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> Białe ukrzyżowanie - Marc Chagall

Białe ukrzyżowanie - Marc Chagall
Model : 622
Białe ukrzyżowanie - Marc Chagall
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Producent : -

&nbsp;Obraz olejny namalowany ręcznie będący kopią
dzieła&nbsp;artysty&nbsp;Marca Chagalla pt. &quot;Białe ukrzyżowanie&quot;.
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Wymiary obrazu&nbsp;(szerokość x wysokość):&nbsp;70x80 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;W Chicago, a dokładnie w Art Institute, znajduje się bardzo
szczególny obraz. Przedstawia on scenę Ukrzyżowania. To wydarzenie, które
kojarzy nam się bezpośrednio z wiarą, z naszą religią. Co ciekawe, scenę tę
namalował człowiek niewierzący. Mimo tego małego faktu dzieło jest niezwykle
przekonywujące. Zostało ono namalowane w 1938 roku przez Marka Chagalla. Obraz
ten jest ulubionym dziełem papieża Franciszka.
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;Ukrzyżowanie to niezwykle wymowny obraz, o równie konkretnym
kontekście. Zarówno pod kątem czasów, w których powstał, jak również
wpisanych w ten okres dramatów. Dzieło to różni się znacząco od innych
obrazów Chagalla. Na obrazie tym widać, że zrezygnował on z fantazyjnego
przedstawiania świata. Zrezygnował z dużo bardziej kolorowych niż w
rzeczywistości obrazów Witebska. Tym razem nie pokazywał na obrazie siebie i
swojej narzeczonej. Zrezygnował ze stosowania kolorów. Swoje dzieło stworzył w
palecie bieli i czerni. &nbsp;
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;Jego obraz jest niezwykle przekonujący pod kątem przekazu
religijnego. A przecież artysta nie wyznaje naszej wiary. Zdecydował się malować
oddając tragedie, z którymi zaznajomił się w czasie pobytu w Rosji Radzieckiej. Na
obrazie swoim chciał przekazać również przyszłe czasy upokorzeń i bólu. Czasy
te dopiero miały nadejść. Pokazuje strach i ból. Obok tego dzieła nie da się
przejść bez zastanowienia.

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

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 listopad 2013

kontakt : - biuro@olejne.pl

Strona 1/{nb}

