Słynne talerze „Rotor” projektu Jana Sylwestra Drosta wracają do sprzedaży.
Dzięki Hucie Szkła Edwanex, Lubelskiej Agorze Modernizmu oraz Lubelskiemu Instytutowi Designu w
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie można bezpłatnie obejrzed wystawę autorstwa Eryki TrzewikDrost i Jana Sylwestra Drosta. Przedstawia ona polskie szkło okresu PRL. Wśród wyjątkowych
eksponatów znajduje się słynny talerz „Rotor”. Szkło Drostów produkcji Huty Edwanex jest od nowa
produkowane w Hucie Edwanex.
Wystawa polskiego szkła okresu PRL będzie
otwarta w Centrum Spotkania Kultur w
Lublinie do 18 czerwca 2017 roku. Chętni
mają szansę bezpłatnie obejrzed najbardziej
charakterystyczne projekty wykonane przez
małżeostwo
Drostów.
Jeden
z
najciekawszych obiektów to talerz „Rotor”,
dzieło Jana Sylwestra Drosta. Dla wszystkich
entuzjastów szklanych naczyo mamy dobrą
wiadomośd: popularny talerz oraz produkty z
tej linii można nabyd przez Internet za
pośrednictwem strony www.szklanydom.pl.

Czym jest słynny „Rotor”
Ponadczasowy talerz „Rotor” to jedno z najciekawszych i
najbardziej znanych szklanych dzieł Jana Sylwestra
Drosta. Znakiem charakterystycznym naczynia są okręgi:
im bliżej krawędzi naczynia, tym większe. Autor zdradził,
że inspirował się słojami widocznymi na przeciętych
pniach drzew.
Artysta zaprojektował talerz „Rotor” podczas pracy w
Hucie Szkła Gospodarczego Ząbkowice. Po latach huta
upadła, ale naczynie dalej cieszyło się sporym
zainteresowaniem: chciał je nabyd pewien klient ze
Szwajcarii. Drost postanowił działad i przyjechał do
miejscowości Rossosz, gdzie mieści się Huta Szkła
Edwanex. Właściciel huty, Edward Wąsikowski, przejął
produkcję talerza. Przedsięwzięcie okazało się sukcesem,
a talerz chętnie kupowano za granicą. Teraz znowu jest
dostępny na rynku polskim.

Gdzie można kupid talerz
Dzięki Hucie Szkła Edwanex wszystkie
osoby, które zaintrygował wyjątkowy
projekt Drosta, bez problemu kupią własny
egzemplarz. Talerze z serii „Rotor” są
dostępne na stronie sklepu internetowego
www.szklanydom.pl.
Można
wybrad
produkty o różnej wielkości, w korzystnych
cenach. Niebanalny talerz z pewnością
nada charakteru każdemu wnętrzu.

O Hucie Szkła Edwanex
Huta Szkła Edwanex zlokalizowana w malowniczym Rossoszu na Lubelszczyźnie od 40 lat kultywuje tradycję
ręcznej produkcji szkła dekoracyjnego i użytkowego. W hucie wdrażane są zarówno nowoczesne projekty jak i
polski design z dawnych lat, który tutaj zyskuje nowe życie. Każdy produkt tworzony jest z niezwykłym
namaszczeniem, przez co nabiera wyjątkowości, jakiej nie mają przedmioty pochodzące z masowej produkcji,
które w dzisiejszych czasach zasypują rynek szkła. Huta Edwanex to wyjątkowe miejsce, gdzie doświadczeni
artyści-hutnicy przemieniają piasek w płynne szkło a następnie wprawiając je w ruch, nadają mu odpowiedni
kształt i pozwalają zastygnąd w określonej formie.

