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Catharina II (tsarina van Rusland)
vrouw / Russisch
koning, kunstverzamelaar, verzamelaar van Hollandse en Vlaamse schilderkunst, verzamelaar van porselein, mecenas
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.
Екатерина II Алексеевна
Catharina II Aleksejevna
Alexeevna, Catharina
Catharina de Grote
Kwalificaties
koning, kunstverzamelaar, verzamelaar van Hollandse en Vlaamse schilderkunst, verzamelaar van porselein, mecenas
was van 1762 tot 1796 tsarina van Rusland. In twintig jaar tijd kocht Catharina 4.000 schilderijen; zij kocht hele collecties op of grote
delen daarvan. In de winter van 1763/1764 kocht zij het leeuwendeel van de collectie van de Berlijnse handelaar Johann Ernst
Gotzkowsky en in 1769 kocht zij zeshonderd schilderijen van Heinrich von Brühl. In 1772 verwierf zij via Denis Diderot de collectie
Pierre Crozat. De verzameling van Sir Horace Walpole van Houghton Hall werd haar eigendom in 1779.
Nationaliteit/school
Russisch
Geboren
Szczecin 1729-05-02
Overleden
Tsarskoje Selo (Pushkin) 1796-11-17
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).
Gotzkowsky, Johann Ernst
Golitsyn, Dmitri Alekseevich
Lanskoi, Alexander
Potjomkin-Tavritsjeski, Grigori Aleksandrovitsj (prins)
Mélotte, Antoine-Marie
Golitsyn was voor haar actief als kunstagent.
Deze persoon/entiteit in andere databases
160 treffers in RKDimages als provenance
13 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1729-05-02
Sterfplaats Tsarskoje Selo (Pushkin)
Plaats van werkzaamheid Rusland
Kwalificaties koning
Kwalificaties kunstverzamelaar
Kwalificaties verzamelaar van Hollandse en Vlaamse schilderkunst
Kwalificaties verzamelaar van porselein
Kwalificaties mecenas
Collectie Catharina de Grote (tsarina van Rusland)
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Rusland 1762 - 1796
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Gassner/Güse/Stolzenburg 2008 , p. 44ff (Esp. p. 44-59: H. Gassner, 'Jakob Philipp Hackert und Russland' , about Hackert's
spectacular consignments of battle scenes for the Russian tsarina)
Naumova (red.) 2013 , passim
E. Ehanti, 'The Vrouw Maria and the Braamcamp paintings', Codart Courant no. 21 (voorjaar 2011), p. 8-9 (over het schip dat in 1771
ten onder ging voor de kust van Finland met aan boord o.a. schilderijen uit de collectie Braamcamp, in datzelfde jaar in Amsterdam op
de vlg. Braamcamp in haar opdracht gekocht)
G. Korevaar, 'Willem Joseph Laquy Copies Gerrit Dou', The Rijksmuseum Bulletin 59 (2011), p. 134-151
O. Neverov, 'Great Private Collections of Imperial Russia', Thames and Hudson, Londen: 2004, p. 22-24
B. de Montclos, 'Diderot, l'art de bâtir et l'urbanisme: échanges avec Catherine II de Russie', Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art
français Année 2012 (2013), p. 255-263
http://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_the_Great (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).
PDO/Verzamelaars en kunstprofessionals
Project
Gerson Digital : Rusland
Externe links
Wikipedia Nederlands
Wikipedia Engels
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