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Monogrammist A.K.
Allegorie op de godvruchtigheid, 1752 gedateerd
Private collection

Sluiten
Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Monogrammist A.K.
Collectie Private collection
Onderwerpstrefwoorden allegorie
Onderwerpstrefwoorden personificatie
Onderwerpstrefwoorden olifant
Onderwerpstrefwoorden putto
Onderwerpstrefwoorden vuur
Onderwerpstrefwoorden offerplaats
Onderwerpstrefwoorden ooievaar

Onderwerpstrefwoorden zwaard
Iconclass code 92D1916
Object gegevens
Objectcategorie
bovendeurstuk
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.
onderdeel van een decoratieprogramma

Hendrik Pola, Allegorische voorstelling in betrekking tot de arbeid (part of a decoration
scheme)

Monogrammist A.K., Allegorie op de godgeleerdheid (part of a decoration scheme)

Anoniem, Kamer met 19de-eeuwse schoorsteen met spiegel en van elders ingebrachte 18deeeuwse decoratiestukken
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek met afgeschuinde bovenhoeken 90 x 70 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gemonogrammeerd en gedateerd rechtsonder: A.K: fecit 1752
Huidige toeschrijving
Monogrammist A.K.
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen
haakjes.
1752 gedateerd (1752)
Onderwerp

Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente)
publicaties wordt gegeven.
Allegorie op de godvruchtigheid
Onderwerpstrefwoorden
allegorie , personificatie , olifant, putto, vuur, offerplaats, ooievaar, zwaard
Iconclass-code
Iconclass-codes en tekstcorrelaten bevatten specifieke scènes en namen. Een Iconclass-code of notatie is een code uit het veeltalige Iconclass systeem voor onderwerpsontsluiting. Voor meer
informatie, zie www.iconclass.nl.
92D1916
cupids: 'amores', 'amoretti', 'putti'
Herkomst
Collectie(s)
Private collection
Friesland (prov.)
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0670 - ONS/Decorative Painting: General (afb.nr.
0000095369)
Project
Inventarisatie Decoratieve Interieurschilderingen in Nederland (1600-1940)
Permalink
https://rkd.nl/explore/images/101450
Ingevoerd op: 2005-12-12; Laatste wijziging: 2016-02-25
Bezoekadres
Prins Willem Alexanderhof 5
(KB-complex)
2595 BE Den Haag
Bereikbaarheid
Adres en openingstijden
Het RKD is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Contact
T: 070 3339777
F: 070 3339789
E: info@rkd.nl

Openingstijden
Wij zijn op maandag tot en met vrijdag geopend van 10.00 - 17.00 uur.

