Utworzono : 25 kwiecień 2018

> Pejzaż zimowy - Marc Chagall

Pejzaż zimowy - Marc Chagall
Model : 624
Pejzaż zimowy - Marc Chagall
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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.
~~*~~
Obraz olejny namalowany ręcznie będący kopią dzieła&nbsp;artysty&nbsp;Marca
Chagalla pt. &quot;Pejzaż zimowy&quot;.
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Wymiary obrazu&nbsp;(szerokość x wysokość):&nbsp;90x100 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;.
~~~*~~
&nbsp; &nbsp;Marc Chagall był znakomitym rosyjskim malarzem i grafikiem. Zaliczał
się również do reprezentantów nurtu, którym był kubizm. Jego twórczość to
głównie koncentrowanie się na tematyce o charakterze biblijnym. Posiadał bardzo
ciekawą umiejętność. Potrafił doskonale łączyć ze sobą elementy fantastyczne i
symboliczne.&nbsp;
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;Większość jego obrazów to przedstawienie wspomnień z dzieciństwa.
Są one jednak trochę przemieszane z wątkami, które pochodzą z jego marzeń,
snów i baśni. Do tego dołączyć trzeba realny świat, z którego czerpał inspirację.
O stylu malarskim Chagalla można powiedzieć, że jest on sztuką skrótów i
przenośni. Po jego obrazach widzimy, że twórca zaledwie w kilku postaciach jest w
stanie doskonale przedstawić ogrom różnorodności, a przy tym przekazać
odbiorcom wiekową mądrość.
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;Podobnie jest również na tym obrazie. Chagall na pierwszym planie
pokazuje konia w zaprzęgu, wraz z jego właścicielem. Całe tło z ogromnym
księżycem, który zajmuje praktycznie cały lewy górny róg dzieła, wskazuje,
że pora jest dość późna. Może jest to już środek nocy. W oddali widać
zabudowania &ndash; to pewnie wieś, do której wracają człowiek wraz ze swoim
koniem. Widać również kobietę &ndash; zapewnie żonę.
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;Obraz utrzymany jest głównie w odcieniu bieli, co niewątpliwie
wiąże się z tym, że przedstawiony na obrazie widok jest widokiem zimowym,
pełnym śniegu.

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

kontakt : - biuro@olejne.pl
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Pejzaż zimowy - Marc Chagall
Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 listopad 2013
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kontakt : - biuro@olejne.pl
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