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Mariano Nani
man / Italiaans
schilder, kopiist, porseleinschilder, ontwerper, tekenaar
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.
Nani, Mariano Salvatore Matteo Dominico
Kwalificaties
schilder, kopiist, porseleinschilder, ontwerper, tekenaar
Nationaliteit/school
Italiaans
Geboren
Napels 1726-12-08
Overleden
Madrid (Spanje) 1804-01-25/1804
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
son of Mariano, Giacomo
Deze persoon/entiteit in andere databases
6 treffers in RKDimages als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1726-12-08
Sterfplaats Madrid (Spanje)
Plaats van werkzaamheid Napels
Plaats van werkzaamheid Madrid (Spanje)
Plaats van werkzaamheid Capodimonte (Napels)
Kwalificaties schilder
Kwalificaties kopiist
Kwalificaties porseleinschilder
Kwalificaties ontwerper
Kwalificaties tekenaar
Product tapijt-ontwerp
Product ontwerp voor aardewerkdecoratie
Onderwerpen jachtstilleven
Onderwerpen stilleven
Onderwerpen diervoorstelling (genre)
Biografische gegevens
Werkzame periode
1741 - 1804
active c. 1741-1804
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Napels 1745 - 1759
Madrid (Spanje) 1759 - 1804
Capodimonte (Napels)
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De
inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
jachtstilleven, stilleven, diervoorstelling (genre)
Product
tapijt-ontwerp, ontwerp voor aardewerkdecoratie

Literatuur
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 25 (1931), p. 338
Witt Checklist 1978 , p. 224
Salerno 1984 , p. 380
Zeri et al. 1989 , vol. 2, p. 962
Saur 1992- , vol. 91 (2016), p. 502
AKLONLINE (December 2017), as: Nani, Mariano; Nani, Mariano Salvatore Matteo Dominico
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/0382 - ONS/Dierstukken
BD/RKD/0916 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Italië.2
BD/RKD/1061 - BUI/Stillevendoc. Sam Segal/Italië (op aanvraag raadpleegbaar)
BD/RKD/Witt-microfiches
Opmerkingen
kopiëerde vrij naar Frans Snijders (zie aldaar)
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