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Experiens Sillemans
Schepen voor de kust, ca. 1650
Amsterdam, Amsterdam Museum, inv./cat.nr. SA 38186
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Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Sillemans, Experiens
Afgekorte literatuur Giltaij/Kelch 1996
Collectieplaats Bergen (Noord-Holland)
Collectieplaats Amsterdam
Collectie Kattenburg, Rob
Collectie Amsterdam Museum
Onderwerpstrefwoorden marine (als genre)
Onderwerpstrefwoorden zeilboot

Onderwerpstrefwoorden zeilschip
Onderwerpstrefwoorden fluitschip
Onderwerpstrefwoorden driemaster
Onderwerpstrefwoorden roeiboot
Onderwerpstrefwoorden dukdalf
Onderwerpstrefwoorden viskorf
Onderwerpstrefwoorden ton
Object gegevens
Objectcategorie
penschilderij
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een
betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.
pendant

Experiens Sillemans, Klipzoutwinning (pendant)
Drager/materiaal
paneel, witte olieverf, pen in zwart
Vorm/maten
liggende rechthoek 25,8 x 38,3 cm
Huidige toeschrijving
Experiens Sillemans
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1650 (1647 - 1653)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Schepen voor de kust
Andere (oude) titel
Andere titels of benamingen die het kunstwerk heeft gehad, of waaronder het ook bekend is. Soms betreft het ook oude (verworpen)
identificaties van het onderwerp of van de voorgestgelde.
Voor anker liggende zeeschepen en lichters
Engelse titel
Shipping off the coast
Onderwerpstrefwoorden
marine (als genre), zeilboot, zeilschip, fluitschip, driemaster, roeiboot, dukdalf, viskorf, ton
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.

variant van
Experiens Sillemans, Schepen voor de kust; een galgenveld in de achtergrond

variant van
Experiens Sillemans, Schepen voor de kust; een galgenveld in de achtergrond
Herkomst
Collectie(s)
art dealer Rob Kattenburg, The Hague/Aerdenhout/Breukelen/Bergen
- 1981
Amsterdam Museum, Amsterdam , inv./cat.nr SA 38186
1981 Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
Giltaij/Kelch 1996 , p. 433, with ill. in black and white on p. 432
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/Digital Collection (afb.nr. 1000313710)
, standplaats origineel BD/RKD/0596 - ONS/Seascapes (afb.nr. 0000020586)
, standplaats origineel BD/RKD/0800 - ONS/Unmounted Material (afb.nr. 0001487310)
Project
Project Collectie Nederland
Externe links
Amsterdam Museum
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