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Isaak van den Blocke
Alexander de Grote en Hephaistion, 1604-1609
Gdańsk, Muzeum Historycznege Miasta Gdańska [..]

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Blocke, Isaak van den
Afgekorte literatuur Drost 1938
Afgekorte literatuur Grzybkowska 2003
Collectieplaats Gdańsk
Collectie Muzeum Historycznege Miasta Gdańska (Ratusz)
Onderwerpstrefwoorden historie (als genre)
Onderwerpstrefwoorden interieur
Onderwerpstrefwoorden doorkijk naar andere binnenruimte (interieur)
Onderwerpstrefwoorden bijeenkomst
Onderwerpstrefwoorden lezen
Onderwerpstrefwoorden boek
Onderwerpstrefwoorden document in de hand
Onderwerpstrefwoorden inktpot
Onderwerpstrefwoorden ganzenveer
Onderwerpstrefwoorden scepter
Onderwerpstrefwoorden slagwapen
Onderwerpstrefwoorden hond
Iconclass code 98B(ALEXANDER THE GREAT)512
Object gegevens
Objectcategorie
plafondschildering
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

Isaak van den Blocke, Reeks van 25 plafondschilderingen in de Rode zaal (Ratusz Główny) in het raadhuis van Gdansk , ,
volgnummer 7
onderdeel van een reeks van 25 plafondschilderingen met onderwerpen uit de bijbel en de Griekse en Romeinse mythologie door Isaak

van den Block in de periode 1604-1608 vervaardigd voor het plafond van de Rode zaal (Ratusz Główny) in het raadhuis van Gdansk,
tegenwoordig Muzeum Historycznege Miasta Gdańska (Ratusz), als vervanging van werken van Hans Vredeman de Vries. Voor de
reeks zie kunstwerknummer 233379, het onderhavige schilderij betreft nr. 7 volgens het schema van Eugeniusz Iwanoyko
Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 291 x 175 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
opschrift midden: Labia consignentur (de lippen dienen verzegeld te zijn)
in goud
opschrift middenonder: Alexander. mag.
in goud
opschrift linksonder: Hephastio
in goud
Huidige toeschrijving
Isaak van den Blocke
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1604-1609 (1604 - 1609)
1604-1608 datering Grzybkowska 2003; 1606-1609 datering Petkau/Block 2007
Vervaardigd in
Gdańsk
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Alexander de Grote en Hephaistion
Engelse titel
Alexander the Great and Hephaistion
Onderwerpstrefwoorden
historie (als genre), interieur, doorkijk naar andere binnenruimte (interieur), bijeenkomst, lezen, boek, document in de hand,
inktpot, ganzenveer, boek, scepter, slagwapen, hond
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.
98B(ALEXANDER THE GREAT)512
Alexander applies his seal to the lips of Hephaestion, thus reminding him not to divulge his secrets
Moraal van het verhaal is dat alleen betrouwbare en loyale personen toegang kunnen verkrijgen tot de hoogste macht
(Grzybkowska 2003)
Herkomst
Collectie(s)
Muzeum Historycznege Miasta Gdańska (Ratusz), Gdańsk
Tentoonstellingen en literatuur
Tentoonstellingen
Malarstwo gdanskie : XVI i XVII wieku Muzeum Pomorskie w Gdansku , Gdańsk , 1957 - 1958 , p. 46, cat. no. 29
Literatuur
Drost 1938 , p. 121-122 (hele serie) , als vervaardigd in de periode 1606-1608
Grzybkowska 2003 , p. 43-44, 86, no. 7, 87, ill., 94, ill. in kleur
V. Petkau, P. Block: Das Blockbuch. ( Kap. „Künstlerfamilie van den Blocke“, Abschnitt „Izaak van den Blocke“, S. 12–19) 2007,
Selbstverlag (online beschikbaar via: http://chort.square7.ch/Pis/Block.pdf, geraadpleegd maart 2013)
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.

BD/Digital Collection (afb.nr. 0000370502)
Project
Gerson Digital : Polen (Ausbreitung)
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