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Antony Henstenburgh
Twee vlinders en een sluipwesp (?), na 1706
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, [..]

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Henstenburgh, Antony
Collectieplaats Braunschweig
Collectie Herzog Anton Ulrich-Museum
Onderwerpstrefwoorden insectenvoorstelling
Onderwerpstrefwoorden vlinder
Onderwerpstrefwoorden sluipwespen (guideterm)
Object gegevens
Objectcategorie
tekening
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 schetsboek

Antony Henstenburgh, Gemahlte Vögel, Amphibien, Insecten und Muscheln
Drager/materiaal
papier, zwart krijt, penseel in kleur, gouache (materiaal/techniek)
watermerk: wapenschild met fleur de lis bekroond door een kroon; hieronder: 4/WR/AJ
Vorm/maten
liggende rechthoek 230-231 x 333-335 mm
de afmetingen van het blad variëren
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gemonogrammeerd linksonder: A: H: f:
opschrift op het opzetkarton: 24
Huidige toeschrijving

Antony Henstenburgh
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
na 1706 (1706 - 1767)
Deze tekening valt te dateren in de periode 1706-1767, aangezien een andere tekening van Anton Henstenburgh in dit album toen
vervaardigd werd en 1767 toen de eerst bekende bezitter overleed.
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Twee vlinders en een sluipwesp (?)
Onderwerpstrefwoorden
insectenvoorstelling, vlinder, sluipwespen (guideterm)
Herkomst
Collectie(s)
Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig , inv./cat.nr H27-28
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/RKD/0674 - ONK/Still Life Documentation Sam Segal/Netherlands (upon request) (afb.nr. 0000182240)
Project
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