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Wilhelm Küpper
man / Duits
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.
Küpper, Willem
Kwalificaties
fotograaf
Nationaliteit/school
Duits
Geboren
Bonn 1838-10-02
Overleden
Keulen 1892-03-07
died Lindenhöhe near Keulen
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
Vader van Christian Emil Marie Küpper, alias Theo van Doesburg (1883-1931).
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).
Küpper & Mannebach
Hisgen, Carl Gustav
Küpper wordt door Hisgen opgevolgd in Utrecht.
Deze persoon/entiteit in andere databases
6 treffers in RKDimages als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1838-10-02
Sterfplaats Keulen
Plaats van werkzaamheid Utrecht
Kwalificaties fotograaf
Product carte-de-visite
Onderwerpen portretfotografie
Biografische gegevens
Werkzame periode
1868 - 1884
actief als fotograaf in Nederland
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Utrecht 1868 - 1884
komende uit Duitsland, fotograaf te Utrecht. Wordt in 1884 opgevolgd door C.G. Hisgen; partner met W. Mannebach in 1879;
vertrekt naar Duitsland in 1884.
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’.
Meijer, Edmund

19-year old Edmund Meijer, is photographer (in training) by W. Küpper te Utrecht, 1880 till 1881 (Wachlin 2011)
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. 1, p. 334 (as: Küpper, Wilhelm (Willem))
Directory of 19th-Century Dutch Portrait Studios Compiled by D.P.Huijsmans (http://nies.liacs.nl:1860/cgi-bin/ChooseStudio.pl
geraadpleegd januari 2012)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Kupper (geraadpleegd januari 2012)
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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