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Pieter Holsteyn (II)
Stengelloze gentiaan, jaren 1640
London, Lindley Library Royal Horticultural [..]

Verder zoeken in RKDimages
Naam kunstenaar Holsteyn, Pieter (II)
Collectieplaats Dyffryn House
Collectieplaats Londen (Engeland)
Collectie Cory, Reginald
Collectie Royal Horticultural Society, Lindley Library
Onderwerpstrefwoorden botanische voorstelling
Onderwerpstrefwoorden stengelloze gentiaan
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

Pieter Holsteyn (II), FLORES a PETRO HOLSTEYN ad vivum depicti , , volgnummer 28
blad 28 uit het bloemenboek in de Royal Horticultural Society, Lindley Library van Pieter (II) Holsteyn, Anthony (II) Claesz. en met
bladen van tenminste één anonieme kunstenaar
Drager/materiaal
papier, zwart krijt, aquarelverf (waterverf), gouache (materiaal/techniek)
het blad bevat een watermerk: CC (in spiegelbeeld)
enkele vlekjes (foxing) verspreid over het oppervlak, met name langs de rechterkant
Vorm/maten
staande rechthoek 296/364 x 187/207 mm
de afmetingen in de eerste kolom betreffen de bladmaat van de tekening; die in de tweede het opzetblad
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk

gemonogrammeerd middenonder: PH. fe (PH aaneen)
onder de stengel
Huidige toeschrijving
Pieter Holsteyn (II)
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
jaren 1640 (1640 - 1649)
datering Sam Segal
Onderwerp
Titel
Titel of de benaming van het kunstwerk. Deze kan verschillen van de titel die in (recente) publicaties wordt gegeven.
Stengelloze gentiaan
Engelse titel
Stemless Gentian
Onderwerpstrefwoorden
botanische voorstelling, stengelloze gentiaan
stengelloze gentiaan (Gentiana acaulis)
Herkomst
Collectie(s)
private collection Reginald Cory, Dyffryn House
- 1934 overleden in 1934, gelegateerd aan the Royal Horticultural Society
Lindley Library Royal Horticultural Society, London , inv./cat.nr 118
legaat Reginald Cory, 1934
inventarisnummer van het complete album
1934 - verworven 1934
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. 0000260064)
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