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Theo Lohmann
man / Nederlands
etser, schilder, tekenaar
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.
Lohmann, Theodor
Lohmann, Theodor Wilhelm Eduard
Kwalificaties
etser, schilder, tekenaar
leefde van ca. 1908 af (vijf jaar) in een woonwagen (Scheen 1981)
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Leiden 1880-03-19
Overleden
Blaricum 1963-01-14
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).
Lohmann, Friedrich Theodor Ferdinand
Goedeljee, Cornelis Roeland
maken een Europese tournee met paard en wagen, C.R. Goedeljee samen met kunstenaar T.W.E. Lohmann (1880-1863) en diens broer
de fotograaf F.T.F. Lohmann
Deze persoon/entiteit in andere databases
3 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1880-03-19
Sterfplaats Blaricum
Plaats van werkzaamheid Leiden
Plaats van werkzaamheid Frankrijk
Plaats van werkzaamheid Den Haag
Plaats van werkzaamheid Blaricum
Kwalificaties etser
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Onderwerpen figuurvoorstelling
Onderwerpen landschap (als genre)
Onderwerpen stadsgezicht
Onderwerpen stilleven
Stroming magisch realisme
Opleiding autodidact
Biografische gegevens
Werkzame periode
1895 - 1963
ca. 1895-1963
Opleiding
autodidact
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.

Leiden
Frankrijk
voetreis
Den Haag 1915
Leiden 1919
tot 1919
Blaricum
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.
figuurvoorstelling, landschap (als genre), stadsgezicht, stilleven
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.
magisch realisme
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
3 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Scheen 1969-1970
Scheen 1981 , p. 320 (as: Lohmann, Theodor Wilhelm Eduard ('Theo');*)
Jacobs 1993
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).
MHK/Dia's
BD/RKD/1640 - MHK/Ned./Kunstenaarsportretten
MHK/Ned./Originelen (op aanvraag raadpleegbaar)
MHK/Ned./Schilder- en tekenkunst/Groot formaat
BD/RKD/1600 - MHK/Ned./Schilder- en tekenkunst
PDO/Nederlandse kunstenaars
MHK/Ned./Originelen (= op Groot Formaat)
Opmerkingen
1) Originelen/groot formaat/ladenkast ??
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