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Willem Kett
Heuvellandschap met ruïne, 1780 gedateerd
The Hague, Stichting Historische Verzamelingen [..]

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Kett, Willem
Collectieplaats Den Haag
Collectie Willem V (Prince of Oranje-Nassau)
Collectie Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau
Onderwerpstrefwoorden heuvellandschap
Onderwerpstrefwoorden ruïne
Onderwerpstrefwoorden tuinvaas
Onderwerpstrefwoorden wandelaar
Onderwerpstrefwoorden hond
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij, bovendeurstuk
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.
onderdeel van een decoratieprogramma

Willem Kett, Rivierlandschap met hofstede (part of a decoration scheme)

Willem Kett, Heuvellandschap met gefantaseerde ruïnes (part of a decoration scheme)

Willem Kett, Landschap met drinkende jagers bij een fontein (part of a decoration scheme)

Willem Kett, Landschap met rivier, boerenhoeve en rustende herder (part of a decoration scheme)

Willem Kett, Capriccio van antieke ruïnes (part of a decoration scheme)
"Toon overige 1"
Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek ? x ? cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd en gedateerd niet bekend waar: W Kett 1780
Huidige toeschrijving
Willem Kett
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1780 gedateerd (1780)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Heuvellandschap met ruïne
Onderwerpstrefwoorden
heuvellandschap, ruïne, tuinvaas, wandelaar, hond
Herkomst
Gemaakt in opdracht van
Willem V (Prince of Oranje-Nassau)
Collectie(s)
private collection Willem V (Prince of Oranje-Nassau), The Hague/Apeldoorn/Leeuwarden/Oranienstein
1780 - 1808
Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, The Hague , inv./cat.nr SC/0651
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
T. Rosa de Carvalho-Roos, 'Hoe houdt de stadhouder Hof?, Een speurtocht naar het decor waartegen het dagelijks leven van de
stadhouders Willem IV en Willem V zich afspeelde in de Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse Binnenhof', in: Oud Holland
116 (2003), nr 3/4, p. 190-191, afb. 65
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0670 - ONS/Decorative Painting: General (afb.nr. 0000127166)
Project
Inventarisatie Decoratieve Interieurschilderingen in Nederland (1600-1940)
Project Collectie Nederland
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