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Naam kunstenaar Rubens, Peter Paul
Afgekorte literatuur Corpus Rubenianum Ludwig Burchard
Collectie Whereabouts unknown
Onderwerpstrefwoorden nieuwe testament & apocriefen
Onderwerpstrefwoorden vrouw
Onderwerpstrefwoorden huilen
Iconclass code 73D721
Object gegevens
Objectcategorie
reproductieprent
Drager/materiaal
papier, ets
Vorm/maten
staande rechthoek ? x ? mm
Huidige toeschrijving
naar Peter Paul Rubens
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
na 1617 (1617 - 1799)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Bewening van Christus
Andere (oude) titel
Andere titels of benamingen die het kunstwerk heeft gehad, of waaronder het ook bekend is. Soms betreft het ook oude (verworpen)
identificaties van het onderwerp of van de voorgestgelde.
Christus op het stro
Engelse titel
The Lamentation
Onderwerpstrefwoorden
nieuwe testament & apocriefen, vrouw, huilen
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.
73D721
lamentation over the dead Christ by his relatives and friends (Christ usually without crown of thorns)
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.

naar
Peter Paul Rubens, Bewening van Christus
Herkomst
Collectie(s)
Whereabouts unknown
Tentoonstellingen en literatuur

Literatuur
Corpus Rubenianum Ludwig Burchard , pt. 6 (2000), p. 222-225, no. 64, copy 27
archiefreferentie
Rubenianum, Antwerp, Documentatie, V17/Rubens, Peter Paul
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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