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beeldhouwer, schilder
Kwalificaties
beeldhouwer, schilder
Nationaliteit/school
Belgisch
Geboren
Antwerpen 1932-12-26
Overleden
Silly 1986-01-14
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).
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16 treffers in RKDlibrary als onderwerp
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Onderwerpen abstractie
Onderwerpen zelfportret
Stroming op-art
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Biografische gegevens
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Antwerpen: opleiding
School voor Kunsten en Ambachten 1949-1954
Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) (Antwerpen)
1955-1956
Leraar aan academie/universiteit
Antwerpen: opleiding
Hoger Instituut voor Architectuur en Urbanisatie (1977-1986)
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.
abstractie, zelfportret
Stroming
Hier wordt vermeld tot welke stroming een kunstenaar kan worden gerekend. Niet alle stromingen zijn ingevoerd, want de inhoud van dit veld
is nog in opbouw.
op-art
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
16 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Witt Checklist 1978

Dierickx 1985 , p. 98-99, afb. in zwart-wit
Piron 1999 , vol. 2, p. 819
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/Belg./Beeldhouwkunst
MHK/Belg./Kunstenaarsportretten
MHK/Belg./Schilder- en tekenkunst
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