226084

Cornelia Muys
vrouw / Noord-Nederlands
miniatuurschilder, kopiist, kunstenaarsdochter
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.
Muijs, Cornelia
Kwalificaties
miniatuurschilder, kopiist, kunstenaarsdochter
heeft miniatuurportretten getekend naar het leven en naar schilderijen (Immerzeel 1842)
Nationaliteit/school
Noord-Nederlands
Geboren
Rotterdam 1744-04/1744-05-03
gedoopt op 3 mei 1744
Overleden
Rotterdam 1821-01-29
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
dochter van Willem (1720-1764), zus van Nicolaas (1740-1808) en Robbert Muys (1742-1825)
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1744-04
Sterfplaats Rotterdam
Kwalificaties miniatuurschilder
Kwalificaties kopiist
Kwalificaties kunstenaarsdochter
Materiaal/techniek olieverf
Onderwerpen portret
Biografische gegevens
Werkzame periode
1759 - 1821
ca. 1759-1821
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'.
Muys, Willem (1720-1763)
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
Materiaal/techniek
olieverf
Literatuur
Immerzeel 1842-1843 , vol. 2, p. 251 (as: MUIJS (Cornelia))
Scheen 1969-1970
Scheen 1981 , p. 364 (as: Muys, Cornelia;*)
Kloek/Peters Sengers/Tobé 1998 , p. 154
Klarenbeek 2012 , p. 195
E. Kloek, C. Peters Sengers & E. Tobé, 'Lexicon van Noord-Nederlandse kunstenaressen, circa 1550-1800', in: E. Kloek, C. PetersSengers en E. Tobé, Vrouwen en kunst in de Republiek, een overzicht, Hilversum 1998, p. 123-175
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