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mogelijk Frans Snijders
Een stillleven met fruit en jachtbuit op een tafel, ca. 1612
art dealer Rosenberg

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Snijders, Frans
Afgekorte literatuur Robels 1989
Collectie Rosenberg
Onderwerpstrefwoorden stilleven
Onderwerpstrefwoorden aardewerken schaal
Onderwerpstrefwoorden druiventros
Onderwerpstrefwoorden gevogelte (jachtbuit)
Onderwerpstrefwoorden sinaasappel
Onderwerpstrefwoorden mes
Onderwerpstrefwoorden perzik
Onderwerpstrefwoorden op een tafel
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal

paneel, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 51 x 65,5 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd linksonder: F. SNYDERS
Robels 1989
Huidige toeschrijving
mogelijk Frans Snijders
Bron: Fred G. Meijer (2015)
kwaliteit/conditie problematisch, lijkt ook aan alle kanten te zijn afgesneden
Verworpen toeschrijving
Frans Snijders
Bron: Hella Robels
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen
haakjes.
ca. 1612 (1610 - 1614)
Robels 1989
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente)
publicaties wordt gegeven.
Een stillleven met fruit en jachtbuit op een tafel
Engelse titel
A still life with game and fruit on a table
Onderwerpstrefwoorden
stilleven, aardewerken schaal, druiventros, gevogelte (jachtbuit), sinaasappel, mes, perzik, op
een tafel
Herkomst
Collectie(s)
art dealer Rosenberg
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
Robels 1989 , p. 246, cat. nr. 97, met afb. , met opgave van herkomst en literatuur
archiefreferentie
Archief Hella Robels, RKD, MB14 2, doos XI, map XI 5, cat. nr. 97, foto
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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