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Azzo
Toernooi scenes in het Palazzo Communale, 1292
San Gimignano, Museo Civico (San Gimignano)

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Azzo
Collectieplaats San Gimignano (Italië)
Collectie Museo Civico (San Gimignano)
Onderwerpstrefwoorden toernooi
Onderwerpstrefwoorden rijpaard
Onderwerpstrefwoorden galop
Onderwerpstrefwoorden schild
Onderwerpstrefwoorden wapenschild
Onderwerpstrefwoorden harnas
Object gegevens
Objectcategorie
wandschildering
Drager/materiaal
stucwerk, fresco (techniek)
Vorm/maten
staande rechthoek ? x ? cm
Huidige toeschrijving
Azzo
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1292 (1292)

Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Toernooi scenes in het Palazzo Communale
Engelse titel
Tournament scenes in the Palazzo Communale
Onderwerpstrefwoorden
toernooi, rijpaard, galop, schild, wapenschild, harnas
Horse in Art comment: Two jousting scenes, one with lances, the other one with longswords. In the battle with lances the
horses are completely covered with blankets, except for the front side of the neck, the ears, the eyes, the nostrils, the belly and
the legs. The coat of arms is all over the blankets. The horses are not large and not heavy, although difficult to see under the
blankets. In the battle with swords only one horse wears a large blanket, the right horse is not covered at all. This grey horse we
can see well and is more elegant than many other horses of armored knights. These frescos are made in honor of Carlo II d'
Angio (1278-1309), a prince from Sicily, who won many battles in that time.
Herkomst
Collectie(s)
Museo Civico (San Gimignano), San Gimignano
Palazo Communale, Dante zaal, gemaakt ter ere van Carlo II d' Angio (1278-1309), een Siciliaanse prins die veel gevechten won in die
tijd.
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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