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Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) laatste kwart
18de eeuw
Panelen met trofeeën en diverse attributen, laatste kwart 18de eeuw
Slochteren, Stichting Fraeylemaborg

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Anoniem
Collectieplaats Slochteren
Collectie Fraeylemaborg, Stichting
Onderwerpstrefwoorden ornament
Onderwerpstrefwoorden trompe-l'oeil
Onderwerpstrefwoorden trofee (ornament)
Onderwerpstrefwoorden blaasinstrument
Onderwerpstrefwoorden geweer

Onderwerpstrefwoorden strik (motief)
Onderwerpstrefwoorden globe
Onderwerpstrefwoorden kroon
Onderwerpstrefwoorden scepter
Onderwerpstrefwoorden boek
Onderwerpstrefwoorden viool
Object gegevens
Objectcategorie
behangselschildering
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

Anoniem, Trompe l'oeil panelen (part of a decoration scheme)
Drager/materiaal
doek, olieverf
Het behang is in de jaren 1970 gerestaureerd door Helmer Hut
Vorm/maten
liggende rechthoek 298 x 450 cm
De vakken zijn ca. 190 cm hoog en 120 cm breed
Huidige toeschrijving
Anoniem (Noordelijke Nederlanden (historische regio)) laatste kwart 18de eeuw
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen
haakjes.
laatste kwart 18de eeuw (1775 - 1799)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente)
publicaties wordt gegeven.
Panelen met trofeeën en diverse attributen
Onderwerpstrefwoorden
ornament, trompe-l'oeil, trofee (ornament), blaasinstrument, geweer, strik (motief), globe ,
kroon, scepter, boek, viool
Herkomst
Collectie(s)
Stichting Fraeylemaborg, Slochteren
Tentoonstellingen en literatuur

Literatuur
R. Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Groningen, Zwolle 1998, p.194
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0670 - ONS/Decorative Painting: General (afb.nr.
0000095480)
Project
Inventarisatie Decoratieve Interieurschilderingen in Nederland (1600-1940)
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