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Hendrick van Cleve (III)
Kustlandschap met klassieke ruïne en motieven van de stad Napels, ca. 1584
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, [..]

Afbeeldingsnummer 0000169230
Afmetingen: 2522x1840 pixels

Afbeeldingsnummer 0000121151
Afmetingen: 2512x1796 pixels

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Cleve, Hendrick van (III)
Collectieplaats München
Collectie Staatliche Graphische Sammlung München
Onderwerpstrefwoorden landschap (als genre)
Onderwerpstrefwoorden kust
Onderwerpstrefwoorden zee
Onderwerpstrefwoorden haven
Onderwerpstrefwoorden klassieke ruïne
Onderwerpstrefwoorden kapel
Onderwerpstrefwoorden kasteel
Onderwerpstrefwoorden reiziger
Onderwerpstrefwoorden bron
Onderwerpstrefwoorden pakpaard
Onderwerpstrefwoorden topografie
Afgebeelde plaats Napels
Object gegevens
Objectcategorie
tekening
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.

Hendrick van Cleve (III), Landschap met een weg lang een half open tempietto (part of a series)

Hendrick van Cleve (III), Zicht op een ruïne met een cassetteplafond aan een oever van een rivier (part of a series)

Hendrick van Cleve (III), Kustlandschap met een obelisk op een huis en een brug in de achtergrond (part of a series)

Hendrick van Cleve (III), Landschap met antieke ruïnes (part of a series)
Drager/materiaal
papier, pen in bruin, gewassen in lichtblauw, gewassen in roze, doorgetrokken
Vorm/maten
liggende rechthoek 170 x 240 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gemonogrammeerd rechtsonder: HVC (aaneen)l
op de zijkant van de bron
Huidige toeschrijving
Hendrick van Cleve (III)
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1584 (1582 - 1587)
twee andere ontwerpen voor deze serie zijn 1584 gedateerd, de serie werd gepubliceerd in 1587
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Kustlandschap met klassieke ruïne en motieven van de stad Napels
Engelse titel
View of bay of Napels with a fantasy temple and in the background castel S. Elmo
Onderwerpstrefwoorden
landschap (als genre), kust, zee, haven, klassieke ruïne, kapel, kasteel, reiziger, bron, pakpaard, topografie
Afgebeelde plaats
Napels
Achtergrond: Castel S. Elmo, de Mole, Castel Nuovo, de vroegere Torre de S. Vicenzo en de eilanden Ischia en Capri.
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
in prent gebracht door
Preparatory drawing for a print from the series Regionum, rurium fundorumq [ue], varii at amoeni prospectus. Engraved by Adriaen
Collaert, Published by Philips Galle in 1587. See The new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts 1450-1700,
part 13 The Collaert dynasty (2005), vol. IV, no. 1267

variant van
Hendrick van Cleve (III), Kustlandschap met klassieke ruïne en motieven van de stad Napels zoals het castel S. Elmo
Herkomst
Collectie(s)
Staatliche Graphische Sammlung München, Munich , inv./cat.nr 1949:16
Tentoonstellingen en literatuur
Tentoonstellingen

Niederländische Zeichnungen des 16. Jahrhunderts in der Staatlichen Graphischen Sammlung München Staatliche Graphische
Sammlung München , München , 1989-11-22 - 1990-01-21 , nr. 16, afb.
Literatuur
W. Wegner, cat. Die niederländischen Handzeichnungen des 15.-18. Jahrhunderts (Kataloge der Staatliche Graphischen Sammlung
München), 2 dln., Berlijn 1973, nr. 16, afb.
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0030 - ONT/Cityscapes, Architecture and Interiors (afb.nr. 0000169230)
, standplaats origineel BD/RKD/0030 - ONT/Cityscapes, Architecture and Interiors (afb.nr. 0000121151)
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