


Detal wykończenia ściany: marmur Calacatta, obrys ramka miedziana.
Hol Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza - Warszawa.      



Detal wykończenia ściany - wejście do strefy basenu.
Hol wejściowy wieżowiec Opus 12 Paryż, la Defense
(w kolaboracji z architektem wnętrz Christian Germanaz).



Detal wykończenia ściany.
Biurko: blat dąb postarzany, stelaż profile miedziane.



Pokój hotelowy.
Sala konferencyjna - Kamień Pomorski.
Apartament hotelowy.



Wykończenie ścienne - blacha patynowana.
Wnętrze - restrukturyzacja starej paryskiej kamienicy.



Dom jednorodzinny - okolice Kazimierza Dolnego. Sypialnia.
Wystawa “1900” w Grand Palais w Paryżu (w kolaboracji z architektem
wnętrz Christian Germanaz).



Centrum Administracyjne St. Germain en Laye (okolice Paryża) 
przestrzeń obsługi klienta.



Zestawienie materiałów wykończeniowych.
Strefa wejściowa - wydzielenie pomiedzy komunikacą i biblioteką



Detal zabudowa lady w holu wejściowym.
Centrum Administracyjne St. Germain en Laye (okolice Paryża) 
hol wejściowy.



Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - strefa wejściowa.
Muzeum Morskie w Łebie - hol wejściowy.
Pokój hotelowy.



Zestawienie materiałów wykończeniowych - posadzka, ściana, meble. 
Restauracja hotelowa - Kamień Pomorski.



Sypialnia. Wykończenia ściany / wezgłowia - panele z blachy patynowanej.



Detal wykńczenia ściany - panele powlekane tkaniną osadzone w miedzianych ramkach.
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - sala audiowizualna.



Detal podcienia i taras.
Dom jednorodzinny w okolicy Kazimierza Dolnego.



Salon.
Biblioteka - rezydencja prywatna.
Detal balkonu - Kamień Pomorski.



Budynek magazynowo / wystawienniczy - Muzeum Literatury
im. Adama mickiewicza. Materiał wykończeniowy - lastryko.



Hol wejściowy - siedziba Societe Generale w Paryżu / La Defense (we współpracy 
z architektem mnętrz Christian Germanaz). Hol wejściowy - nowa siedziba TVP.



Przestrzeń wystawowa - muzeum Morskie w Łebie.
Salon - rezydencja prywatna. Muzeum Morskie w Łebie



Basen solankowy - Kamień Pomorski. Detal wejścia do basenu.



Apartament hotelowy - widok na salon i sypialnię.
Materiał wykończeniowy paneli sciennych wezgłowia.



Wejscie do basenu - Kamień Pomorski. Sypialnia - rezydencja prywatna. Sale restauracyjne strefy 
biurowej dyrekcji - siedziba Societe Generale w Paryżu / la Defense
(we współpracy z architektem enętrz Christian Germanaz). 



Wykończenie ściany / salon - rezydencja prywatna.
Materiał wykończeniowy ścienny - marmur bianco de Carrara - slab.



Pracownia Atelier Tektura funkcjonuje od 2007 roku z siedzibą w centrum 
Warszawy przy ulicy Sienkiewicza. Założyciele pracowni Barbara i Michał 
Kozielewscy współpracę rozpoczęli w Paryżu, gdzie studiowali i pracowali 
ponad dwadzieścia lat.
 
Barbara Kozielewska ukończyła studia architektury wnętrz i scenografii, 
następnie otrzymała dyplom architekta D.P.L.G na wydziale Paris la Villette.  
Doświadczenie zdobywała uczestnicząc w licznych projektach muzeów, 
prestiżowych budynkach biurowych oraz wystaw organizowanych między 
innymi w paryskim Grand Palais. Na zawód architekta i architekta wnętrz 
spoglada poprzez pryzmat estetyki, jakości detalu i przestrzeni wewnętrznych.

Michał Kozielewski dyplom architekta obronił na uczelni Paris-la-Seine. 
Współpracował z dużymi biurami, projektując budynki użyteczności 
publicznej. Jako konsultant uczestniczy w licznych projektach i konkursach 
z programem czesto przekraczajacym 80 000m2. Pogłębiana przez 
lata wiedza oraz współpraca z najlepszymi specjalistami pozwoliła na 
sprecyzowanie własnych poglądów i wizji architektury „optymalnej”.
 
Atelier Tektura zatrudnia około 15 osób realizując projekty architektoniczne, 
wnętrzarskie i scenograficzne (wystawy) od koncepcji po pełnobranżowe 
dokumentacje wykonawcze wraz z pełnieniem nadzorów autorskich nad 
realizacją inwestycji.
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