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Richard Wentworth (1947-)
man / Brits
assemblagekunstenaar, beeldhouwer, docent aan academie, fotograaf
Kwalificaties
assemblagekunstenaar, beeldhouwer, docent aan academie, fotograaf
Nationaliteit/school
Brits
Geboren
West-Samoa 1947
Deze persoon/entiteit in andere databases
5 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1947
Plaats van werkzaamheid Londen (Engeland)
Kwalificaties assemblagekunstenaar
Kwalificaties beeldhouwer
Kwalificaties docent aan academie
Kwalificaties fotograaf
Materiaal/techniek koper
Materiaal/techniek staal
Opleiding Hornsey School of Art (Londen)
Opleiding Royal College of Art (Londen)
Leraar aan academie/universiteit Goldsmiths College (Londen)
Biografische gegevens
Werkzame periode
1966 - 2010
ca. 1966-2010
Opleiding
Hornsey School of Art (Londen)
1965-1966
Royal College of Art (Londen)
1966-1970
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Londen (Engeland)
Leraar aan academie/universiteit
Goldsmiths College (Londen)
1971-1988
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'.
Moore, Henry (1898-1986)
in 1967 als assistent
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'.
Succo, Chris
Materiaal/techniek
koper, staal
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Collectie Persdocumentatie (zie standplaats)
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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