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3 afbeeldingen

C. Gerritsen
man / Nederlands
schilder

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.
Gerritsen, Cornelis
Gerritsen, Cees
Kwalificaties
schilder
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Arnhem 1875-08-17
Overleden
Arnhem 1963-01-19
begraven te Schaarsbergen
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1875-08-17
Sterfplaats Arnhem
Kwalificaties schilder
Onderwerpen landschap (als genre)
Onderwerpen figuurstudie (hoofdonderwerp)
Onderwerpen portret
Onderwerpen stilleven
Opleiding Arnhem: opleiding
Opleiding Academie voor Beeldende Kunsten (Rotterdam)
Lid van vereniging Pictura Veluvensis
Lid van vereniging Artibus Sacrum (Arnhem)
Biografische gegevens
Opleiding
Arnhem: opleiding
volgde in Arnhem de lessen bij het Genootschap Kunstoefening (1887-1888)
Academie voor Beeldende Kunsten (Rotterdam)
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.
Münninghoff, Xeno

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.
landschap (als genre), figuurstudie (hoofdonderwerp), portret, stilleven
schilderde vooral heide- en bosgezichten
Lid van
Pictura Veluvensis
Artibus Sacrum (Arnhem)
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