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Curriculum Vitae 
 

Zoran Szilárd Miroslav Kwak werd op 22 juni 1969 geboren te Vlaardingen. In juni 1990 

behaalde hij zijn diploma voor het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs aan het 

Mercurius College te Vlaardingen. In september van datzelfde jaar begon hij zijn studie 

Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit Leiden, die in augustus 1996 werd 

afgerond met een scriptie over het thema van de waarzegster bij Caravaggio en diens 

navolgers. Van januari 1997 tot en met december 2000 werkte hij als onderzoeker in 

opleiding (oio) in dienst van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

(NWO) bij de vakgroep Kunstgeschiedenis en Archeologie van de Universiteit Leiden. Zijn 

hoofdtaak was het onderzoek waarvan de resultaten hun beslag hebben gekregen in dit 

proefschrift. Van januari 2002 tot januari 2009 had Zoran Kwak een aanstelling als 

wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut te 

Florence. In opdracht van het NIKI deed hij onderzoek voor het Repertory of Dutch and 

Flemish Paintings in Italian Public Collections: Rome, Lazio and the Vatican. Van september 

2007 tot februari 2008 was hij vervangend docent bij de sectie Kunstgeschiedenis van de 

Universiteit van Amsterdam. Van januari 2009 tot heden is hij werkzaam als registrator en 

freelance kunsthistorisch adviseur. Tegenwoordig verzorgt hij als docent kunstgeschiedenis 

colleges over Nederlandse schilders in Rome voor het HOVO aan de Universiteit Leiden. 

 

 

 


