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Collectieplaats Épinal
Collectie Musée Départemental des Vosges
Onderwerpstrefwoorden nieuwe testament & apocriefen
Iconclass code 73DD61
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 49 x 38 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
resten van monogram middenonder: F.F.F/T
Huidige toeschrijving
omgeving van Frans Francken (I)
cat. Épinal 1929
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
tweede helft 16de eeuw (1550 - 1599)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
De kruisiging
Onderwerpstrefwoorden
nieuwe testament & apocriefen
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.

73DD61
comprehensive representations of the events on Golgotha during Christ's hanging on the cross, no particular event
emphasized - DD - only Christ on the cross
Herkomst
Collectie(s)
Musée Départemental des Vosges, Épinal , inv./cat.nr 51
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
A. Philippe, Musée Départemental des Vosges. Catalogue de la section des Beaux-Arts, peinture, dessins, sculptures, Épinal
1929, p. 21-22
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0318 - ONS/Religion, Mythology, Allegory, History and Literature 2 (afb.nr. 0000048499)
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