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Jeiheskel David Kirschenbaum
man / Israëlisch, Pools
schilder, beeldhouwer
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.
Kirszenbaum, Jecheskiel Dawid
Kwalificaties
schilder, beeldhouwer
Nationaliteit/school
Israëlisch, Pools
Geboren
Polen 1900-08-15
Born in Staszów, Poland
Overleden
1954
www.bureau-dart.com/jecheskel-david-kirschenbaumDeze persoon/entiteit in andere databases
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1900-08-15
Plaats van werkzaamheid Berlijn
Plaats van werkzaamheid Parijs
Kwalificaties schilder
Kwalificaties beeldhouwer
Onderwerpen joods genre
Onderwerpen portret
Onderwerpen stilleven
Opleiding Bauhaus Schule (Weimar)
Biografische gegevens
Opleiding
Bauhaus Schule (Weimar)
1923
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Berlijn 1925 - 1933
Parijs 1933 - 1954
1933-1940: Paris (1941-1945: Southern France / French internment camps), from 1945-1947 in Paris 1947-1949: various
voyages to Brazil, Morocco and Italy, and from 1949-1954: Paris
Relaties met andere kunstenaars
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'.
Lindgreen, Ronald
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.
joods genre, portret, stilleven
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp

Bénézit 1976 (Kirschenbaum, J. D.)
Jacobs 1993
www.kirszenbaum.com (2019)
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/0952 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Midden-Europese landen behalve Rusland
PDO/Buitenlandse kunstenaars
Externe links
http://www.kirszenbaum.com
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