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Portret van een vrouw uit familie Schot, 1860-1870
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Naam kunstenaar Fuchs, Eduard
Collectieplaats Den Haag
Collectie RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Onderwerpstrefwoorden vrouwenportret
Onderwerpstrefwoorden borststuk
Onderwerpstrefwoorden hoofd naar rechts
Onderwerpstrefwoorden lichaam naar rechts
Onderwerpstrefwoorden wegziend
Onderwerpstrefwoorden hand aan de kin/peinzend
Object gegevens
Objectcategorie
foto
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 fotoalbum

Eduard Fuchs, fotoalbum van fotograaf Eduard Fuchs (1832-...) , , volgnummer 46
Drager/materiaal
papier, albuminedruk, gevignetteerd
Vorm/maten
staande rechthoek 92 x 57 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
annotatie onder (positioneel kenmerk): Schot te franeker
Huidige toeschrijving
Eduard Fuchs
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1860-1870 (1860 - 1870)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Portret van een vrouw uit familie Schot
Engelse titel
Portrait of a woman from the Schot family
Onderwerpstrefwoorden
vrouwenportret, borststuk, hoofd naar rechts, lichaam naar rechts, wegziend, hand aan de kin/peinzend
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de collectie portret-iconografie RKD.
1024623
Schot
Naam
Schot
Geslacht
v
Functie
Franeker
Identificatie gebaseerd op
onderschrift
Herkomst
Collectie(s)

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau), The Hague
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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