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Marcello Dudovich
man / Italiaans
schilder, tekenaar, illustrator, graficus, ontwerper, lithograaf, frescoschilder, decoratieschilder (van interieurs)
Kwalificaties
schilder, tekenaar, illustrator, graficus, ontwerper, lithograaf, frescoschilder, decoratieschilder (van interieurs)
Nationaliteit/school
Italiaans
Geboren
Triëst 1878-03-21
Overleden
Milaan 1962-03-31
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1878-03-21
Sterfplaats Milaan
Plaats van werkzaamheid Milaan
Plaats van werkzaamheid München
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Kwalificaties illustrator
Kwalificaties graficus
Kwalificaties ontwerper
Kwalificaties lithograaf
Kwalificaties frescoschilder
Kwalificaties decoratieschilder (van interieurs)
Product affiche
Onderwerpen figuurvoorstelling
Onderwerpen portret
Opleiding autodidact
Biografische gegevens
Opleiding
autodidact
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Milaan
München 1893 - 1895
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.
Rietti, Arturo
Scomparini, Eugenio
Grimani, Guido
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.
figuurvoorstelling, portret
Product
affiche
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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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