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Obrazy 3D na ulicy oraz inne rysunki autorstwa Anny Klosovej w Polsce
http://malowanie3d.pl

Zapraszam na stronę, gdzie sztuka łączy się z rzeczywistością, nadając złudzenie trzeciego wymiaru zupełnie
płaskim powierzchniom, oraz dokonując interakcji z otoczeniem, czy niejednokrotnie widzem, który sam staje
się elementem dzieła. Obrazy te są głównie tworzone z nurtem Street Art`u, co oznacz, że są wykonane na
ulicy, ścianach, czy chodniku. Na stronie poznasz podstawy perspektywicznego malowania obrazów, historię
tej techniki oraz jedne z pierwszych takich rysunków wykonanych w Polsce, wraz z etapami ich powstawania
ukazanymi krok po kroku, tak aby każdy mógł spróbować swoich sił w rysowaniu
&quot;trójwymiarowym&quot;. Zobacz na własne oczy, jak sztuka może być ciekawa i zaskakująca!
Zapraszamy również do galerii obrazów 3D wykonanych w Polsce, z takich miejsc jak: Poznań, Warszawa,
Gdańsk, Wrocław, Katowice, czy Kraków oraz w wielu innych polskich miejscowościach.Autorem obrazów
jest polska artystka Anna Klosova, która związana jest z rysunkiem od najmłodszych lat, a od dłuższego czasu
również z malarstwem iluzjonistycznym. Na stronie znajdziesz galerię jej prac, nie tylko związanych ze sztuką
3D Street Art`u, ale również tą dwuwymiarową.
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