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Fiodor Ivanov
man / Russisch
graveur (prentmaker), schilder, 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.
Ivanoff, Fiodor
Ivanov, Fjodor
Iwanow, Fedor
Ivanovitch, Fedor
Kalmyk, Fedor Ivanovic
Kwalificaties
graveur (prentmaker), schilder, tekenaar
Nationaliteit/school
Russisch
Geboren
1763
Fiodor Ivanov werd ergens in de buurt van de chinees-russische grens geboren
Overleden
Karlsruhe 1832-01-27
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1763
Sterfplaats Karlsruhe
Kwalificaties graveur (prentmaker)
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Onderwerpen historie (als genre)
Onderwerpen portret
Biografische gegevens
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'.
Dietz, Feodor
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.
historie (als genre), portret
Literatuur
Witt Checklist 1978
Bénézit 1999 , vol. 7, p. 392 (as: Ivanoff, Fiodor)
Saur 1999-2000 , vol. 5 (2000), p. 411 (as: Kalmyk, Fedor Ivanovic)
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/0954 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Rusland
BD/RKD/Witt-microfiches
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