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Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Stoop, Dirk
Afgekorte literatuur Nicolaisen 2012
Collectieplaats Leipzig
Collectie Museum der bildenden Künste Leipzig
Onderwerpstrefwoorden ruitergevecht
Onderwerpstrefwoorden in een landschap
Onderwerpstrefwoorden soldaat
Onderwerpstrefwoorden ruiter
Onderwerpstrefwoorden zwaard
Onderwerpstrefwoorden speer
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 50,2 x 66,3 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd linksonder: D. Stoop f.
Huidige toeschrijving
Dirk Stoop
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1633 - 1686
active
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Landschap met een gevecht tussen ruiters en voetknechten

Engelse titel
Landscape with a fight between horsemen ans footmen
Onderwerpstrefwoorden
ruitergevecht, in een landschap, soldaat, ruiter, zwaard, speer
Herkomst
Collectie(s)
Museum der bildenden Künste Leipzig, Leipzig , inv./cat.nr 816
legaat van J.O. Gottschald
1903 Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
Nicolaisen 2012 , p. 297 , met afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/Digital Collection (afb.nr. 1001163753)
Technische documentatie
Het RKD beheert een collectie technische documentatie die door externe onderzoekers en musea aan ons is overgedragen of voortkomt uit
eigen onderzoek met infraroodreflectografie. Het materiaal waarvan hier de metadata zijn weergegeven, is op afspraak te raadplegen op het
RKD. Vooralsnog is niet alle technische documentatie ingevoerd in de database. Regelmatig worden nieuwe gegevens toegevoegd.
1 treffers in RKDtechnical, betreffende:
Type technisch onderzoek
onderzoek drager
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