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Ozias Humphry
man / Engels
schilder, hofschilder, miniatuurschilder, tekenaar, boekenverzamelaar, tekeningenverzamelaar, prentenverzamelaar
Kwalificaties
schilder, hofschilder, miniatuurschilder, tekenaar, boekenverzamelaar, tekeningenverzamelaar, prentenverzamelaar
Nationaliteit/school
Engels
Geboren
Honiton 1742-09-08
Overleden
Londen (Engeland) 1810-03-09
Deze persoon/entiteit in andere databases
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1742-09-08
Sterfplaats Londen (Engeland)
Plaats van werkzaamheid Londen (Engeland)
Plaats van werkzaamheid Bath (Engeland)
Plaats van werkzaamheid Rome
Plaats van werkzaamheid India
Kwalificaties schilder
Kwalificaties hofschilder
Kwalificaties miniatuurschilder
Kwalificaties tekenaar
Kwalificaties boekenverzamelaar
Kwalificaties tekeningenverzamelaar
Kwalificaties prentenverzamelaar
Onderwerpen portret
Opleiding Shipley's Drawing School (Londen)
Opleiding Duke of Richmond's Academy (Londen)
Biografische gegevens
Werkzame periode
1757 - 1797
vanaf ca. 1757; in 1797 moest Humphry wegens blindheid zijn kunstenaarsschap opgeven (lit. 1916, p. 40)
Opleiding
Shipley's Drawing School (Londen)
Duke of Richmond's Academy (Londen)
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Londen (Engeland)
Bath (Engeland)
Rome 1773 - 1777
samen met George Romney; Humphry bezocht in deze periode ook de andere italiaanse kunssteden
India 1785 - 1788
Londen (Engeland) 1788 - 1810
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’
Collins, Samuel
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’.

Collins, Richard (1755-1831)
Day, Alexander
Day, Thomas
Singleton, William
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
Waterhouse 1981 , p. 187
Witt Checklist 1995 , p. 240
Ingamells 1997 , p. 534-536
Stewart/Cutten 1997 , p. 267
Schaffers 2018 , p. 71-76
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, p. 39-40
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
PDO/Buitenlandse kunstenaars
Project
Marques de Collections (F. Lugt)
Externe links
Lugt (Marques de Collections) no. L.1284
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