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Janny Brugman-de Vries
vrouw / Nederlands
beeldhouwer, glasschilder, monumentaal kunstenaar, wandschilder, vervaardiger van mozaïek, leraar
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.
Brugman, Janny
Brugman-de Vries, Jannie
Vries, Jannie de
Vries, Janny de
Vries, Jantje Jakoba de
Kwalificaties
beeldhouwer, glasschilder, monumentaal kunstenaar, wandschilder, vervaardiger van mozaïek, leraar
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Sneek 1918-10-28
Overleden
Groningen (stad) 2006-03-16
Begraven te Almelo
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
gehuwd met de schilder Berry Brugman
Deze persoon/entiteit in andere databases
3 treffers in RKDlibrary als onderwerp
4 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1918-10-28
Sterfplaats Groningen (stad)
Plaats van werkzaamheid Nijmegen
Plaats van werkzaamheid Almelo
Plaats van werkzaamheid Bornerbroek (Borne)
Kwalificaties beeldhouwer
Kwalificaties glasschilder
Kwalificaties monumentaal kunstenaar
Kwalificaties wandschilder
Kwalificaties vervaardiger van mozaïek
Kwalificaties leraar
Materiaal/techniek brons
Materiaal/techniek steensoorten (guideterm)
Product wandplastieken
Product oorlogsmonument
Onderwerpen figuurvoorstelling
Onderwerpen abstractie
Opleiding Akademie voor Beeldende Kunst en Kunstnijverheid (Arnhem)
Lid van vereniging Twentsche Kunstkring
Biografische gegevens
Werkzame periode
1933 - 1993
c. 1933 tot na 1993
Opleiding
Akademie voor Beeldende Kunst en Kunstnijverheid (Arnhem)
afdeling Beeldhouwen, onder leiding van Gijsbert Jacobs van den Hof
Werkzaam in

Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Nijmegen 1944
tot 1944 (Scheen 1969-1970)
Almelo 1944 - 1982
since 1944 (Scheen 1969-1970); adress recorded at RKD 1982
Bornerbroek (Borne) 1982
since 1982 (Bornerbroek near Almelo)
Leraar aan academie/universiteit
les aan voortgezet bouwkundig onderwijs te Almelo en kunsttherapie aan patiënten van het sanatorium te Hellendoorn
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’
Jacobs van den Hof, Gijsbert
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, abstractie
Materiaal/techniek
brons, steensoorten (guideterm)
Product
wandplastieken, oorlogsmonument
maakt werk voor scholen, bankgebouwen en ziekenhuizen (Scheen 1969-1970)
Lid van
Twentsche Kunstkring
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
3 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Scheen 1969-1970 , vol. 2, p. 545-546 (as: Vries, Jantje Jakoba ('Janny') de;*)
Jacobs 1993 (as: Vries, Janny de)
Jacobs 2000 , vol. 6, p. 272
http://www.jrvanderkolk.nl/kunst/janny-brugman-de-vries/
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/Dia's
MHK/Ned./Beeldhouwkunst
MHK/Ned./Kunstenaarsportretten
MHK/Ned./Monumentale Kunst/Glasschilderkunst
MHK/Ned./Monumentale Kunst/Mozaïek
MHK/Ned./Monumentale Kunst/Muurschilderkunst
MHK/Ned./Textiel
PDO/Nederlandse kunstenaars
PDO_map ligt op: Vries, Janny Brugman-de
Opmerkingen
1) Zie ook mk/muurschilderkunst onder de naam: Hamelberg, Arnold (TWI/bhk = Chr. S.G. 't Noordbroek LBO/MBO ALMELO - 1985)
Externe links
http://www.jrvanderkolk.nl/kunst/janny-brugman-de-vries/
Permalink
https://rkd.nl/explore/artists/13350
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