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Osias Beert (I)
Stilleven met oesters, brood, kastanjes en glaswerk, ca. 1610-1615
Madrid (Spain), Museo Nacional del Prado, [..]

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Beert, Osias (I)
Afgekorte literatuur Bergström 1956
Afgekorte literatuur Bernt 1969-1970
Collectieplaats Madrid (Spanje)
Collectie Farnesio, Isabel de
Collectie Museo Nacional del Prado
Onderwerpstrefwoorden stilleven
Onderwerpstrefwoorden tinnen bord
Onderwerpstrefwoorden oester
Onderwerpstrefwoorden spanen doos
Onderwerpstrefwoorden porseleinen kom
Onderwerpstrefwoorden tinnen schotel
Onderwerpstrefwoorden kastanje (vrucht)
Onderwerpstrefwoorden façon de Venise
Onderwerpstrefwoorden brood
Onderwerpstrefwoorden vlieg
Onderwerpstrefwoorden wijnglas
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

Osias Beert (I), Stilleven met Siegburg kan, porseleinen schotel met suikerwerk en tinnen bord met geconfijt fruit (fragment)
kunstwerknummer 184474 (linkerdeel) en 13644 (rechterdeel) maken beide deel uit van één schilderij, dat al voor 1746, zie herkomst,
verzaagd werd. Voor een reconstructie van het gehele schilderij zie afb. nr. 0000191461
Drager/materiaal

paneel, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 43,0 x 54,0 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd linksmidden: O BEET F
op de voorzijde van de onderste spanen doos
Huidige toeschrijving
Osias Beert (I)
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1610-1615 (1610 - 1615)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Stilleven met oesters, brood, kastanjes en glaswerk
Onderwerpstrefwoorden
stilleven, tinnen bord, oester, spanen doos, porseleinen kom, tinnen schotel, kastanje (vrucht), façon de Venise, brood, vlieg,
façon de Venise, wijnglas
Herkomst
Collectie(s)
private collection Isabel de Farnesio, Madrid (Spain) , inv./cat.nr 178 ( 1746)
Italiaanse naam Elisabetta Maria Farnese, echtgenote van koning Philips V; nr. 701 in de inventarislijst van 1746 is het
linkerdeel van dit schilderij
1746 - gesignaleerd
Museo Nacional del Prado, Madrid (Spain) , inv./cat.nr 1606
Tentoonstellingen en literatuur
Tentoonstellingen
De eeuw van Rubens Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België , Brussels , 1965-10-15 - 1965-12-12 , nr. 9 met afb.
Literatuur
Bergström 1956 , p. 105
Bernt 1969-1970 , vol. 1 (1969), nr. 69
C. Benedict in L'Amour de l'art XIX, 1938-10, p. 308-310
E. Greindl, Nature Morte (1983), p. 22; nr. 8
M.D. Padrón, El Siglio de Rubens en el Museo del Prado (1996), p. 144-149 met afb.
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/RKD/0674 - ONK/Still Life Documentation Sam Segal/Netherlands (upon request) (afb.nr. 0000191335)
BD/RKD/0674 - ONK/Still Life Documentation Sam Segal/Netherlands (upon request) (afb.nr. 0000191461)
, standplaats origineel BD/RKD/0384 - ONS/Still Life: General (= subject not covered by other sub-catagories) (afb.nr.
0000030523)
, standplaats origineel BD/RKD/0384 - ONS/Still Life: General (= subject not covered by other sub-catagories) (afb.nr.
0000030522)
, standplaats origineel BD/RKD/0384 - ONS/Still Life: General (= subject not covered by other sub-catagories) (afb.nr.
0000030524)
Project
Segal-project
Permalink
https://rkd.nl/explore/images/13644
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