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Henricus Turken
man / Nederlands
etser, lithograaf, miniatuurschilder, schilder, directeur van academie
Kwalificaties
etser, lithograaf, miniatuurschilder, schilder, directeur van academie
zou aanvankelijk in de handel gaan (Scheen 1981)
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Eindhoven 1791-12-10
Overleden
Luik (stad) 1856
verdronken (Scheen 1981)
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).
Bedaff, Antoine Aloys Emmanuël van
Deze persoon/entiteit in andere databases
13 treffers in RKDimages als kunstenaar
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
24 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1791-12-10
Sterfplaats Luik (stad)
Plaats van werkzaamheid Antwerpen
Plaats van werkzaamheid Frankrijk
Plaats van werkzaamheid Eindhoven
Plaats van werkzaamheid Den Bosch
Plaats van werkzaamheid Brussel
Plaats van werkzaamheid Breda
Kwalificaties etser
Kwalificaties lithograaf
Kwalificaties miniatuurschilder
Kwalificaties schilder
Kwalificaties directeur van academie
Onderwerpen genrevoorstelling
Onderwerpen interieurs
Onderwerpen figuurvoorstelling
Onderwerpen historie (als genre)
Onderwerpen portret
Onderwerpen zelfportret
Onderwerpen landschap (als genre)
Opleiding Academie Antwerpen
Leraar aan academie/universiteit Stadsacademie voor Teeken- en Schilderkunst (Den Bosch)
Biografische gegevens
Werkzame periode
1806 - 1856
ca. 1806-1856
Opleiding
Academie Antwerpen
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.

Antwerpen
Frankrijk
Southern France
Eindhoven 1819 - 1820
tevens in 1830 (Scheen 1981)
Den Bosch 1820 - 1825
Brussel 1825 - 1843
Breda 1844
Leraar aan academie/universiteit
Stadsacademie voor Teeken- en Schilderkunst (Den Bosch)
in 1820 benoemd tot directeur (Scheen 1981)
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'.
Bagelaar, Ernst Willem Jan
Bagelaar (etsen 1819) (Scheen 1981)
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'.
Grootvelt, Jan Hendrik van
Leent, Thomas van
Verbeet, Willem
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.
genrevoorstelling, interieurs, figuurvoorstelling, historie (als genre), portret, zelfportret, landschap (als genre)
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Van Eynden/Van der Willigen 1816-1840
Immerzeel 1842-1843
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 33 (1939), p. 490
Waller 1938/1974 , P. 329
Scheen 1981 , p. 528 (as: Turken, Henricus)
A.Hoogenboom, De stand des kunstenaars. de positie van kunstschilders in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw,
Leiden 1993, p. 165,190
W. van Giersbergen, De kunst is geheel en al bijzaak. De moeizame carrière van C.C. Huijsmans (1810-1886), tekenmeester in Brabant,
Amsterdam 2003, p. 193,207
Gaf met zijn vriend Van Bedaff een werkje in steendruk uit ,getiteld: Grondbeginselen der Teekenkunst.
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/1300 - NEG/Ned.I/Schilderkunst/Portret
BD/RKD/1302 - NEG/Ned.I/Schilderkunst/Genre, Figuur
BD/RKD/1350 - NEG/Ned.I/Tekenkunst/Portret
BD/RKD/1366 - NEG/Ned.I/Tekenkunst/Landschap
BD/RKD/1384 - NEG/Ned.I/Kunstenaarsportret
BD/RKD/1500 - NEG/Voorordening
PDO/Nederlandse kunstenaars
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