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Benedetto Pamphilj
man / Italiaans
kunstverzamelaar, kardinaal, mecenas, auteur
Kwalificaties
kunstverzamelaar, kardinaal, mecenas, auteur
schreef teksten voor o.a. Alessandro Scarlatti en Georg Friedrich Händel. Veel van de Nederlandse schilderwerken uit de collectie van
de Galleria Doria Pamphilj zijn aangekocht onder zijn verantwoording. Veelvuldig aanwezig is Herman van Swanevelt. In 1704 werd hij
benoemd tot bibliothecaris van de Biblioteca Apostolica Vaticana en archivist van het Archivio Segreto Vaticano.
Nationaliteit/school
Italiaans
Geboren
Rome 1653-04-25
Overleden
Rome 1730-03-22
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
achterneef van Giovanni Battista Pamphilj (paus Innocentius X), zoon van Camillo Pamphilj
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).
Pamphilj, Giovanni Battista
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Geboren 1653-04-25
Sterfplaats Rome
Plaats van werkzaamheid Rome
Kwalificaties kunstverzamelaar
Kwalificaties kardinaal
Kwalificaties mecenas
Kwalificaties auteur
Opleiding Accademia dell'Arcadia (Rome)
Biografische gegevens
Werkzame periode
1673 - 1730
Opleiding
Accademia dell'Arcadia (Rome)
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Rome 1673 - 1730
Literatuur
Bedoni/Meijer/De Vecchi 1983 , passim
Turner et al. 1996 , vol. 23 (1996), p. 899 (as: Pamphilj, Benedetto)
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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