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toegeschreven aan Abraham van Strij (I)
Ontwerp voor een wapenbord
Dordrecht, Dordrechts Museum, inv./cat.nr. 55
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Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Strij, Abraham van (I)
Collectieplaats Dordrecht
Collectie Strij, D.K. van

Collectie Dordrechts Museum
Onderwerpstrefwoorden wapenschild
Onderwerpstrefwoorden guirlande (schikking)
Object gegevens
Objectcategorie
tekening
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.
tweezijdige tekening
in verso: schets van een wapenbord, grafiet
Drager/materiaal
papier, grafiet, pen en penseel in kleur
Vorm/maten
staande rechthoek 146 x 101 mm
Huidige toeschrijving
toegeschreven aan Abraham van Strij (I)
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1768 - 1826
active
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Ontwerp voor een wapenbord
Onderwerpstrefwoorden
wapenschild, guirlande (schikking)
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
ontwerp voor
omkadering/omlijsting
Herkomst
Collectie(s)
private collection D.K. van Strij, Dordrecht , inv./cat.nr 55
Onderdeel van de ateliernalatenschap van de kunstenaar, zie hierover: Ch. Dumas, 'De ateliernalatenschap van Abraham van Strij',
in: cat.tent. In helder licht. Abraham en Jacob van Strij, Dordrecht (Dordrechts Museum) 2000, p. 195-202
- 2007
Dordrechts Museum, Dordrecht , inv./cat.nr 55
2007 Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0208 - ONT/Ornaments, Title Pages and Sculpture (afb.nr. 0000085803)
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