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Charles Maurin
man / Frans
aquarellist, vervaardiger van gouaches, graficus, houtsnijwerker, pastellist, 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.
Maurin, Jean-Baprtiste Joseph Antonin Charles
Kwalificaties
aquarellist, vervaardiger van gouaches, graficus, houtsnijwerker, pastellist, schilder
Nationaliteit/school
Frans
Geboren
Le Puy (Haute-Loire) 1854/1856-04-01
Bénézit: 1856-04-01 // Busse, Thieme/Becker en Witt: 1854 // Saur-index: 1854 or 1856-04-01
Overleden
Grasse (Frankrijk)/Parijs 1913-07-22/1914-07-22
Bénézit: 1914-07-22 Paris // Busse en Witt: 1914 // Thieme/Becker: 1914-07-22 Grasse // Saur-index: 1913-07-22 or 1914-07-22 or
1914-07-19 Grasse
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).
Churchill, Winston Leonard Spencer (Lord)
vervalste zijn werken (D. Irving, Churchill's War: Triumph in Adversity, dl. 2, Londen 1997; auteur en publicatie zijn controversieel)
Deze persoon/entiteit in andere databases
3 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1854
Sterfplaats Grasse (Frankrijk)
Sterfplaats Parijs
Plaats van werkzaamheid Parijs
Kwalificaties aquarellist
Kwalificaties vervaardiger van gouaches
Kwalificaties graficus
Kwalificaties houtsnijwerker
Kwalificaties pastellist
Kwalificaties schilder
Onderwerpen allegorie
Onderwerpen genrevoorstelling
Onderwerpen naaktfiguur
Onderwerpen portret
Stroming symbolisme
Opleiding Académie Julian (Parijs)
Biografische gegevens
Opleiding
Académie Julian (Parijs)
zie Thieme/Becker
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Parijs

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.
allegorie, genrevoorstelling, naaktfiguur, portret
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.
symbolisme
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
3 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 24, p. 282
Busse 1977 , p. 823
Witt Checklist 1978 , p. 203
Mathieu 1990 , p. 110-111
Bénézit 1999 , vol. 9, p. 390
Saur 1999-2000 , vol. 6, p. 642
Vlg. Parijs (Drouot Richelieu, Salle 7) 22-11-1998, Vente d'atelier, nr. 207-263
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
PDO/Buitenlandse kunstenaars
Project
Marques de Collections (F. Lugt)
Externe links
Lugt (Marques de Collections) no. L.3700
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