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Isaac Israels
Peinzende jonge vrouw met sigaret, ca. 1914
Private collection

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Israels, Isaac
Collectie Private collection
Onderwerpstrefwoorden vrouwenportret
Onderwerpstrefwoorden borststuk
Onderwerpstrefwoorden hoofd naar links
Onderwerpstrefwoorden hoog opgemaakt haar
Onderwerpstrefwoorden sigaret
Onderwerpstrefwoorden ring
Onderwerpstrefwoorden hand aan de kin/peinzend
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 50 x 39 cm
Reisel 1967: 49 x 47,5 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd linksonder: ISAAC / ISRAELS
Huidige toeschrijving
Isaac Israels
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1914 (1911 - 1920)
Reisel dateert het werk ca. 1914

Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Peinzende jonge vrouw met sigaret
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.
Peinzend meisje met sigaret
Engelse titel
Meditative young woman with cigarette
Onderwerpstrefwoorden
vrouwenportret, borststuk, hoofd naar links, hoog opgemaakt haar, sigaret, ring, hand aan de kin/peinzend
Herkomst
Collectie(s)
Private collection
Nederland
1974 gesignaleerd
Tentoonstellingen en literatuur
Tentoonstellingen
143 maal Isaac Israels Zeister Slot , Zeist , 1974-04-20 - 1974-08-05 , nr. 109, afb.
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/1400 - NEG/The Netherlands II/Paintings/Portraits (afb.nr. 0000162675)
, standplaats origineel BD/RKD/1400 - NEG/The Netherlands II/Paintings/Portraits (afb.nr. 0000162676)
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