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Jan Breughel (II) en Pieter van Avont
Maria en kind met Johannes de Doper, twee putti en een lam
Dorotheum (Vienna) 2017-04-25, nr. 249

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Breughel, Jan (II)
Naam kunstenaar Avont, Pieter van
Onderwerpstrefwoorden christelijk religieuze voorstelling
Onderwerpstrefwoorden lam
Onderwerpstrefwoorden Maria met kind
Onderwerpstrefwoorden rozenstruik
Onderwerpstrefwoorden tulp
Onderwerpstrefwoorden in een landschap
Iconclass code 73B821
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
koper, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 26 x 39 cm
Huidige toeschrijving
Jan Breughel (II)
the landscape; as such in cat. sale Amsterdam, 2013-05-07
en Pieter van Avont
the figures; as such in cat. sale Amsterdam, 2013-05-07
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1616 - 1652
active period of both artists combined
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Maria en kind met Johannes de Doper, twee putti en een lam
Engelse titel
Virgin and Child with the infant Saint John the Baptist, two putti and a lamb

Onderwerpstrefwoorden
christelijk religieuze voorstelling, lam, Maria met kind, rozenstruik, tulp, in een landschap
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.
73B821
Holy Family with John the Baptist (as child)
Herkomst
Veiling(en)
Dorotheum (Vienna) 2010-04-21, afb. kleurenreproductie, lotnr. 59
Christie's (Amsterdam) 2013-05-07, afb. kleurenreproductie, lotnr. 10
, with provenance
Dorotheum (Vienna) 2017-04-25, afb. kleurenreproductie, lotnr. 249
, with provenance
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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