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Naam kunstenaar Teniers, David (II)
Onderwerpstrefwoorden historische gebeurtenis
Onderwerpstrefwoorden inschepen
Onderwerpstrefwoorden zeilschip

Onderwerpstrefwoorden fregat
Onderwerpstrefwoorden koning
Onderwerpstrefwoorden banier
Onderwerpstrefwoorden stad (in de achtergrond)
Onderwerpstrefwoorden haven
Onderwerpstrefwoorden cartouche
Onderwerpstrefwoorden putto
Onderwerpstrefwoorden guirlande (schikking)
Onderwerpstrefwoorden visstilleven
Onderwerpstrefwoorden dood dier
Onderwerpstrefwoorden zwaan
Afgebeelde plaats Barcelona
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
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

David Teniers (II), De aankomst van Don Juan van Spanje bij Genua, 23 maart 1656 (part of a series)

David Teniers (II), De schermutselingen tussen het eskader van Don Juan van Spanje en de Turkse vloot tussen Mallorca en
Minorca, maart 1656 (part of a series)
Vorm/maten
liggende rechthoek 67 x 81 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd rechtsonder: D.Te....
Huidige toeschrijving
David Teniers (II)
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1625 - 1690
active
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Inscheping van Don Juan van Oostenrijk
Engelse titel
Embarkation of Don Juan of Austria
Onderwerpstrefwoorden
historische gebeurtenis, inschepen, zeilschip, fregat, koning, banier, stad (in de achtergrond), haven, cartouche, putto, guirlande
(schikking), visstilleven, dood dier, zwaan
Afgebeelde plaats
Barcelona
Herkomst
Veiling(en)
Christie's (London (England)) 2011-12-06 - 2011-12-07, afb. kleurenreproductie, lotnr. 5
, with provenance and literatrue
Beelddocumentatie

Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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