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Maximilian Haushofer
man / Duits
schilder, tekenaar
Kwalificaties
schilder, tekenaar
Nationaliteit/school
Duits
Geboren
Nymphenburg 1811-09-12
Overleden
Starnberg 1866-08-24
In 1865 he was diagnosed with tuberculosis, of which he died in 1866 in Munich, according to Trepesch et al. 2007, p. 169
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
Son of Johann Philipp Haushofer, school teacher at the court of king Maximilian I Joseph of Bavaria, and Maria Dorothea. When his
father died in 1811 and his mother in 1816, his uncle Michael Boshard took over as parent
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Plaats van werkzaamheid München
Plaats van werkzaamheid Italië
Plaats van werkzaamheid Praag
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Onderwerpen landschap (als genre)
Leraar aan academie/universiteit Akademie der bildenden Künste (Praag)
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Berchtesgaden 1828 - 1832
During his first study trip around Berchtesgaden and Chiemsee, Hauhofer made drawings in nature and decided to become a
landscapist (Trepesch et al. 2007, p. 169)
München 1835 - 1866
During his exhibition in the Munich Kunstverein he sold all his works; in 1849 however the king refused him a place at the
Munich Academy, while he was excluded in 1854 from the Kunstverein, as he was not an artist from Munich (Trepesch et al.
2007, p. 169)
Italië 1836
A study trip all over Italy (Trepesch et al. 2007, p. 169)
Praag 1842 - 1844
Participated at the great art exhibition in Prague; in 1844 he became professor there at the Academy
München 1858
partook in the great German historical exhibition in Munich; at the 1861 exhibition, crown princess Viktoria from Prussia
bought a painting by Haushofer for her mother, Queen Victoria
Leraar aan academie/universiteit
Akademie der bildenden Künste (Praag)
Professor in Prague, 1844
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’.
Bank, Heinrich
Doerell, Ernst Gustav
Liehm, Anton
Marak, Julius Eduard

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.
landschap (als genre)
Literatuur
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 16
Busse 1977 , p. 550
Witt Checklist 1978 , p. 131
Ludwig 1978 , vol. 2
Saur 1999-2000 , vol. 4, p. 607
Bénézit 1999 , vol. 6, p. 805
Trepesch et al. 2007 , passim and esp. p. 169
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/0928 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Duitsland-Oostenrijk.3
BD/RKD/Witt-microfiches
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