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Richard Gibson
man / Engels
schilder, hofschilder, kopiist, miniatuurschilder, tekenaar
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.
Dwarf Gibson
Gibson, Dick
Gibson was a little person, hence his nickname 'dwarf'
Kwalificaties
schilder, hofschilder, kopiist, miniatuurschilder, tekenaar
Nationaliteit/school
Engels
Geboren
Cumberland (regio Engeland) 1615/1616
Overleden
Londen (Engeland) 1690-07/1690-07-23
buried on 23 July 1690, 'in his 75th year' (Goulding 1916)
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
(probably) father of the sculptor Dirck Gibson
Deze persoon/entiteit in andere databases
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1615
Sterfplaats Londen (Engeland)
Plaats van werkzaamheid Londen (Engeland)
Plaats van werkzaamheid Den Haag
Kwalificaties schilder
Kwalificaties hofschilder
Kwalificaties kopiist
Kwalificaties miniatuurschilder
Kwalificaties tekenaar
Onderwerpen portret
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Londen (Engeland)
taught drawing at the court of King Charles I of England
Den Haag 1677 - 1688
court painter of William III and Mary; Mary's private teacher as princess of Orange (Houbraken 1719; Goulding 1916)
Londen (Engeland) 1688 - 1690
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'.
Klein, Frantz
Lely, Peter
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'.
Gibson, William
Mary Stuart (II)

Rosse, Susanna Penelope
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.
portret
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Houbraken 1718-1721 , vol. 2 (1719), p. 229 (as: Gibsson)
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 13, p. 602-603
Foskett 1972 , p. 288
Witt Checklist 1978
Waterhouse 1988 , p. 106-107
Buijsen/Dumas et al. 1998 , p. 307
Saur 1992- , vol. 53 (2007)
Gerson 1942/1983 , p. 387 (as: R. Gibson)
Walpole/Vertue et al. 1762/1876 , vol. 2 (1876), p. 149-151
A. Bredius, 'Een en ander over Richard Gibson', Oud-Holland 28 (1910), p. 124-126
R.W. Goulding, 'The Welbeck Abbey miniatures belonging to His Grace the Duke of Portland, K.G., G.V.C.O. A catalogue raisonné', The
Walpole Society 1914-1915, (1916), p. 28
J. Murdoch, V.J. Murrell, 'The Monogrammist DG: Dwarf Gibson and his Patrons', The Burlington Magazine 123 91981), p. 282-289
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/0938 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Verenigd Koninkrijk.2
BD/RKD/Witt-microfiches
Project
Gerson Digital : Verenigd Koninkrijk
Externe links
this artist in the British Museum
this artist in Ecartico
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