materiałów i
kolorów podjęte, obliczymy dokładny
koszt. Po ostatecznym zatwierdzeniu
przez klienta, zamówienie zostaje
potwierdzone, a umowa podpisana.
Mozaika zostanie stworzona w
ustalonym czasie.
W większości przypadków wykonanie
zajmuje od 3 – 6 miesięcy po złożeniu
zamówienia. Wykonanie małej
mozaiki może zajmować mniej czasu,
a wykonanie większych projektów
trwa ponad rok.

Wszystkie mozaiki wykonywane
są w naszym warsztacie. Kawałki
o wymiarach mniejszych niż jeden
metr kwadratowy wykonywane są
w formie jednego panelu. Większe
projekty (np. na ściany, podłogi)
są wykonywane w kilku panelach i
mocowane w miejscu docelowym.
6.6 Każda mozaika jest jedynym
w swoim rodzaju, wyjątkowym
dziełem sztuki, wykonanym ręcznie
i zaprojektowanym zgodnie z
twoimi wymaganiami. Od początku
do końca, od tworzenia smalti
ze stopionego piasku, po ostatni
etap mocowania i fugowania, nie
korzystamy z maszyn – proces
praktycznie się nie zmienił od
czasów bizantyjskich.

Zastosowania

Mozaika może być zastosowana
prawie wszędzie, wewnątrz i na
zewnątrz. Może być płaska albo
2- lub 3-wymiarowa (rzeźba).
Może być wykonana na podłodze
lub ścianie...wyobraziłeś sobie już
mozaikę na suficie? Czemu nie?
Mozaika może być kolorowa lub
w jednym kolorze (lub odcieniach
koloru), może również składać się
z tysięcy kolorów. Mozaika może
być przezroczysta ze światełkami
pod spodek (podświetlenie
podłogi, okien, itd...).

Mozaika może być rozmieszczona
na całej powierzchni, ale może też
stanowić mały punkt, który podkreśli
lub uwidoczni ważne elementy
(kierunek, numery i litery, logo...),
a w większym projekcie może być
wykorzystana jako kierunek lub by
rozdzielić sekcje (1 powtarzający się
kolor na piętrze, północ/południe/
wschód/zachód). Jest to ciekawy
sposób wykorzystania mozaiki w
budynkach użyteczności publicznej
jak hotele, szpitale czy ratusz miejski.

Mozaika może być metaforyczna lub
stanowić oryginalne działo sztuki,
ale może być także repliką znanego
obrazu. Jest dekoracyjna i pełna
kształtów oraz linii. Zawiera ruchy,
powiązane z formą sztuki starego,
tradycyjnego konceptu mozaiki i
po prostu składa się z prostego lub
łatwego wzoru. Może być klasyczna
– ciepła i delikatna albo współczesna
– zimna i krzykliwa.
Ręcznie wykonywana mozaika ma
niezliczone zastosowania, NIE ma
ograniczeń i została wynaleziona,
by spełniać najbardziej oryginalne
architektoniczne życzenia i marzenia!

Strona z kolekcją
MozaiekStudio

Odkryj również nową formułę
Mozaiekstudio, którą stworzył Marq
Rawls - dekoracyjne pasy nazwane
EUROZONE. Nazwa pochodzi od
nawiązań projektów do strefy euro
lub kluczowe, dekoracyjne elementy
z historii danego kraju.

Może to być pasek, ale alternatywnie,
może również przybrać kształt
kwadratów lub okręgów. Pasy mogą
być zamawiane w metrach bieżących.
Okręgi i kwadraty są mierzone w
metrach kwadratowych. Wszystkie
wzory można łatwo umieścić
pomiędzy zwykłymi płytkami,
w każdym pokoju, na ścianach,
podłogach, a nawet na sufitach. Dla
najbardziej wymagających klientów
możemy je nawet zamienić w tapetę!
8.3 Studio stworzyło swoją pierwszą
kolekcję w 2009 roku. Nowa, druga
kolekcja jest obecnie tworzona, ta
linia przyjmie swoją formę pod nazwą
ONELINER. Każdy element będzie
miał wzór liniowy, jako główny temat.
Rezultatów można oczekiwać pod
koniec 2014 roku...a więc ciąg dalszy
nastąpi!
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