
PIÓRO WIECZNE VISCONTI IMPRESJONIZM
VAN GOGH Old vineyard with peasant woman

Kod produktu: PVIKP12-16

Pióro Wieczne Visconti Impresjonizm Van Gogh Old
vineyard with peasant woman

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

 "Stara winnica z wieśniaczką" , taki tytuł nosi obraz Vincenta van Gogha namalowany
techniką mieszaną w maju 1890 roku podczas pobytu artysty w Auvers-sur-Oise ,

niewielkim miasteczku na północ od Paryża.

"Old vineyard with peasant woman"- to średniej wielkości ( 435 x 540 mm) rysunek,
wypełniony farbami wodnymi, przedstawiający fragment starej winnicy na tle zabudowań

gospodarskich, oraz chłopkę.



Obraz namalowany został w tonacji niebiesko-fioletowej, chłodnej i minimalistycznej.
Czerwone dachy zabudowań przełamują ten monochromatyczny klimat obrazu.

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 poświęconą kolejnej pracy
Vincenta van Gogha.

Pióro Wieczne Visconti Vincent Van Gogh Old "Vineyard with peasant woman", jest kolejnym
instrumentem piśmiennym, który przenosi nas w magiczny świat kolorów, kształtów

i atmosfery tak charakterystycznej dla prac mistrza.

Visconti odwzorowuje paletę kolorów, występującą w obrazie artysty, w naturalnej żywicy,
z której wykonane jest pióro wieczne.

Na stalowej stalówce platerowanej palladem wygrawerowany został podpis artysty.

Każde pióro ma  piękne pudełko, na którym znajduje się reprodukcja obrazu.

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

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, pozwalają
cieszyć się piórem w każdej sytuacji.

Do pióra dołączona jest buteleczka z atramentem.

Każde pióro wieczne jest unikatowe, nie ma dwóch tak samo wyglądających.
Zawdzięczamy to technice w jakiej Visconti tworzy swoje produkty.

Wymiary:

Długość pióra zamkniętego : 140mm
Długość korpusu : 125mm

Długość pióra z założoną skuwką : 157mm
Średnica : 12mm

Waga : 35 g



Kolory i wykończenia: niebieski/srebrny

Rodzaj napełnienia: tłoczek/naboje

Szlachetność stalówki: stal


