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Pere Borrel y del Caso
man / Spaans
kistenmaker, docent aan academie, schilder
Naamvarianten
In dit veld worden niet-voorkeursnamen zoals die in bronnen zijn aangetroffen, vastgelegd en toegankelijk gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld
andere schrijfwijzen, bijnamen of namen van getrouwde vrouwen met of juist zonder de achternaam van een echtgenoot.
Borrell del Caso, Pere
Kwalificaties
kistenmaker, docent aan academie, schilder
His father was a cabinetmaker who taught that craft to Borrell. He was twice offered a professorship at the Escola de la Llotja, but
preferred to teach at his own private art school, which he founded in 1868 in Barcelona.
Nationaliteit/school
Spaans
Geboren
1835-12-13
Overleden
Barcelona 1910-05-16
Deze persoon/entiteit in andere databases
1 treffer in RKDimages als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1835-12-13
Sterfplaats Barcelona
Plaats van werkzaamheid Barcelona
Kwalificaties kistenmaker
Kwalificaties docent aan academie
Kwalificaties schilder
Onderwerpen historie (als genre)
Opleiding Escuela de Artes y Oficios "Llotja" de Barcelona
Biografische gegevens
Opleiding
Escuela de Artes y Oficios "Llotja" de Barcelona
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Barcelona 1851 - 1910
c. 1851
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.
historie (als genre)
Literatuur
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 4 (1910), p. 374 (as : Borrel y del Caso, Pere; Further names: Borrel del Caso, Pedro; Borrell del Caso,
Pere)
Saur 1992- , vol. 13 (1996), p. 107
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