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Marcel Antoine Gimond
man / Frans
beeldhouwer
Kwalificaties
beeldhouwer
Nationaliteit/school
Frans
Geboren
Tournon 1894-04-27
Overleden
Nogent-sur-Marne 1961-10
Deze persoon/entiteit in andere databases
4 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1894-04-27
Sterfplaats Nogent-sur-Marne
Kwalificaties beeldhouwer
Onderwerpen figuurvoorstelling
Onderwerpen portret
Opleiding École des Beaux-Arts (Lyon)
Leraar aan academie/universiteit École des Beaux-Arts (Parijs)
Biografische gegevens
Opleiding
École des Beaux-Arts (Lyon)
leerling van Aristide Maillol en Auguste Rodin
Leraar aan academie/universiteit
École des Beaux-Arts (Parijs)
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'.
Maillol, Aristide
Rodin, Auguste
Leraar van
in dit veld worden namen van leerlingen vermeld. Het gaat hier om die leerlingen waarbij de leraar een relevante rol heeft gespeeld in diens
vorming, dus niet om alle academieleerlingen die iemand heeft gehad. Zie ook het veld 'Opleiding'.
Boon, Adrianus Theodorus
César
Guastalla, Hélène
Hiquily, Philippe
Hogommat, André
Kapralos, Christos
Oudot, Georges
Schnabel, Day N.
Schrikker, Kees
Sklavos, Gerasimos
Invloed op
In dit veld worden de kunstenaars vermeld op wie de beschreven kunstenaar invloed heeft gehad zonder dat er sprake was van een
onderwijssituatie of van slaafse navolging.
Andreou, Konstantinos
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

Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
4 treffers in RKDlibrary als onderwerp
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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).
BD/RKD/0908 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Frankrijk.3
BD/RKD/1006 - BUI/Beeldhouwkunst/Frankrijk.3
BD/RKD/Witt-microfiches
PDO/Buitenlandse kunstenaars
Project
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