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Johann Ernst Gotzkowsky
man / Pools, Duits
winkelier, textielfabrikant, kunstverzamelaar, kunsthandelaar, kunstagent, diplomaat
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.
Gotzkowski, Johann Ernest
Kwalificaties
winkelier, textielfabrikant, kunstverzamelaar, kunsthandelaar, kunstagent, diplomaat
One of the most important Prussian manufactures of his time, founder of the Fabrique de Porcelaine de Berlin porcelain factory (now
KPM); he collected during his life more than 600 paintings, the majority was sold in 1763/1764 to Catherine de Great (1729-1796),
these paintings were the foundation of the art collection at the Hermitage in St. Petersburg (Schepkowski 2009).
Nationaliteit/school
Pools, Duits
Geboren
Konitz (Pommern) 1710-11-21
Schepkowski 2009
Overleden
Berlijn 1775-08-09
Schepkowski 2009
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).
Neufville, Pieter Leendert de
Catharina II (tsarina van Rusland)
Deze persoon/entiteit in andere databases
30 treffers in RKDimages als provenance
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1710-11-21
Sterfplaats Berlijn
Plaats van werkzaamheid Dresden
Plaats van werkzaamheid Berlijn
Kwalificaties winkelier
Kwalificaties textielfabrikant
Kwalificaties kunstverzamelaar
Kwalificaties kunsthandelaar
Kwalificaties kunstagent
Kwalificaties diplomaat
Collectie Gotzkowsky, Johann Ernst
Biografische gegevens
Werkzame periode
1735 - 1774
ca. 1735-1774
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Dresden 1717 - 1724
after the death of both his parents to the plague, his relatives brought him at a young age to Dresden were he stayed until he
was 14 years old (Schepkowski 2009)
Berlijn 1724 - 1775
his older brother brought him at the age of 14 to Berlin were he received his education at the cloth and wool trade; after in

1730 he was included in the wholesale in luxury goods of his older brother Christian Ludwig; after that he establised his own
workshop for manufacturing luxury goods (golden tobacco boxes); later he was also active as a silk- and porcelain
manufacturer (Schepkowski 2009)
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Gerson 1942/1983 , p. 520
Schepkowski 2009 , passim
Levinson-Lessing/Kroll/Russakov 1958 , p. 1
North 2002 , p. 117-194 (essay: Chr. Frank, 'Die Gemäldesammlungen Gotzkowsky, Eimbke und Stein: zur Berliner
Sammlungsgeschichte während des Siebenjährigen Krieges')
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