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Adri Alindo
vrouw / Nederlands
illustrator, ontwerper, graficus, tekenaar, aquarellist
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.
Palingdood, Adriana
Adri Alindo is pseudoniem voor Adriana Palingdood; zij signeerd 'Adri Alindo'
Monogrammeert als
AA
Kwalificaties
illustrator, ontwerper, graficus, tekenaar, aquarellist
Adri Alindo was een van de hoofdillustrators van 'Kiekeboe', weekblad voor de jeugd van 5-8 jaar (uitg. De Haan, Utrecht, 1930-1933).
In de KB-catalogus zijn een dertig-tal jeugdboeken opgenomen (periode 1925-1955) die zij geïllustreerd heeft. Maakte mode-illustraties
voor het blad 'De vrouw en haar huis'.
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Rotterdam 1905-08-02
Overleden
Wenen 2001-06-20
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
getrouwd met Rudolf J.J. Buchner
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1905-08-02
Sterfplaats Wenen
Plaats van werkzaamheid Rotterdam
Plaats van werkzaamheid Hillegersberg (Rotterdam)
Plaats van werkzaamheid Den Haag
Plaats van werkzaamheid Wenen
Kwalificaties illustrator
Kwalificaties ontwerper
Kwalificaties graficus
Kwalificaties tekenaar
Kwalificaties aquarellist
Materiaal/techniek waterverf
Product kinderboekillustratie
Product ontwerp voor boekband, boek- of stofomslag
Product ontwerp voor boekband, boek- of stofomslag (kinderboeken)
Opleiding Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen (Rotterdam)
Biografische gegevens
Werkzame periode
1931
vanaf ca. 1931
Opleiding
Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen (Rotterdam)
volgde de avondschool
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Rotterdam 1931
Hillegersberg (Rotterdam) 1931
Den Haag
Wenen 1940

vooral bekend in Weense kunstenaarsmillieu
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'.
Luns, Huib
Materiaal/techniek
waterverf
Product
kinderboekillustratie, ontwerp voor boekband, boek- of stofomslag, ontwerp voor boekband, boek- of stofomslag (kinderboeken)
tevens mode-illustraties voor tijdschrift 'De vrouw en haar huis'
Literatuur
Jacobs 2000 , p. 57 (as: Alindo, A. (Adri))
De Bodt/Kapelle 2003 , p. 230 (as: Palingdood, Adriana)
Groot 2007 , p. 454 (as: Alindo, Adri)
R. van Schoonderwoerd, 'Adri Alindo' in: Lexicon Jeugdliteratuur (juni 2003) (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)
Bram Huijser, Nederlandse boekband-, boekomslag- en stofomslag-ontwerpers 1890-1940 (typescript, 2004)
Ad de la Mar, Adri Alindo 1905-2001. Al haar werk, Velp 2018
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).
MHK/Ned./Schilder- en tekenkunst/Illustraties
MHK/Ned./Originelen (op aanvraag raadpleegbaar)
PDO/Nederlandse kunstenaars
MHK/Ned./Originelen; prentbriefkaarten, voorheen collectie Hilda van den Helm, schenking 2016
Permalink
https://rkd.nl/explore/artists/1139
Ingevoerd op: 1993-07-28; Laatste wijziging: 2021-09-27
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Prins Willem-Alexanderhof 5
(KB-complex)
2595 BE Den Haag
Nederland

Openingstijden
Bekijk de actuele openingstijden van het RKD
Contact
T: 070 3339777
E: info@rkd.nl

Meer
Privacybeleid
Disclaimer
Leveringsvoorwaarden
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram

