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Charles Burchfield, Street Scene, 1940-7 (oil on canvas, 39 x 53 in.).
In The Paintings of Charles Burchfield, North by Midwest, N. V. Maciejunes and M. D. Hall (New York: Harry N. Abrams in
association with the Columbus Museum of Art, 1997), p. 207, plate no. 94.

John Sloan,

Gray and Brass, 1907 (oil on canvas, 54 x 67.4 cm).

In Metropolitan Lives, The Ashcan Artists and Their New York, R. Zurier et al. (National Museum of American Art, 1996),

p. 113,fig.113.
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James Doolin, Corporate

Rise, 1986 (oil on canvas,
90 x 72 in.).
In California Cityscapes in
Contemporary Art, M.

Stofflet (San Diego: San
Diego Museum of Art,
1991), p. 36.
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^Dan Jones, Untitled, 1992. In American Showcase. 2,1993, !lustration

