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> Madonna wsi - Marc Chagall

Madonna wsi - Marc Chagall
Model : 608
Madonna wsi - Marc Chagall
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Producent : -

Obraz olejny namalowany ręcznie będący kopią dzieła&nbsp;artysty&nbsp;Marca
Chagalla pt. &quot;Madonna wsi&quot;.
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Wymiary obrazu&nbsp;(szerokość x wysokość):&nbsp;85x90 cm.

Technika wykonania:&nbsp;Obraz namalowany ręcznie&nbsp;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&nbsp;(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 tego samego artysty możecie Państwo obejrzeć w dziale
&quot;Marc Chagall&quot;.
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&nbsp; &nbsp;Marc Chagall był wybitnym francuskim malarzem i grafikiem.
Zasłynął również jako scenograf oraz ilustrator. Tego artystę zalicza się do kręgu
malarzy École de Paris.
&nbsp; &nbsp;Praktycznie przez całe swoje życie podejmował się on tworzenia
obrazów o tematyce związanej z czasami jego dzieciństwa. Swoją młodość
spędził w Witebsku. W jego dziełach widać wpływy, które zostały zaczerpnięte z
obrzędów i zwyczajów żydowskich. Widać na nich również sceny z życia
rosyjskiego ludu. Artysta dość często przedstawiał w sposób liryczny sceny
miłosne.
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;We wszystkich jego obrazach od samego początku widać było
charakterystyczne cechy jego stylu. Używany przez niego kolor jest bardzo
ekspresyjny, zdecydowanie widać naruszanie proporcji postaci. Do tego dochodzi
zestawianie elementów świata realnego w nierealne układy.&nbsp;
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;Na obrazie Madonna wsi również jest to widoczne. Na pierwszym
planie widzimy Madonnę, która trzyma w ręku dziecko. Wydaje się, że sprawuje
ona pieczę nad całą wsią, którą widzimy w tle. Wieś i jej mieszkańcy na pewno się
do niej modlą, o czym świadczyć może zapalona świeca. Uzupełnieniem religijnej
aury obrazu są ukazane na dalszym planie latające aniołki. Obraz ten jest niezwykle
wymowny, pełen symboli i nawet trochę momentami baśniowy.

Cena : 430,00 zł Brutto ( 349,59 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 listopad 2013

kontakt : - biuro@olejne.pl
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