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Pieter de Hooch
Man met brief en vrouw die een vogel voert, na 1680
Sotheby's (New York City) 2000-01-28, nr. 40

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Hooch, Pieter de
Afgekorte literatuur Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition)
Afgekorte literatuur Valentiner 1929
Afgekorte literatuur Sutton 1980
Collectieplaats Londen (Engeland)
Collectie Leger Galleries
Onderwerpstrefwoorden genrevoorstelling
Onderwerpstrefwoorden twee menselijke figuren
Onderwerpstrefwoorden ten voeten uit
Onderwerpstrefwoorden brief in de hand
Onderwerpstrefwoorden glas in de hand
Onderwerpstrefwoorden voederen
Onderwerpstrefwoorden wijnglas
Onderwerpstrefwoorden vogelkooi
Onderwerpstrefwoorden vogel
Onderwerpstrefwoorden interieur
Onderwerpstrefwoorden goudleerbehang
Onderwerpstrefwoorden geruite stenen vloer
Onderwerpstrefwoorden open venster
Onderwerpstrefwoorden open deur
Onderwerpstrefwoorden doorkijk van binnen naar buiten
Onderwerpstrefwoorden zonlicht
Onderwerpstrefwoorden tuin
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 57,5 x 50,8 cm
Huidige toeschrijving
Pieter de Hooch
Datering

Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
na 1680 (1680 - 1684)
Valentiner 1929, Sutton 1980; datering RKD: na 1670
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Man met brief en vrouw die een vogel voert
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.
Een man en een vrouw bij een tafel waarop een vogelkooi staat
Engelse titel
Man with a letter and a woman feeding a bird
Onderwerpstrefwoorden
genrevoorstelling, twee menselijke figuren, ten voeten uit, brief in de hand, glas in de hand, voederen, wijnglas, vogelkooi, vogel,
interieur, goudleerbehang, geruite stenen vloer, open venster, open deur, doorkijk van binnen naar buiten, zonlicht, tuin
Herkomst
Collectie(s)
Leger Galleries, London/Brussels
bij de vestiging te Londen
1980 - gesignaleerd
Veiling(en)
Charpentier, Parijs, Succession N.[athan] K.[atz], 1951-04-25, lotnr. 31, afb. zwart-witreproductie
schilderij in andere toestand
George V, Parijs, 1990-04-09, lotnr. 79, afb. kleurenreproductie
Ader (Paris) 1990-04-09, afb. kleurenreproductie, lotnr. 79
Sotheby's (New York City) 2000-01-28, afb. kleurenreproductie, lotnr. 40
Inbrenger 'a private collector'
90500 USD
opbrengstenljst Sotheby's , met uitgebreide opgave van herkomst, tentoonstellingen en literatuur
Tentoonstellingen en literatuur
Tentoonstellingen
onbekend (1948) Stadhuis Deventer , Deventer , 1948 , nr. 21
Literatuur
Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , dl. (1907), p. 503, nr. 110 (en mogelijk p. 505, nr. 116)
Valentiner 1929 , p. 175, afb.
Sutton 1980 , p. 40, 116. nr. 149, afb. 152
C. Brière-Misme, 'Tableaux inédits ou peu connus de Pieter de Hooch', Gazette des Beaux-Arts (1927), p. 284, nr. 9
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/Digital Collection (afb.nr. 1001158323)
, standplaats origineel BD/RKD/0568 - ONS/Genre: De Hooch and School (afb.nr. 0000081358)
, standplaats origineel BD/RKD/0568 - ONS/Genre: De Hooch and School (afb.nr. 0000081356)
, standplaats origineel BD/RKD/0568 - ONS/Genre: De Hooch and School (afb.nr. 0000056959)
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