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Object gegevens
Objectcategorie
reproductieprent
Drager/materiaal
papier, aquatint
Vorm/maten
staande rechthoek 225 x 178 mm
Huidige toeschrijving
Ralph Cockburn
naar Arent de Gelder
when the print was made the picture was considered to be a Rembrandt
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1816 - 1820
active in Dulwich
Vervaardigd in
Dulwich (Londen)
Prent/illustratie opgenomen in
R. Cockburn, Dulwich Gallery. Fifty engravings. Celebrated pictures in the collection, London 1830 (also as title: Dulwich Gallery, a series
of 50 beautiful aquatint plates, from the most celebrated Pictures in this remarkable collection, executed by R. Cockburn (Custodian)),
no. 9
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Jacobs droom
Engelse titel
Jacob's Dream
Onderwerpstrefwoorden
oude testament & apocriefen, droom, goddelijk licht, engel, man, slapen, 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.
71C3121
the dream of Jacob: while sleeping on the ground with a stone for pillow Jacob sees a ladder reaching from earth to heaven
with angels going up and down; usually with God at the top of the ladder
In Genesis the angels use a ladder. Here the angels glide down on heavenly rays of light
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.

naar
Arent de Gelder, De droom van Jacob: engelen dalen neer uit de hemel naar de aarde (Genesis 28:12)
Herkomst
Collectie(s)
Dulwich Picture Gallery, Dulwich (London)
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
Bergvelt/Jonker 2016 , p. 94, under DPG126 (Arent de Gelder; RKD, no. 13838), copy no. 2
R. Cockburn, Dulwich Gallery. Fifty engravings. Celebrated pictures in the collection, London 1830 (also as title: Dulwich Gallery, a
series of 50 beautiful aquatint plates, from the most celebrated Pictures in this remarkable collection, executed by R. Cockburn
(Custodian)), no. 9
M. Jonker and E. Bergvelt, Catalogue of Dulwich Picture Gallery. Dutch, Flemish and German Schools, with addenda to the British
School, will be published online as a RKD Studies in 2020 [an enlarged version of Jonker & Bergvelt 2016], under DPG126 (Arent de
Gelder; RKD, no. 13838), Related works, no. 7
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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