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René Ménard
man / Frans
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.
Menard, Emile René
Menard, Marie Auguste Emile René
Menard, René-Emile
Kwalificaties
pastellist, schilder
Nationaliteit/school
Frans
Geboren
Parijs 1862-04-15
Overleden
Parijs 1930-01-13
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
zuster van Galtier-Boissière, Louise (geb. Ménard)
Deze persoon/entiteit in andere databases
3 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1862-04-15
Sterfplaats Parijs
Kwalificaties pastellist
Kwalificaties schilder
Onderwerpen allegorie
Onderwerpen figuurvoorstelling
Onderwerpen mythologie
Onderwerpen naaktfiguur
Onderwerpen portret
Stroming symbolisme
Opleiding Académie Julian (Parijs)
Biografische gegevens
Opleiding
Académie Julian (Parijs)
Thieme/Becker: Schüler P. Baudrys u. Akad. Julian
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’
Baudry, Paul
Thieme/Becker: Schüler P. Baudrys u. Akad. Julian
Leraar van
in dit veld worden namen van leerlingen vermeld. Het gaat hier om die leerlingen waarbij de leraar een relevante rol heeft gespeeld in diens
vorming, dus niet om alle academieleerlingen die iemand heeft gehad. Zie ook het veld ‘Opleiding’.
Bersier, Jean Eugène
Böhl, Wilhelmina
Eisenschitz, Willy
Kustodiev, Boris Michailovich
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, figuurvoorstelling, mythologie, 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. 381-382 (Menard, René (Marie Auguste Emile René))
Busse 1977 , p. 836 (as: Menard, Marie Auguste René)
Witt Checklist 1978 , p. 206 (as: Menard, Marie Auguste Emile René (René))
Bénézit 1999 , vol. 9, p. 477 (as: Menard, Marie Auguste Emile René dit René)
Saur 1999-2000 , vol. 6, p. 720 (as: Menard, René (Menard, Emile René; Menard, René-Emile))
P.-L. Mathieu, The Symbolist Generation 1870-1910, Genève/New York 1990, p. 107
F. Leeman, Landschappen van de ziel : het symbolistisch landschap in Frankrijk 1880-1910 = Paysages de l'âme : paysages
symbolistes francais 1880-1910, Zwolle 2010 (t.g.v.gelijknamige tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum, 2010-2011), p. 60-61
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
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