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Choisy-le-Roi 1785/1788-08-11
gestorven in 1785 of op 11 augustus 1788 te Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) (AKLONLINE, december 2014)
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Onderwerpen stadsgezicht
Biografische gegevens
Werkzame periode
1750 - 1788
vanaf ca. 1750 tot 1788
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Rome 1753 - 1757
Parijs
Relaties met andere kunstenaars
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’.
Kayser, Conrad
Beïnvloed door
In tegenstelling tot ‘navolger van’ spreken we van ‘beïnvloed door’ als de kunstenaar werd beïnvloed zonder dat er sprake was van een
lessituatie of van slaafse navolging. Een kunstenaar kan door meer kunstenaars tegelijk of na elkaar beïnvloed zijn en vaak is er ook sprake
van een vertaalslag naar de eigen stijl, die een ontwikkeling kan vertonen.
Piranesi, Giovanni Battista
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.
stadsgezicht
Literatuur
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 26 (1932), p. 514
Bénézit 1976 , vol.8, p. 270
K.J. Philipp, 'Revolutionsarchitektur', Kunsthistorische Arbeitsblätter, 5/2005, p. 101-114
AKLONLINE (december 2014), als: Peyre, Marie Joseph; Peyre, Marie-Joseph (der Ältere); Peyre, Marie-Joseph
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).
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