Kunszt i elegancja
Rok 1934. W wielu bogato zdobionych propozycjach, do
oferty fabryki Carla Kristera, zostaje wprowadzony fason
Friederike. Jest to ostatni fason, który powstawał pod
okiem samego Phillipa Rosenthala - wielkiego magnata
porcelanowego. Jak się okaże przetrwa on burzliwe czasy, aby
stać się porcelanową legendą.
Dzisiaj to najstarszy i jeden z najbardziej rozpoznawalnych
fasonów porcelany produkowanych w Polsce. Po swojej
premierze zdobył ogromne uznanie wśród miłośników
pięknych rzeczy. Od tamtego momentu gości na stołach
kilkuset domów nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Kariera filmowa
Fryderyka szturmem podbiła nie tylko niepowtarzalne
uroczystości, ale również rynek filmowy. Jest jednym
z ulubionych rekwizytów. Bardzo chętnie sięgają po nią polscy
i zagraniczni scenarzyści. Od przeszło 85 lat zdobywa nowe
doświadczenia na planach filmowych. Krytycy piszą o niej, że
ma niepowtarzalną charyzmę i nietuzinkową urodę. Każdą swoją
kreacją wzbogaciła nie jeden serial i film.

Form 1263
Fryderyka została zaprojektowana przez głównego modelarza
fabryki w tamtych czasach, Richarda Tatschnera. Inspiracją
dla niego były przedmioty ceramiczne powstające we
Włoszech w epoce siedemnastowiecznego baroku. Idealna
bryła przyzdobiona żywiołowym, delikatnym reliefem. Jest to
najbardziej znany liść akantu stworzony na porcelanie.
Form 1263 to robocza nazwa Fryderyki, fasonu, który był
reklamowany jako najlepsze wykonanie niemieckiej sztuki
projektowania porcelany. Fason dostojny, wręcz królewski.
Fryderyka posiada najbardziej rozbudowaną gamę
asortymentową. W jej skład wchodzi przeszło 80 elementów.
W 1953 roku za sprawą Edmunda Ruszczyńskiego do oferty
fabryki trafia wersja coup. Charakteryzuje się ona łagodnym
przejściem od skrzydła do dna talerza.

Malarz kobaltem
Liść akantu aż się prosi o bogate zdobienia. Jako, że wyuczony
zawód Carla Kristera, założyciela Krister Porzellan Manufaktur,
to malarz kobaltem przez cały czas istnienia fabryki ten
charakterystyczny pigment towarzyszy na każdym kroku
w jej bogatej historii. Jedna z najpiękniejszych dekoracji,
która powstaje do dnia dzisiejszego to kobaltowa Fryderyka
ze złotym, matowym liściem. Jest to najdroższa i najbardziej
czasochłonna dekoracja dostępna w obecnej ofercie fabryki.
Wykonanie pełnego serwisu zajmuje nawet trzy miesiące.

Granatowe złoto
Kobalt jest jednym z najstarszych barwników używanych do
dekorowania ceramiki. Był ceniony na równi ze złotem.
Dzięki jego wysokiej odporności na temperaturę może być
używany jako farba podszkliwna, co nadaje mu pięknego
i charakterystycznego rozmycia. Jest wypalany
w temperaturze 1400oC, na co mogą sobie pozwolić tylko
trzy fabryki w Polsce.
Na pełen proces produkcyjny Fryderyki w kobalcie ze złotym
liściem składa się łącznie sześć, a czasem nawet i więcej
wypałów: biskwitowy, ostry w temperaturze 1400oC
i przeważnie cztery zdobnicze. Kobalt jest bardzo
„chimeryczną” i nieprzewidywalną farbą. Bardzo często
dochodzi do tzw. migracji, co skutkuje kolejnym malowaniem
oraz wypałem. Po uzyskaniu na porcelanie idealnie
kobaltowego blasku, liście akantu są najpierw ręcznie
malowane specjalnym 24-karatowym płynnym złotem, które
po wypale zyskuje matową powierzchnię. Jest to jeden
z najdroższych rodzajów złota ze względu na skomplikowane
procesy chemiczne zachodzące podczas jego tworzenia. Po
wypale zdobniczym złoto to jest skrupulatnie czyszczone,
a następnie na jego powierzchni malowane są czarne żyłki. Tak
przygotowana porcelana trafia do kolejnego wypału i zanim trafi na
sklepowe półki ponownie jest czyszczona.

Podwójne oblicze
Wyjątkową propozycję stanowi również biała porcelana
z pięknie wymalowanym liściem akantu. Jest to subtelna
alternatywa dla mocno zaakcentowanego kobaltu. W fabryce
obie wspomniane dekoracje są uważane przez pracowników
jako swoje przeciwieństwa. Dwa różne oblicza naszej
Fryderyki. Dwie wyrafinowane i kunsztowne malatury.

Biel, relief i złoto
Reliefowy liść akantu jest ręcznie malowany
wysokokaratowym złotem matowym. Po wypale
dekoracyjnym w temperaturze 860oC jest dokładnie
czyszczony. Następnie maluje się czarne żyłki na jego
powierzchni. Znowu trafia do wypału dekoracyjnego i do
czyszczenia. Tak powstaje jedno z najbardziej ulubionych
połączeń na wysokogatunkowej porcelanie
- biel, relief i złoto.
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