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Jan Wieger van den Berg
man / Nederlands
fotograaf, graficus, schilder, videokunstenaar
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.
Berg, Jan Wieger Jozef van den
Kwalificaties
fotograaf, graficus, schilder, videokunstenaar
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Nijmegen 1962-02-05
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).
Grootendorst, Martijn
kunstenaarsduo sinds 1987
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1962-02-05
Plaats van werkzaamheid Nijmegen
Kwalificaties fotograaf
Kwalificaties graficus
Kwalificaties schilder
Kwalificaties videokunstenaar
Opleiding Academie voor Beeldende Kunsten (Arnhem)
Biografische gegevens
Opleiding
Academie voor Beeldende Kunsten (Arnhem)
1982-1987
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Nijmegen 2001
Literatuur
Jacobs 1993
Fonds BKVB
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
MHK/Ned./Audiovisueel
PDO/Nederlandse kunstenaars
zie MHK/Ned./Mediaruimte op: Grootendorst, M. (samenwerking J.W. van den Berg met M. Grootendorst)
Opmerkingen
Bron adres: Gelderse Culturele Raad (1992/09)
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