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2 afbeeldingen

Louis-Léopold Boilly
man / Frans
graveur (prentmaker), kunstverzamelaar, lithograaf, schilder, tekenaar, verzamelaar van Hollandse en Vlaamse schilderkunst
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.
signeerde: 'L. Boilly'
Kwalificaties
graveur (prentmaker), kunstverzamelaar, lithograaf, schilder, tekenaar, verzamelaar van Hollandse en Vlaamse schilderkunst
Boilly bezat een aanzienlijke verzameling van kleine Hollandse meesters, die hij in 1829 verkopen moest (veiling Parijs 13 april 1829),
zie Gerson/Meijer 1942/1984, p. 104. Zie ook de veiling na zijn dood (31 januari 1845).
Nationaliteit/school
Frans
Geboren
La Bassée 1761-07-05
Overleden
Parijs 1845-01-04
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
zoon (en leerling) van Arnould-Polycarpe Boilly, beeldhouwer en kunsthandelaar (Siegfried 1995, p. 17); grootvader Eugène Boilly
Deze persoon/entiteit in andere databases
66 treffers in RKDimages als kunstenaar
2 treffers in RKDimages als provenance
13 treffers in RKDlibrary als onderwerp
12 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1761-07-05
Sterfplaats Parijs
Plaats van werkzaamheid Douai
Plaats van werkzaamheid Arras (Frankrijk)
Plaats van werkzaamheid Parijs
Kwalificaties graveur (prentmaker)
Kwalificaties kunstverzamelaar
Kwalificaties lithograaf
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Kwalificaties verzamelaar van Hollandse en Vlaamse schilderkunst
Materiaal/techniek waterverf
Materiaal/techniek gouache (materiaal/techniek)
Materiaal/techniek olieverf
Onderwerpen genrevoorstelling
Onderwerpen historie (als genre)
Onderwerpen portret
Onderwerpen stadsgezicht
Onderwerpen trompe-l'oeil (stilleven)
Winnaar van prijs Légion d'honneur
Collectie Boilly, Louis-Léopold
Standplaats archief archief Le Roy
Biografische gegevens
Werkzame periode
1776 - 1844
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.

Douai 1775 - 1779
Arras (Frankrijk) 1779 - 1784
schildert in Arras meer dan 300 schilderijen
Parijs 1784 - 1844
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'.
Boilly, A.
Doncre, Guillaume Dominique Jacques
Navolger van
Drölling, Martin
Invloed op
In dit veld worden de kunstenaars vermeld op wie de beschreven kunstenaar invloed heeft gehad zonder dat er sprake was van een
onderwijssituatie of van slaafse navolging.
Ducreux, Joseph
Garnier, Michel
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.
genrevoorstelling, historie (als genre), portret, stadsgezicht, trompe-l'oeil (stilleven)
Materiaal/techniek
waterverf, gouache (materiaal/techniek), olieverf
Prijzen
Légion d'honneur
1833
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
13 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 4 (1910), p. 225
Gerson 1942/1983 , p. 103, 104 en 117
Bénézit 1976 , vol. 2, p. 122
Witt Checklist 1978 , p. 33
Saur 1992- , vol. 12 (1996), p. 310
Bénézit 1999 , vol. 2, p. 471-472
Preti-Hamard/Sénéchal 2005 , passim
Th. von Frimmel, 'Louis Boilly ''on nous voit'', Blätter für Gemäldekunde 1/6 (1904), p. 111-113
J.S. Hallam, The Genre Works of Louis Léopold Boilly, Washington 1979
'The art of Louis-Léopold Boilly: Modern life in Napoleonic France' Kimbell Art Museum Calender February-August 1995, p. 38-40
B. Boon, 'Jan Anthony d'Averhoult door Louis-Léopold Boilly: de geschiedenis van een ongewoon portret', Oud Holland 111 (1997), no.
4, p. 253-264
E. Deneer, 'Between Dou and David: the importance of seventeenth-century Dutch art to troubadour painting in France', Simiolus 35
(2011), p. 218-236
J. Kosten, 'Een Brief vol maleuren. De dieren- en landschapsschilder Paul Balthasar Ommeganck aan zijn vriend Jan Frans van Dael,
bloemenschilder te Parijs, 1825, RKD Bulletin 2012', no. 2, p. 104-109; p. 108
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/0297 - ONK/Wandtapijten
BD/RKD/0906 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Frankrijk.2
BD/RKD/1060 - BUI/Stillevendoc. Sam Segal/Frankrijk (op aanvraag raadpleegbaar)
BD/RKD/0982 - BUI/Originele grafiek (op inventor)
BD/RKD/IB
BD/RKD/Witt-microfiches
PDO/Buitenlandse kunstenaars
Standplaats archief
archief Le Roy
Project
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