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> Ja i wieś - Marc Chagall

Ja i wieś - Marc Chagall
Model : 623
Ja i wieś - Marc Chagall
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Producent : -

Obraz olejny namalowany ręcznie będący kopią dzieła&nbsp;artysty&nbsp;Marca
Chagalla pt. &quot;Ja i wieś&quot;.
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Wymiary obrazu&nbsp;(szerokość x wysokość):&nbsp;60x80 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;Większość obrazów autorstwa Chagalla charakteryzuje się tym, że
można oglądać je długo i wielokrotnie. A przy tym za każdym razem znajdować
w nim nowe treści. Tak jest również w tym przypadku.
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;Obraz składa się z przenikających się planów. Widzimy na nim
rolnika o zielonym obliczu. Trzyma on gałązkę jakiegoś krzewu w swojej dłoni.
Wydaje się, że wręcz ,,rozmawia&rdquo; z krową, której spojrzenie ma wyjątkowo
ludzki charakter. Głowa zwierzęcia jest przełamana nałożonym na nią obrazem
dojarki. Być może krowa kojarzyła się naszemu artyście z jego opiekunką? A
może przypominała mu w jakiś sposób jego ukochaną dziewczyną, której
przyniósł bukiet kwiatów? Na dalszym planie obrazu możemy dojrzeć małe
wiejskie budynki. Możemy także odnaleźć kosiarza, który podąża w kierunku
dziewczyny, która dosłownie stoi na głowie. Można domyślać się, że jest to
nasz rolnik z pierwszego planu, a dziewczyna - to jego wybranka.
&nbsp;
&nbsp; Obraz jest dynamiczny, ale zarazem chaotyczny. Niektóre elementy wydają
się wręcz wirować albo unosić się. Wydaje się, że artysta chciał dziełem tym
nawiązać do tradycji rodzinnych miejsc. Chciał pokazać codzienne i zwyczajne
sprawy. Z takim obrazem wsi nasz twórca identyfikował się do końca swojego
życia.&nbsp;

Cena : 380,00 zł Brutto ( 308,94 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 listopad 2013

kontakt : - biuro@olejne.pl
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