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Henny Radijs
vrouw / Nederlands
keramist, monumentaal kunstenaar, vervaardiger van mozaïek
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.
Radys, Henny
Radys, Janna Hendrika
Radijs, Janna Hendrika
Kwalificaties
keramist, monumentaal kunstenaar, vervaardiger van mozaïek
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Rotterdam 1915-03-23
Overleden
Amsterdam 1991-10-02
Scharten 1996
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).
Oderkerk, Olga
werkten samen 1953-1970
Deze persoon/entiteit in andere databases
3 treffers in RKDlibrary als onderwerp
2 treffers in RKDexcerpts als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1915-03-23
Sterfplaats Amsterdam
Plaats van werkzaamheid Rotterdam
Plaats van werkzaamheid Brielle
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Kwalificaties keramist
Kwalificaties monumentaal kunstenaar
Kwalificaties vervaardiger van mozaïek
Product ontwerp voor keramiek
Opleiding Academie voor Beeldende Kunsten (Rotterdam)
Lid van vereniging Federatie van Verenigingen van Beroeps Beeldende Kunstenaars (Amsterdam)
Lid van vereniging Rotterdamsche Kunstenaars-Sociëteit
Lid van vereniging Genootschap van Samenwerkende Ambachtskunstenaars
Biografische gegevens
Werkzame periode
1939 - 1982
ca. 1939-1982
Opleiding
Academie voor Beeldende Kunsten (Rotterdam)
1952-1946
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.

Rotterdam 1952 - 1946
Brielle 1964 - 1970
Amsterdam 1970 - 1982
vanaf 1970
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’
Andrée, Hein
Blanken, Gerrit de
1939: draailessen Andree
Invloed op
In dit veld worden de kunstenaars vermeld op wie de beschreven kunstenaar invloed heeft gehad zonder dat er sprake was van een
onderwijssituatie of van slaafse navolging.
Kolfschoten, Titia
Product
ontwerp voor keramiek
Lid van
Federatie van Verenigingen van Beroeps Beeldende Kunstenaars (Amsterdam)
Rotterdamsche Kunstenaars-Sociëteit
Genootschap van Samenwerkende Ambachtskunstenaars
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
3 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Scheen 1969-1970 , vol. 2, p. 210 (as: Radijs, Janna Hendrika ('Henny');*)
Scharten 1996 , p. 113
Meershoek 2009
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/Ned./Monumentale Kunst/Mozaïek
MHK/Ned./Vormgeving
PDO/Nederlandse kunstenaars
Samenwerking O. Oderkerk met H. Radijs, zie MHK/mk/mozaïek op: Oderkerk, O.
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