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Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 18de eeuws
Nis versierd met bloemguirlandes met een standbeeld van de Maagd Maria en het Christuskind, 18de eeuws
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, [..]
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Naam kunstenaar Anoniem
Naam kunstenaar Seghers, Daniël
Collectieplaats Lille (Frankrijk)
Collectie Palais des Beaux-Arts de Lille
Onderwerpstrefwoorden bloemenguirlande (schikking)
Onderwerpstrefwoorden Maria met kind
Onderwerpstrefwoorden in een nis
Onderwerpstrefwoorden beeldje
Onderwerpstrefwoorden klimop
Onderwerpstrefwoorden anemoon
Onderwerpstrefwoorden cyclamen
Onderwerpstrefwoorden tulp
Onderwerpstrefwoorden dagschone
Onderwerpstrefwoorden roos
Onderwerpstrefwoorden vergeet-mij-nietje
Onderwerpstrefwoorden jasmijn (gewone)
Onderwerpstrefwoorden trosnarcis
Onderwerpstrefwoorden sneeuwbal
Onderwerpstrefwoorden afrikaan
Onderwerpstrefwoorden granaatappelbloesem
Onderwerpstrefwoorden apothekersroos
Onderwerpstrefwoorden witte roos
Onderwerpstrefwoorden hyacint
Onderwerpstrefwoorden anjer
Onderwerpstrefwoorden maagdenpalm
Onderwerpstrefwoorden bloemstilleven
Iconclass code 11F42
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 40 x 27 cm

Huidige toeschrijving
Anoniem (Zuidelijke Nederlanden (historische regio)) 18de eeuws
Bron: Sam Segal (1973)
waarschijnlijk 18de eeuws; de bloemen; de nis en het beeldje mogelijk van een andere hand (Sander Erkens)
Verworpen toeschrijving
toegeschreven aan Daniël Seghers
cat. tent. Lille 1977 als: 'toegeschreven aan Daniel Seghers'
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
18de eeuws (1700 - 1799)
datering Sam Segal
Vervaardigd in
Zuidelijke Nederlanden (historische regio)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Nis versierd met bloemguirlandes met een standbeeld van de Maagd Maria en het Christuskind
Engelse titel
Niche decorated with flowergarlands with a statuette of the Virgin and Christ child
Onderwerpstrefwoorden
bloemenguirlande (schikking), Maria met kind, in een nis, beeldje, klimop, anemoon, cyclamen, tulp, dagschone, roos, vergeetmij-nietje, jasmijn (gewone), anemoon, trosnarcis, sneeuwbal, dagschone, afrikaan, granaatappelbloesem, apothekersroos, witte
roos, hyacint, trosnarcis, anjer, maagdenpalm, bloemstilleven
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.
11F42
Madonna: Mary sitting or enthroned, the Christ-child in her lap (or in front of her bosom) (Mary sometimes represented halflength)
Herkomst
Collectie(s)
Palais des Beaux-Arts de Lille, Lille (France) , inv./cat.nr P. 1540
legaat Jules de Vicq, 1887
1887 Tentoonstellingen en literatuur
Tentoonstellingen
La peinture flamande au temps de Rubens. Trésors des musées du Nord de la France Musée des Beaux-Arts de Lille , Lille
(France) , 1977 , cat. nr. 55, 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. 0000252646)
Project
Segal Stillevens Project
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