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Jean-René Carrière
man / Frans
beeldhouwer, schilder, tekenaar
Kwalificaties
beeldhouwer, schilder, tekenaar
Nationaliteit/school
Frans
Geboren
Parijs 1888-05-18
Overleden
Parijs 1982-06-15
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
son of Eugène Carrière, brother of Elise Carrière
Deze persoon/entiteit in andere databases
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
1 treffer in RKDlibrary als auteur
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1888-05-18
Sterfplaats Parijs
Plaats van werkzaamheid Parijs
Kwalificaties beeldhouwer
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Product borstbeeld (beeldhouwwerk)
Product monument
Onderwerpen portret
Onderwerpen stilleven
Lid van vereniging Société Nationale des Beaux-Arts
Lid van vereniging Salon d'Automne (Parijs)
Auteur Carrière, Jean-René
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Parijs 1903 - 1982
active c. 1903-1982
Relaties met andere kunstenaars
Beïnvloed door
In tegenstelling tot ‘navolger van’ spreken we van ‘beïnvloed door’ als de kunstenaar werd beïnvloed zonder dat er sprake was van een
lessituatie of van slaafse navolging. Een kunstenaar kan door meer kunstenaars tegelijk of na elkaar beïnvloed zijn en vaak is er ook sprake
van een vertaalslag naar de eigen stijl, die een ontwikkeling kan vertonen.
Rodin, Auguste
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.
portret, stilleven
Product
borstbeeld (beeldhouwwerk), monument
Lid van
Société Nationale des Beaux-Arts
1904-1912

Salon d'Automne (Parijs)
1912-1927
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
1 treffer in RKDlibrary als auteur
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 6 (1912), p. 79
Vollmer 1953-1962 , vol. 1 (1953), P. 396
Saur 1992- , vol. 16 (1997), p. 609
Bénézit 1999 , vol. 3, p. 297
AKLONLINE (September 2017), as: Carrière, Jean-René; Carrière, Jean René; Carriere, Jean-René
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/1006 - BUI/Beeldhouwkunst/Frankrijk.3
BD/RKD/1060 - BUI/Stillevendoc. Sam Segal/Frankrijk (op aanvraag raadpleegbaar)
Opmerkingen
zoon van Eugène Carrière en broer van Elise Carrière
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