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Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) tweede helft 17de eeuw
Stilleven met fruit, oesters, een berkemeier en een tapijt op een houten tafel, tweede helft 17de eeuw
Christie's 2005-11-16, nr. 87

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Anoniem
Naam kunstenaar Son, Joris van
Onderwerpstrefwoorden stilleven
Onderwerpstrefwoorden op een tafel
Onderwerpstrefwoorden tafelkleed
Onderwerpstrefwoorden berkemeier
Onderwerpstrefwoorden tinnen bord
Onderwerpstrefwoorden oester
Onderwerpstrefwoorden citroen
Onderwerpstrefwoorden framboos
Onderwerpstrefwoorden aardbei
Onderwerpstrefwoorden sinaasappel
Onderwerpstrefwoorden abrikoos (vrucht)
Onderwerpstrefwoorden druif
Onderwerpstrefwoorden waterdruppel
Onderwerpstrefwoorden vlinder
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 40,2 x 51,8 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
draagt monogram en datum linksonder: J P G 1671
voor J.P. Gillemans?
Huidige toeschrijving
Anoniem (Zuidelijke Nederlanden (historische regio)) tweede helft 17de eeuw
Verworpen toeschrijving
omgeving van Joris van Son

Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
tweede helft 17de eeuw (1650 - 1699)
draagt jaartal 1671
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.
Stilleven met fruit, oesters, een berkemeier en een tapijt op een houten tafel
Engelse titel
Still life with fruit, oysters, a wine glass and a carpet on a wooden table
Onderwerpstrefwoorden
stilleven, op een tafel, tafelkleed, berkemeier, tinnen bord, oester, citroen, framboos, aardbei, sinaasappel, abrikoos (vrucht),
druif, waterdruppel, vlinder
Herkomst
Veiling(en)
Christie's 2005-11-16, afb. kleurenreproductie, lotnr. 87
8400 EURO
opbrengstenlijst Christie's , als omgeving van J. van Son
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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