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mogelijk Anoniem Duitsland 18de/19de eeuw mogelijk Anoniem
Duitsland 18de/19de eeuw
Majestas Domini: Christus met een aardglobe van Caspar Vopell (1536) als symbool van zijn wereldmacht
(op de keerzijde: Maria met kind), 18de/19de eeuw
Museum unknown, inv./cat.nr. A 0145 (002)

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Anoniem
Collectie Museum unknown
Onderwerpstrefwoorden christelijk religieuze voorstelling
Onderwerpstrefwoorden wereldbol
Iconclass code 11D321
Object gegevens

Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
onbekend, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 60,8 x 52,2 cm
Huidige toeschrijving
mogelijk Anoniem (Duitsland) 18de/19de eeuw
mogelijk Anoniem (Duitsland) 18de/19de eeuw
Verworpen toeschrijving
mogelijk Anoniem (Zuidelijke Nederlanden (historische regio)) 18de/19de eeuw
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen
haakjes.
18de/19de eeuw (1700 - 1899)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente)
publicaties wordt gegeven.
Majestas Domini: Christus met een aardglobe van Caspar Vopell (1536) als symbool van zijn
wereldmacht (op de keerzijde: Maria met kind)
Andere (oude) titel
Andere titels of benamingen die het kunstwerk heeft gehad, of waaronder het ook bekend is. Soms
betreft het ook oude (verworpen) identificaties van het onderwerp of van de voorgestgelde.
Christus als Salvator Mundi
Onderwerpstrefwoorden
christelijk religieuze voorstelling, wereldbol
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.
11D321
'Majestas Domini': Christ in mandorla seated on a rainbow or sphere and accompanied by
the Tetramorph
Herkomst
Collectie(s)
Museum unknown , inv./cat.nr A 0145 (002)
Amsterdam; als Anoniem, Zuidelijke Nederlanden of Duitsland?
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
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