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Pieter Jansz.
Cartouche met oosterse figuren en florale motieven
The Hague, RKD - Netherlands Institute for Art [..]

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Jansz., Pieter
Collectieplaats Den Haag
Collectie RKD - Netherlands Institute for Art History
Onderwerpstrefwoorden cartouche
Onderwerpstrefwoorden bloem
Onderwerpstrefwoorden kind
Onderwerpstrefwoorden vrucht (guideterm)
Onderwerpstrefwoorden kwabstijl
Onderwerpstrefwoorden oriëntalisme
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.
onderdeel van een reeks
probably title for a series of prints or drawings
Drager/materiaal
papier, pen in bruin, penseel in grijs, gewassen in grijs
Vorm/maten
liggende rechthoek 90 x 215 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
opschrift midden: TEEKENINGEN
in het midden van de cartouche; met grafiet
Huidige toeschrijving
Pieter Jansz.
Bron: Dorine van Sasse van Ysselt (1998)
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1627 - 1672
active
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Cartouche met oosterse figuren en florale motieven
Engelse titel
Cartouche with oriental figures and floral motifs
Onderwerpstrefwoorden
cartouche, bloem, kind, vrucht (guideterm), kwabstijl, oriëntalisme
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
voorstudie voor
cartouche
Herkomst
Collectie(s)
RKD - Netherlands Institute for Art History, The Hague
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/Digital Collection (afb.nr. 1001088516)
, standplaats origineel BD/RKD/0174 - ONT/Ornaments, Title Pages and Sculpture (afb.nr. 0000031951)
Project
Originele tekeningen in de collectie van het RKD
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