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Dodge Macknight
man / Amerikaans
schilder, aquarellist
Kwalificaties
schilder, aquarellist
Nationaliteit/school
Amerikaans
Geboren
Providence (Rhode Island) 1860-10-01
Overleden
East Sandwich (Massachusetts) 1950-05-23
Deze persoon/entiteit in andere databases
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1860-10-01
Sterfplaats East Sandwich (Massachusetts)
Plaats van werkzaamheid Frankrijk
Plaats van werkzaamheid Verenigde Staten van Amerika
Plaats van werkzaamheid East Sandwich (Massachusetts)
Kwalificaties schilder
Kwalificaties aquarellist
Onderwerpen landschap (als genre)
Opleiding Académie Cormon (Parijs)
Biografische gegevens
Opleiding
Académie Cormon (Parijs)
1884-1886
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Frankrijk 1884 - 1897
Verenigde Staten van Amerika 1897 - 1900
East Sandwich (Massachusetts) 1900 - 1950
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’
Cormon, Fernand
atelier van Cormon (1884-1886)
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)
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
M. Bailey, 'A friend of Van Gogh; Dodge Macknight and the post-impressionists', Apollo, the international magazine of art and
antiques, juli/aug 2007, p. 28-34
Opmerkingen
Macknight stopte na de dood van zijn jongste zoon John in 1928 met schilderen
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