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Sigismund I (koning van Polen)
man / Pools
koning, verzamelaar van Hollandse en Vlaamse schilderkunst, 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.
Sigismund I Jagello
Kwalificaties
koning, verzamelaar van Hollandse en Vlaamse schilderkunst, aristocraat
In 1533 bestelde de koning in Brugge een grote partij wandtapijten, te weten 6 met taferelen, 60
met de wapens van Polen, Litouwen en Milaan en 26 tapijten zonder wapenschilden. Maurits
Henryck uit Antwerpen hield ter plaatse toezicht over de opdracht (Szablowski 1972, p. 35)
Nationaliteit/school
Pools
Geboren
Kozienice 1467-01-01
Overleden
Krakau 1548-04-01
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
vader van Sigismund II Augustus; echtgenoot van Bona Sforza
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).
Sigismund II Augustus (koning van Polen)
Sforza, Bona (koningin van Polen)
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1467-01-01
Sterfplaats Krakau
Plaats van werkzaamheid Glogau (hist.)
Plaats van werkzaamheid Krakau

Kwalificaties koning
Kwalificaties verzamelaar van Hollandse en Vlaamse schilderkunst
Kwalificaties aristocraat
Collectie Sigismund I (king od Poland)
Biografische gegevens
Werkzame periode
1499 - 1548
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante
studiereizen worden hier vermeld.
Glogau (hist.) 1499
hertog van Glogau
1504
stadhouder van de Lausitz en lanfgraaf van Silezie
Krakau 1506 - 1548
koning van Polen en grootvorst van Litouwen
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