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Gerrit Alberts (1663-1757)
Portret van een onbekende man, 1706 gedateerd
Ant.W.M. Mensing 1926, nr. 113

Afbeeldingsnummer na
Afmetingen: 710x545 pixels
License undetermined

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Alberts, Gerrit (1663-1757)
Onderwerpstrefwoorden mansportret
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

Gerrit Alberts (1663-1757), Portret van een onbekende vrouw (pendant)
Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 79 x 64 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd niet bekend waar
gedateerd niet bekend waar
1706
Huidige toeschrijving
Gerrit Alberts (1663-1757)
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1706 gedateerd (1706)
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
Onderwerpstrefwoorden
mansportret
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de collectie portret-iconografie RKD.
25997
Identificatie gebaseerd op
herkomst
Opmerking portret
Pendantportretten beschreven als "trant en kwaliteit Isaac Paling".Herkomst: collectie Harald Petri, Antwerpen; vlg. Amsterdam
(Mensing)30-11 en 3-12 1926, nr.113 (beide), voor f 175,- verkocht aan de heer Duits (mogelijk kunsthandel Duits,
Londen?).Documentatie: F.G.L.O. van Kretschmar, "[...] Gerrit Alberts [...]", Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 21 (1970), p.89 nr.1920.
Herkomst
Veiling(en)
Ant.W.M. Mensing, Amsterdam, 1926, lotnr. 113
Verblijfplaats; eigenaar onbekend
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
(afb.nr. na)
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