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Johann Falch
man / Duits
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.
Falk, Johann
Falck, Johann
Kwalificaties
schilder
Nationaliteit/school
Duits
Geboren
Augsburg 1687
Overleden
Augsburg 1727
died at the age of 40
Deze persoon/entiteit in andere databases
10 treffers in RKDimages als kunstenaar
3 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1687
Sterfplaats Augsburg
Plaats van werkzaamheid Augsburg
Kwalificaties schilder
Onderwerpen bosstilleven
Onderwerpen insectenvoorstelling
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Augsburg 1709 - 1727
became master in Augsburg in 1709
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'.
Beischlag, Johann Christoph
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'.
Ridinger, Johann Elias
Navolger van
Hamilton, Carl Wilhelm de
Marseus van Schrieck, Otto
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.
bosstilleven, insectenvoorstelling
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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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