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L.R. Werner
Nederlands
fotograaf
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.
Werner, Louis Robert
Werner, Robert Louis
Kwalificaties
fotograaf
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Duitsland 1834-12-27
geb. te Neusellerhausen (Duitsland)
Overleden
Amsterdam 1896-07-27
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).
Carstensen, Peter
Werner nam het atelier van P. Carstensen over (zie collectie Iconografisch Bureau)
Deze persoon/entiteit in andere databases
30 treffers in RKDimages als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1834-12-27
Sterfplaats Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Kwalificaties fotograaf
Product carte-de-visite
Onderwerpen portretfotografie
Biografische gegevens
Werkzame periode
1861 - 1896
active as photographer
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Amsterdam 1860 - 1896
komend uit Neusellerhausen (Duitsland), eerst tinslager te Amsterdam; daarna fotograaf, opvolger van P. Carstensen in
1868; adressen te Amsterdam: Nieuwendijk H 201 (150) [1861-1866] ; Nieuwendijk 150 [1866-1896] ; (Wachlin 2011) Cartesde-visite with the adress Nieuwendijk H201 and 'voorheen P. Carstensen' are found dated between 1871 and 1877, and with
the adress Nieuwendijk H150 'voorheen P. Carstenden' between 1878 and 1886 (Huijsmans 1993, I p. 230)
Amsterdam 1882 - 1886
collectie Iconografisch Bureau
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.
portretfotografie
Product

carte-de-visite
Literatuur
Wachlin 2011 , vol. 2, p. 645 (as: Werner, Louis Robert (Robert Louis))
Hans Rooseboom, De schaduw van de fotograaf, positie en status van een nieuw beroep, 1839-1889, Leiden 2008, p. 395 (index)
collectie Iconografisch Bureau
Documentatie fotocollectie Universiteitsbibliotheek Leiden
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).
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