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Quiringh van Brekelenkam
Fruitverkoopster bij haar stal, ca. 1650
Sotheby's (London (England)) 1995-12-06, nr. 140

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Brekelenkam, Quiringh van
Onderwerpstrefwoorden oude vrouw
Onderwerpstrefwoorden handel drijven
Onderwerpstrefwoorden genrevoorstelling
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 30,8 x 25,5 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd linksmidden: Q. Brekelenkam.
Huidige toeschrijving
Quiringh van Brekelenkam
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1650 (1640 - 1660)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Fruitverkoopster bij haar stal
Engelse titel
Fruit seller at her booth
Onderwerpstrefwoorden
oude vrouw, handel drijven, genrevoorstelling
Artistiek verband

Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.

geïnspireerd op
Gerard Dou, Oude vrouw die haring en groenten verkoopt met klant en bedelaar, de Blauwpoort te Leiden in de achtergrond
Brekelenkam adopted the subject of an elderly vegetable seller and her figure type. (as observed by E. Schavemaker)
Herkomst
Veiling(en)
Sotheby's, Londen (Engeland), 1967-12-06
Naam koper : Strickland, 1.500
veilingcatalogus 1995
Sotheby's (London (England)) 1995-12-06, afb. kleurenreproductie, lotnr. 140
Inbrenger a Swiss Private Collection
volgens prijslijst niet verkocht
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
not in: Lasius 1987
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0560 - ONS/Genre 2: Low Life (afb.nr. 0000006814)
, standplaats origineel BD/RKD/0560 - ONS/Genre 2: Low Life (afb.nr. 0000006813)
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