
Mưa Bay Tháp Cổ  - UGroup | UG Health
Thứ tư, 30 Tháng 12 2009 10:45

  

Mã số: HP31 - Tháp chàm - Mưa bay tháp cổ

 1 / 2



Mưa Bay Tháp Cổ  - UGroup | UG Health
Thứ tư, 30 Tháng 12 2009 10:45

  

      

  

Ý nghĩa : Tháp chàm là một phác họa Tháp chàm của người Chăm, một bằng chứng sinh động
nhất về một nền văn minh rực rỡ của Nhà nước Chămpa từ thế kỷ thứ IX. Nó có ý nghĩa vô cùng
đặc biệt và là di sản văn hóa thế giới. Với tinh thần nâng niu truyền thống văn hóa các nghệ
nhân đã phác họa hình ảnh tháp chàm và đưa vào thế giới phong thủy. Dòng nước chảy từ trên
đỉnh tháp xuống tượng trưng cho dòng sữa mẹ, và cũng là nguồn nuôi dưỡng vô tận. Trên đó có
khắc họa hình ảnh cô gái chăm đang múa điệu chămpa trông rất mộc mạc nhưng thi vị. Nước
còn tượng trưng cho tài lộc. Dòng nước tuần hoàn kích hoạt khí lưu thông và đem đến nhiều
may mắn và hạnh phúc.

  

Chất liệu: Gốm, đất sét, Cây hoa lá, tiền cổ tết ruy băng và các vật liệu kết dính khác.

  

Kích thước:  cao x rộng x dài: 46 x 40 x 40cm. Nếu thêm đế là Đôn gốm (cao TB 38 cm) thì kích
thước tổng chiều cao của cả bộ khoảng: 80 cm, đường kính chỗ phình rộng nhất là 40cm.

  

Thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

  

Xem chi tiết liên và liên hệ tại: Công ty Gốm Phương Đông  Hãy đến với chúng tôi để có được
sản phẩm phong thủy ưng ý nhất và tư vấn tốt nhất !
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