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Leonid Mikhailovich Brailovski
man / Oekraïens, Russisch
architect, theatervormgever, graficus, ontwerper, schilder, aquarellist, kopiist, decorschilder, docent aan academie
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.
Brailovski, Leonid Michajlovich
Brailovski, Leonid Michajlovitsj
Brailovskij, Leonid Michajlovic
Brailovskij, Leonid Michajlovitsj
Brailovsky, Leonid Mikhailovich
Brailowski, Léopold
Kwalificaties
architect, theatervormgever, graficus, ontwerper, schilder, aquarellist, kopiist, decorschilder, docent aan academie
Brailovski ontwierp ook grafmonumenten en maakte kopieën van oud-russische fresco's en iconen
Nationaliteit/school
Oekraïens, Russisch
Geboren
Charkov (Oekraïne) 1867-05-23
Overleden
Rome 1937-07-07
bij toeval neergeschoten bij een straatgevecht met italiaanse fascisten
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
echtgenoot van Rimma Nikitchina Brailovskaja
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).
Brailovskaja, Rimma Nikitchina
het echtpaar Brailovski werkte nauw samen
Deze persoon/entiteit in andere databases
3 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1867-05-23
Sterfplaats Rome
Plaats van werkzaamheid Sint-Petersburg (Rusland)
Plaats van werkzaamheid Rome
Plaats van werkzaamheid Parijs
Plaats van werkzaamheid Moskou
Plaats van werkzaamheid Constantinopel (hist.)
Plaats van werkzaamheid Belgrado
Kwalificaties architect
Kwalificaties theatervormgever
Kwalificaties graficus
Kwalificaties ontwerper
Kwalificaties schilder
Kwalificaties aquarellist
Kwalificaties kopiist
Kwalificaties decorschilder
Kwalificaties docent aan academie
Product decorontwerp
Product kostuumontwerp
Onderwerpen architectuur (genre)

Onderwerpen genrevoorstelling
Onderwerpen historie (als genre)
Stroming primitivisme
Opleiding Academie van Beeldende Kunsten (St. Petersburg)
Opleiding Académie Julian (Parijs)
Biografische gegevens
Opleiding
Academie van Beeldende Kunsten (St. Petersburg)
resp. 1886-1994 en ca. 1895-1898
Académie Julian (Parijs)
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Sint-Petersburg (Rusland) 1886 - 1894
Rome 1895 - 1898
stipendium
Parijs 1895 - 1898
stipendium
Moskou 1898 - 1917
Constantinopel (hist.)
Belgrado
Rome 1924 - 1937
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), genrevoorstelling, historie (als genre)
Product
decorontwerp, kostuumontwerp
Stroming
Hier wordt vermeld tot welke stroming een kunstenaar kan worden gerekend. Niet alle stromingen zijn ingevoerd, want de inhoud van dit veld
is nog in opbouw.
primitivisme
Literatuur
Saur 1992- , vol. 13 (1996), p. 559 (as: Brailovskij, Leonid Michajlovic)
Bown 1998 , p. 41
Bénézit 1999 , vol. 2, p. 725 (as: Brailowski, Runina et Léopold)
T.N. Gorina (ed.), Khudozniki Naradov SSSR Biobibliograficheskiy Slovar, Moskou 1970- (NB: deze publicatie is niet aanwezig op het
RKD, maar wel op de KB)
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).
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