
PIÓRO WIECZNE VISCONTI IMPRESJONIZM
VAN GOGH CHAIR

Kod produktu: PVI78344A10

Pióro Wieczne Visconti Impresjonizm Van Gogh Chair

Nowe opakowanie, nowe oznakowanie stalówki, nowe tło dla nazwy marki na klipsie!!!

Obraz zatytułowany "Vincent&HASH39;s Chair with His Pipe" (Krzesło Vincenta z jego
fajką ), powstał na przełomie 1888 i 1889 .roku

Jest to jeden z dwóch obrazów, które przedstawiają krzesło. Drugi obraz z cyklu ma tytuł
"Fotel Paula Gauguina" .

Obrazy te powstały po przyjeżdzie Gauguina do "Żółtego Domu" w Arles, w którym
Vincent chciał stworzyć kolonię artystyczną.



Obraz jest przepełniony pięknymi żółcieniami, które mają symbolizować światło i nadzieję.

Obrazy Mistrz ukończył w styczniu 1889 roku , po powrocie ze szpitala w którym znalazł
się po obcięciu sobie ucha.

Obecnie obraz znajduje się w National Gallery w Londynie.

Zanim nowy pomysł przeistoczył się w bezcenne, dzisiaj dzieło, Vincent van Gogh miał
w zwyczaju sporządzać dokładny jego opis, ubierając w słowa całą feerię barw swojej

palety.

Wspomnienie o wielkim artyście powraca wraz z kolekcją dwunastu nowych, niezwykłych
modeli wiecznych piór. Każdy z nich to próba nawiązania do konkretnego dzieła

holenderskiego mistrza, poprzez wykorzystanie najważniejszego, jego zdaniem, środek
artystycznego przekazu, czyli kolor.

Visconti przenosi paletę kolorów występującą w obrazie olejnym do naturalnej żywicy,
z której wykonane jest pióro wieczne i roller .

Stalówka pokryta palladem jest delikatnie grawerowana.

Korpus pióra, podobnie jak cała kolekcja poświęcona van Goghowi, jest osiemnastokątną
konstrukcją, która uwydatnia i podkreśla, dzięki załamaniom światła, żywe kolory pióra.

Korpus i skuwka pióra wykonane są z żywicy, pięknie cieniowanej. Dzięki temu każde pióro
jest trochę inne kolorystycznie.

Van Gogha można spersonalizować za pomocą opatentowanego przez Visconti "My Pen
System".

Pióro ma magnetyczne zamknięcie.

Podwójny system napełniania: tradycyjny tłoczek lub naboje z atramentem.

Pióra dostępne ze stalówkami. F-M-B

Wymiary :

długość pióra z zakręconą skuwką : 140mm
długość korpusu z sekcją i stalówką : 124mm

długość pióra z założoną skuwką : 157mm
średnica : 12mm

waga : 32g



Kolory i wykończenia: żółty/srebrny

Rodzaj napełnienia: naboje/tłoczek

Szlachetność stalówki: stal szlachetna


