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Friedrich August II von Sachsen
man / Duits
kunstverzamelaar, koning, aristocraat
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.
Friedrich August II von Sachsen (koning)
Sachsen, Friedrich August II von
Friedrich August II of Saxony
Kwalificaties
kunstverzamelaar, koning, aristocraat
co-regent of Anton since 1830, king since 1836
Nationaliteit/school
Duits
Geboren
Pillnitz (Dresden) 1797-05-18
Overleden
Brennbichl 1854-08-09
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
Nephew of Anton I of Saxony; not to be confused Friedrich August II (Kurfürst von Sachsen)-Frederick August II, Elector of Saxony, see
for him under August III of Poland
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).
Riedel, Johann Gottfried
Deze persoon/entiteit in andere databases
7 treffers in RKDimages als provenance
7 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1797-05-18
Sterfplaats Brennbichl
Plaats van werkzaamheid Dresden
Kwalificaties kunstverzamelaar
Kwalificaties koning
Kwalificaties aristocraat
Collectie Friedrich August II (king of Saxony)
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Dresden 1797 - 1854
since 1836 king of Saxony
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