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Robert Wilson
man / Amerikaans
beeldhouwer, choreograaf, installatiekunstenaar, performancekunstenaar, schilder, theatervormgever, videokunstenaar
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.
Wilson, Bob
Kwalificaties
beeldhouwer, choreograaf, installatiekunstenaar, performancekunstenaar, schilder, theatervormgever, videokunstenaar
Nationaliteit/school
Amerikaans
Geboren
Waco (Texas) 1941-10-04
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).
Fakoor, Nazanin
Deze persoon/entiteit in andere databases
8 treffers in RKDlibrary als onderwerp
3 treffers in RKDlibrary als auteur
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1941-10-04
Kwalificaties beeldhouwer
Kwalificaties choreograaf
Kwalificaties installatiekunstenaar
Kwalificaties performancekunstenaar
Kwalificaties schilder
Kwalificaties theatervormgever
Kwalificaties videokunstenaar
Auteur Wilson, Robert
Standplaats archief archief Galerie Van Rijsbergen
Biografische gegevens
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
8 treffers in RKDlibrary als onderwerp
3 treffers in RKDlibrary als auteur
Informatie ontleend aan de beelddocumentatie Collectie Buitenland.
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/0948 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Verenigde Staten-Canada
PDO/Buitenlandse kunstenaars
BUI/VS+Can./T op: Wilson div. voorletters
Standplaats archief
archief Galerie Van Rijsbergen
Externe links
http://www.robertwilson.com
Permalink

https://rkd.nl/explore/artists/109066
Ingevoerd op: 1996-10-02; Laatste wijziging: 2020-06-16
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Prins Willem-Alexanderhof 5
(KB-complex)
2595 BE Den Haag
Nederland

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Contact
T: 070 3339777
E: info@rkd.nl

Meer
Algemene voorwaarden
Leveringsvoorwaarden
Privacybeleid
Privacyverklaring RKDartists
Disclaimer
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram

