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Richard van Orley (II)
man / Zuid-Nederlands
schilder, miniatuurschilder, tekenaar, etser, wandtapijt-ontwerper, kopiist
Kwalificaties
schilder, miniatuurschilder, tekenaar, etser, wandtapijt-ontwerper, kopiist
Nationaliteit/school
Zuid-Nederlands
Geboren
Brussel 1663-07-16
Overleden
Brussel 1732-06-20
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
son of Pieter van Orley, brother of Jan van Orley
Deze persoon/entiteit in andere databases
37 treffers in RKDimages als kunstenaar
4 treffers in RKDlibrary als onderwerp
88 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1663-07-16
Sterfplaats Brussel
Plaats van werkzaamheid Brussel
Plaats van werkzaamheid Düsseldorf
Kwalificaties schilder
Kwalificaties miniatuurschilder
Kwalificaties tekenaar
Kwalificaties etser
Kwalificaties wandtapijt-ontwerper
Kwalificaties kopiist
Materiaal/techniek olieverf
Onderwerpen christelijk religieuze voorstelling
Onderwerpen mythologie
Onderwerpen allegorie
Onderwerpen historie (als genre)
Onderwerpen landschap (als genre)
Onderwerpen portret
Onderwerpen diervoorstelling (genre)
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Brussel 1683 - 1732
Düsseldorf 1701 - 1702
probably worked in Düsseldorf in 1701/1702, where he worked for Anna Maria Luisa de'Medici. Copies after painters from
the Netherlands (espavially Adriaen van der Werff) were give n by her to brother and ended op in the Galleria Palatina
(Palazzo Pitti ), Florence.
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'.
Orley, Peter van
leerling van zijn vader Pieter
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.
christelijk religieuze voorstelling, mythologie, allegorie, historie (als genre), landschap (als genre), portret, diervoorstelling (genre)
Materiaal/techniek
olieverf
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
4 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 26 (1932), p. 51
Hollstein et al. 1949-2010 , vol. 14 [1956], p. 191-192
Witt Checklist 1978
Nicq/Nicq 1997
Sale Paris (Artcurial), 22-03-2017, no. 18, Les aventures de Télémaques fils d'Ulysse, 85 drawings, 11 ill.
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/0040 - ONT/Religie, mythologie, allegorie, historie en literatuur
BD/RKD/0052 - ONT/Portretten en koppen
BD/RKD/0060 - ONT/Landschappen
BD/RKD/0072 - ONT/Dieren
BD/RKD/0074 - ONT/Ornamenten, titelbladen en beeldhouwwerk
BD/RKD/0276 - ONT/Grafiek
BD/RKD/0278 - ONT/Voorordening tekenkunst
BD/RKD/0297 - ONK/Wandtapijten
BD/RKD/0346 - ONS/Historie 2
BD/RKD/0800 - ONS/Voorordening schilderkunst
BD/RKD/Witt-microfiches
Project
Gerson Digital : Duitsland
Externe links
this artist in Ecartico
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