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Bernard Baron
man / Frans
graveur (prentmaker), etser, tekenaar
Kwalificaties
graveur (prentmaker), etser, tekenaar
Nationaliteit/school
Frans
Geboren
Paris 1696
ca. 1696
Overleden
Londen (Engeland) 1762-01-22/1762-01-24
tussen 22 en 24 januari 1762
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).
Rubens, Peter Paul
Teniers, David (II)
Amigoni, Jacopo
Titiaan
Dolci, Carlo
Domenichino
Solimena, Francesco
Ramsay, Allan
Wootton, John
Kent, William (1684/5-1748)
Watteau, Jean Antoine
Dyck, Anthony van
Hogarth, William
vervaardigde prenten naar werken van o.a.: P.P. Rubens, D. Teniers, J. Amigoni, Titiaan, C. Dolci, Domenichino, F. Solimena, A.
Ramsay, J. Wootton en W. Kent, met name echter naar A. Watteau, A. van Dyck en W. Hogarth.
Deze persoon/entiteit in andere databases
8 treffers in RKDimages als kunstenaar
1 treffer in RKDlibrary als illustrator
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1696
Sterfplaats Londen (Engeland)
Plaats van werkzaamheid Londen (Engeland)
Plaats van werkzaamheid Paris
Kwalificaties graveur (prentmaker)
Kwalificaties etser
Kwalificaties tekenaar
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Londen (Engeland) 1716 - 1729
verbleef vanaf ca. 1716-1717 tot 1729 (?) in Londen waar hij zich aansloot bij de groep van graveurs rond C.Du Bosc, de
tekenschool van L.Chéron bezocht en in 1720 A. Watteau ontmoette (Saur 1992-)
Parijs 1729
in 1729 enkele maanden actief in Parijs; zat model voor Vanloo en werkte voor J.de Julienne en de verzameling van P.Crozat
(Saur 1992-)
Londen (Engeland) 1729 - 1750

werkte vanaf 1729 tot 1750 in Londen, vervaardigde prenten naar werken van diverse kunstenaars waarvan A.Watteau, A.van
Dyck (vanaf 1738) uen W.Hogarth de belangrijkste plek innemen. Van Hogarth verwierf hij het copyright van zijn werken
zodat Baron tussen 1738 en 1750 reproducties kon vervaardigen van enkele van diens beroemdste werken (Saur 1992-)
Relaties met andere kunstenaars
Leerling van
In dit veld worden namen van leraren of leermeesters vermeld. Het gaat hier om die leermeesters die een relevante rol hebben gespeeld in de
vorming van de leerling, dus niet om alle academieleraren die iemand heeft gehad. Zie ook het veld ‘Opleiding’
Tardieu, Nicolas Henri
Leraar van
in dit veld worden namen van leerlingen vermeld. Het gaat hier om die leerlingen waarbij de leraar een relevante rol heeft gespeeld in diens
vorming, dus niet om alle academieleerlingen die iemand heeft gehad. Zie ook het veld ‘Opleiding’.
Sullivan, Louis
Literatuur
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 2 (1908), p. 514 (as: Baron, Bernard)
Witt Checklist 1978 , p. 17 (as: Baron, Bernard)
Saur 1992- , vol. 7 (1993), p. 123 (as: Baron, Bernard)
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).
BD/RKD/Witt-microfiches
BD/RKD/0906 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Frankrijk.2
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