1354

Albrecht Altdorfer
man / Duits
architect, graveur (prentmaker), schilder, tekenaar
Kwalificaties
architect, graveur (prentmaker), schilder, tekenaar
Nationaliteit/school
Duits
Geboren
Altdorf (Niederbayern) 1480
ca. 1480
Overleden
Regensburg 1538-02-12
Zie ook
in dit veld vindt u verwijzingen naar een groepsnaam of naar de kunstenaars die deel uitma(a)k(t)en van de groep. Ook kunt u verwijzingen
naar andere kunstenaars aantreffen als het gaat om samenwerking zonder dat er sprake is van een groep(snaam). Dit is bijvoorbeeld het
geval bij kunstenaars die gedeelten in werken van een andere kunstenaar voor hun rekening hebben genomen (zoals bij P.P. Rubens en J.
Brueghel I).
Ferdinand I von Habsburg
Deze persoon/entiteit in andere databases
20 treffers in RKDimages als kunstenaar
53 treffers in RKDlibrary als onderwerp
1 treffer in RKDlibrary als auteur
18 treffers in RKDtechnical als onderzochte kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1480
Sterfplaats Regensburg
Plaats van werkzaamheid Regensburg
Plaats van werkzaamheid Wenen
Kwalificaties architect
Kwalificaties graveur (prentmaker)
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Onderwerpen historie (als genre)
Stroming Donauschool
Auteur Altdorfer, Albrecht
Standplaats archief Fichescollectie Cornelis Hofstede de Groot
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Regensburg 1505
became a citizen 13 March 1505
Wenen 1535
to visit Ferdinand I
Regensburg
Relaties met andere kunstenaars
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.
Beham, Barthel
Altdorfer, Erhard
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)
Stroming
Hier wordt vermeld tot welke stroming een kunstenaar kan worden gerekend. Niet alle stromingen zijn ingevoerd, want de inhoud van dit veld
is nog in opbouw.
Donauschool
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
53 treffers in RKDlibrary als onderwerp
1 treffer in RKDlibrary als auteur
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 1 (1907), p. 347-348
Bénézit 1976 , vol. 1, p. 137
Witt Checklist 1978
Saur 1992- , vol. 2 (1992), p. 671ff
Cashion/Luttikhuizen/West 2017 , p. 284-300
B.P.J. Broos, 'Rembrandt borrows from Altdorfer', Simiolus 4 (1970), p. 100-108
V. Plageman in Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte 41 (2002), p. 98-101
L. Slavicek, 'Die Auktionen der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in den Jahren 1796-1835', Bulletin of the National Gallery in
Prague 12-13 (2002-2003), p. 25-50
M. Bushart, Sehen und Erkennen. Albrecht Altdorfers religiöse Bilder, München/Berlijn 2005
Th. Noll, 'Spileräme der Stilbildung bei Albrecht Altdorfer', Zeitschrift für Kunstgeschichte, 72 (2009), p. 329-350
J. Nuechterlein, 'Review of exhibition: Fantastische Welten. Albrecht Altdorfer und das Expressive in der Kunst um 1500 {...]',
Renaissance Studies 31 (2017) no. 5, p. 816-823
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/0922 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Duitsland-Oostenrijk.1
BD/RKD/0984 - BUI/Foto's groot formaat
BD/RKD/Witt-microfiches
PDO/Buitenlandse kunstenaars
Standplaats archief
Fichescollectie Cornelis Hofstede de Groot
Externe links
this artist in Wikipedia
Permalink
https://rkd.nl/explore/artists/1354
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