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Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 15de eeuw
Christus tussen God de Vader en een engel, 15de eeuw
Dorotheum (Vienna) 1999-03-24, nr. 184

Afbeeldingsnummer 0000012978
Afmetingen: 650x568 pixels

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Anoniem
Onderwerpstrefwoorden nieuwe testament & apocriefen
Onderwerpstrefwoorden Christus

Onderwerpstrefwoorden kerkinterieur
Onderwerpstrefwoorden gotisch
Onderwerpstrefwoorden troon
Onderwerpstrefwoorden engel
Iconclass code 11C3
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 25,5 x 22 cm
Huidige toeschrijving
Anoniem (Zuidelijke Nederlanden (historische regio)) 15de eeuw
Bron: Edwin Buijsen
Verworpen toeschrijving
Anoniem (Doornik) 15de eeuw
zie bij veiling: Wenen 1999-03-24
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
15de eeuw (1400 - 1499)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Christus tussen God de Vader en een engel
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 op de koude steen, tussen God de Vader en een engel
Onderwerpstrefwoorden
nieuwe testament & apocriefen, Christus, kerkinterieur, gotisch, troon, engel
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.
11C3
Christ sitting at God's right hand
Herkomst
Veiling(en)
Dorotheum (Vienna) 1999-03-24, afb. kleurenreproductie, lotnr. 184
, als anoniem, school van Tournai, ca. 1500
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/RKD/Ektachromenkast-Kluis fotodienst (afb.nr. 0000012978)
Permalink
https://rkd.nl/explore/images/59442
Ingevoerd op: 2003-12-15; Laatste wijziging: 2015-02-16
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Prins Willem-Alexanderhof 5
(KB-complex)
2595 BE Den Haag
Nederland

Openingstijden

Bekijk de actuele openingstijden van het RKD
Contact
T: 070 3339777
E: info@rkd.nl

Meer
Privacybeleid
Disclaimer
Leveringsvoorwaarden
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram

