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Când spui Wedgwood, spui autenticitate, 

excelență, elitism și inovație neîntreruptă din 1759 

până în prezent, și, mai ales, spui cea mai apreciată 

marcă britanică de porțelan. Icon-brand de lux, Wedg-

wood înseamnă, azi, porțelan englezesc celebru și 

prețios prin tradiție, prin calități, prin puterea cu care 

a introdus un material (Jasper-ul), un stil (Wedgwood) 

și o culoare (Blue Wedgwood) în istoria designului. Îi 

fac cinste aprecierile ofi ciale (Furnizor Ofi cial al Casei 

Regale a Marii Britanii), precum și cele neofi ciale, 

primite de-a lungul celor 253 de ani de existență.

Piese unice extraordinare, atinse de geniul 

marelui Josiah Wedgwood, cu o valoare intrinsecă 

inestimabilă, sunt disponibile de curând și în 

România, prin intermediul magazinului Azay, 

reprezentantul acestui prestigios brand. Adevărate 

obiecte de artă, porțelanurile Wedgwood reprezintă 

cadoul ideal sau pot fi  colecționate, pentru fi  trans-

mise generațiilor următoare, la fel cum Josiah 

Wedgwood a făcut cu moștenirea sa excepțională, 

păstrată și promovată astăzi de Lordul Piers Anthony 

Weymouth Wedgwood Albertson, al IV-lea Baron de 

Wedgwood, cea de-a 13-a generație a familiei. 

Artizanul Casei Regale a Marii 

Britanii

Josiah Wedgwood, întemeieto-

rul mărcii, a cincea generație de 

olari ai vechii familii britanice 

Wedgwood, a fost un meșter 

desăvârșit, inventator și fi lan-

trop, pionier în domeniul său 

de activitate și, nu în ultimul 

rând, un om care a îndrăznit 

să schimbe lumea. A fost 

un efervescent susținător 

al revoluției industriale, al 

experimentului și inovației.

J. Wedgwood a fost ales 

membru al Societății Regale 

în 1783, în primul rând pentru 

inventarea pirometrului, folosit 

pentru a măsura temperatura 

cuptorului (inițial, un pirometru 

era un instrument de măsurare a 

temperaturilor înalte – temperaturi 

la care corpurile emiteau lumină, de-

venind strălucitoare). A fost un membru 

marcant al „Lunar Society“, alegând pentru 

atelierele sale colaboratori de geniu, sprijinind 

artiști și militând, până la ultima sufl are, pentru 

abolirea sclaviei. Nepotul său, Charles Darwin, a 

fost un demn urmaș al inteligenței sale sclipitoare. 

Josiah a învățat și a experimentat mult de-a 

lungul anilor, dezvoltându-și atât simțul artistic, cât 

și al afacerilor. Se spune că distrugea tot ceea ce nu 

îi reușea conform standardelor stabilite și nici nu e 

de mirare când constatăm perfecțiunea formelor și 

AZAY  

Wedgwood – The Icon of
Bone China Tableware

Wedgwood stands for authenticity, excel-

lence, elitism and ongoing innovation since 1759, as 

the most renowned British porcelain maker. Iconic 

luxury brand, Wedgwood means today English 

porcelain – famous and precious because of its 

tradition, its qualities, the power to introduce a new 

material (Jasper), a style (Wedgwood) and a color 

(Blue Wedgwood) in the history of design. It was 

endowed with offi  cial recognition, as the Offi  cial 

Purveyor of the Royal House of Great Britain, as 

well as unoffi  cial, during its 253 years of existence. 

Unique pieces of inestimable value, touched 

by the genius of the great Josiah Wedg-

wood, were recently made available to 

the Romanian public by the Azay 

boutique, the representative of this 

prestigious brand. True works of 

art, Wedgwood pieces represent 

the ideal gift or can be collect-

ible items to be passed on to 

future generations, just as the 

exceptional heritage of Josiah 

Wedgwood was passed on to 

Lord Piers Anthony Wey-

mouth Wedgwood Albertson, 

4th Baron Wedgwood, the 

13th family generation.

Th e Craftsman of 

the Royal House

Josiah Wedgwood, the 

founder of the brand and the 

fi fth generation of the Wedgwood 

potter family was an accomplished 

craftsman, inventor and philanthro-

pist, a pioneer in his fi eld of work and 

a man who dared to change the world. 

He was an outspoken supporter of industrial 

revolution, experiment and innovation. 

J. Wedgwood became a member of the Royal 

Society in 1783, mainly as a recognition for in-

venting the pyrometer, a tool for measuring the 

temperature in the oven (initially, the pyrometer 

was a measuring tool for high temperatures that 

heated objects would glow at). He was an important 

member of the Lunar Society, chose for his work-

shops brilliant collaborators, supported artists and 
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estetica 

lucrărilor 

sale. O comandă pen-

tru un set de ceai, venită din 

partea reginei Charlotte, i-a schimbat 

destinul, măiestria fi indu-i, astfel, recunoscută. 

După ce a devenit furnizorul Casei Regale, Josiah 

Wedgwood a început să-și imprime numele pe 

fragilele sale creații, fi ind unul dintre primii manu-

facturieri care au înțeles valoarea pe care o are 

marca proprie. Talentul lui J. Wedgwood – extrem 

de apreciat de aristocrația britanică a acelor vremuri 

– a depășit granițele țării, obținând comenzi de la 

Împărăteasa Ecaterina a Rusiei, George Washing-

ton, Benjamin Franklin etc. La scurtă vreme, suc-

cesele sale internaționale i-au adus titlul de „Prince 

of Pottery“ (Prințul Ceramicii). La ceremonia de în-

coronare a Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, 

dineul ofi cial a fost servit în porțelan Wedgwood.  JASPERUL – cel mai prețios porțelan britanic

Emblematic pentru marca britanică Wedg-

wood este jasper-ul: un tip de porțelan mat și 

poros, inventat și dezvoltat de către J. Wedgwood, 

după mai mult de 10.000 de încercări, fi nali-

zate în 1775; acesta conține un procent de rocă 

semiprețioasă de jasp, o varietate de cuarț colo-

rat. Expresivitatea, calitatea și fi nețea texturii, 

dar mai ales rafi namentul și eleganța cromaticii 

(baza intaglio mai închisă, cu motive clasice albe, 

colate, inspirate din mitologia greacă sau romană) 

au făcut din piesele Jasper Wedgwood adevărate 

obiecte de colecție, căutate peste tot în lume de 

colecționari, pasionați sau fi ni cunoscători. 

was until his last breath a slavery abolitionist. His 

nephew, Charles Darwin, was a worthy successor of 

his bright intellect.  

Josiah learned and experimented a lot during 

his life, developing both his artistic taste and his 

business skills. It is said that he used to destroy any 

object that did not turn out according to his stand-

ards and this is easy to accept as a fact when looking 

at the perfect shapes and the beauty of his works. 

An order from Queen Charlotte for a tea set changed 

his destiny, allowing for his craftsmanship to be 

acknowledged. After becoming the purveyor of the 

Royal House, Josiah Wedgwood began to print his 

name on his fragile creations, being one of the fi rst 

manufactures to understand the value of branding. 

His talent, widely appreciated by the British aristoc-

racy of the time, soon reached out of the borders, as 

he received orders from Empress Catherine of Rus-

sia, George Washington, Benjamin Franklin etc. In 

a short time, his international success brought him 

the title of Prince of Pottery. Wedgwood porcelain 

was used at the offi  cial dinner on the occasion of the 

Coronation of Queen Elisabeth II of Great Britain. 

Jasper – Th e Most Precious British Porcelain

Iconic for the British brand Wedgwood is 

Jasper – a matte and porous porcelain, invented and 

developed by J. Wedgwood after more than 10,000 

tryouts, and fi nalized in 1775; it contains a percent-

age of semiprecious jasper rock, a variety of colored 

quartz. Th e expressivity, quality and smoothness of 

texture, but above all, the refi nement and elegance 

of its colors (darker intaglio base with classical 

white motifs inspired by the Greek and Roman 

mythology) made Jasper Wedgwood items true 

collectibles, sought after around the world by collec-

tors and afi cionados. 

