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Jan G. Elburg
man / Nederlands
auteur, graficus, schilder, tekenaar, beeldhouwer, collagist
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.
Elburg, Jan Gommert
Elburg, Joannes Gommert
Monogrammeert als
ELB
ELB. (Fichescollectie Monogrammen MHK)
Kwalificaties
auteur, graficus, schilder, tekenaar, beeldhouwer, collagist
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Wemeldinge (Kapelle) 1919-11-30
Overleden
Amsterdam 1992-08-13
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).
De Experimentele Groep
Deze persoon/entiteit in andere databases
6 treffers in RKDlibrary als onderwerp
3 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1919-11-30
Sterfplaats Amsterdam
Kwalificaties auteur
Kwalificaties graficus
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Kwalificaties beeldhouwer
Kwalificaties collagist
Onderwerpen abstractie
Onderwerpen figuurvoorstelling
Onderwerpen zelfportret
Onderwerpen diervoorstelling (genre)
Stroming Cobra
standplaats_archief archief Constant
standplaats_archief Fichescollectie Monogrammen MHK
Biografische gegevens
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.
abstractie, figuurvoorstelling, zelfportret, diervoorstelling (genre)
Stroming
Hier wordt vermeld tot welke stroming een kunstenaar kan worden gerekend. Niet alle stromingen zijn ingevoerd, want de inhoud van dit veld
is nog in opbouw.
Cobra

Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
6 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Jacobs 1993 , vol. 1, p. 323
W.Stokvis, Cobra - Geschiedenis, voorspel en betekenis van een beweging in de kunst van na de tweede wereldoorlog, Amsterdam,
1990
W.Stokvis, E.Wingen, L.Duppen [red.], De Taal van Cobra: Cobra en haar bronnen: Museumcollectie Van Stuijvenberg, Amstelveen
(Cobra Museum voor Moderne Kunst), 1995, p. 283-284
S.N. Bakker, 'Joannes Gommert Elburg', Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1994-1995, Leiden 1996,
p. 71-85
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/Ned./Grafiek/Toegepaste grafiek
MHK/Ned./Grafiek
MHK/Ned./Kunstenaarsportretten/Groepen: Appel, Karel (I)
MHK/Ned./Kunstenaarsportretten/Groepen: Appel, Karel (II)
MHK/Ned./Schilder- en tekenkunst/Collages
MHK/Ned./Schilder- en tekenkunst
PDO/Nederlandse kunstenaars
Komt voor in
archief Constant
Fichescollectie Monogrammen MHK
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