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4 afbeeldingen

Friedrich III von Schleswig-Holstein-Gottorf
man / Duits
aristocraat, opdrachtgever, kunstverzamelaar

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.
Sleeswijk-Holstein-Gottorp, Friedrich (III)
Friedrich III Herzog von Holstein-Gottorf
Kwalificaties
aristocraat, opdrachtgever, kunstverzamelaar
Promoter of science, art and culture. He had made a giant globe in Gottorf. His Kunstkammer and extensive library were famous. He
made Gottorf Castle the main cultural center of northern Germany and prepared the establishment of a north German university.
Nationaliteit/school
Duits
Geboren
Gottorf 1597-12-22
Overleden
Tönning 1659-08-10
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
eldest son of Johan Adolf of Sleswig-Holstein-Gottorf and Augusta of Denmark
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).
Hulle, Anselm van
Ovens, Jürgen
Matthisen, Broder
Gudewerdt, Hans (II)
Camphuysen, Govert
Mander, Cornelis van
Anselm van Hulle painted his portrait in 1653 (Gerson 1942/1983, p. 211); Jürgen Ovens, Broder Matthisen, Hans Gudewerth and
Govert Camphuysen worked several years for the court
Deze persoon/entiteit in andere databases

4 treffers in RKDimages als provenance
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1597-12-22
Sterfplaats Tönning
Plaats van werkzaamheid Gottorf
Kwalificaties aristocraat
Kwalificaties opdrachtgever
Kwalificaties kunstverzamelaar
Collectie Schleswig-Holstein-Gottorf, Friedrich III von
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Gottorf
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