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Georges-François Blondel
man / Frans
architect, tekenaar
Kwalificaties
architect, tekenaar
Nationaliteit/school
Frans
Geboren
Paris 1730
Overleden
Paris 1792
Gestorven na 1792; mogelijk in Parijs
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
zoon van Jean-François Blondel, halfbroer van Jean-Baptiste Blondel
Deze persoon/entiteit in andere databases
1 treffer in RKDimages als kunstenaar
161 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1730
Sterfplaats Paris
Plaats van werkzaamheid Paris
Plaats van werkzaamheid Rome
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Frankrijk
Plaats van werkzaamheid Londen (Engeland)
Kwalificaties architect
Kwalificaties tekenaar
Onderwerpen architectuur (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.
Parijs 1756
vóór 1756 opgeleid door zijn vader Jean-François Blondel
Rome 1756 - 1760
Parijs 1760 - 1762
tot ca. 1762 of 1763
Amsterdam 1762 - 1763
1762 of 1763 (Plomp 2001: werkte in de periode 1763-1777 in Holland)
Frankrijk 1763 - 1765
Londen (Engeland) 1765 - 1767
exposeerde mezzotinten bij de Society of Artists en de Free Society (Von der Dunk 2008)
Londen (Engeland) 1772 - 1773
woonde in Covent Garden en origaniseerde een tentoonstelling aan huis van prenten
Amsterdam 1773 - 1775
vanaf eind 1773 woonachtig in Amsterdam
Frankrijk 1777 - 1791
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’
Blondel, Jacques François
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.
architectuur (genre)
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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/0906 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Frankrijk.2
BD/RKD/Witt-microfiches
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