In the white version, matte and without enam-

el, the ornaments are applied on a colored body, the 

result being similar to an ancient cameo. With the 

help of artists such as John Flaxman, J. Wedgwood 

created a large number of objects in the ancient 

style. Th e palace of Archduke Albert in Vienna fea-

tures a Wedgwood room, with walls decorated with 

porcelain and cameo inserts from Jasper Wedgwood. 

Th e most famous color scheme of all times 

remains the combination of light blue (Wedgwood 

blue) and white, unanimously renowned as the 

Wedgwood Style. Extremely valuable, the items 

made of jasper are created exclusively in the man-

ner imposed by its creator more than 200 years ago, 

only in limited editions or upon special order. 
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În varianta albă, mată şi nesmălţuită, ornamen-

tele sunt aplicate pe un corp colorat, obţinându-se, 

astfel, un aspect de camee antică. Cu ajutorul unor 

artişti precum John Flaxman, J. Wedgwood a reali-

zat numeroase obiecte în stil antic. La palatul arhi-

ducelui Albert din Viena există o cameră Wedgwood, 

unde pot fi  admirați pereții cu inserții de porțelan și 

camee din Jasper Wedgwood. 

Cea mai apreciată propunere cromatică din 

toate timpurile a rămas combinația de bleu pal 

(Wedgwood Blue) și alb, unanim recunoscută astăzi 

ca Wedgwood Style. Fiind extrem de prețioase, 

obiectele realizate din Jasper sunt lucrate exclusiv 

în maniera impusă de creatorul său acum mai bine 

de 200 de ani și se execută în serii limitate ori la 

comandă.

AZAY aduce în România Wedgwood Jasperware  

O veioză cu cele trei grații, un joc de șah, un set 

pentru ceai, un ceas sau sfeșnice cu zeița Minerva 

sunt piese unice din colecțiile Wedgwood Jasper. 

Colecția Clasic a fost inspirată din trecutul neo-

clasic, fi ind lucrată în majoritate din jasp albastru, 

ornamentat cu aur. Colecția Decorativă este pictată 

manual cu email și aur, fi ind realizate doar câte 75 

de piese din fi ecare model. Intitulată Queen’s Ware 

și dedicată reginei Charlotte, această colecție in-

clude creații decorative impresionante, din porțelan 

bone china (cu praf de oase ce determină rezistența), 

care reproduc peisaje de epocă.

Cele mai spectaculoase piese realizate vreodată 

din Jasper au fost reunite într-o colecție high-end 

de piese decorative absolut deosebite:  „Distin-

guished House Of Wedgwood“. În 2012, Wedgwood 

și Bentley au lansat o colecție de elită, din ceramică 

din bazalt negru. Acest material prețios, produs 

începând cu anul 1768, este preferat de colecționari 

datorită texturii fi ne, nesmălţuite, care imită 

obiecte le antice. Articol promoțional reali-

zat în colaborare cu Azay. 

Azay Brings Wedgwood Jasperware 

in Romania

A lamp featuring the three graces, a chess set, a 

tea set, a clock or Goddess Minerva candlesticks are 

unique pieces in the Wedgwood Jasper collections. 

Th e Classic Collection was inspired by the neoclassical 

past, worked mostly in blue Jasper with gold orna-

ments. Decorative Collection is painted manually in 

enamel and gold, only 75 pieces being made from each 

model. Queen’s Ware Collection, dedicated to Queen 

Charlotte, includes impressive ornamental creations, 

made of bone china porcelain (with bone dust to 

enhance strength), depicting landscapes of the period. 

Th e most spectacular pieces ever made of 

Jasper were reunited in a high-end collection of 

ornamental pieces: Distinguished House of Wedg-

wood. In 2012, Wedgwood and Bentley launched 

an elite collection of black basalt ceramics. Th is pre-

cious material, produced since 1768, is preferred by 

collectors thanks to its fi ne texture without enamel, 

imitating ancient artifacts. Promotional 
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