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Joannes Fijt
Vruchtenkrans rond Ceres en een putto
Giroux 1927-12-12, nr. 43

Afbeeldingsnummer 0000039835
Afmetingen: 650x568 pixels

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Fijt, Joannes
Naam kunstenaar Seghers, Daniël
Onderwerpstrefwoorden vruchtenstilleven

Onderwerpstrefwoorden appel
Onderwerpstrefwoorden druif
Onderwerpstrefwoorden pruim
Onderwerpstrefwoorden peer
Onderwerpstrefwoorden putto
Iconclass code 92M1
Iconclass code 23D44
Iconclass code 92D1916
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.
onderdeel van een reeks
reeks van vier (seizoenen)
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 106 x 74 cm
Huidige toeschrijving
Joannes Fijt
Verworpen toeschrijving
Daniël Seghers
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1626 - 1661
active
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Vruchtenkrans rond Ceres en een putto
Andere (oude) titel
Andere titels of benamingen die het kunstwerk heeft gehad, of waaronder het ook bekend is. Soms betreft het ook oude (verworpen)
identificaties van het onderwerp of van de voorgestgelde.
Allegorie van de herfst
Onderwerpstrefwoorden
vruchtenstilleven, appel, druif, pruim, peer, putto
Iconclass-code
Iconclass-codes en tekstcorrelaten bevatten specifieke scènes en namen. Een Iconclass-code of -notatie is een code uit het veeltalige
Iconclass systeem voor onderwerpsontsluiting. Voor meer informatie, zie www.iconclass.nl.
92M1
(story of) Ceres (Demeter)
23D44
autumn, fall, 'Autumnus'; 'Autunno' (Ripa)
92D1916
cupids: 'amores', 'amoretti', 'putti'
Herkomst
Veiling(en)
Giroux, Brussel, 1927-05-03 - 1927-05-05, lotnr. 344 C, afb. zwart-witreproductie
als D. Seghers
Giroux, Brussel, 1927-12-12, lotnr. 43, afb. zwart-witreproductie
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
M.L. Hairs, Les peintres flamands de fleurs au XVIIe siècle, Brussel 1983, p. 373
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie

Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0394 - ONS/Still Life: (Floral) Wreaths, Garlands etc. (afb.nr. 0000039835)
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