276934

Hendrick van Cleve (III)
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Naam kunstenaar Cleve, Hendrick van (III)
Afgekorte literatuur Boon 1978
Collectieplaats Amsterdam
Collectie Rijksprentenkabinet
Onderwerpstrefwoorden landschap (als genre)
Onderwerpstrefwoorden kustlandschap
Onderwerpstrefwoorden obelisk
Onderwerpstrefwoorden ruïne
Onderwerpstrefwoorden brug

Onderwerpstrefwoorden roeiboot
Onderwerpstrefwoorden herder
Onderwerpstrefwoorden geit
Onderwerpstrefwoorden fontein
Onderwerpstrefwoorden hond
Object gegevens
Objectcategorie
tekening
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 reeks

Hendrick van Cleve (III), Kustlandschap met klassieke ruïne en motieven van de stad Napels

Hendrick van Cleve (III), Landschap met een weg lang een half open tempietto (part of a series)

Hendrick van Cleve (III), Zicht op een ruïne met een cassetteplafond aan een oever van een rivier (part of a series)

Hendrick van Cleve (III), Landschap met antieke ruïnes (part of a series)
part of a series preparatory drawings for a print series
Drager/materiaal
papier, pen in bruin, gewassen in blauwgrijs
Vorm/maten
liggende rechthoek 194 x 285 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gemonogrammeerd en gedateerd linksonder: 15HVC88
Huidige toeschrijving
Hendrick van Cleve (III)
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1585 gedateerd (1585)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Kustlandschap met een obelisk op een huis en een brug in de achtergrond
Engelse titel
Coastal landscape with an obelisk on a house and a bridge in the background
Onderwerpstrefwoorden
landschap (als genre), kustlandschap, obelisk, ruïne, brug, roeiboot, herder, geit, fontein, hond
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
in prent gebracht door
Preparatory drawing for a print from the series Regionum, rurium fundorumq [ue], varii at amoeni prospectus (10 prints + 2

companion peaces). Engraved by Adriaen Collaert, Published by Philips Galle in 1587. See The new Hollstein Dutch & Flemish
etchings, engravings and woodcuts 1450-1700, part 13 The Collaert dynasty (2005), vol. IV, no. 1266
Herkomst
Collectie(s)
Rijksprentenkabinet, Amsterdam , inv./cat.nr RP-T-1922-6
1922 Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
Boon 1978 , p. 52, ill. 129, cat. no. 129
E. Boutsen, Een benadering tot het oeuvre van Hendrik van Cleve III (ca. 1525-ca. 1590), 2015 (ongepubliceerde masterscriptie
Universiteit Gent), cat. no. 31
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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