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4 afbeeldingen

Eric Claus
man / Nederlands
beeldhouwer, graficus, medailleur, tekenaar
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.
Claus, Erik
Kwalificaties
beeldhouwer, graficus, medailleur, tekenaar
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Haarlem 1936-06-03
Deze persoon/entiteit in andere databases
7 treffers in RKDimages als kunstenaar
11 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1936-06-03
Plaats van werkzaamheid Haarlem
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Broek in Waterland (Waterland)
Kwalificaties beeldhouwer
Kwalificaties graficus
Kwalificaties medailleur
Kwalificaties tekenaar
Materiaal/techniek brons
Onderwerpen figuurvoorstelling
Onderwerpen mythologie
Onderwerpen portret
Onderwerpen diervoorstelling (genre)
Opleiding Amsterdamse Grafische School (AGS)
Opleiding Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers (Amsterdam)
Opleiding Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)
Lid van vereniging Nederlandse Kring van Beeldhouwers NKVB
Lid van vereniging Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK
Leraar aan academie/universiteit Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)
Winnaar van prijs Prix de Rome
Biografische gegevens
Opleiding
Amsterdamse Grafische School (AGS)
1949-1952
Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers (Amsterdam)
1952-1954
Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)
1955-1960. docent: Piet Esser, Paul Grégoire
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Haarlem 1955
tot 1955
Amsterdam 1956 - 1986
Broek in Waterland (Waterland) 1987 - 2013
voor 1987 tot heden (2013)
Leraar aan academie/universiteit

Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)
docent beeldhouwen,1980 tot 1983; afdelingshoofd vanaf ca.1986
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’.
Verkaaik, Linda
Wikström, Britt
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, mythologie, portret, diervoorstelling (genre)
Materiaal/techniek
brons
Prijzen
Prix de Rome
1985 vakgebied: vrij beeldhouwen
Lid van
Nederlandse Kring van Beeldhouwers NKVB
vanaf ca.1962
Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK
vanaf ca.1969
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
11 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Scheen 1969-1970 , vol. 1, p. 214 (as: Claus, Eric)
Jacobs 1993
D. Leijnse, 'Komedie en illusie', BAZ magazine 10 (2017), no. 22, p. 18-19
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/Dia's
MHK/Ekta's
MHK/Ned./Beeldhouwkunst
MHK/Ned./Kunstenaarsportretten
PDO/Nederlandse kunstenaars
Externe links
http://www.ericclaus.nl
Permalink
https://rkd.nl/explore/artists/17110
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