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Szkło użytkowe z polskich domów podziwiane jest w
galeriach na całym świecie!
Ich szkło gościło w domach milionów Polaków. Wynalazcy, eksperymentatorzy i twórcy
przemysłowi. Dzięki nim tania namiastka kryształu w domach Polaków zyskała wartość sztuki
użytkowej. Ich prace podziwiać można w muzeach regionalnych, narodowych w Polsce, ale
również światowych w Berlinie, Pradze i Nowym Jorku. Eryka Trzewik-Drost i Jan Drost to artyści
szkła prasowanego i porcelany. Urodzili się na Opolszczyźnie w latach 30 tych, ale witalności
może pozazdrościć im niejeden młody człowiek. Poznali się na artystycznych studiach w
Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (współcześnie Akademia Sztuk Pieknych).
Ukończyli Wydział Szkła i Grafiki. Artystka projektowała w katowickich zakładach porcelany
„Bogucice”. Jan Drost początkowo trafił do zakładów optycznych. Potem projektował w Hucie
Szkła Gospodarczego Ząbkowice. Żona dołączyła do twórców w Ząbkowicach. Dzięki staraniom jej
męża powstał tam Ośrodek Wzornictwa. Linia szklanych naczyń Radiant, który stworzył z małymi
koralikami w różnych kolorach zaskakuje projektantów po dziś dzień. Linia Diatret z kolei ma
ażurowe wykończenie na obrzeżach i również podziwiana jest w całej Europie. Swoje życie
związali z projektowaniem szła prasowanego i porcelany. Dziś artyści spędzają emeryturę w pod
opolskim Pokoju, gdzie mieszkają wśród sowich grafik, obrazów i rzeź, a ich życie wciąż toczy się
wokół sztuki. Eryka Trzewik-Drost i Jan Drost to małżeństwo artystów, którzy tworzyli unikatowe
projekty szkła artystycznego. Ich pomysły trafiały do masowej produkcji, a stamtąd do wielu
polskich domów. Przeciętny Polak podawał w nich sałatkę jarzynową, a dziś dzieła te osiągają
zwielokrotnioną wartość i prezentowane są na wystawach designu w Japonii, Nowym Jorku czy
Skandynawii. Małżeństwo artystów, mimo przeżytych blisko 90 lat, wciąż tworzy i cieszy się
niezwykłą witalnością. Mieszkają w Pokoju, gdzie odwiedziła ich Justyna Dziedzic by zapytać o
eksperymenty, które przeprowadzali na szkle. W reportażach pojawi się również głos historyk
sztuki dr Joanny Filipczyk, która opowie o wzornictwie przemysłowym lat 60. i 70. oraz walorach
artystycznych projektów Drostów. Wspomnimy znane projekty tj. Diatret czy Asteroid.

