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William Powell Frith
man / Engels
auteur, schilder
Kwalificaties
auteur, schilder
Nationaliteit/school
Engels
Geboren
Ripon (Yorkshire) 1819-01-09
Overleden
Londen (Engeland) 1909-11-02
Deze persoon/entiteit in andere databases
1 treffer in RKDimages als kunstenaar
6 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1819-01-09
Sterfplaats Londen (Engeland)
Kwalificaties auteur
Kwalificaties schilder
Onderwerpen genrevoorstelling
Onderwerpen historie (als genre)
Biografische gegevens
Relaties met andere kunstenaars
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'.
Frampton, George James
Hampton, Herbert
Pomeroy, Frederick William
Poole, Henry
Seale, Barney
Taubman, Frank Mowbray
Invloed op
In dit veld worden de kunstenaars vermeld op wie de beschreven kunstenaar invloed heeft gehad zonder dat er sprake was van een
onderwijssituatie of van slaafse navolging.
Morgan, John (1823-1886)
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.
genrevoorstelling, historie (als genre)
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
6 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 12 (1916), p. 499-500
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Witt Library 1991
Bénézit 1999
Fletcher/Helmreich 2011 , passim
M. Bills, 'William Powell Frith's "The crossing sweeper": an archetypal image of mid-nineteenth-century London', The Burlington
Magazine 146 (2004), p. 300-308
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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