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Peter Perez Burdett
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Nationaliteit/school
Engels
Geboren
Eastwood (Engeland) 1734/1735
circa 1734-1735 , according to https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Perez_Burdett
Overleden
Karlsruhe 1793-09-09
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
A close friend of Jospeh Wright of Derby: he appears numerous times in his landscapes; his second marriage was to Friederike
Kotlowski in Karlsruhe (11-07-1787) (https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Perez_Burdett)
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1734
Sterfplaats Karlsruhe
Plaats van werkzaamheid Liverpool (Engeland)
Plaats van werkzaamheid Karlsruhe
Kwalificaties graveur (prentmaker)
Kwalificaties etser
Kwalificaties schilder
Kwalificaties cartograaf
Onderwerpen diervoorstelling (genre)
Onderwerpen portret
Onderwerpen stadsgezicht
Biografische gegevens
Werkzame periode
1735 - 1793
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Liverpool (Engeland) 1768
He was the founder of the Society of Artists here in 1769 (https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Perez_Burdett)
Karlsruhe 1775 - 1793
Jacob-Friesen et al. 2015, p. 27
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’
Leprince, Jean Baptiste
Burdett learnt the aquatint procedure from him (https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Perez_Burdett)
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.
diervoorstelling (genre), portret, stadsgezicht
Literatuur
Witt Checklist 1995 , p. 73 (as: Burdett, Peter Perez)
Jacob-Friesen et al. 2015 , p. 27-28
M. Hopkinson, 'Burdett, Wedgwood and Bentley', Print Quarterly 25 (2008), nr. 2, p. 132-146

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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