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Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) tweede kwart 18de eeuw
Allegorische voorstelling met betrekking tot de vruchtbaarheid en de bevordering van de kunsten en de vrede, tweede kwart 18de eeuw
Private collection

Afbeeldingsnummer 0000094748
Afmetingen: 2626x3100 pixels
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Naam kunstenaar Anoniem
Collectie Private collection
Onderwerpstrefwoorden allegorie
Onderwerpstrefwoorden lier
Onderwerpstrefwoorden lauwerkrans
Onderwerpstrefwoorden engel
Onderwerpstrefwoorden helm
Onderwerpstrefwoorden palmtak
Onderwerpstrefwoorden koren (graan)
Onderwerpstrefwoorden bloem
Onderwerpstrefwoorden vaas
Onderwerpstrefwoorden mand met vruchten
Onderwerpstrefwoorden personificatie
Onderwerpstrefwoorden vrucht (guideterm)
Object gegevens
Objectcategorie
schoorsteenstuk
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.

Anoniem, Schoorsteen met houten boezem in Lodewijk XIV-stijl voorzien van een allegorische schildering
Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek met afgeronde boven- en onderkant 183 x 89 cm
Huidige toeschrijving
Anoniem (Noordelijke Nederlanden (historische regio)) tweede kwart 18de eeuw
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
tweede kwart 18de eeuw (1725 - 1749)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Allegorische voorstelling met betrekking tot de vruchtbaarheid en de bevordering van de kunsten en de vrede
Engelse titel
Allegory on peace and Art
Onderwerpstrefwoorden
allegorie, lier, lauwerkrans, engel, helm, palmtak, koren (graan), bloem, vaas, mand met vruchten, personificatie, vrucht (guideterm)
Herkomst
Collectie(s)
Private collection
Nederland; Op het RKD bevindt zich een foto het schilderstuk afkomstig van de Dienst voor 's-Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen uit 1961.
Het stuk zou zich volgens de gegevens van het fotokarton moeten bevinden in Middenlburg, Sint Pieterstraat 52 en had als
inventarisnummer ZN 40. Het wordt niet vermeld in de Catalogus van Dienst van 1992.
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
, standplaats origineel BD/RKD/0670 - ONS/Decorative Painting: General (afb.nr. 0000094748)
Project
Inventarisatie Decoratieve Interieurschilderingen in Nederland (1600-1940)
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