
Мирослав Присяжний

Мастер з художньої обробки дерева Мирослав Присяжний заслужений майстер
народної творчості України, член спілки художників України та СРСР.

  

Контакти косівського майстра Мирослава Присяжного:
дом. +380-34-782-3558
моб. +380-97-322-4506
myrohud@gmail.com

  

Присяжний Мирослав Ілліч - майстер художньої обробки дерева за покликанням душі.
Він ще в дитинстві вирішив чим буде займатись в житті. Виготовляв різні жіночі прикраси
з дерева, великодні писанки і цікаві різьблені шкатулки, рахви, тарілки. Здобувши
художню освіту пішов працювати за направленням в Косівський художньо-виробничий
комбінат (Художнього фонду УРСР).

  

Довгий період часу Мирослав Присяжний працював головним художником Косівського
художньо-виробничий комбінат художнього фонду України, брав особисту активну
участь в республіканських, всесоюзних та закордонних виставках
декоративно-прикладного мистецтва, був прийнятий в члени Спілки художників
Радянського Союзу. В цей період життя ним було створено багато нових зразків виробів,
які були введені в серійне виробництво.
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Роботи майстра-художника прикрашають експозиції національних музеїв та приватних
колекцій як в Україні так і за її межами.
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  Перебуваючи на заслуженому відпочинку, майстер-художник знаходиться в постійномутворчому пошуку, його ніколи не залишає байдужим якась цікава деталь природногокуска дерева. Йому завжди хочеться підкреслити унікальність кожної деревини,природну форму, красу і гармонію текстури будь-якої деревини, створеної самоюприродою!  Художник часто використовує в своїх роботах коріння та природні нарости різних поріддерев.  Кожен твір майстра народної творчості - унікальний, і ніколи не повторюється!    Пропонуємо Вашій увазі унікальні творчі доробки шанованого художника -
прикарпатського майстра декоративно-прикладного мистецтва Мирослава
Присяжного:
    
    -  Фотоальбом 1

Різьба по дереву в різних техніках з використанням різного матеріалу   

  

{rokbox album=|Prysyazhnyy1| title=|Рахва Гірське сузір'я (груша) - Авторська робота
косівського майстра Мирослава
Присяжного|}images/woodart/prysyazhnyy/16-4.jpg{/rokbox} {rokbox album=|Prysyazhnyy1|
title=|Трійця - копія церковного свічника 1859 року (матеріал липа) - робота косівського
майстра Мирослава Присяжного|}images/woodart/prysyazhnyy/03-2.jpg{/rokbox}{rokbox
album=|Prysyazhnyy1| title=|Таріль Троїсті музики (груша) - Авторська робота косівського
майстра Мирослава Присяжного|}images/woodart/prysyazhnyy/12-3.jpg{/rokbox} ... Дивити
сь всі роботи

    
    -  Фотоальбом 2

Художня обробка дерева - Авторські фантазії   

  

{rokbox album=|Prysyazhnyy2| title=|Авторські фантазії - Авторська робота косівського
майстра Мирослава Присяжного|}images/woodart/prysyazhnyy/17-3.jpg{/rokbox} {rokbox
album=|Prysyazhnyy2| title=|Композиція декоративних ваз Світла осінь - Авторська робота
косівського майстра Мирослава
Присяжного|}images/woodart/prysyazhnyy/29-1.jpg{/rokbox} {rokbox album=|Prysyazhnyy2|
title=|Палітра вазочок - Авторська робота косівського майстра Мирослава
Присяжного|}images/woodart/prysyazhnyy/31-2.jpg{/rokbox}... Дивитись всі роботи
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