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Interieur met boeren die Driekoningen vieren, 1635 gedateerd
Washington (D.C.), National Gallery of Art [..]
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Naam kunstenaar Teniers, David (II)
Collectieplaats Washington (D.C.)
Collectie National Gallery of Art (Washington)
Onderwerpstrefwoorden genrevoorstelling
Onderwerpstrefwoorden interieur
Onderwerpstrefwoorden boer (volkstype)
Onderwerpstrefwoorden vrolijk gezelschap
Onderwerpstrefwoorden drinken
Onderwerpstrefwoorden tafel
Onderwerpstrefwoorden zittend

Iconclass code 43A144(+6)
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 47,2 x 69,9 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd en gedateerd rechts: D. TENIERS F 1635
Huidige toeschrijving
David Teniers (II)
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1635 gedateerd (1635)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Interieur met boeren die Driekoningen vieren
Engelse titel
Interior with peasants celebrating Twelfth Night
Onderwerpstrefwoorden
genrevoorstelling, interieur, boer (volkstype), vrolijk gezelschap, drinken, tafel, zittend
Iconclass-code
Iconclass-codes en tekstcorrelaten bevatten specifieke scènes en namen. Een Iconclass-code of -notatie is een code uit het veeltalige
Iconclass systeem voor onderwerpsontsluiting. Voor meer informatie, zie www.iconclass.nl.
43A144(+6)
Twelfth Night, usually falling on the eve of January 6 (+ eating and drinking ~ festive activities)
Herkomst
Collectie(s)
National Gallery of Art (Washington), Washington (D.C.) , inv./cat.nr 1972.10.1
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/Digital Collection (afb.nr. 1001207490)
Project
MARKS ON ART database
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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