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Théophile Gautier
man / Frans
illustrator, pastellist, schilder, tekenaar, auteur, dichter, kunstcriticus, fotograaf
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.
Gautier, Pierre-Jules-Théophile
Kwalificaties
illustrator, pastellist, schilder, tekenaar, auteur, dichter, kunstcriticus, fotograaf
Nationaliteit/school
Frans
Geboren
Tarbes 1811-08-30/1811-08-31
Overleden
Neuilly-sur-Seine 1872-10-23
Deze persoon/entiteit in andere databases
8 treffers in RKDlibrary als onderwerp
10 treffers in RKDlibrary als auteur
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1811-08-30
Sterfplaats Neuilly-sur-Seine
Kwalificaties illustrator
Kwalificaties pastellist
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Kwalificaties auteur
Kwalificaties dichter
Kwalificaties kunstcriticus
Kwalificaties fotograaf
Materiaal/techniek daguerreotypie
Onderwerpen figuurvoorstelling
Onderwerpen portret
Auteur Gautier, Théophile
Biografische gegevens
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.
figuurvoorstelling, portret
Materiaal/techniek
daguerreotypie
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
8 treffers in RKDlibrary als onderwerp
10 treffers in RKDlibrary als auteur
Bénézit 1976 , vol. IV, p. 646
Busse 1977 , p. 459
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 13 (1920), p. 290
Witt Checklist 1978 , p. 109
T. Verschaffel, 'Een jury heeft geen reden van bestaan. Franse critici over Belgische kunst, 1831-1865', De Negentiende Eeuw 30 (2006),
p. 19-34
C. Brunerie, 'Théophile Gautier peintre et dessinateur. Ses oeuvres conservées à la Maison de Balzac', La revue des musées de France,
nr. 2, april 2007, p. 42-49

Lowry, B. & I.B.: The Silver Canvas: Daguerreotype Masterpieces (1998) (NFM)
M.-H. Girard, 'Théophile Gautier et le musée imaginare', Revue de l'art 2013-2014, nr. 182, p. 35-42
H. de Vuillefroy de Silly, 'Critiques et postérité française du jeune Taureau de Paulus Potter (1625-1654) au XIXe siècle', Les Cahiers
d'Histoire de l'Art 2014, nr. 12, p. 71-75
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/0908 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Frankrijk.3
BD/RKD/0982 - BUI/Originele grafiek (op inventor)
BD/RKD/Witt-microfiches
PDO/Buitenlandse kunstenaars
Opmerkingen
schilder, dichter en kunstcriticus; beoefende het schilderen eigenlijk alleen in zijn jeugd.
Externe links
http://www.dictionaryofarthistorians.org/gautiert.htm
Permalink
https://rkd.nl/explore/artists/30490
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