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Producent : Ten obraz&nbsp;jest dostępny tylko na zamówienie.&nbsp;
Prosimy o kontakt via e-mail:&nbsp;biuro@olejne.pl&nbsp;celem ustalenia
szczegółów zamówienia.
~~*~~

k
e

Obraz olejny namalowany ręcznie będący kopią dzieła&nbsp;Vincenta van Gogha pt.
&quot;Irysy&quot;.
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Wymiary obrazu (szerokość x wysokość): 90x60 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 obrazów&nbsp;tego&nbsp;artysty&nbsp;możecie Państwo obejrzeć w
dziale &quot;Vincent van Gogh&quot;.
~~ opis obrazu ~~
Irysy to kolejne znane dzieło, które wyszło spod pędzla holenderskiego artysty,
jakim był Vincent van Gogh. Obraz powstał w 1889 roku. Został namalowany w
czasie pobytu artysty w szpitalu psychiatrycznym, który znajdował się w
Saint-Rémy-de-Provence. Jak nietrudno się domyśleć po nazwie obrazu,
przedstawia on rosnące w ogrodzie niebieskie, przepiękne irysy.
To, co charakterystyczne i od razu rzucające się w oczy w tym obrazie, to przede
wszystkim braki napięcia, które cechuje wiele ostatnich dzieł tworzonych przez Van
Gogha na chwilę przed jego samobójczą śmiercią. Miała ona miejsce w 1890 roku.
Można się również domyśleć, że podobnie jak wiele innych powstających w
tamtych czasach obrazów, artysta inspirował japońską sztuką malarską o nazwie
Ukiyo-e.
Brat malarza - Theo - namówił Vincenta van Gogha do wystawienia tego obrazu na
wystawie, która odbyła się w Salonie Niezależnych w Paryżu. Miało to miejsce
we wrześniu 1889 roku. To nie było jedyne dzieło, które się na niej znalazło.
Wystawiony został tam również obraz Gwiaździsta noc nad Rodanem.
Obraz znalazł swojego pierwszego nabywcę. Właścicielem został krytyk sztuki, a
zarazem anarchista. Był nim Octave Mirbeau. Dokonał on zakupu dzieła za 300
franków. W 1987 roku dzieło zostało sprzedane przez 53,9 milionów dolarów.
Zakupu dokonał australijski przedsiębiorca - Alan Bond. Nie posiadał on jednak
wystarczającej kwoty. Dlatego też w 1990 roku obraz został odsprzedany do J. Paul
Getty Museum, które zlokalizowane jest w Los Angeles.
&nbsp;

Cena : 340,00 zł Brutto ( 276,42 zł Netto)

kontakt : - biuro@olejne.pl
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Irysy - Vincent van Gogh
Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 28 czerwiec 2012
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kontakt : - biuro@olejne.pl

Strona 2/{nb}

p
rs

k
e

w
y
t

