86206

Isa van der Zee
vrouw / Nederlands
wandschilder, schilder, aquarellist, emailleur, graveur (prentmaker), glasgraveur
Kwalificaties
wandschilder, schilder, aquarellist, emailleur, graveur (prentmaker), glasgraveur
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Hilversum 1928-06-01
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
Echtgenote van kunstenaar George van der Wagt (1920-2007)
Deze persoon/entiteit in andere databases
25 treffers in RKDimages als kunstenaar
1 treffer in RKDlibrary als auteur
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1928-06-01
Plaats van werkzaamheid Artis (Amsterdam)
Plaats van werkzaamheid Amsterdam
Kwalificaties wandschilder
Kwalificaties schilder
Kwalificaties aquarellist
Kwalificaties emailleur
Kwalificaties graveur (prentmaker)
Kwalificaties glasgraveur
Onderwerpen portret
Onderwerpen diervoorstelling (genre)
Onderwerpen abstractie
Opleiding Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)
Auteur Zee, Isa van der
Biografische gegevens
Opleiding
Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)
1949-1955
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Artis (Amsterdam) 1947 - 1948
Isa van der Zee maakte in Artis veel tekeningen ten tijde van haar voorbereidende studie in de avondklas van de
Rijksakademie. In het jaar 1947 reisde zij dagelijks van Hilversum naar Amsterdam, waar ze van ongeveer 10 tot 16 uur in de
dierentuin verbleef om er te tekenen. Daarna ging zij per trein terug naar Hilversum om 's avonds nogmaals naar Amsterdam
te reizen voor de avondlessen. Omdat ze dagelijks naar de dierentuin kwam mocht ze haar tekenspullen stallen in het
Vogelhuis. Doordat ze vele oppassers leerde kennen mocht ze ook in de binnenverblijven werken.
Amsterdam 1969 - 2014
since 1969- 2014> ( http://isa-van-der-zee.exto.nl)
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'.
Brinks, Kuno
Koeman, Jac. J.
Röling, Gé
Wiegers, Jan
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.
portret, diervoorstelling (genre), abstractie
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
1 treffer in RKDlibrary als auteur
Scheen 1969-1970
www.isa-van-der-zee.exto.nl (2014)
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/1600 - MHK/Ned./Schilder- en tekenkunst
BD/RKD/1608 - MHK/Ned./Grafiek
BD/RKD/1640 - MHK/Ned./Kunstenaarsportretten
PDO/Nederlandse kunstenaars
Project
Artis-project
Externe links
http://www.isa-van-der-zee.exto.nl
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