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3 afbeeldingen

Sipke Huismans
man / Nederlands
graficus, wandschilder, schilder, tekenaar, aquarellist, docent aan academie, directeur van academie
Kwalificaties
graficus, wandschilder, schilder, tekenaar, aquarellist, docent aan academie, directeur van academie
etser vanaf 1960 (Scheen 1969-1970), ook litho
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Amsterdam 1938-05-21
Deze persoon/entiteit in andere databases
7 treffers in RKDimages als kunstenaar
10 treffers in RKDlibrary als onderwerp
18 treffers in RKDlibrary als auteur
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1938-05-21
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Kwalificaties graficus
Kwalificaties wandschilder
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Kwalificaties aquarellist
Kwalificaties docent aan academie
Kwalificaties directeur van academie
Onderwerpen figuurvoorstelling
Onderwerpen stadsgezicht
Opleiding autodidact
Leraar aan academie/universiteit AKI (Academie voor Kunst en Industrie, Enschede)
Leraar aan academie/universiteit Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving (Den Bosch)
Leraar aan academie/universiteit Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)
Winnaar van prijs Jeanne Oosting-prijs
Auteur Huismans, Sipke
Standplaats archief archief Johan Haanstra
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.
Amsterdam 1953 - 1992
vanaf ca. 1953; in 1992 nog in Amsterdam (volgens adresgegevens RKD)
Leraar aan academie/universiteit
AKI (Academie voor Kunst en Industrie, Enschede)
1969-1981docent vrije grafiek; 1981-2001directeur van de AKI
Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving (Den Bosch)
1969-1974 docent vrije grafiek
Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)
1974-1981lector en daarna hoogleraar vrije grafiek
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'.
Blom, Theo (1935)

Eikema, H.
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'.
Izaks, Wim
Visch, Henk
Welters, Philo
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, stadsgezicht
Prijzen
Jeanne Oosting-prijs
2008, Aquarel
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
10 treffers in RKDlibrary als onderwerp
18 treffers in RKDlibrary als auteur
Scheen 1969-1970 , vol. 1, p. 525 (as: Huismans, Sipke)
Jacobs 1993 , vol. 1, p. 532
Witt Checklist 1978
Centraal Museum Utrecht Mededelingen, dec. 1974/feb. 1975, nr. 8/9
www.jeanneoostingstichting.nl (dec. 2014)
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/Witt-microfiches
MHK/Dia's
BD/RKD/1608 - MHK/Ned./Grafiek
MHK/Ned./Kunstenaarsportretten/Groot formaat
BD/RKD/1640 - MHK/Ned./Kunstenaarsportretten
MHK/Ned./Monumentale Kunst/Muurschilderkunst
BD/RKD/1600 - MHK/Ned./Schilder- en tekenkunst
PDO/Nederlandse kunstenaars
Standplaats archief
archief Johan Haanstra
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