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Henryk Stażewski
man / Pools
beeldhouwer, collagist, graficus, schilder, tekenaar
Kwalificaties
beeldhouwer, collagist, graficus, schilder, tekenaar
Nationaliteit/school
Pools
Geboren
Warschau 1894-01-09
Overleden
Warschau 1988-06-10/1988
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).
a.r.
Kobro, Katarzyna
Berlewi, Henri
Strzemiński, Władysław
samenwerking als een Groep: a.r.; Blok; Żarnower, Teresa nam ook deel in deze groep.
Deze persoon/entiteit in andere databases
1 treffer in RKDimages als kunstenaar
10 treffers in RKDlibrary als onderwerp
1 treffer in RKDlibrary als auteur
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1894-01-09
Sterfplaats Warschau
Plaats van werkzaamheid Paris
Plaats van werkzaamheid Warschau
Kwalificaties beeldhouwer
Kwalificaties collagist
Kwalificaties graficus
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Materiaal/techniek hout
Onderwerpen abstractie
Stroming constructivisme
Opleiding Akademia Sztuk Pięknych (Warschau)
Lid van vereniging Abstraction-Création
Auteur Stazewski, Henryk
Biografische gegevens
Werkzame periode
1923 - 1980
c. 1923-1980; much of his work was destroyed or lost during World War II (http://nl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sta%C5%BCewski,
mei 2011)
Opleiding
Akademia Sztuk Pięknych (Warschau)
1913-1919
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Parijs 1925

He travelled to Paris regularly, where he was in contact with Piet Mondrian and Michel Seuphor
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sta%C5%BCewski, mei 2011)
Warschau
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.
abstractie
Materiaal/techniek
hout
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.
constructivisme
Lid van
became a member of the first Polish avant-garde moment in 1917, initially known as the Polish Expressionists, renamed
'Formists' in 1919 (http://nl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sta%C5%BCewski, mei 2011)
vanaf 1929 Cercle en Carre
Abstraction-Création
vanaf 1931
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
10 treffers in RKDlibrary als onderwerp
1 treffer in RKDlibrary als auteur
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 31, p. 501
Vollmer 1953-1962 , vol. 4 (1958), p. 346
Saur 1992- , AKLONLINE (juni 2013)
Noyce 1995 , p. 170-173
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sta%C5%BCewski (mei 2011)
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/1030 - BUI/Beeldhouwkunst/Midden-Europese landen behalve Rusland
BD/RKD/0952 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Midden-Europese landen behalve Rusland
PDO/Buitenlandse kunstenaars
Externe links
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sta%C5%BCewski
Permalink
https://rkd.nl/explore/artists/74768
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