


Vårens poetiska och drömliknande mosaikmönster lyfter mosaikens fantastiska egenskaper 
till oanade höjder. Här nosar vi på ett nytt hållbart sätt att smycka våra väggar. Bilden som 
mäter 2,67x2,50m (bxh) utgörs av glasmosaik tesserae, där varje enskild bit är skuren för 
hand till perfektion. 

I det mytiska gryningsljuset skildras bland annat den granna domherren, finurliga blåmesen 
och den orädda ugglan som huvudrollsgestalter. Grenverket har nyligen börjat blomstra med 
lönnblad, flockliknande blomställningar, knoppar och ”näsor”. Mellan trädgrenar och fåglar 
avtecknar sig Stockholmsstad med konturerna av bland annat Kaknästornet, Sofia kyrkan 
och Katarinahissen.

Solklippa & Skogh tolkar ett historieberättande i deras figurativa mosaikbilder. 
Kronjuvel berättar om en kärleksförklaring till en syster och hennes imaginära 
fågelvänner från barndomen. 
”Vi vill förändra uppfattningen om mosaik i privat och offentlig miljö och flytta ut 
mosaikens fantastiska egenskaper från badrum och kök till husets övriga rum.”

Motivet flirtar med den italienska mosaikkonstnären Marcello Provenzalles micromosaiktavla 
”Owl and other birds” från år 1615. Tavlan med dess minutiöst detaljerade mönster utgörs 
av millimeterstora *tesserae och mäter det anspråkslösa måttet 34x45cm.
Kronjuvel beställs per kvm.

*Tesserae = Små bitar av sten, glas eller annat material som används för att bygga 
en mosaik.

Mosaic Sweden är Sveriges första renodlade varumärke för mosaik och har på kort tid blivit uppskattade experter 
inom detta område. Med egen import av mer än 200 olika mosaiker distribueras mosaiken genom återförsäljare 
och den egna konceptbutiken på Artillerigatan 38 i Stockholm. Sedan starten för snart fyra år sedan har Mosaic 
Sweden genom konstnärsduon Solklippa & Skogh också formgivit och skapat utsmyckning av privata och 
offentliga miljöer. Projekten har innefattat väggmosaiker för entréer i nybyggda bostadsområden och samarbeten 
med arkitekter där man ritat allt ifrån leopardmönstrade mosaikfonder till paisleymönstrade väggmosaiker. 

Det är dags att presentera detta underbara material i en ny tappning med en skandinavisk touch. 
Mer mosaik åt folket!

För ytterligare information kontakta: Emelie Solklippa, Mosaic Sweden, Artillerigatan 38, 114 45 Stockholm, 
tel: 08-647 13 75, mob: 0762-34 33 24 info@mosaicsweden.se www.mosaicsweden.se

Högupplöst bildmaterial finns fritt att använda i samband med redaktionell text om Mosaic Sweden. 
http://mosaicsweden.com/swe/press.php (Foto:Maria Macri)
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