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Klaes Molenaer
Winterlandschap met ijsvermaak buiten een dorp, ca. 1660
Sotheby's (London (England)) 1997-12-03 - [..]
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Naam kunstenaar Molenaer, Klaes
Collectieplaats New York City
Collectieplaats Londen (Engeland)

Collectie Shickman Gallery, Herman
Collectie Green, Richard
Onderwerpstrefwoorden winterlandschap
Onderwerpstrefwoorden toren
Onderwerpstrefwoorden rook
Onderwerpstrefwoorden arreslee
Onderwerpstrefwoorden duwslee
Onderwerpstrefwoorden schimmel (paard)
Onderwerpstrefwoorden wak
Onderwerpstrefwoorden vissen (activiteit)
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 70,5 x 97 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd linksonder: K molenaer
on a bag
Huidige toeschrijving
Klaes Molenaer
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1660 (1655 - 1665)
on stylistic basis
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Winterlandschap met ijsvermaak buiten een dorp
Engelse titel
Winter landscape with people on the ice outside a village
Onderwerpstrefwoorden
winterlandschap, toren, rook, arreslee, duwslee, schimmel (paard), wak, vissen (activiteit)
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.

motief/motieven overeenkomstig met
after Klaes Molenaer, Winterlandschap buiten de wallen van een stad
the white horse by a sleigh on the left and the wooden bridge with horse on the right; also the general composition is similar
(E.Dullaart, 2019-11)
motief/motieven overeenkomstig met
Klaes Molenaer
painting, signed and dated 1659, oil on panel, 27 x 42 cm, sale Brussels (Fievez), 1929-12-23, no. 110

the group of figures and white horse by the sleigh and the architecture in the background; the attribution of the 1659 painting
cannot be verified on the basis of the available images (E. Dullaart 2019-11)
motief/motieven overeenkomstig met
Klaes Molenaer
painting, oil on panel. 53 x 81 cm, in sale Brussels (Palais des Beaux-Arts), 24 October 1978, lot 788
the group of figures and white horse by the sleigh, the pair dressed in black and the wooden bridge; the attribution of this painting
cannot be verified on the basis of the available images (E. Dullaart 2019-11)
motief/motieven overeenkomstig met
omgeving van Thomas Heeremans
painting, oil on panel, 79 x 66 cm, in sale London (Philips), 11 December 1990, lot 252 (as circle of Thomas Heeremans)
the group of figures and white horse by the sleigh; the attribution of this painting cannot be verified on the basis of the available
images (E. Dullaart 2019-11)
motief/motieven overeenkomstig met
toegeschreven aan Klaes Molenaer
painting, oil on canvas, 76,8 x 119,3 cm, formerly with art dealer Jean Moust
the complete right hand side of the composition

"Toon overige 1"
Herkomst
Collectie(s)
Herman Shickman Gallery, New York City
1969 - advertisement in The Burlington Magazine, March 1969, p. lxviii
art dealer Richard Green, London
as to be dated c. 1660
1991 - exhibited
Veiling(en)
Christie's (Amsterdam) 1989-06-20, afb. kleurenreproductie, lotnr. 74
Sotheby's (London (England)) 1997-12-03 - 1997-12-04, afb. kleurenreproductie, lotnr. 76
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0590 - ONS/Winter Landscapes (afb.nr. 0000034793)
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