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Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Peeters, Bonaventura (I)
Naam kunstenaar Porcellis, Jan
Naam kunstenaar Anoniem
Onderwerpstrefwoorden marine (als genre)
Onderwerpstrefwoorden aanlegsteiger
Onderwerpstrefwoorden zeilboot
Onderwerpstrefwoorden banier
Onderwerpstrefwoorden roeiboot
Object gegevens
Objectcategorie
tekening
Drager/materiaal
papier, zwart krijt, pen in bruin, gewassen in grijs
Vorm/maten
liggende rechthoek 179 x 309 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
draagt signatuur in verso: Porcellis
Huidige toeschrijving
toegeschreven aan Bonaventura Peeters (I)
Bron: Laurens Schoemaker (2018-04)
Verworpen toeschrijving
Jan Porcellis
bears signature Jan Porcellis
Anoniem (Noordelijke Nederlanden (historische regio))
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1629 - 1652
active

Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Schepen op woelige zee, links een steiger
Engelse titel
Sailing ships near a jetty, in a fresh breeze
Onderwerpstrefwoorden
marine (als genre), aanlegsteiger, zeilboot, banier, roeiboot
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
Bonaventura Peeters (I), Zeilschepen bij een steiger
Herkomst
Veiling(en)
Sotheby's (Amsterdam) 2001-11-06, afb. kleurenreproductie, lotnr. 118
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
op ligt op Jan Peeters, standplaats origineel BD/RKD/0064 - ONT/Seascapes, Coasts and Harbours (afb.nr. 0001113713)
op ligt op Jan Peeters, standplaats origineel BD/RKD/0064 - ONT/Seascapes, Coasts and Harbours (afb.nr. 0000108370)
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