(D)EFEKTINĖS PLYTOS NUO EERO KOTLI
sukurtos iš Kambrio periodo molio*, naudojant seniausią žmonijos istorijoje žinomą,
didelio molio gabalo metimo į medinę formą, techniką.
• Prieš formavimą ant didelio molio gabalo iš pradžių sudedama flora ir fauna,
• Suformuotas molio gaminys džiovinamas 4-5 savaites,
• Molio gaminiai (plytos) degamos 970°C. Tuo metu visos organinės medžiagos
esančios viduje išdega, palikdamos savo pėdsakus ant plytų paviršiaus arba ženkliai
pakeisdamos plytos „charakterį“ (pvz. iš įdėtos kriauklės ar žuvies skeleto lieka tik
apdegintos kreidos darinys).
Šis gamybos procesas iš dalies yra susijęs
su garsaus prancūzų tapytojo Bernard
Palissy (1510-1589) kūriniais. Skirtumas yra
tvirtume ir pozityviame-negatyviame
traktavime.
Palissy metų metus beprasmiškai bandė
išsiaiškinti porceliano paslaptį, kaip tai darė
daugelis to meto Europos keramikų ir
alchemikų.
Jau senovės Romoje šuns pėdos atspaudai
buvo naudojami ant tegula (stogo čerpės)
kaip apsaugos priemonė nuo piktų dvasių.
Kiekvieno augalo ar gyvulio pėdos atspaudas
turi savitą apsaugos galią.
Nuosava plyta – tai apsauga, kurią tiesiog
turi surasti.
Plytos panaudojimo galimybės:
• pagrindinė – įmūryti (ar kitaip instaliuoti) į
krosnies, židinio, kamino ar tiesiog į namo
fasado apdailą;
• knygų lentynoje kaip atrama ar tiesiog ant
stalo, kur ji atliks paprasčiausią popieriaus
prispaudėjo funkciją;
• kaip dekoratyvinis interjero elementas.
* Mūsų planeta buvo tuščia ir beveidė ...(pagal Bibliją)
Daugiau kaip prieš 500 milijonų metų, pačioje seniausioje Paleozojaus eroje – Kambrio periode,
į vandenyno dugną nusėdo molis. Vandenyje po truputį pradėjo vystytis primityvi gyvybė. Florą
sudarė įvairūs siūliniai dumbliai, o fauną – trilobitai. Europa tuo metu buvo kitoje ekvatoriaus
pusėje. Gyvybė po truputį kėlėsi į sausumą, bet molis ir toliau sėdo į vandenyno dugną.
Viešpats dar nebuvo pradėjęs galvoti apie dinozaurus – ši idėja jam kilo tik po 300 milijonų metų.
Nuo to laiko, visos gyvos ir negyvos būtybės suakmenėjo, bet šis, Estijoje esantis molio
klodynas – gyvuoja ir šiandien. Pridėk tik lašą vandens ir molyje vėl atsibus gyvenimiška jėga,
kuri suteiks amžius menančias formas. Iš šio unikalaus molio yra daromos (D)EFEKTINĖS
PLYTOS! Taip kaip ir kiekvienas žmogus turi savo pirštų atspaudus, taip ir kiekviena plyta yra
unikali ir savotiška.
Atėjo laikas suakmenėti ugnyje ir išlikti ateinantiems 500...

