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Oslava 250 rokov: kolekcia porcelánového riadu
«Caractére» vznikla pri príležitosti okrúhleho jubilea
spolo nosti Revol. Bola založená v roku 1768, teda
presne pred štvr tisícro ím.
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Oživenie: zámerné nedokonalosti na hotovom výrobku
dodávajú porcelánu živý charakter, umoc ujú krehkú
rovnováhu medzi keramickým materiálom a spôsobom
jeho spracovania.

Za alo sa to kresbou

«Moja tvorba sa opiera o dve strany vesmíru, udržujúce medzi
sebou kontinuálne napätie vo forme línie a krivky, hmotnosti
a prázdnoty, vnútra a vonkajšku.»
Text: Jana Kumorovitzová/Ústav dizajnu FA STU v Bratislave

ostup tvorby každého produktu sa obvykle za ína návrhmi
a ideovými skicami. Vizualizujú predstavy tvorcu, h adanie
línií a tvarov, cestu k fyzickej
podobe. Uhlík zanecháva na papieri nedokonalú ru nú kresbu, živú stopu rôznej hrúbky
a štruktúry.
Toto autorské gesto vo svojej naratívnej sile
a h bke zaujalo francúzskeho dizajnéra Noého
Duchaufoura-Lawrancea, kreatívne pôsobiaceho vo viacerých sférach dizajnu. Jeho jednoduché formy vyjadrené v širokej škále materiálov
a produktov oslovili svojím charakterom i predstavite ov spolo nosti Revol. Otvorili tak cestu
k tvorbe jubilejnej kolekcie uvedenej pri príležitosti dvestopä desiateho výro ia založenia.

P

Produktová línia spája nielen autorov prístup,
ale aj filozofiu Revolu. Každodenná práca v továrni opierajúca sa o znalos remesla, obohatená o chu riskova a prináša nové impulzy,
vytvorila podkladovú bázu, na základe ktorej bolo následne možné vytvori celú sériu
stolového riadu. Tvar jednotlivých kusov nie
je dielom náhody, ale výsledkom dôkladného výskumu zameraného na vizuálnu eleganciu, a sú asne výrobnú efektívnos . Užívate ský komfort zvyšuje na prvý poh ad nevidite ná
pätka vytvarovaná zospodu každého výrobku, ktorá u ah uje manipuláciu. V povrchovej
úprave bol definitívne prelomený stáro ia zaužívaný «porcelánový kódex», nabádajúci výrobcov na neprirodzenú a až sterilnú povrchovú dokonalos a rovnakos každého kusu.

Dizajnér sa rozhodol da prednos prirodzenosti, pravdivosti a kreatívnej «nehode» zaru ujúcej jedine nos originálu skôr než slepé pod ahnutie uniformite a davu.
Farebná škála pozostáva z neutrálnej bielej
a teplých zemitých farieb, názvom evokujúcich
rozli né druhy korenín. Vyjadrujú vz ah spolo nosti k pôde a spätos s jej bohatými zdrojmi. Na každý kus je následne po celom obvode
ru ne nanesená ierna pasta vytvárajúca živú
líniu, ob as drsnú, hrbo atú i mierne zate enú, zabezpe ujúcu svojou nedokonalos ou originálnos každého výrobku. Lem sa nachádza
na miestach, ktoré po as stolovania neprichádzajú do kontaktu s príbormi a inými nástrojmi, ím sa zabezpe uje ich neporušenos po as
dlhých rokov následného používania. Osobitý
prístup a nekonven nos v celom procese tvorby sa podpísala aj v samotnom názve. «Caractére» vyjadruje živos každého kusu a výnimo nos nedokonalosti, prelomovú myšlienku
v prístupe k porcelánu, materiálu samému osebe takému dokonalému. Kolekciu predstavili
verejnosti po as tohtoro ného septembrového
ve trhu Maison & Objet v Paríži.
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V širokom zábere: portfólio francúzskej zna ky Revol
je pomerne rozsiahle, zah a servírovací riad aj hlinené hrnce,
dekorácie i zberate ské kúsky. Medzi najúspešnejšie kolekcie patrí
(zhora): ironická séria «Froissés», konzervatívny riad «Belle
Cuisine», poctivo vidiecky «French Classics»
a originálna «Arborescence».
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OLIVER PASSOT, RIADITE SPOLO NOSTI REVOL:
«Skúsenos je inšpiráciou do budúcnosti».

Živná pôda
Francúzsko si obvykle spájame s jedine nou kuchyou, slávnymi vinicami a miernym podnebím žiiacim všetkým aspektom kulinárstva. Špecifické zloženie pôdy v jednotlivých oblastiach neslúži
výhradne pestovate om a chovate om. Jej zložky,
obzvláš kaolín, kreme a živec, tvoria základ prémiového porcelánu, spájaného už presne 250 rokov so spolo nos ou Revol.
Charakteristická farebnos kaolínu poskytla zakladate ovi Pierrovi Revolovi potenciál, ktorý neustále rozvíja dnes už deviata generácia jeho nástupcov.
Tradi né výrobné postupy v mnohých operáciách
ovplyvnili moderné technológie, avšak znalos remesla a výrazný podiel ru nej práce vytvorili z Revolu svetový unikát raziaci si vlastnú cestu.
Spolo nos využíva takmer výhradne lokálne zdroje surovín, vytvára si vlastné pigmenty a farbivá do
glazúr, ktoré dokáže flexibilne kombinova s výrobnými postupmi a kreatívnymi požiadavkami. Súasne kladie dôraz na výnimo ný dizajn podporený
vysokou kvalitou vyhotovenia. Všetky tradi né aj
moderné kolekcie tak dokážu vyhovie vkusu a úžitkovým nárokom celého spektra zákazníkov. Stolové
servisy, zapekacie misy a hrnce oce ujú ako laickí,
tak aj profesionálni užívatelia z oblasti gastronómie.
Jednou z «naj-revol-u nejších» a najikonickejších produktových línií sú asnosti sa stala kolekcia

«Froissés». Plastový pohár ako symbol konzumnej kultúry a jednorazových produktov za ažujúcich životné prostredie bol povýšený na umelecký
artefakt. Dizajn s vidite nou deformáciou pod iarkujúci krátku životnos svojej predlohy v kontraste s precíznym vyhotovením v materiáli najvyššej
akosti prináša sviežos a ahkos na pozadí dlhodobo aktuálnej polemiky. Široká škála ve kostí a farieb sa navyše neustále rozširuje. Spolo nos súasne vyrába aj kolekcie v tradi nejšom dizajne,
napríklad «Belle Cuisine» i «French Classics». Iný
prístup zvolili pri tvorbe línie «Arborescence». Zložitá štruktúra dreva ako zdroja inšpirácie prináša
naturálne pôsobiaci reliéfny vzor vzdávajúci hold
prírode, najsilnejšej veli ine ovplyv ujúcej všetky
aspekty nášho života.
Neustále inovácie v použitých technológiách a otvorená
myse pri tvorbe nových kolekcií vytvárajú z firmy Revol svetový unikát. Dokáže v aktuálnych formách vzda
hold tradícii starej štvr tisícro ia, a sú asne posúva svoje hranice i prekonáva sa. S hrdos ou aplikuje na svoje
výrobky pe a «Made in France», slávi tohtoro né jubileum 250 rokov, a zárove sa pýši lenstvom v prestížnych
kluboch «les Hénokiens» (medzinárodnej asociácie rodinných podnikov s históriou staršou 200 rokov) a «Entreprise du Patrimoine Vivant» (nadácie francúzskeho dedi stva «savoir faire»). revol250.com

