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Michiel Simons (II)
Stilleven met een boeket bloemen in een glazen vaas, een nautilusschelp, een roemer, een kreeft en druiven in een Wan Li-schaal
Sotheby's (Amsterdam) 2001-11-06, nr. 41

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Simons, Michiel (II)
Onderwerpstrefwoorden stilleven
Onderwerpstrefwoorden op een tafel
Onderwerpstrefwoorden boeket (schikking)
Onderwerpstrefwoorden glazen vaas
Onderwerpstrefwoorden nautilus(schelp)
Onderwerpstrefwoorden porseleinen schaal
Onderwerpstrefwoorden tulp
Onderwerpstrefwoorden anjer
Onderwerpstrefwoorden roos
Onderwerpstrefwoorden lelietje-van-dalen
Onderwerpstrefwoorden kreeft
Onderwerpstrefwoorden citroen
Onderwerpstrefwoorden kers
Onderwerpstrefwoorden druif
Onderwerpstrefwoorden roemer
Onderwerpstrefwoorden Wanli
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
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.

fragment
vermoedelijk fragment van een horizontale compositie
Vorm/maten
staande rechthoek 39,6 x 32,8 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd middenonder: M.Simons.
Huidige toeschrijving
Michiel Simons (II)
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1648 - 1673
active
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Stilleven met een boeket bloemen in een glazen vaas, een nautilusschelp, een roemer, een kreeft en druiven in een Wan Li-schaal
Engelse titel
A still life with tulips, carnations, roses, lilies-of-the-valley in a glass vase, a nautilus shell, a lobster, a lemon, cherries, grapes
on a wan-li bowl, and a roemer, all on a wooden table
Onderwerpstrefwoorden
stilleven, op een tafel, boeket (schikking), glazen vaas, nautilus(schelp), porseleinen schaal, tulp, anjer, roos, lelietje-van-dalen,
kreeft, citroen, kers, druif, roemer, Wanli
Herkomst
Veiling(en)
Sotheby's (Amsterdam) 2001-11-06, afb. kleurenreproductie, lotnr. 41
, met vermelding van herkomst; volgens opbrengstenlijst niet verkocht
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0618 - ONS/Still Life: General (= subjects not covered by other sub-catagories) (afb.nr.
0000135960)
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