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Joannes Aegidius Bartholomeus ter Beek
man / Nederlands
tekenaar, pastellist, schilder
Kwalificaties
tekenaar, pastellist, schilder
verkreeg reeds in 1815 een prijs voor tekenen; in 1832 legde hij zich toe op pasteltekenen. Omstreeks 1835 begon hij te schilderen met
olieverf (Scheen 1981)
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Leiden 1799-08/1799-08-23
gedoopt op 23 augustus 1799
Overleden
Amsterdam 1848-12-26
Deze persoon/entiteit in andere databases
1 treffer in RKDimages als kunstenaar
22 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1799-08
Sterfplaats Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Leiden
Plaats van werkzaamheid Gouda
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Kwalificaties tekenaar
Kwalificaties pastellist
Kwalificaties schilder
Onderwerpen genrevoorstelling
Onderwerpen interieurs
Onderwerpen figuurvoorstelling
Onderwerpen landschap (als genre)
Onderwerpen strandgezicht
Onderwerpen boslandschap
Onderwerpen portret
Opleiding autodidact
Biografische gegevens
Opleiding
autodidact
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Leiden 1836
Gouda 1837 - 1846
Amsterdam 1847
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'.
Gennep, Johannes van
Ketel, Jacobus Cornelis (1793-1857)
Verspuy, Gijsbertus Johannes
Vooren, Jacob van der (1820-1883)
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, interieurs, figuurvoorstelling, landschap (als genre), strandgezicht, boslandschap, portret
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