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Eduard Telcs
man / Hongaars
beeldhouwer, medailleur
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.
Telcs, Ede
Kwalificaties
beeldhouwer, medailleur
Nationaliteit/school
Hongaars
Geboren
Baja 1872-05-12
Overleden
Boedapest 1948-07-19
Deze persoon/entiteit in andere databases
1 treffer in RKDcollections
2 treffers in RKDimages als kunstenaar
2 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1872-05-12
Sterfplaats Boedapest
Plaats van werkzaamheid Nederland
Plaats van werkzaamheid Boedapest
Kwalificaties beeldhouwer
Kwalificaties medailleur
Materiaal/techniek terracotta
Materiaal/techniek marmer
Materiaal/techniek steensoorten (guideterm)
Materiaal/techniek brons
Product grafmonument
Product monument
Product borstbeeld (beeldhouwwerk)
Onderwerpen figuurvoorstelling
Onderwerpen portret
Opleiding Wenen: opleiding
Biografische gegevens
Werkzame periode
1900 - 1948
ca. 1900-1948
Opleiding
Wenen: opleiding
Allgemeine Bildhauerschule (http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_Telcs)
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Nederland 1920 - 1922
vanaf 1920; In 1920 vluchtte Telcs wegens het politieke klimaat en de gewelddadigheden in Hongarije naar Nederland.
Boedapest 1924 - 1948
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'.

Goor, Jacob Jan van
Zumbusch, Kaspar von
Leraar van
in dit veld worden namen van leerlingen vermeld. Het gaat hier om die leerlingen waarbij de leraar een relevante rol heeft gespeeld in diens
vorming, dus niet om alle academieleerlingen die iemand heeft gehad. Zie ook het veld 'Opleiding'.
Brinkgreve, Geurt
Kisfaludi-Strobl, Zsigmond
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.
figuurvoorstelling, portret
Materiaal/techniek
terracotta, marmer, steensoorten (guideterm), brons
Product
grafmonument, monument, borstbeeld (beeldhouwwerk)
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
2 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 32 (1938), p. 510 (as: Telcs, Ede (Eduard))
Vollmer 1953-1962 , vol. 4 (1958), p. 426 (as: Telcs, Ede)
(AKLONLINE(2021); ThB XXXII, 1938, 510; Vollmer IV, 1958, 426)
In beeld gebracht. Beeldhouwkunst uit de coll. van het Amsterdams Historisch Museum, Zwolle, 1995
J. Pol-Tyszkiewicz, 'Nederlandse pennigen door de Hongaarse kunstenaar Ede Telcs', De Beeldenaar 39 (2015), p. 5-9
Collectie Persdocumentatie (zie standplaats)
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/IB
PDO/Buitenlandse kunstenaars
Externe links
M. Brinkgreve, EDUARD TELCS IN HOLLAND, Elsevier, 1931 (pdf elsevier.x-cago.com) (accessed 2021)
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