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Maurice Georges Elie Lalau
man / Frans
graficus, illustrator, schilder
Kwalificaties
graficus, illustrator, schilder
Nationaliteit/school
Frans
Geboren
Parijs 1881-07-27
Overleden
1956
Saur-index: before 1956
Deze persoon/entiteit in andere databases
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1881-07-27
Plaats van werkzaamheid Maisons-Laffitte (Yvelines)
Kwalificaties graficus
Kwalificaties illustrator
Kwalificaties schilder
Onderwerpen genrevoorstelling
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Maisons-Laffitte (Yvelines)
zie Vollmer
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'.
Benjamin-Constant, Jean-Joseph
Laurens, Jean Paul
zie Bénézit en Vollmer
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.
genrevoorstelling
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
1 treffer in RKDlibrary als onderwerp
Joseph 1930-1936 , vol. 2, p. 301
Vollmer 1953-1962 , vol. 3, p. 157
Witt Checklist 1978 , p. 166
Bénézit 1999 , vol. 8, p. 184
Saur 1999-2000 , vol. 6, p. 25
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/Witt-microfiches
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