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Benjamin Cuyp
man / Noord-Nederlands
schilder, 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.
Cuijp, Benjamin
Cuijp, Benjamin Gerritsz.
Cuyp, Benjamin Gerritsz.
signed 'cuyp' or 'B cuyp' of 'B Cuijp
Kwalificaties
schilder, tekenaar
Nationaliteit/school
Noord-Nederlands
Geboren
Dordrecht 1612-12
baptized in December 1612
Overleden
Dordrecht 1652-08-20/1652-08-28
buried 28 August 1652
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
son of the painter Gerrit Gerritsz. Cuyp and Everynken Albertsdr (died 1622)
Deze persoon/entiteit in andere databases
124 treffers in RKDimages als kunstenaar
5 treffers in RKDlibrary als onderwerp
810 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
6 treffers in RKDtechnical als onderzochte kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1612-12
Sterfplaats Dordrecht
Plaats van werkzaamheid Dordrecht
Plaats van werkzaamheid Den Haag
Plaats van werkzaamheid Utrecht (stad)
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Materiaal/techniek olieverf
Onderwerpen allegorie
Onderwerpen genrevoorstelling
Onderwerpen landschap (als genre)
Onderwerpen militairengenre
Onderwerpen strandgezicht
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Dordrecht 1631 - 1652
Den Haag 1643
Utrecht (stad)
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'.
Cuyp, Jacob Gerritsz.

Houbraken 1718
Nagevolgd door
in dit veld worden de navolgers van de kunstenaar vermeld. Hoewel leerlingen natuurlijk ook navolgers kunnen zijn, worden die hier niet
opnieuw vermeld. Met navolgers worden kunstenaars bedoeld die het werk van een voorganger in diens geest voortzetten. Dit kan soms zelfs
een eeuw later zijn; er is hiervoor geen tijdslimiet. Het gaat hier wel om iemand van wie het hele werk grotendeels in de trant is van de
nagevolgde kunstenaar.
Hulst, Maerten Fransz. van der
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.
Kalraet, Barent
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.
allegorie, genrevoorstelling, landschap (als genre), militairengenre, strandgezicht
Materiaal/techniek
olieverf
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
5 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Houbraken 1718-1721 , vol. 1 (1718), p. 248-249 (as: Benjamin Kuip)
Van der Aa 1852-1878 , vol. 3 (1858), p. 946
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 8 (1913), p. 229
Bol 1973 , p. 170
Witt Checklist 1978
Buijsen/Dumas et al. 1998 , p. 297
Saur 1992- , vol. 23 (1999), p. 237
Rosen 2010 , p. 113 and passim
G.H. Veth, 'Aelbert Cuyp, Jacob Gerritsz Cuyp en Benjamin Cuyp', Oud Holland, 2 (1884), p. 233-290
G.H. Veth, 'Aanteekeningen omtrent eenige Dordrechtsche schilders. XIII. BenjaminGerritz. Cuyp', Oud-Holland 6 (1888), p. 141-142
K. Boström, 'Benjamin Gerritsz. Cuyp', Konsthistorisk Tidskrift 13 (1944), p. 59-74
I. Ember, 'Benjamin Gerritsz. Cuyp (1612-1652)', Acta Historiae Artium 25 (1979), p. 89-141
I. Ember, 'Benjamin Cuyp, der Genremaler', Acta Historiae Artium 26 (1980), p. 37-73
P. Huys Janssen, 'Pieter van Laer, Benjamin Cuyp, Gerard Douffet and Karel Dujardin in Utrecht', Mercury 1990, no. 11, p. 53-56
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/0130 - ONT/Religie, mythologie, allegorie, historie en literatuur
BD/RKD/0138 - ONT/Genre: soldaten, ruiters en jagers
BD/RKD/0550 - ONS/Historie: Rembrandt en school
BD/RKD/0560 - ONS/Genre 2: volksleven
BD/RKD/0574 - ONS/Landschappen 2
BD/RKD/0588 - ONS/Landschappen met soldaten/ruiters/jagers
BD/RKD/0594 - ONS/Strandgezichten
BD/RKD/0616 - ONS/Dierstukken
BD/RKD/0642 - ONS/Decoratieve schilderkunst
BD/RKD/0676 - ONS/Originele grafiek (op inventor)
BD/RKD/0800 - ONS/Voorordening schilderkunst
BD/RKD/IB
BD/RKD/Witt-microfiches
PDO/Nederlandse kunstenaars
Project
Inventarisatie Decoratieve Interieurschilderingen in Nederland (1600-1940)
Externe links
this artist in Ecartico
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https://rkd.nl/explore/artists/19499
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