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Charlotte Polkijn
vrouw / Nederlands
fotograaf
Kwalificaties
fotograaf
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Haarlem 1852-10-03
Overleden
Den Haag 1931-12-27
(Rooseboom 2008)
Zie ook
in dit veld vindt u verwijzingen naar een groepsnaam of naar de kunstenaars die deel uitma(a)k(t)en van de groep. Ook kunt u verwijzingen
naar andere kunstenaars aantreffen als het gaat om samenwerking zonder dat er sprake is van een groep(snaam). Dit is bijvoorbeeld het
geval bij kunstenaars die gedeelten in werken van een andere kunstenaar voor hun rekening hebben genomen (zoals bij P.P. Rubens en J.
Brueghel I).
Jager, Andries
Heijeler, Jacob
Studio Excelsior (Bussum)
haar foto's werden door Andries Jager uitgegeven; Jacob Heijeler is de opvolger van haar Bussumse studio 'Excelsior'.
Deze persoon/entiteit in andere databases
4 treffers in RKDimages als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1852-10-03
Sterfplaats Den Haag
Plaats van werkzaamheid Bussum
Plaats van werkzaamheid Den Haag
Kwalificaties fotograaf
Product carte-de-visite
Product kabinetfoto
Onderwerpen portretfotografie
Biografische gegevens
Werkzame periode
1894 - 1908
actief als fotograaf
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Bussum 1894 - 1897
fotograaf onder de naam 'Excelsior' ; wordt opgevolgd door J. Heijeler (Wachlin 2011)
Den Haag 1901 - 1908
na omzwervingen via Ginneken, Bavel, Apeldoorn, Nederlands Indië (jogjakarta), vanaf 1901 fotograaf te Den Haag tot ca.
1908; bleef in Den Haag wonen tot 1929 (Wachlin 2011)
Bussum
Heerenstraat b/d Brinklaan (Huijsmans 1993)
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.
portretfotografie
Product
carte-de-visite, kabinetfoto
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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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