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Jan van Haensbergen
Portret van een onbekende vrouw
Private collection
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Naam kunstenaar Haensbergen, Jan van
Collectie Private collection
Onderwerpstrefwoorden bijwerk (stoffering)
Onderwerpstrefwoorden tuin als achtergrond
Onderwerpstrefwoorden gordijn/draperie als achtergrond
Onderwerpstrefwoorden kniestuk
Onderwerpstrefwoorden hoofd naar links
Onderwerpstrefwoorden lichaam frontaal
Onderwerpstrefwoorden staand (houding)
Onderwerpstrefwoorden aanziend
Onderwerpstrefwoorden vrouwenportret
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 28,5 x 21,5 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
opschrift linksonder
Huidige toeschrijving
Jan van Haensbergen
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1675 - 1699
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Portret van een onbekende vrouw
Engelse titel
Portrait of an unknown woman
Onderwerpstrefwoorden
bijwerk (stoffering), tuin als achtergrond, gordijn/draperie als achtergrond, kniestuk, hoofd naar links, lichaam frontaal, staand
(houding), aanziend, vrouwenportret
Beschrijving: Rechter arm rustend op verhoging, linker hand op rechter arm, krullenkapsel met lokken op de schouders;
gedecolleteerde rode japon over wit onderhemd met mouwlubben, draperie over de rechter schouder; oorhangers, paarlen
halssnoer, parels rond decollete, paarlen armbanden, speld op mouw. Op de achtergrond links een gordijn, rechts doorkijk op een
tuin met bomen en beelden.
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de collectie portret-iconografie RKD.
46003
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.

herhaling van
Jan van Haensbergen, Portret van een onbekende vrouw
Herkomst
Collectie(s)
Private collection
1946 Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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