81248
9 afbeeldingen

Cornelis Visscher (II)
man / Noord-Nederlands
tekenaar, prentkunstenaar, schilder
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.
Visscher, Cornelis de (II)
Kwalificaties
tekenaar, prentkunstenaar, schilder
Houbraken mentions that many of his drawings were in the collection of Jeronymus Tonneman (Houbraken 1719).
Nationaliteit/school
Noord-Nederlands
Geboren
Haarlem 1628/1629
c. 1628-1629
Overleden
Amsterdam 1658-01/1658-01-16
buried on 16 January 1658
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
brother of Johannes and Lambert Visscher
Deze persoon/entiteit in andere databases
220 treffers in RKDimages als kunstenaar
6 treffers in RKDlibrary als onderwerp
5 treffers in RKDlibrary als illustrator
1034 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1628
Sterfplaats Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Haarlem
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Kwalificaties tekenaar
Kwalificaties prentkunstenaar
Kwalificaties schilder
Materiaal/techniek olieverf
Product devotieprent
Onderwerpen portret
Onderwerpen christelijk religieuze voorstelling
Onderwerpen genrevoorstelling
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Haarlem 1653
member of the Guild of St Luke
Amsterdam 1658
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'.
Soutman, Pieter
probably (Thieme/Becker)

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'.
Dalen, Cornelis van (I)
Riethoorn, Jan Aelbertsz.
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.
portret, christelijk religieuze voorstelling, genrevoorstelling
Materiaal/techniek
olieverf
Product
devotieprent
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
6 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Houbraken 1718-1721 , vol. 3 (1721), p. 77 (as: Kornelis Visscher)
Von Wurzbach 1906-1911 , vol. 2 (1910), p. 796
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 34 (1940) p. 415 (as: Visscher, Cornelis (1619 of 1629-1662) and as: Visscher, Cornelis, 2 (?-1658 of
1710))
Witt Checklist 1978
Hollstein et al. 1949-2010 , vol. 40 (1992), p. 9-216 (as: Cornelis Visscher)
Porzio 1998 , p. 488 (G. Gruber)
Verheggen 2006 , p. 235, 258
P. Dirkse, 'Cornelis de Visscher en de iconografie van het Noordnederlands pastoorsportret', Leids Kunsthistorisch Jaarboek 8 (1989),
p. 255-286
S. Donahue Kuretsky, 'Rembrandt's Cat', in: Aemulatio. Imitation, emulation and invention in Netherlandish art from 1500 to 1800.
Essays in honor of Eric Jan Sluijter, Zwolle 2011, p. 263-274
J. Hawley and M. Ram, "Reconstructing a cut-up sheet by Cornelis Visscher", Master Drawings 56 (2018), p. 183-192
dissertation in preparation John Hawley, University of Virginia (2013)
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/0140 - ONT/Figuren
BD/RKD/0144 - ONT/Portretten en koppen
BD/RKD/0148 - ONT/Studies/kopieën naar andere kunstenaars
BD/RKD/0172 - ONT/Dieren en gedrochten
BD/RKD/0276 - ONT/Grafiek
BD/RKD/0278 - ONT/Voorordening tekenkunst
BD/RKD/0280 - ONT/Originele grafiek (op inventor)
BD/RKD/0560 - ONS/Genre 2: volksleven
BD/RKD/0800 - ONS/Voorordening schilderkunst
BD/RKD/IB
BD/RKD/Witt-microfiches
PDO/Nederlandse kunstenaars
for paintings after prints by Cornelis Visscher II, see: BD/RKD/0560 - ONS/Genre 2: volksleven (anonymous) and BD/RKD/0800 ONS/Voorordening schilderkunst (C. Visscher II)
Externe links
this artist in Ecartico
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