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Herman Brood
man / Nederlands
beeldhouwer, dichter, schilder, musicus
Kwalificaties
beeldhouwer, dichter, schilder, musicus
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Zwolle 1946-11-05
Jacobs 1993: '1945'.
Overleden
Amsterdam 2001-07-11
laatste woorden: "Ik heb er geen zin meer in. Maak er een mooi feest van. Misschien zie ik jullie nog eens."
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).
Deelder, Jules
Deze persoon/entiteit in andere databases
1 treffer in RKDimages als kunstenaar
8 treffers in RKDlibrary als onderwerp
1 treffer in RKDlibrary als auteur
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1946-11-05
Sterfplaats Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Arnhem
Plaats van werkzaamheid Groningen (stad)
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Verenigde Staten van Amerika
Kwalificaties beeldhouwer
Kwalificaties dichter
Kwalificaties schilder
Kwalificaties musicus
Onderwerpen figuurvoorstelling
Onderwerpen interieurs
Onderwerpen portret
Onderwerpen stadsgezicht
Opleiding Academie voor Beeldende Kunsten (Arnhem)
Auteur Brood, Herman
Biografische gegevens
Opleiding
Academie voor Beeldende Kunsten (Arnhem)
1964
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Arnhem 1964
Groningen (stad) 1978
Amsterdam 1979
Verenigde Staten van Amerika
Groningen (stad) 1980
Amsterdam
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.
figuurvoorstelling, interieurs, portret, stadsgezicht
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
8 treffers in RKDlibrary als onderwerp
1 treffer in RKDlibrary als auteur
Jacobs 1993
www.popinstituut.nl/biografie/herman_brood___his_wild_romance.858.html (jan. 2010)
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/IB
MHK/Ekta's
BD/RKD/1604 - MHK/Ned./Beeldhouwkunst
BD/RKD/1608 - MHK/Ned./Grafiek
BD/RKD/1640 - MHK/Ned./Kunstenaarsportretten
BD/RKD/1600 - MHK/Ned./Schilder- en tekenkunst
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