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Johanna Pieneman
Liggende leeuwin, ca. 1907 - 1915
Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam
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Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Pieneman, Johanna
Collectieplaats Amsterdam
Collectie Stadsarchief Amsterdam
Collectie Kerbert, familie van C.
Onderwerpstrefwoorden dierstudie
Onderwerpstrefwoorden leeuw
Onderwerpstrefwoorden liggend (positie)
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 album amicorum

Bernard Willem Wierink, Linnen omslag van het Kerbert Album (part of an album amicorum) , , volgnummer 45
op opzetvel verso drie schetsen van pelikanen in zwart, oranje en wit krijt
blad uit het album dat in 1915 aan Dr. C. Kerbert werd aangeboden
Drager/materiaal
papier, rood krijt
Vorm/maten
liggende rechthoek 229 x 287 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
gesigneerd rechtsonder: Joh. Pieneman

Huidige toeschrijving
Johanna Pieneman
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1907 - 1915 (1907 - 1915)
http://beeldbank.amsterdam.nl (juni 2009)
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Liggende leeuwin
Onderwerpstrefwoorden
dierstudie, leeuw, liggend (positie)
Herkomst
Collectie(s)
Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam
Collectie tekeningen en prenten: Kerbert Album (blad 45)
1996 - ca. 1996
private collection familie van C. Kerbert, Amsterdam
Ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Artisdirecteur Dr. C. Kerbert werd hem in 1915 een portefeuille aangeboden
met tekeningen, prenten en foto's van hoogleraren en studenten van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. Het album omvat
81 bladen en werd de directeur cadeau gedaan door de beeldend kunstenaars uit dank voor de gelegenheid die Artis al jaren bood
om naar de levende natuur te tekenen.
1915 - 1995 tot ca. 1995
Tentoonstellingen en literatuur
Literatuur
C. Hekker,’Kunstenaars in Artis rond 1900. De portefeuille aangeboden aan C. Kerbert bij zijn 25-jarig jubileum als Directeur van
Artis’, Holland 20 (1988) 4/5, pp. 261-270
Beelddocumentatie
Beelddocumentatie
Standplaats afbeelding
Locatie van de afbeelding in de beelddocumentatie.
BD/Digital Collection (afb.nr. 0000259589)
BD/RKD/1600 - MHK/The Netherlands/Paintings and Drawings (afb.nr. 0000184997)
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