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Adam Silo
Schepen op het IJ voor Amsterdam
Christie's 1990-07-20, nr. 215

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Silo, Adam
Onderwerpstrefwoorden marine (als genre)
Onderwerpstrefwoorden stad (in de achtergrond)
Onderwerpstrefwoorden zeilboot
Onderwerpstrefwoorden zeilschip
Onderwerpstrefwoorden driemaster
Onderwerpstrefwoorden sloep
Onderwerpstrefwoorden roeiboot
Onderwerpstrefwoorden banier
Onderwerpstrefwoorden toeschouwers
Onderwerpstrefwoorden aanlegplaats
Onderwerpstrefwoorden topografie
Afgebeelde plaats Amsterdam
Afgebeelde plaats IJ (Amsterdam)
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.
pendant

Adam Silo, Schepen op de Amstel voor Amsterdam (pendant)
Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 53,4 x 71 cm
Signatuur/opschrift

Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
pendant is gesigneerd
Huidige toeschrijving
Adam Silo
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1689 - 1760
active
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Schepen op het IJ voor Amsterdam
Engelse titel
Shipping on the IJ river near Amsterdam
Onderwerpstrefwoorden
marine (als genre), stad (in de achtergrond), zeilboot, zeilschip, driemaster, sloep, roeiboot, banier, toeschouwers, aanlegplaats,
topografie
Afgebeelde plaats
Amsterdam IJ (Amsterdam)
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.

verwant aan
follower of Abraham Storck, Schepen op het IJ voor Amsterdam

verwant aan
Adam Silo, Schepen op het IJ voor Amsterdam
Herkomst

Veiling(en)
Christie's, Londen (Engeland), 1977-05-27, lotnr. 62, afb. zwart-witreproductie
met tegenhanger, nr. 63
Christie's, Londen (Engeland), 1990-07-20, lotnr. 215, afb. kleurenreproductie
met tegenhanger
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0596 - ONS/Seascapes (afb.nr. 0000078158)
Permalink
https://rkd.nl/explore/images/39508
Ingevoerd op: 2001-03-13; Laatste wijziging: 2017-07-13
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Prins Willem-Alexanderhof 5
(KB-complex)
2595 BE Den Haag
Nederland

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

Contact
T: 070 3339777
E: info@rkd.nl

Meer
Privacybeleid
Disclaimer
Algemene voorwaarden
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram

