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Jean Coustou
Trompe l'oeil met een ingelijste gravure en drie gravures aan een spijker
Sotheby's (Monte Carlo (Monaco)) 1991-06-21 - [..]

Afbeeldingsnummer 0000343253
Afmetingen: 941x1471 pixels
License undetermined

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Coustou, Jean
genre onbepaald
Onderwerpstrefwoorden trompe-l'oeil (stilleven)
Onderwerpstrefwoorden schilderijlijst
Onderwerpstrefwoorden prent (in de voorstelling)
Onderwerpstrefwoorden spijker
Onderwerpstrefwoorden houten achtergrond
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

Jean Coustou, Trompe l'oeil met vier gravures (pendant)
Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 44,5 x 29 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
niet gesigneerd, niet gedateerd
Huidige toeschrijving
Jean Coustou
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1734 - 1791
active
Vervaardigd in
Montpellier
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Trompe l'oeil met een ingelijste gravure en drie gravures aan een spijker
Engelse titel
Trompe l'oeil with a framed engraving and three engravings on a nail
Genre
onbepaald
Onderwerpstrefwoorden
trompe-l'oeil (stilleven), schilderijlijst, prent (in de voorstelling), spijker, houten achtergrond
Herkomst
Veiling(en)
Sotheby's (Monte Carlo (Monaco)) 1991-06-21 - 1991-06-22, afb. kleurenreproductie, lotnr. 254
, samen met pendant
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/RKD/1060 - BUI/Still Life Doc. Sam Segal/France (upon request) (afb.nr. 0000343253)
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