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Saskia Pfaeltzer
vrouw / Nederlands
beeldhouwer, 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.
Pfaeltzer, Saskia J. G.
Kwalificaties
beeldhouwer, schilder, tekenaar
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Hilversum 1955-06-27
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1955-06-27
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Sint Maarten (eiland, Antillen)
Kwalificaties beeldhouwer
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Onderwerpen figuurvoorstelling
Opleiding Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)
Biografische gegevens
Opleiding
Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)
1973 - 1980
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Amsterdam 1988
Sint Maarten (eiland, Antillen) 1990
Woont en werkt sinds 1990 gedurende vijftien jaar, meerdere maanden per jaar, op de Nederlandse Antillen, op Sint-Maarten
en Sint Eustatius en op Amsterdams Atelier. Living and working for 15 years( few months a year) at The Netherlands Antilles,
Sint Maarten, Sint Eustatius and at her studio in Amsterdam.
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'.
Esser, Vincent Pieter Semeyn
Grégoire, Paul
Laak, Harry op de
Pant, Theresia van der
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
Literatuur
nl.wikipedia.org/wiki/Saskia_Pfaeltzer
www.saskiapfaeltzer.nl (2012/2018)
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).
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