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Naam kunstenaar Anoniem
Collectieplaats Amsterdam
Collectie Instituut Collectie Nederland
genre onbepaald
Onderwerpstrefwoorden ten halven lijve
Onderwerpstrefwoorden hoofd naar rechts
Onderwerpstrefwoorden lichaam naar rechts
Onderwerpstrefwoorden zittend
Onderwerpstrefwoorden aanziend
Onderwerpstrefwoorden mansportret
Object gegevens
Objectcategorie
tekening
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

attributed to Anoniem, Portret van een onbekende man (pendant)
Drager/materiaal
onbekend, pastel (beeldend werk)
Vorm/maten
staande rechthoek 35 x 29 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd rechtsonder
gedateerd rechtsonder
185.
Huidige toeschrijving
toegeschreven aan Anoniem
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1850 - 1874
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 man
Engelse titel
Portrait of an unknown man
Genre
onbepaald
Onderwerpstrefwoorden
ten halven lijve, hoofd naar rechts, lichaam naar rechts, zittend, aanziend, mansportret
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de collectie portret-iconografie RKD.
90100
Opmerking portret
TOEGESCHR.J.A.DAIWAILLE(IB,EJW).WAARSCH.ZOON VAN IB90102/90103.DO.BL.HAAR,BAKKEB.;DO.ROK EN DAS,GERUIT
VEST;STOELL.ZICHTB.
Herkomst
Collectie(s)
Instituut Collectie Nederland, Amsterdam , inv./cat.nr R2749

Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/RKD/1806 - IB/XIXC op / ONBEKEND (afb.nr. IB00090100)
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