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Alexander McQueen
man / Brits
modeontwerper, fotograaf
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.
McQueen, Lee Alexander
Kwalificaties
modeontwerper, fotograaf
Nationaliteit/school
Brits
Geboren
Londen (Engeland) 1969-03-16
Overleden
Londen (Engeland) 2010-02-11
De Volkskrant, 12 februari 2010
Zie ook
in dit veld vindt u verwijzingen naar een groepsnaam of naar de kunstenaars die deel uitma(a)k(t)en van de groep. Ook kunt u verwijzingen
naar andere kunstenaars aantreffen als het gaat om samenwerking zonder dat er sprake is van een groep(snaam). Dit is bijvoorbeeld het
geval bij kunstenaars die gedeelten in werken van een andere kunstenaar voor hun rekening hebben genomen (zoals bij P.P. Rubens en J.
Brueghel I).
Blow, Isabella
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1969-03-16
Sterfplaats Londen (Engeland)
Plaats van werkzaamheid Londen (Engeland)
Kwalificaties modeontwerper
Kwalificaties fotograaf
Opleiding Central Saint Martins College of Art and Design (Londen)
Biografische gegevens
Werkzame periode
1997 - 2009
Opleiding
Central Saint Martins College of Art and Design (Londen)
De Volkskrant, 12 februari 2010
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Londen (Engeland)
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'.
Gigli, Romeo (1949)
Tatsuno, Koji
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'.
Willhelm, Bernhard
Prijzen
Geridderd tot 'Most Excellent Commander of The British Empire' in 2003. (website kunstenaar)

Literatuur
Settembrini, L. a.o.: Looking at Fashion (1996) (NFM)
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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Externe links
http://www.alexandermcqueen.com/
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