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Giovanni Battista Foggini
man / Italiaans
architect, beeldhouwer, ontwerper, schilder, tekenaar
Kwalificaties
architect, beeldhouwer, ontwerper, schilder, tekenaar
Nationaliteit/school
Italiaans
Geboren
Florence 1652-04-25
Overleden
Florence 1725-04-12
Deze persoon/entiteit in andere databases
2 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1652-04-25
Sterfplaats Florence
Plaats van werkzaamheid Florence
Plaats van werkzaamheid Rome
Plaats van werkzaamheid Pisa
Plaats van werkzaamheid Livorno
Plaats van werkzaamheid Pistoia
Kwalificaties architect
Kwalificaties beeldhouwer
Kwalificaties ontwerper
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Materiaal/techniek brons
Materiaal/techniek marmer
Product grafmonument
Product ornament-ontwerp
Product reliëf
Onderwerpen historie (als genre)
Onderwerpen mythologie
Onderwerpen portret
Onderwerpen christelijk religieuze voorstelling
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Florence
Rome 1673
Florence 1679 - 1725
ca.
Pisa 1714
Livorno
Pistoia
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’
Dandini, Vincenzo
Ook leerling van zijn oom Jacopo Maria Foggini en Jacopo Giorgi. In Rome leerling van Ercole Ferrata.
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’.
Casini, Giovanni

Foggini, Vincenzo
Fuga, Ferdinando
Piamontini, Giuseppe
Valle, Filippo della
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.
historie (als genre), mythologie, portret, christelijk religieuze voorstelling
Materiaal/techniek
brons, marmer
porselein
Product
grafmonument, ornament-ontwerp, reliëf
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
2 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 12 (1915), p. 139-140
Bénézit 1976 , vol. 4, p. 414
Witt Checklist 1978 , p. 100
Saur 1999-2000 , vol. 3 (1999), p. 712
L. Monaci, Disegni di Giovan Battista Foggini (1652-1725), Florence 1977
R. Spinelli, Giovan Battista Foggini. Architetto primario della Casa Serenissimadei Medici (1652-1725), Firenze 2003
M. Bevilaqua, 'Traduzione medicea e novità nel Barocco fiorentinr. Appunti in margine a una monografia su Giovan Battista Foggini
architetto', in: Paragone, anno LV, nr.'s 55-56 (651-653), Maggio-Luglio 2004, p. 139-145
A.-L. Desmas, 'Why Legros rather than Foggini carved the "St. Bartholomew" for the Lateran: new documents for the statue in the
nave', in: The Burlington Magazine, dl. CXLVI, nr. 1221, dec. 2004, p. 796-805
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/0916 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Italië.2
BD/RKD/1010 - BUI/Beeldhouwkunst/Italië.2
BD/RKD/Witt-microfiches
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