Bianco di Lucca

Bianco di Lucca
A região de Lucca, na Itália, atraiu grandes artistas, como
Michelangelo e Canova, e até hoje é conhecida por suas incríveis
cavas de mármore branco. O material escasso e valioso possui
uma qualidade ímpar para a escultura, além de surpreender pela
sua beleza. Áreas de puro branco são pano de fundo para veios
em diferentes tons de cinza que parecem pintados à mão. Leves
contornos em nuances mais quentes são encontrados ao longo
do desenho, revelando detalhes elaborados.
A reprodução em grandes formatos valoriza essa preciosidade
italiana e a opção de veios contínuos surge como uma opção
sofisticada para painéis imponentes. Bianco di Lucca é um
clássico atemporal para ambientes contemporâneos.

Bianco di Lucca
The Italian region of Lucca attracted great artists such as
Michelangelo and Canova. It is still known today for its incredible
white marble caves. This scarce and valuable material displays a
unique quality for sculpting, in addition to surprising for its beauty.
Areas of pure white are the backdrop for veins in different hues
of gray that look like they were hand-painted. Slight contours
in warmer nuances are found throughout the pattern, unveiling
intricate details.
The reproduction in large SIZES upgrades this Italian precious
gem. The continuous-vein option arises as a sophisticated choice
for imposing panels. Bianco di Lucca is a timeless classic for
contemporary areas.

Bianco di Lucca
La región de Lucca en Italia ha atraído a grandes artistas como
Michelangelo y Canova, y todavía es conocida hoy por sus increíbles
cubas de mármol blanco. El escaso y valioso material tiene una
calidad única para la escultura, además de sorprendente por su
belleza. Las áreas de blanco puro son el telón de fondo de las vetas
en diferentes tonos de gris que parecen pintadas a mano. Los
contornos leves en matices más cálidos se encuentran en todo el
diseño, revelando detalles elaborados.
La reproducción en gran formato valora esta joya italiana y la opción
de las vetas continuas aparece como una opción sofisticada para
imponer paneles. Bianco di Lucca es un clásico atemporal para
ambientes contemporáneos.
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