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Mikołaj 12 dni Bożego
Narodzenia - angielska
kolęda Twelve Days of
Christmas Santa 6001462
Jim Shore
Cena

265,00 zł

Cena poprzednia

290,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

6001462

Kod EAN

045544965415

Producent

Jim Shore

Opis produktu
Figurka z kolekcji Heartwood Creek Jim Shore
Jedna z najbardziej znanych angielskich kolęd oraz świetna zabawa dla dużych i małych dzieci
Jedna z najpopularniejszych pastorałek w świecie anglosaskim 12 Days of Christmas (12 Dni Świąt Bożego Narodzenia),
choć z pozoru ma dziecinną treść, w gruncie rzeczy skrywa w sobie katechizm dla najmłodszych.
Pieśń powstała w czasach wielkiego prześladowania wyznawców jedynej prawdziwej religii.
Każda zwrotka pieśni zawiera słowo kodowe określające rzeczywistość religijną, którą dzieci mogą zapamiętać, stosując schemat liczbowy.
Pieśń składa się z 12 strof i brzmi następująco: Pierwszego dnia świąt, mój ukochany wysłał mi kuropatwę na gruszy.
Drugiego dnia świąt, mój ukochany wysłał mi dwie turkawki i kuropatwę na gruszy…
Trzeciego dnia ukochany wysłał trzy francuskie kury, w następnych dniach: cztery śpiewające ptaki, pięć złotych pierścieni,
sześć gęsi, siedem pływających łabędzi, osiem służących do dojenia, dziewięć tańczących pań, dziesięciu pochylonych panów,
jedenastu grających dudziarzy i dwunastego dnia – dwunastu bębniących bębniarzy.
Określenie mi odnosi się do osób ochrzczonych. Kuropatwa na gruszy z pierwszej zwrotki również uosabia Jezusa.
Ten ptak jest symbolem poświęcenia. Często udaje zranienie, by odciągnąć drapieżniki od swoich bezbronnych piskląt.
To także aluzja do słów naszego Pana, który ubolewał nad losem.
Dwie turkawki symbolizują Stary i Nowy Testament, a trzy francuskie kury oznaczają trzy cnoty: Wiarę, Nadzieję i Miłość.
Cztery ptaki śpiewające to czterech świętych ewangelistów: Mateusz, Marek, Łukasz i Jan oraz ich dzieła.
Pięć złotych pierścieni to Pięcioksiąg Mojżeszowy, czyli pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu,
które opisują stworzenie świata i człowieka oraz jego upadek z powodu grzechu pierworodnego,
a także wielką miłość Boga do ludzi, których nie opuścił, mimo sprzeciwienia się Jego woli.
Sześć gęsi to nic innego jak sześć dni stworzenia, a siedem łabędzi reprezentowało siedem darów Ducha Świętego:
mądrość, rozum, radę, męstwo, wiedzę, umiejętność, bojaźń Pańską i pobożność.
Osiem służących oznaczało osiem błogosławieństw, a dziewięć dam tańczących oznaczało dziewięć chórów anielskich.
Dziesięciu lordów skaczących to Dziesięć Przykazań Bożych, zaś jedenastu grających dudziarzy – to jedenastu wiernych Apostołów.
Dwunastu bębniarzy oznaczało dwanaście artykułów chrześcijańskiego wyznania wiary (Skład Apostolski).
Każda figurka posiada wyjątkowy styl będący kombinacją elementów folkowych i tętniących życiem kolorów zaimplementowanych do
tradycyjnych motywów. Mikołaj czy Anioł to nie tylko postaci, to przede wszystkim kanwa do malowania. Figurki Jim Shore łączą wiele motywów i
wzorów w jednym finalnym produkcie, poprzez kombinację prostej struktury i wielu elementów. W każdym produkcie odkrywamy mnogość
detali i symbolikę, które niosą należyte przesłanie.
Figurki wykonane są z masy plastycznej termoutwardzalnej, do złudzenia przypominającej drewniany prototyp wykonany przez samego mistrza.
Każdy egzemplarz jest ręcznie malowany, sygnowany numerem i zapakowany w oryginalne eleganckie prezentowe pudełko.
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Obecnie Jim ciągle osobiście tworzy wzorzec każdej figurki, ukazując w nich swoją pasję, kreatywny kierunek i formę. Sztuka Jima bazuje na
różnorodności wątków etnicznych i kulturowych.
„ Kocham to co robię, ale największą nagrodą jest spotkanie z ludźmi, dla których tworzę. Widząc jak ludzie dzielą ze mną swój entuzjazm do
tego co robię, jest dla mnie jako artysty największym komplementem”

wysokość 26 cm
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