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Johanna Helena Herolt
Kerstroos, ca. 1695-1698
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, [..]
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Naam kunstenaar Herolt, Johanna Helena
Collectieplaats Braunschweig
Collectie Herzog Anton Ulrich-Museum
Onderwerpstrefwoorden botanische voorstelling
Onderwerpstrefwoorden kerstroos
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 boek

Johanna Helena Herolt, Bloemenboek , , volgnummer 23
pagina 23 van het bloemenboek
Drager/materiaal
perkament, zwart krijt, penseel in kleur (aquarel), kaderlijn in pen, gouache (materiaal/techniek)
omgeven door een dubbele kaderlijn
Vorm/maten
staande rechthoek 379 / 355 x 302 / 275 mm
de eerste kolom betreft de bladmaat; de tweede de afmetingen tot aan de kaderlijn
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
nummer rechtsboven: 23
in pen in bruin; overeenkomend met register uit 1698
opschrift onder (positioneel kenmerk): Heleborus Niger & Albus
in potlood
nummer in verso: N 2
in zwart krijt; oudere (oorspronkelijke?) nummering (Sam Segal)
Huidige toeschrijving
Johanna Helena Herolt
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1695-1698 (1695 - 1698)
onderdeel van een bloemenboek, dat volgens een opschrift boven aan de eerste pagina van het register vervaardigd werd in 1698 in
Amsterdam; aangezien de tekeningen verso een nummer bevatten dat vermoedelijk ouder is bestaat de mogelijkheid dat de tekeningen al
wat eerder vervaardigd werden en in 1698 werden opgenomen in het bloemenboek
Vervaardigd in
Amsterdam zie opmerking datering
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Kerstroos
Andere (oude) titel
Andere titels of benamingen die het kunstwerk heeft gehad, of waaronder het ook bekend is. Soms betreft het ook oude (verworpen)
identificaties van het onderwerp of van de voorgestgelde.
Helebris Niger & Albus
Engelse titel
Christmas Rose
Onderwerpstrefwoorden
botanische voorstelling, kerstroos
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.

verwant aan
Johanna Helena Herolt, Studie van bloemen en insecten
Herkomst
Collectie(s)
Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig , inv./cat.nr D XVII H27 nr. 24b pl. 23
1780-85 - gesignaleerd, onderdeel van bloemboek vermeldt op de inventarislijst van het Fürstliches Museum zu Braunschweig die door
Ahrends tussen 1780 en 1785 werd vervaardigd
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. 0000192543)
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