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Droga w lesie - Józef Chełmoński
Model : 484
Droga w lesie - Józef Chełmoński
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Producent : Obraz&nbsp;namalowany ręcznie będący kopią dzieła&nbsp;Józefa
Chełmońskiego pt. &quot;Droga w lesie&quot;.
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Wymiary obrazu (szerokość x wysokość): 90x65 cm.

Technika wykonania: Obraz namalowany ręcznie farbami olejnymi na płótnie.
Płótno naciągnięte na sosnowy blejtram o grubości 2 cm. Boki obrazu są
zamalowane są w kolorystyce całości, dzięki czemu obraz nadaje się do powieszenia
na ścianie.
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Powyższe zdjęcie (tak jak każde na stronach internetowych naszej galerii) jest
rzeczywiste. To znaczy przedstawia namalowany przez nas obraz, który oferujemy w
sprzedaży.
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Więcej&nbsp;dzieł&nbsp;tego artysty&nbsp;możecie Państwo obejrzeć w dziale
&quot;Józef Chełmoński&quot;.
~~*~~
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Autorem powyższego obrazu jest Jozef Chełmoński. Artysta w 1887 roku opuścił
Paryż i powrócił do ojczystego kraju, gdzie osiadł nieopodal Łowicza w
miejscowości Kuklówka. Autor przeżył głęboka duchową przemianę podczas
ucieczki do ojczyzny i ponownie zafascynował się krajobrazem ojczystej wsi, przez co
poczuł większą więź z naturą. Malowaniem z natury zastąpił obrazy tworzone
podczas pobytu w wielkomiejskim zgiełku z pamięci. Często wybierał się w
plenerowe wyprawy, których owocem były bardzo realistyczne pejzaże ukazujące
motywy nie tylko polskie &ndash; mazowieckie i poleskie, ale także i ukraińskie.
Powyższy obraz &bdquo;Droga w lesie&rdquo; należy właśnie do tej grupy dzieł
Chełmońskiego.
&nbsp;
Przedstawiony obraz prezentuje leśną drogę, która ciągnie się od pierwszego planu
aż w głąb kompozycji. Na obrazie można zauważyć nierówność terenu,
liczne wyboje na drodze, które podkreślają przestrzenność prezentowanego
krajobrazu. Droga, która jest namalowana bardzo jasnym kolorem, kontrastuje z
pionowymi pniami drzew, które od góry zamknięte są ciemnozielonymi koronami
drzew. Droga jest już bardzo wyrobiona, znajdują się na niej liczne głębokie
koleiny, co świadczy o tym, że była ona często uczęszczana.&nbsp;
&nbsp;
Dzieło jest namalowane niezwykle drobiazgowo, jest bogate w szczegóły, a jego
kolorystyka jest mocno stonowana. Prostota, w jakiej został namalowany obraz, oraz
pozbawienie jego motywu malowniczości podkreśla realizm tego ujęcia. Podobną
kompozycję autor przedstawił na swoim późniejszym malowidle pod tytułem
&bdquo;Dutek leśny&rdquo;. Wiejskie oraz małomiasteczkowe drogi, leśne drogi,
polne ścieżki były jednym z głównych motywów malarskich &bdquo;polskich
monachijczyków&rdquo;.

Cena : 410,00 zł Brutto ( 333,33 zł Netto)

kontakt : - biuro@olejne.pl
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Droga w lesie - Józef Chełmoński
Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 25 czerwiec 2012
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kontakt : - biuro@olejne.pl

Strona 2/{nb}

p
rs

k
e

w
y
t

