24320

François Hubert Drouais
man / Frans
schilder
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.
Drouais le fils
Kwalificaties
schilder
Nationaliteit/school
Frans
Geboren
Parijs 1727-12-14
Overleden
Parijs 1775-10-21
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
zoon en leerling van Hubert Drouais; vader van Jean Germain Drouais
Deze persoon/entiteit in andere databases
3 treffers in RKDimages als kunstenaar
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1727-12-14
Sterfplaats Parijs
Plaats van werkzaamheid Parijs
Kwalificaties schilder
Onderwerpen portret
Opleiding Académie Royale de Peinture et de Sculpture (Parijs)
Standplaats archief collectie Marie Louise Elizabeth Vigée-Lebrun
Biografische gegevens
Werkzame periode
1747 - 1775
vanaf ca. 1747 tot 1775
Opleiding
Académie Royale de Peinture et de Sculpture (Parijs)
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Parijs
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'.
Boucher, François
Drouais, Hubert
Loo, Carle van
Natoire, Charles Joseph
Nonotte, Donatien
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'.
Lusurier, Catherine

Voille, Jean Louis
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
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 9 (1913), p. 577-580
Gerson 1942/1983 , p. 93
Bénézit 1976 , vol. 3, p. 677-678
Witt Checklist 1978 , p. 85
Saur 1992- , vol. 29 (2001), p. 500
J. Baillio, 'Un portrait de Zamor, page bengalais de Madame Du Barry', Gazette des Beaux-Arts 144 (2002), p. 233-242
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/0906 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Frankrijk.2
BD/RKD/0982 - BUI/Originele grafiek (op inventor)
BD/RKD/Witt-microfiches
PDO/Buitenlandse kunstenaars
Standplaats archief
collectie Marie Louise Elizabeth Vigée-Lebrun
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