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Deze persoon/entiteit in andere databases
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Onderwerpen interieurs
Opleiding Hogeschool voor de Kunsten (Utrecht)
Opleiding Academie Minerva (Groningen)
Auteur Wallert, Arie
Biografische gegevens
Opleiding
Hogeschool voor de Kunsten (Utrecht)
1968 -1973
Academie Minerva (Groningen)
1975-1979
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Groningen (stad) 1987
as an artist
Los Angeles (Californië) 1991 - 1996
scientific researcher for the Getty Conservation Institute, J. Paul Getty Museum
Amsterdam 1996-09 - 2015
curator, conservator and senior scientist at the Rijksmuseum
Amsterdam 2012-01 - 2015
professor Technical Art History, University of 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'.
Rooy, Gerard van (1938-2006)
1968-1973 Academy Utrecht
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.
interieurs

Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
15 treffers in RKDlibrary als auteur
Jacobs 1993 (as: Wallert, A.)
Jacobs 2000
www.rijksmuseum.nl/nl/organisatie/organogram-en-medewerkers/afdeling-conservering-en-restauratie/arie-wallert (2016)
https://nl.linkedin.com/in/arie-wallert-a533b516
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/Dia's
BD/RKD/1600 - MHK/Ned./Schilder- en tekenkunst
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