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Peter Jacob Horemans
man / Zuid-Nederlands, Duits
prentkunstenaar, schilder, hofschilder, 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.
Horemans, Petrus Jacob
Horemans, Pieter Jacob
Horremans, Pieter Jacob
Oremans, Peeter
Kwalificaties
prentkunstenaar, schilder, hofschilder, tekenaar
court painter to the Elector of Bavaria, Karl Albrecht
Nationaliteit/school
Zuid-Nederlands, Duits
Geboren
Antwerpen 1700-10/1700-10-26
baptized on 26 October 1700
Overleden
München 1776-08-03
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
son of Jan Josef Horemans (died 1719) and Maria-Magdalena Lowies, brother and apprentice of Jan Josef Horemans I, uncle of
François Charles Horemans. Married in Munich on 4 June 1730 to Justina Magdalena Resch
Zie ook
in dit veld vindt u verwijzingen naar een groepsnaam of naar de kunstenaars die deel uitma(a)k(t)en van de groep. Ook kunt u verwijzingen
naar andere kunstenaars aantreffen als het gaat om samenwerking zonder dat er sprake is van een groep(snaam). Dit is bijvoorbeeld het
geval bij kunstenaars die gedeelten in werken van een andere kunstenaar voor hun rekening hebben genomen (zoals bij P.P. Rubens en J.
Brueghel I).
Bayern, Karl Albrecht VII von (Kurfürst)
Deze persoon/entiteit in andere databases
47 treffers in RKDimages als kunstenaar
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
11 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1700-10
Sterfplaats München
Plaats van werkzaamheid Antwerpen
Plaats van werkzaamheid München
Kwalificaties prentkunstenaar
Kwalificaties schilder
Kwalificaties hofschilder
Kwalificaties tekenaar
Materiaal/techniek olieverf
Onderwerpen genrevoorstelling
Onderwerpen historie (als genre)
Onderwerpen portret
Onderwerpen bloemstilleven
Onderwerpen vruchtenstilleven
Onderwerpen stadsgezicht
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.

Antwerpen 1716 - 1724-04-30
pupil of his older brother Jan Josef I (Rombouts/Van Lerius 1872, vol.2, p. 705)
München 1725 - 1776
became court painter to the Elector of Bavaria, Karl Albrecht, who later became the Emperor Charles VII
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'.
Horemans, Jan Josef (I)
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'.
Prasch, Magnus
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, historie (als genre), portret, bloemstilleven, vruchtenstilleven, stadsgezicht
Materiaal/techniek
olieverf
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Kramm 1857-1864 , vol. 3 (1859), p. 749-750
Rombouts/Van Lerius 1872/1961 , vol. 2, p. 532, 703, 705
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 17 (1924), p. 508 (as: Horemans, Peter Jacob)
Gerson 1942/1983 , p. 329-330
Munich 1974 , passim
Witt Checklist 1978 , p. 142 (as: Horemans, Pieter Jacob)
Saur 1999-2000 , vol. 5, p. 69 (as: Horemans, Peter Jacob)
Van der Willigen/Meijer 2003 , p. 112 (as: Petrus Jacob Horemans)
Saur 1992- , vol. 74 (2012), p. 497
P. Wouters, 'De schildersfamilie Horemans en een werk uit het KMSK', Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen 1992, p. 187-213 (especially p. 195-, and genealogical tree on p. 191)
G. van Hemeldonck, Kunst en kunstenaars (typescript 2007), Felix Archive, Antwerp , no. S-1473 (online)
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/0090 - ONT/Figuren en dieren
BD/RKD/0276 - ONT/Grafiek
BD/RKD/0412 - ONS/Historie
BD/RKD/0414 - ONS/Genre
BD/RKD/0424 - ONS/ Portretten
BD/RKD/0428 - ONS/Stillevens: algemeen
BD/RKD/0700 - ONS/Gedateerde werken
BD/RKD/0800 - ONS/Voorordening schilderkunst
BD/RKD/Witt-microfiches
PDO/Nederlandse kunstenaars
Project
Gerson Digital : Duitsland
Externe links
this artist in Ecartico
Permalink
https://rkd.nl/explore/artists/39737
Ingevoerd op: 1992-01-10; Laatste wijziging: 2021-11-18
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Prins Willem-Alexanderhof 5
(KB-complex)
2595 BE Den Haag
Nederland

Openingstijden
Bekijk de actuele openingstijden van het RKD
Contact
T: 070 3339777
E: info@rkd.nl

Meer
Privacybeleid
Disclaimer
Leveringsvoorwaarden
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram

