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Salomon van Ravesteyn
man / Noord-Nederlands
schilder
Kwalificaties
schilder
Nationaliteit/school
Noord-Nederlands
Deze persoon/entiteit in andere databases
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Plaats van werkzaamheid Alkmaar
Kwalificaties schilder
Materiaal/techniek olieverf
Onderwerpen landschap (als genre)
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Alkmaar 1635 - 1636
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'.
Schagen, Jan Cornelisz.
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'.
Schagen, Gillis
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.
landschap (als genre)
Materiaal/techniek
olieverf
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Houbraken 1718-1721 , vol. 2 (1719), p. 30 (as: Salomon van Ravestein)
Von Wurzbach 1906-1911 , vol. 2 (1910), p. 381
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 28 (1934), p. 54
Horn/Van Leeuwen 2021 [Houbraken Translated]
A. Bredius and E.W. Moes, 'De schildersfamilie Ravesteyn (eerste gedeelte)', Oud-Holland 9 (1891), p. 207-220, esp. p. 218
R.E.O. Ekkart, 'Dutch family ties: painter families in seventeenth-century Holland', in: K. Brosens, L. Kelchtermans en K. Van der
Stighelen (red.), Family ties. Art production and kinship patterns in the early modern Low Countries, Turnhout 2012, p. 77-84
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