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1943 urodziła się w bawarskim mieście Landsberg am Lech, dorastała w Genewie i Darmstadt. 
1962–1967 studiowała w Kantonalnej Szkole Sztuki ECaL w Lozannie. 1972 tworzy pierwsze 
rzeźby z metalu i kamienia w połączeniu ze szkłem akrylowym: Binome (Dwumiany). 1976 
Vera röhm rozpoczyna pracę z połączeniami materiałów: Ergänzungen (uzupełnienia). Wiele 
jej prac konkursowych zostało zrealizowanych w przestrzeni publicznej. 1997 nagroda imie-
nia Wilhelma Lotha, 2003 nagroda imienia Johanna Heinricha Mercka. Dzieła Very röhm 
znajdują się w licznych kolekcjach i muzeach na całym świecie, regularnie bierze udział w 
wystawach w Niemczech i poza granicami kraju. Mieszka w Darmstadt i w Paryżu.

1943 in Landsberg/Lech geboren, aufgewachsen in Genf und Darmstadt. 1962–67
Studium an der ECaL, Lausanne. 1972 erste Skulpturen aus Metall und Stein in Verbindung 
mit Plexiglas, Binome. 1976 beginnt Vera röhm mit den Materialverbindungen, Ergänzungen. 
Mehrere realisierte Wettbewerbe im öffentlichen raum. 1997 Wilhelm-Loth-Preis, 2003 
Johann-Heinrich-Merck-Preis, Darmstadt. ihre arbeiten befinden sich in zahlreichen 
internationalen Sammlungen und Museen, regelmäßig vertreten in ausstellungen im in-und 
ausland. Lebt in Darmstadt und Paris.

Born in Landsberg/Lech in 1943, grew up in Geneva and Darmstadt. 1962–67 studies at the 
ECaL, Lausanne. 1972 begins first sculptural works with metal and stone in combination 
with Plexiglas, Binome. 1976 Vera röhm begins her combinations of material, Ergänzungen 
(integrations). Several realized winning designs for competitions for sculptures for public 
space. 1997 awarded the Wilhelm-Loth-Prize, 2003 Johann-Heinrich-Merck Prize, bestowed 
by the City of Darmstadt. Her work forms part of numerous international collections and 
museums. She is regularly represented in exhibitions both in Germany and abroad. Lives in 
Darmstadt and Paris.
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