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Papegaai
Vervaardiger
Johan Coenraad Altorf
Datering
1919
Objectnummer
BK-1982-65
Gestileerde papegaai op een hoog voetstuk. Het beeld is gedateerd: JAN 1919, gemerkt met een
momogram en heeft een gietersmerk: BROM UTRECHT. Een ander exemplaar staat in het
Rijksmuseum Kröller-Müller te Otterloo.

expl Kroller Muller museum

Tafel met gebeeldhouwde insecten en uilen
Vervaardiger
ontwerper:
Johan Coenraad Altorf
Datering
ca. 1898 - ca. 1915
Objectnummer
BK-1980-21-A
Tafel van eikenhout rustend op twee wangen op een verhoogd voetstuk. De twee wangen worden
onderling verbonden door middel van een regel aan de onderzijde en twee aan de bovenzijde. De
wangen bestaan elk uit een paneel gevat in regels en worden geflankeerd door vrijstaande zuilen van
ebbenhout op een hoge vierkante basis die eindigen in halfronde steunstukken waarop aan beide
zijden een gebeeldhouwd insect. Daarboven een brede lijst geflankeerd door gebeeldhouwde uilen
van ebbenhout. De twee lijsten worden onderling verbonden door middel van een verticaal geplaatst
paneel onder het tafelblad. Het tafelblad bestaat uit vier panelen omrand door lijstwerk en bevat
stootranden in de vorm van opgeschroefde zwart geverfde metalen strips.

Armstoel met geronde rug en bruine lederen bekleding
Vervaardiger
Johan Coenraad Altorf
Datering
ca. 1905 - ca. 1915
Objectnummer
BK-1980-21-B
Armstoel van eikenhout rustend op vier poten. De ruimten tussen de voor- en achterpoten zijn
opgevuld met wangen. De wangen steken uit boven de zitting en dienen tevens als ondersteuning
voor de armleggers. De geronde rugleuning bestaat uit een achterwand met twee zijwanden. De
achterwand is aan de bovenzijde gesloten. De onderzijde is open en heeft vijf stijlen, waarvan de
middelste smaller is dan de overige, die rusten op een benedendorpel. Zowel de wangen als de
achterwand zijn opgedeeld in verscheidene horizontale en verticale panelen. De zitting is bekleed
met bruin leer.

Stoel met gebeeldhouwde slakken en een zitting bekleed met bruin leer
Vervaardiger
Johan Coenraad Altorf
Datering
ca. 1900 - ca. 1915
Objectnummer
BK-1980-21-C

Stoel van eikenhout rustend op vier poten. De poten zijn ter hoogte van het midden onderling
verbonden door middel van een H-vormig kruis. Daarboven zijn de wangen en de achterzijde
opgevuld met twee panelen binnen een raamwerk. De schuingestelde achterpoten lopen over in de
rugstijlen en worden bekroond door een gebeeldhouwde slak van ebbenhout. De rugleuning bestaat
uit een raamwerk met daarbinnen aan de bovenzijde vier panelen en aan de onderzijde een regel
met daartussen vijf stijlen waarvan de middelste smaller is dan de vier overigen. De zitting is bekleed
met bruin leer en omrand met een band van leer.

Tafel, armstoel en stoelen met gebeeldhouwde dieren (opstelling)

