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Filosofia excelenţei
Caracterul puternic şi obsesia pentru detalii au 
reuşit să transforme creaţiile lui Mario Cioni 
în cristalul de artă.  Perfecţiunea se reflectă în 
toate etapele de proiectare şi manufacturare, 
pentru că Mario Cioni rămâne fidel unei singure 
filosofii: a excelenţei.

Obiectele de cristal din colecția 
Luxe se adresează în primul rând 

publicului masculin, fiind potrivite 
atât într-un spațiu rezidențial, cât 

și într-unul de afaceri.
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Fiecare piesă 
creată de 

Mario Cioni
poate fi personalizată 

cu numele clienţilor 
sau alte însemne 

solicitate la comandă. 
Manufactura 

italiană recurge 
încă la procedee 
artizanale clasice 
care garantează 

unicitatea cristalului la 
nivel de detaliu. Acolo 

unde tehnologia nu 
a însemnat un plus 

calitativ, Mario Cioni a 
preferat să păstreze 

vie tradiţia sticlăriei 
italiene de artă.

Povestea de succes semnată 
Mario Cioni îşi găseşte originile în anii 

1950. Adică în perioada romantică a Italiei şi în cea mai 
renumită zonă de sticlari, valea râului Arno. Încă de foar-
te tânăr, Mario Cioni se face remarcat graţie talentului 
şi astfel ajunge să lucreze direct cu maestrul atelierului 
unde intrase ca ucenic. Îmbrăţişează imediat arta gra-
vării cristalului, un procedeu care necesită foarte multă 

îndemânare şi imaginaţie. În 1958, debutează cu pro-
priul atelier, amenajat la parterul casei în care locuia. 90 mp 
sunt de ajuns pentru a deveni unul dintre cei mai apreciaţi 
sticlari ai zonei. Renumele îl recomandă să primească la un 
moment dat câteva dintre proiectele importante ale anilor 

Katana Sfere

Landmark

Colecția Luxé

Mannequin Orchidee Shark
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care urmează. Încă se mai vor-
beşte despre gravarea paharelor 
din care se bea coniacul Napo-
leon, comandă venită din partea 
unei companii din Italia. Devenit 
poate cel mai important gravor 
din valea Arno, Mario Cioni tre-
ce în 1971 la o nouă etapă din 
cariera sa, prezentând publi-
cului primele creaţii 
personale. Mai mult, 
expresie a stilului 
unic transpus în sen-
sibilitatea cristalului, 
obiectele preiau nu-
mele artistului drept o 
recomandare în plus în 
faţa clienţilor care îl cu-
nosc deja. În 1982, ate-
lierul devine neîncăpător, 
aşa că toată activitatea se 
mută la Montelupo Fiorenti-
no într-un spaţiu de 500 mp. 
Pe lângă avantajul dezvotării 
producţiei, noua locaţie permite 
amenajarea unui showroom în 
care sunt expuse toate colec-
ţiile. Un an mai târziu, urmează 
prima prezenţă la târgul Macef 
de la Milano şi prima comandă 

venită de peste Ocean. Obiectul creat 
pentru un client american se află încă 
în oferta Mario Cioni. Tot atunci, ate-
lierul începe să onoreze o comandă 
de 80.000 de pahare pentru Austra-
lia şi o altă comandă de 140.000 de 
vaze pentru Interflora USA. Afacerea 
continuă să se dezvolte până la nivelul 
la care activitatea trebuie mutată din 
nou. Din 1991, atelierele Mario Cioni 
reprezintă o lecţie de măiestrie ce se 
întinde pe mai mult de 2.000 mp. Ca-
praia este noua adresă Mario Cioni, 
afacerea fiind în prezent păstorită de 
copiii fondatorului. Cu aceeaşi pasiu-
ne şi dedicare.

Constantin Bacheș

Întreaga colecție de obiecte Mario Cioni este 
disponibilă în România exclusiv prin magazinul 

AZAY, situat pe Calea Victoriei nr 134, București. 
AZAY oferă, alături de Mario Cioni, un portofoliu 
select format din producători premium de cristal, 
porțelan și alte produse ce definesc interiorul rafinat 
al unui cămin sau birou. AZAY pune la dispoziția 
cliențiilor un serviciu special de consiliere privind 
modul de selecție al obiectelor în funcție de nevoile 
particulare. Pentru mai multe detalii www.azay.ro 

Vulcano AYLI (As You Like It)CandelalberoPersephone 
Satinato

Colecția de pahare semnată Mario 
Cioni include modele variate pentru 

toate ocaziile.

Dame

Poesie e Poeti 
este o dovadă 
a sensibilităţii 

Mario Cioni.
Parte din colecţia 

Tondo Toni, vaza cu 
dimensiuni apreciabile 
poate fi inscripţionată 

cu orice mesaj dorit de 
client. În cazul variantei 
de catalog, designerul 

a ales versurile unui 
poem de dragoste 

italian semnat de 
Jacques Prèvert.


