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Johann Justin Preissler
man / Duits
tekenaar, graveur (prentmaker)
Naamvarianten
In dit veld worden niet-voorkeursnamen zoals die in bronnen zijn aangetroffen, vastgelegd en toegankelijk gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld
andere schrijfwijzen, bijnamen of namen van getrouwde vrouwen met of juist zonder de achternaam van een echtgenoot.
Preisler, Johann Justin
Kwalificaties
tekenaar, graveur (prentmaker)
Nationaliteit/school
Duits
Geboren
Neurenberg 1698-12-04
Overleden
Neurenberg 1771-02-18
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
son of Johann Daniel Preissler, married to the glass artist Susanna Maria Dorsch (1738)
Deze persoon/entiteit in andere databases
28 treffers in RKDimages als kunstenaar
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1698-12-04
Sterfplaats Neurenberg
Plaats van werkzaamheid Italië
Plaats van werkzaamheid Neurenberg
Kwalificaties tekenaar
Kwalificaties graveur (prentmaker)
Onderwerpen historie (als genre)
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Italië 1724 - 1731
was te Venetië, Napels, Rome en Florence
Neurenberg 1742
Preissler werd in 1742 directeur van de Akademie te Neurenberg en in 1752 ook directeur van de tekenacademie
Relaties met andere kunstenaars
Leerling van
In dit veld worden namen van leraren of leermeesters vermeld. Het gaat hier om die leermeesters die een relevante rol hebben gespeeld in de
vorming van de leerling, dus niet om alle academieleraren die iemand heeft gehad. Zie ook het veld ‘Opleiding’
Preissler, Johann Daniel
Leraar van
in dit veld worden namen van leerlingen vermeld. Het gaat hier om die leerlingen waarbij de leraar een relevante rol heeft gespeeld in diens
vorming, dus niet om alle academieleerlingen die iemand heeft gehad. Zie ook het veld ‘Opleiding’.
Bemmel, Georg Christoph Gottlieb von (I)
Guttenberg, Heinrich
Keller, Johann Christoph
Matthes, Nikolaus Christopher
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De
inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
historie (als genre)

Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 27 [1933], p. 374
Witt Checklist 1978 , p. 250
Bénézit 1999 , vol. 11, p. 225 (as: Preissler, Johann Justin ou Preisler)
Saur 1999-2000 , vol. 8, p. 135
L. Sichelstiel, 'Die Künstlerfamilie Preißler', in: M. Henkel and U. Kubach-Reutter, 1662-1806. Die Frühzeit der Nürnberger
Kunstakademie, Stadtmuseum Fembohaus (Nuremberg) 2012, p. 70-81
Documentatie RKD
In dit veld worden de standplaatsen vermeld van documentatiemateriaal in het RKD. De meeste standplaatsen verwijzen naar de
kunsthistorische beelddocumentatie. Daarnaast treft u verwijzingen naar persdocumentatie aan (knipsels en klein drukwerk).
BD/RKD/0348 - ONS/Historie: Rubens en anonieme school
BD/RKD/0926 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Duitsland-Oostenrijk.2
BD/RKD/0982 - BUI/Originele grafiek (op inventor)
BD/RKD/Witt-microfiches
ONS: prenten naar Rubens schilderingen in de Jezuïetenkerk (doos 5, map 2)
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