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Paul Cox (1962-)
man / Frans, Nederlands
beeldhouwer, conceptueel kunstenaar, ontwerper, schilder, installatiekunstenaar, auteur
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.
Cox, Paulus Henricus Johannes
Kwalificaties
beeldhouwer, conceptueel kunstenaar, ontwerper, schilder, installatiekunstenaar, auteur
Nationaliteit/school
Frans, Nederlands
Geboren
Parijs 1962-06-24
elders genoemd: Rosmalen ('s-Hertogenbosch)
Deze persoon/entiteit in andere databases
2 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1962-06-24
Plaats van werkzaamheid Den Bosch
Plaats van werkzaamheid Rotterdam
Plaats van werkzaamheid Parijs
Plaats van werkzaamheid Bourgogne-Franche-Comté (regio)
Kwalificaties beeldhouwer
Kwalificaties conceptueel kunstenaar
Kwalificaties ontwerper
Kwalificaties schilder
Kwalificaties installatiekunstenaar
Kwalificaties auteur
Onderwerpen abstractie
Opleiding Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving (Den Bosch)
Leraar aan academie/universiteit Willem de Kooning Academie (Rotterdam)
Biografische gegevens
Opleiding
Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving (Den Bosch)
1983-1988
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Den Bosch 1988
Rotterdam 1996 - 1997
volgens adresgegevens RKD (1996, 1997)
Parijs 2009
Bourgogne-Franche-Comté (regio) 2009
Leraar aan academie/universiteit
Willem de Kooning Academie (Rotterdam)
2002Onderwerpen
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.
abstractie
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
2 treffers in RKDlibrary als onderwerp

H. Liemburg, 'Je moet doen om te kunnen zien', Items nr. 1, 2009, p. 62-67
http://caaap.nl (mei 2011)
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
BD/RKD/1604 - MHK/Ned./Beeldhouwkunst
PDO/Nederlandse kunstenaars
Project
Nederlanders in Parijs - Retour de Paris
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