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Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten

liggende rechthoek 24,5 x 40 cm
Huidige toeschrijving
naar Lucas van Leyden
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
16de eeuw (?) (1500 - 1599)
het origineel [= kunstwerknummer 7233] wordt ca. 1512 gedateerd
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
De vrouw van Potifar toont haar gemaal de mantel van Jozef (Genesis 39:14ff)
Engelse titel
Potiphar's wife before her husband: she accuses Joseph of trying to violate her (Genesis 39:14ff)
Onderwerpstrefwoorden
oude testament & apocriefen, gevangenisinterieur
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.
71D134
Potiphar's wife before her husband: she accuses Joseph of trying to violate her, using the cloak as evidence
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.

naar
Lucas van Leyden, De vrouw van Potifar toont haar gemaal de mantel van Jozef. In de achtergrond: Jozef wordt naar de
gevangenis geleid (Genesis 39:17-18)
Herkomst
Veiling(en)
Galerie Moos, Genève, 1936-05-23, lotnr. 90
als Susanna voor de rechters
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0516 - ONS/Religion, Mythology, Allegory, History and Literature 1 (afb.nr. 0000168506)
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