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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).
Odious
In 1982 opgericht door zes studiecollega's (David Lee Thompson, Klaus Duschat, Klaus H. Hartmann, Gisela von Bruchhausen,
Hartmut Stielow en Gustav Reinhardt) de groep sculptors van ODIOUS. (zie overige bronnen, juli 2011)
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Opleiding Hochschule für die Bildende Künste (Berlijn)
Biografische gegevens
Opleiding
Hochschule für die Bildende Künste (Berlijn)
1979-1984 studeerde beeldhouwkunst aan de Hochschule der Künste in Berlijn, met Phillip King, Dr Robert Kudielka en David
Evison, Voltooide een master's degree (juli 2011-A)
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'.
Evison, David
King, Phillip
1979-1984 studeerde beeldhouwkunst aan de Hochschule der Künste in Berlijn, met Phillip King, Dr Robert Kudielka en David
Evison, Voltooide een master's degree (juli 2011-A)
Literatuur
http://www.worldlingo.com/ma/dewiki/nl/David_Lee_Thompson#Biographie (juli 2011)
http://www.gustav-reinhardt.de/ (juli 2011-A)
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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