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Arthur Devis
man / Engels
schilder, glasschilder, miniatuurschilder, restaurator
Kwalificaties
schilder, glasschilder, miniatuurschilder, restaurator
Nationaliteit/school
Engels
Geboren
Preston (Lancashire) 1711-02-19/1712-02-12
1708 Witt Checklist 1994 and Thieme/Becker 1907-1950 // Preston 1983: 19 februari 1711 (see inscription on tomb) or 12 februari
1712 // Saur: 12 februari 1712
Overleden
Brighton (East Sussex) 1787-07-25
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
half-brother of the painter Anthony Devis (1729-1816). Devis had no less than 22 children, including the painters Arthur William (17631822) and Thomas Anthony Devis (1757-1810)
Deze persoon/entiteit in andere databases
4 treffers in RKDlibrary als onderwerp
7 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1711-02-19
Sterfplaats Brighton (East Sussex)
Plaats van werkzaamheid Preston (Lancashire)
Plaats van werkzaamheid Londen (Engeland)
Plaats van werkzaamheid Brighton (East Sussex)
Kwalificaties schilder
Kwalificaties glasschilder
Kwalificaties miniatuurschilder
Kwalificaties restaurator
Onderwerpen conversatiestukken
Onderwerpen historie (als genre)
Onderwerpen landschap (als genre)
Onderwerpen diervoorstelling (genre)
Onderwerpen portret
Onderwerpen zelfportret
Onderwerpen stilleven
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Preston (Lancashire) 1712 - 1725
c. 1725
Londen (Engeland) 1725 - 1783
c. 1725
Brighton (East Sussex) 1783 - 1787
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'.
Tillemans, Peter
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'.
Devis, Arthur William

Marris, Robert
Maynard, Thomas
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.
conversatiestukken, historie (als genre), landschap (als genre), diervoorstelling (genre), portret, zelfportret, stilleven
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
4 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Gerson 1942/1983 , p. 440, 447
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 9 (1913), p. 188 (as: Devis, Arthur)
Witt Checklist 1995 , p. 129
Stewart/Cutten 1997 , p. 167
Saur 1992- , vol. 26 (2000), p. 550
Cat. tent. Preston 1983 (zie RKDlibrary)
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/0938 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Verenigd Koninkrijk.2
BD/RKD/1064 - BUI/Stillevendoc. Sam Segal/Verenigd Koninkrijk (op aanvraag raadpleegbaar)
BD/RKD/Witt-microfiches
PDO/Buitenlandse kunstenaars
Project
Gerson Digital : Verenigd Koninkrijk (Nachwirkung)
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