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Julius Evola
man / Italiaans
graveur (prentmaker), 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.
Evola, Giulio Cesare Andrea
Kwalificaties
graveur (prentmaker), schilder
Nationaliteit/school
Italiaans
Geboren
Rome 1898-05-19
Overleden
Rome 1974-06-11
Deze persoon/entiteit in andere databases
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1898-05-19
Sterfplaats Rome
Kwalificaties graveur (prentmaker)
Kwalificaties schilder
Stroming futurisme
Standplaats archief Archief en bibliotheek Theo en Nelly van Doesburg
Biografische gegevens
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'.
Balla, Giacomo
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.
futurisme
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Bénézit 1999 , vol. 5, p. 222 (Evola, Giulio ou Julius)
Saur 1992- , vol. 35, p. 436-437 (Evola, Julius (Giulio Cesare Andrea))
P. Hulten [e.a.], cat.tent. Futurismo & Futurismi, Venetië (Palazzo Grassi), 1986, p. 474
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/0918 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Italië.3
Standplaats archief
Archief en bibliotheek Theo en Nelly van Doesburg
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https://rkd.nl/explore/artists/26901
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