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Pierre Noveliers
man / onbekend
schilder
Kwalificaties
schilder
Nationaliteit/school
onbekend
Geboren
Overleden
1618
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
Tather of David and Salomon Noveliers
Deze persoon/entiteit in andere databases
1 treffer in RKDimages als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Plaats van werkzaamheid Antwerpen
Plaats van werkzaamheid Brussel
Kwalificaties schilder
Onderwerpen portret
Biografische gegevens
Werkzame periode
1599
registered as master in Saint Luke´s Guild
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Antwerpen 1599 - 1605
Brussel 1605 - 1618
curator of the art collection of Archduchesss Isabella Clara Eugenia
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.
portret
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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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Externe links
this artist in Ecartico
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