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2 afbeeldingen

Joachim Martin Falbe
man / Duits
schilder, etser, reproductiegraficus
Monogrammeert als
JMF
JMF [in ligature]
Kwalificaties
schilder, etser, reproductiegraficus
Nationaliteit/school
Duits
Geboren
Berlijn 1709-06-11
Overleden
Berlijn 1782-03-22
Zie ook
in dit veld vindt u verwijzingen naar een groepsnaam of naar de kunstenaars die deel uitma(a)k(t)en van de groep. Ook kunt u verwijzingen
naar andere kunstenaars aantreffen als het gaat om samenwerking zonder dat er sprake is van een groep(snaam). Dit is bijvoorbeeld het
geval bij kunstenaars die gedeelten in werken van een andere kunstenaar voor hun rekening hebben genomen (zoals bij P.P. Rubens en J.
Brueghel I).
Pesne, Antoine
Deze persoon/entiteit in andere databases
7 treffers in RKDimages als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1709-06-11
Sterfplaats Berlijn
Plaats van werkzaamheid Berlijn
Kwalificaties schilder
Kwalificaties etser
Kwalificaties reproductiegraficus
Onderwerpen portret
Opleiding Akademie der Künste (Berlijn 1918-1926)
Biografische gegevens
Opleiding
Akademie der Künste (Berlijn 1918-1926)
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Berlijn 1725 - 1782
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'.
Harper, Johann
Pesne, Antoine
pupil from Pesne from 1732; later his collaborator
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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