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Colaborarea \ntre produc`torii de por]elan
[i cristal cu tradi]ie de sute de ani [i designeri/
arti[ti celebri era ceva obi[nuit chiar \n secolul
18, cånd produc`tori precum Wedgwood cola-
borau cu arti[ti de renume ai momentului,
sculptori sau pictori, pentru crearea unor
colec]ii speciale, de cele mai multe ori edi]ii lim-
itate sau colec]ii aniversare.  

Ast`zi, aceast` colaborare cu designerii pa-
re s` creeze valoare atåt pentru produc`torii
tradi]ionali, care adaug` portofoliului nume noi,
cåt [i pentru publicul larg care are acum acces
la crea]iile unor designeri celebri.  

Este cazul Wedgwood, care \n ultimii ani a
lansat cu mare succes colec]ii dezvoltate \m-
preun` cu designerii Vera Wang, Jasper Con-
ran, Barbary Berry sau Kelly Hoppen.  

O astfel de colaborare trebuie s` se bazeze
pe o armonie a stilului, astfel \ncåt colec]iile
ob]inute s` se \ncadreze \n linia produc`torului.
Colec]iile dezvoltate de Wedgwood \mpreun`
cu ace[ti designeri sunt de cele mai multe ori
interpret`ri moderne ale unor colec]ii clasice cu
accente de motive specifice fiec`rui designer.
Vera Wang folose[te cu m`iestrie des`vår[it`
motive preluate din colec]ii de rochii de mireas`
– celebra Fundi]` a iubirii (Love Knots) - pentru
a realiza o colec]ie subtil` [i elegant`.

Jasper Conran are o abordare diferit` [i \m-
bin` cu succes forme simple cu modele [i
culori \ndr`zne]e, Chinoiserie Green fiind cea
mai apreciat` colec]ie de por]elan \n Marea
Britanie.

Un alt produc`tor cu tradi]ie de sute de ani,
care a lansat \n ultimii ani obiecte dezvoltate
\mpreun` cu designeri celebri, este Salviati.
Salviati este asociat cu celebra sticl` de Mu-
rano produs` \nc` din 1859. Salviati are o abor-

dare avant-gard [i colaboreaz` foarte bine cu
designeri industriali, sculptori [i arhitec]i.

Ultima alian]` a lui Salviati este cu Christian
Ghion, unul dintre cei mai inspira]i designeri
francezi ai momentului, cu care Salviati a creat
colec]ii excep]ionale de art` contemporan`.
Crea]iile lui sunt expresia fidel` a unei combi-
na]ii de tehnic` [i art` tradi]ionale [i o viziune
personal` extrem de modern`. 

Aceast` combina]ie \ntre tradi]ie [i nou este
introdus` pe pia]a din Romånia de c`tre AZAY,
noul magazin deschis \n Calea Victoriei 134. 

AZAY a conturat o colec]ie eclectic`, ce \m-
bin` inova]ia designului contemporan, repre-
zentat de designerii Vera Wang, Jasper Conran,
Kelly Hoppen, cu m`iestria deprins` din tradi]ia
de sute de ani a produc`torilor Wedgwood,
Arthur Price, Salviati, Mario Cioni [i Coquet.
Fiecare dintre aceste nume este reprezentat
atåt prin crea]ii clasice sau reinterpret`ri ale a-
cestora, cåt [i prin crea]ii caracterizate de mi-
nimalismul contemporan.

AZAY introduce 
„Designeri pentru acas`”

     


