445139

Vincenzo Gonzaga (I)
man / Italiaans
kunstverzamelaar, mecenas, 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.
Gonzaga, Vincenzo (Duke of Mantua)
Kwalificaties
kunstverzamelaar, mecenas, aristocraat
Gonzaga was a keen collector of Italian and Netherlandish art, who attracted Northern artists to his court. He was a patron of
composer Claudio Monteverdi and poet Torquato Tasso. During the period 1600-1609, Frans Pourbus II was his court painter in
Mantua. Also Peter Paul Rubens received commissions from the Duke in these years. Furthermore, the two artists acted as agents for
Gonzaga, buying artworks for his collection. This included at one point several works by Caravaggio, Lucas van Leyden, Quinten
Metsys, a triptych by Jan van Eyck (bought in 1597) and seventeen painting attributed to Pieter Brueghel I.
Nationaliteit/school
Italiaans
Geboren
Mantua 1562-09-21
Overleden
Mantua 1612-02-08
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
grandson of Federico Gonzaga (II), son of Guglielmo Gonzaga, husband of Margherita Farnese, father of Francesco (IV), Ferdinando (I)
and Vincenzo (II).
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).
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Biografische gegevens
Werkzame periode
1580 - 1612
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Mantua
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