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Michel Bouillon
Stilleven van gevogelte
Sotheby's (Amsterdam) 1994-11-16, nr. 61

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Bouillon, Michel
Naam kunstenaar Vonck, Elias
Onderwerpstrefwoorden jachtstilleven
Onderwerpstrefwoorden patrijs
Onderwerpstrefwoorden snip
Onderwerpstrefwoorden zangvogels (guideterm)
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.
pendant
van de pendant (met hetzelfde onderwerp) is geen afbeelding voorhanden (niet afgbeeld in veilingcatalogus 1976 en niet samen met
dit werk geveild in 1994)
Drager/materiaal
paneel, olieverf
uiterlijk van het schilderij tussen de veilingen van 1976 en 1994 sterk veranderd; het betreft echter wel steeds het zelfde schilderij
Vorm/maten
staande rechthoek 48,0 x 34,0 cm
maten in 1976 opgegeven als 53,3 x 39,5 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
volgens veilingcatalogus 1976 dit schilderij of de pendant gesigneerd en gedateerd 1652
Huidige toeschrijving
Michel Bouillon
Verworpen toeschrijving
toegeschreven aan Elias Vonck
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.

1645 - 1660
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Stilleven van gevogelte
Engelse titel
Still life of dead birds
Onderwerpstrefwoorden
jachtstilleven, patrijs, snip, zangvogels (guideterm)
Herkomst
Veiling(en)
Sotheby Parke Bernet (New York City) 1976-06-16 - 1976-06-17, afb. zwart-witreproductie, lotnr. 70
, samen met niet afgebeelde tegenhanger
Sotheby's (Amsterdam) 1994-11-16, afb. zwart-witreproductie, lotnr. 61
, als toegeschreven aan J. Vonck
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0396 - ONS/Still Life: Game Still Life (afb.nr. 0000030099)
, standplaats origineel BD/RKD/0396 - ONS/Still Life: Game Still Life (afb.nr. 0000030067)
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