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Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Anoniem
Collectieplaats Rosenborg (Kopenhagen)
Collectie The Royal Danish Collection - Rosenborg Castle
Onderwerpstrefwoorden landschap (als genre)
Onderwerpstrefwoorden boom
Onderwerpstrefwoorden houten brug
Onderwerpstrefwoorden hond
Onderwerpstrefwoorden reiziger
Onderwerpstrefwoorden rivier
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.
onderdeel van een decoratieprogramma

diverse kunstenaars, Winterkamer, Slot Rosenborg (westelijke wand) (part of a decoration scheme) , , volgnummer 10
Painting number ten(?) on the north wall of the Winter Room at Rosenborg castle based on photographs provided by P. Kristiansen,
curator Rosenborg slot, which indicate that there is only one painting inserted both left an right into the base of the bay windows and not
two as indicated according to the survey given in Ertz 1986, fig. 383; for an overview of the entire wall see RKDimages artwork number
253055
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek ? x ? cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
niet gesigneerd, niet gedateerd
Huidige toeschrijving
Anoniem (Denemarken) 1758
Bron: Jørgen Wadum (2014)
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1758 (1758)
In 1758 two bay windows were constructed at the north wall of the Winter room, which resulted in the adding of eight paintings: four
landscapes as well as four allegorical representations (J. Wadum 2014)
Vervaardigd in
Denemarken
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Landschap met reizigers en bruggetje
Engelse titel
Landscape with travellers and wooden bridge
Onderwerpstrefwoorden
landschap (als genre), boom, houten brug, hond, reiziger, rivier
Herkomst
Collectie(s)
The Royal Danish Collection - Rosenborg Castle, Copenhagen
in the window glade of the north wall of the Winter room, no. 10 (?)
1748 - made and in situ since the construction of the bay windows in 1748 (J. Wadum 2014)
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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