Bestilling af Mosaikker.
Marianne Michelsen arbejder med mosaik som kunstnisk udtryksmidel. Mosaikkerne bliver udført
som bestillingsarbejde og bliver udført ud fra en tegning, hvor motivet enten kan være er tegnet af
andre eller Marianne.
Materialerne Marianne arbejder i er granit, glas, marmor, keramik og glaserede fliser. Valget er
afhængigt af om den skal være inde eller ude på væg eller gulv.
Prisen er aftale afhængig af størrelse, sted materiale, forarbejde osv. Marianne kan kontaktes for at
få et tilbud på hvad det vil koste at få lavet en unik mosaik til din væg.

Autodidakt mosaikmager
Marianne har lavet patchwork og malet i mange år, men er nu også begyndt på mosaikken. Den
spanske arkitekt Antoni Gaudi har inspireret hende rigtig meget, hans frækhed i sammensætningen
af forskellige materialer, mønstre og farver i mosaikken.
Tidligere har Marianne arbejdet som kontorassistent, social- og sundhedsassistent og
voksenunderviser.
Det sidste års tid har Marianne været på studieophold hos billedkunster Jens Galschiøt, hvor
Marianne har opsat mosaikken ” den mexicanske slange”, som kan nydes på kunstnerens
værksted, Banevænget 22, 5270 Odense N

Den mexicanske slange

Beskrivelse af processen for skabelse af mosaikken ” den mexicanske slange”
Den mexicansk maler, Rey Morales, har tegnet skitse til mosaikken. Han maler oliemalerier som er
naturalistiske og præget af den latin-amerikanske fabulerende historiefortælling.
Mosaikken er udført på en cementkvæg udendørs. Mosaikken er lavet af blank poleret granit og
marmor, fortrins natursten, sat fast med fliseklæb og fuget med cement. Mosaikken er renset af med
syre og poleret med voks, foroven er den lukket med tætningstjære, derefter er mosaikken
vedligeholdes fri.

Slangens øje er en stor gennemsigtigt glasklump, som er malet rød på bagsiden, hvilket giver en
speciel effekt
I den sorte baggrund er der forskellige nuancer som er mikset for at få et spil i mosaikken.

Udvælgelse af sten
Udvælgelse af stenene foregår i to processer. Stenene udvælges fra en større stak med forskellige
rester af granit og marmor. Bagefter er de sorteret dem farvemæssigt, op spaltet med en hammer,
derefter sorteret igen.
Der er brugt ca. 3 tons granit og det har taget ca. 3 måneder at sætte mosaikken op.
Mosaikken er 16 meter lang og i gennemsnit 1,8 meter høj og prisen er 70.000 kr.
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