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naar Louis François Gerard van der Puyl
Portret van Arnoldina Wilhelmina Brantsen (1751-1807), na 1781
Private collection

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Puyl, Louis François Gerard van der
Collectie Private collection
Onderwerpstrefwoorden vrouwenportret
Onderwerpstrefwoorden kniestuk
Onderwerpstrefwoorden hoofd naar links
Onderwerpstrefwoorden lichaam naar links
Onderwerpstrefwoorden zittend
Onderwerpstrefwoorden aanziend
Onderwerpstrefwoorden hoog opgemaakt haar met schouderrollen
Onderwerpstrefwoorden decolleté

Onderwerpstrefwoorden strik (op kleding)
Onderwerpstrefwoorden muts
Onderwerpstrefwoorden interieur
Onderwerpstrefwoorden stoel
Onderwerpstrefwoorden tafel
Onderwerpstrefwoorden tafelkleed
Onderwerpstrefwoorden borduurwerk
Onderwerpstrefwoorden doorkijk naar andere binnenruimte (interieur)
Onderwerpstrefwoorden bovendeurstuk
Onderwerpstrefwoorden spiegel
Onderwerpstrefwoorden klok (uurwerk)
Onderwerpstrefwoorden familiewapen
Onderwerpstrefwoorden japon
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

after Louis François Gerard van der Puyl, Portret van Johan Andreas Cunaeus (1743-1797)
(pendant)
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 48,7 x 37,5 cm
Huidige toeschrijving
naar Louis François Gerard van der Puyl
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen
haakjes.
na 1781 (1781 - 1899)
het origineel is gedateerd 1781
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente)
publicaties wordt gegeven.
Portret van Arnoldina Wilhelmina Brantsen (1751-1807)
Engelse titel
Portrait of Arnoldina Wilhelmina Brantsen (1751-1807)

Onderwerpstrefwoorden
vrouwenportret, kniestuk, hoofd naar links, lichaam naar links, zittend, aanziend, hoog
opgemaakt haar met schouderrollen, decolleté , strik (op kleding), muts, interieur, stoel, tafel,
tafelkleed, borduurwerk, doorkijk naar andere binnenruimte (interieur), bovendeurstuk,
spiegel, klok (uurwerk), familiewapen, japon
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de colletie portret-iconografie RKD.
74195
Arnoldina Wilhelmina Brantsen 1751-07-28 - 1807-01-12
Naam
Brantsen, Arnoldina Wilhelmina
Voorletters
A.W.
Geslacht
v
Geboren
Arnhem 1751-07-28
Overleden
Leiden 1807-01-12
slachtoffer van de buskruidramp op 12-1-1807
Begraven
1807-01-16
Leiden
Gehuwd met
1774
204343/Cunaeus, Johan Andreas
Heraldisch wapen
in de voorstelling van het bovendeurstuk waarschijnlijk het alliantiewapen Cunaeus-Brantsen
(rechtsboven)
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het
hier beschreven kunstwerk.

naar
Louis François Gerard van der Puyl, Portret van Arnolda Wilhelmina Brantsen (1751-1807)
Herkomst
Collectie(s)
Private collection
USA; familiebezit
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/RKD/IB/XVIIID op Cunaeus (afb.nr. 0000380474)
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