131075

Fritz l' Allemand
man / Oostenrijks
schilder, illustrator, tekenaar
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.
L'Allemand, Fritz
L'Allemand, Friedrich
Kwalificaties
schilder, illustrator, tekenaar
Nationaliteit/school
Oostenrijks
Geboren
Hanau (Darmstadt) 1812
op 24 mei 1812 gedoopt
Overleden
Wenen 1866-09-20
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
zoon van goudsmid S.W.Chr. l'Allemand, oom van schilder Siegmund l'Allemand
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1812
Sterfplaats Wenen
Kwalificaties schilder
Kwalificaties illustrator
Kwalificaties tekenaar
Onderwerpen veldslag
Onderwerpen militairengenre
Onderwerpen portret
Onderwerpen genrevoorstelling
Opleiding Akademie der Bildenden Künste (Wenen)
Biografische gegevens
Opleiding
Akademie der Bildenden Künste (Wenen)
na 10 juni 1827
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'.
Allemand, Siegmund L'
Beckmann, Konrad
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.
veldslag, militairengenre, portret, genrevoorstelling
Literatuur
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 1 (1907), p. 309-310 (as: Allemand, Fritz L')
Bénézit 1999 , vol. 8, p. 186 (as: L'ALLEMAND Fritz)
Th. von Frimmel, ‘das Gemälde von Fritz l’Allemand: nach der Schlacht’, Studien und Skizzen zur Gemäldekunde, 1/8 (1914), p. 204-206
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/0928 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Duitsland-Oostenrijk.3
Permalink
https://rkd.nl/explore/artists/131075
Ingevoerd op: 1999-09-15; Laatste wijziging: 2016-04-19
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Prins Willem-Alexanderhof 5
(KB-complex)
2595 BE Den Haag
Nederland

Openingstijden
Bekijk de actuele openingstijden van het RKD
Contact
T: 070 3339777
E: info@rkd.nl

Meer
Privacybeleid
Disclaimer
Leveringsvoorwaarden
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram

