אינדקס

מספרי העמודים בכתב נטוי מציינים תמונה
אבן 217
אברט ואן דר ניר ,הנהר בחורף 55
אגלינג ויקינג ,סימפוניה אלכסונית 254
אגם יעקב ,בקצב מתגבר 210
אדריכלות 157
אדריכלות חופשית 288
אהורא מאזדא 17
אהורה מאזדה ,סמל זורואסטרי 17
אוגוסטינוס הקדוש 176
אוד יי"פ ,בית חרושת 261
אוד יי"פ ,קפה דה אוני 263
אוד יי"פ ,שיכון בהולנד 269
אוורקאמפ הנדריק ,מחליקי קרח 55
אוטו פריי וגונטר בניש ,איצטדיון 169
אוטומאטיזם 256
אוטופיה 79
אוטריו מוריס 124
אוטרפה 154
אויר 170
אולבריך יוזף ,גלריה 236
אולבריך יוזף ,מגדל החתונה 236
אולבריך יוזף ,ססאציון 235
אונאמונו מיגואל 111,7
אונומאטופיאה 144
אוסטאדה אדריאן ואן 55
אופטימיזם 120
אופנהיים מרט ,אובייקט 163
אוצ'לו פאולו ,הקרב בסן רמו 32
אוצר אטראוס ,גבעת פאנאגיצה 201
אוצר קפריסין ,צלחות כסף 24
אור 177
אור ,נהריים תכנית 74
אוראזי מנואל ,לואה פולר 234
אוראנוס 111
אוראניה 154
אורוסקו חוזה קלמנטה ,הצויליזציה האמריקאית 58
אוריה אלבר 230
אורפיזם 246
אחרימאן 17
אחשוורוש 18
איבסן הנריק 109
איגלו 200
אידיאל 79
אידיאליזם 12
איוני ,סגנון )רישום( 213
איוני ,סגנון )רישום( 213
איזון חברתי 88
איי הפסחא ,פסלי דמויות מאבן 149
אייזנשטיין סרגי 232
אייפל גוסטאב ,מגדל 203
אילוזיוניזם 132
אימחותפ 49
אינטואיציה 135
אינטואיציה מלומדה 136
אינשטיין אלברט )מבוא (3
איסוזאקי אראטה ,סכמה לעיר המודרנית 211
איצטדיון אולימפיה ,יוון 195
איקונוקלאזם 24
איקרוס 53
אישרווד כריסטופר 13
אל גרקו ,לאוקון 194
אל גרקו ,נוף של טולדו 37
אלברטי ל"ב החזית המערבית ס' מריה נובלה 35
אלברס ג'וזף ,טרנספורמציה 185
אלברס ג'וזף ,צבעי ביניים 185
אלהמברה ,אולם אבנסראייס ,גרנדה 218
אלהמברה ,חצר האריות גרנדה 197
אלטמן נתן ,הדיבוק )תפאורה( 232
אליוט ט"ס 292
אלכסנדר בקרב איסוס )תקריב( 129

אלכסנדר בקרב איסוס 16
אלכסנדריה ,בעת העתיקה )תכנית( 83
אמן עצמאי 51
אמנות 154
אמנות ארץ ישראל 298
אמנות ודמוקרטיה 62
אמנות וסביבה 53
אמנות זמן וחברה 56
אמנות חילונית 17
אמנות מונומנטלית 61
אמנות מופשטת 59
אמנות קרה 133
א-מנזיה 113
אמפטיה 71
אנאמורפוסיס 130
אנגקור 219
אנגר דומיניק ,מרחץ טורקי 126
אנדל אוגוסט ,צלמנייה )אלוירה( מינכן 234
אנדרה אמיל ,בית מגורים נאנסי 236
אנדריוס ג'ון 190
אנוין רימונד ,פרקר ריצ'ארד ,לצ'וורת 83
אנטאגוניסט 67
אנטאסיס 129
אנטואנט מארי 198
אנטיוכיה ,מבט אוירי 80
אנטרופומורפיה 108
אנטרופוסופיה 248
אנסור ג'ימס ,אינטריגות 189
אנסור ג'ימס ,דיוקן עצמי עם מסכות 227
אספלונד גונאר ,ספרייה בסטוקהולם 282
אסקלפיוס 158
אסתטיקה 139
אפאדאנה 18
אפולו 117
אפולודורוס 50
אפיקורוס 14
אפיקורס 14
אפלטון 7
אפלטון ,גופים גיאומטרים 199
אפלס 111
אפרודיזיאס 214
אקו אומברטו 288
אקמאיזם 232,250
אקסיסטנסיאליזם 109
אקרופוליס אתונה )שרטוט( 195
אקרופוליס ,אתונה 158
אר דקו 276
אר נובו 233
אראטו 154
אראקדה 137
ארגונומטריה 193
ארדון )ברונשטיין( מרדכי ,הרי יהודה 64
אריאדנה 14
ארכיפנקו אלכסנדר 10
ארכיפנקו אלכסנדר ,אישה יושבת 11
ארנסט מקס ,עטיפת החלוק של הכלה 279
ארנסט מקס ,פיל סלבס 257
ארפ ז'אן ,ביצה 255
ארפ ז'אן ,סידור עפ"י חוקי המקריות 279
ארץ ישראל אמן חברה 64
ארציות 175
ארצ'ימבולדו גיזפה ,ורטומנוס 138
ארקטאום מקדש) ,עיטור( 152
ארקטאום מקדש) ,רישום חזית מערבית( 196
אשליה 70
אשר קורנליוס ,מדרגות 132
אתונה ,תכנית המרכז כולל החומה 78
אתנה 119
באגאטל 82
באומגארטן גוטליב 139
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באיו )26 (Bayeaux
באיו ,שטיח 26
באככוס 189
באל הוגו 254
באל הוגו ,קפה וולטר )צילום( 254
באל הוגו ,שיר פונטי 254
באלאנשין ג'ורג' 285
באלה ג'אקומו ,דינמיקה של כלב ברצועה 244
באלה ג'אקומו ,מהירות המכונית 245
באמברג ,קתדראלה פסל אקהארד ואוטה 28
באמברג ,קתדראלה פסל הפרש 29
באסאנו ג'אקופו ,ההקרבה של נוח 37
באפטיסטריום -בית הטבילה ,פירנצה 202
באקונין מיכאיל 231
באראגן לואיס ,בית אגרסטרום 210
בארוק 38
בארוק מאוחר 43
בארוק מאוחר ,כנסיית עולי הרגל 121
בארי ופוגין ,הפרלמנט בלונדון 68
בבל ,חותמת גליל 108
בגדד ,אל מנסור עיר מעגלית )תכנית( 80
בהרנס פיטר ,ביתו בדראמשטאט 234
בוגרו אדולף וויליאם ,סאטיר ונימפה 65
בוגרשוב חיים 111
בודו אנאטול ,ס' ז'אן מונמארטר 166
בודואין יוג'ין ,לודז מרסל ,שיכון 271
בודואין יוג'ין ,שכונה בשטרסבורג ,צרפת 102
בודלר שארל 264 ,225
בוטיצ'לי סאנדרו ,לידת וונוס 32
בוטיצ'לי סאנדרו ,פרימוורה 192
בולה אטיין לואי ,סנוטפ לניוטון 282
בולה אטיין לואי ,ספרייה 280
בולז פייר 137
בומבואה קאמיל ,ציור 72
בונאר פייר ,עירום כנגד האור 126
בונאר פייר ,עירום לפני המראה 187
בוס אברהם )פרספקטיבה( 130
בופראן גבריאל ,סלון הנסיכה 44
בוצ'וני אומברטו ,האיש ההולך ברוח 245
בורבודור 219
בורבודור ,אינדונזיה 219
בורומיני פ' ,ס’ קארלו אלה קוואטרו פונטנה 40
בורומיני פראנצ'סקו ,ס’ איבו 194
בוש הירונימוס ,אדם וחווה 8
בושה פראנסואה ,אודליסק 126
בזבזנות 149
ביואובה ב' ו-דויקר י' ,הצעה לתחרות 269
ביזאנטיון ,דויד כותב את מזמור תהילים 26
ביזאנטיון ,חזון יחזקאל 26
ביזאנטיון ,טריפטיך הרבאוויל 25
ביזאנטיון ,מגילתו של יהושוע 26
ביזאנטיון ,מדונה ניקופיה 205
ביזאנטיון ,עלייתו של לאזארוס וכניסתו לירושלים 26
ביזאנטיון ,תהילים של באזיל ה ,-2שש סצנות 30
ביזאנטיון ,תיבת וורלי 26
ביזאנטיון ,תפילתו של ישעיהו 25
ביזאנטיון,הבתולה והילד 25
ביזור עיר 99
ביט 286
בייקון פראנסיס ,שור 123
ביל מקס ,קשר אינסופי 133
ביצה 215
ביצועיזם 288
ביקורת חברתית 47
ביקורת עצמית 67
בירדזלי אוברי ,איזולדה 233
בישאפור ,תכנית סאריסטאן 22
בלז פאסקאל ,דיוקן )מבוא (2
בלייק וויליאם ,ימים קדומים הנבואה 4

בלייק וויליאם ,סר איזיק ניוטון 146
בלק מאונטן ,מכללה 285
בניה לגובה 86
בנייה לגובה 105
בנין רב תכליתי 94
בצלאל 49
בר אלפרד 275
בר אלפרד 69
בראמאנטה דונאטו ,טמפייטו ס' פייטרו )רישום( 35
בראמאנטה דונאטו ,טמפייטו ס' פייטרו 128
בראמאנטה דונאטו ,ס’ סאטירו מילאנו )רישום( 38
בראמאנטה דונאטו ,ס’ סאטירו מילאנו 35
בראק ג'ורג' ,בית ב-אסטאק 242
בראק ג'ורג' ,כינור 243
בראק ג'ורג' ,כינור וכוס 243
בראק ג'ורג' ,מצית ועיתון 242
ברגה גיזפה ,וילה רואיג'י איטליה 236
ברגסון אנרי 205 ,136
ברוטאליזם 166
ברויגל יאן )דה וולור( ,גן עדן 53
ברויגל פיטר ,איכרים בשלג 53
ברויגל פיטר ,מגדל בבל 53
ברויגל פיטר ,משחקי ילדים 37
ברויגל פיטר ,נפילתו של איקרוס 54
ברוייר מרסל ,כיסא וסילי 277
ברוייר מרסל ,מטה האונסקו )מודל( 60
ברונזינו אגנולו ,וונוס וקופידון 194
ברונלסקי פליפו ,הדואומו פרנצה 192
ברטון אנדרה 278
בריאת העולם 5
ברלין יוסף ,בית פודלישבסקי ת"א 64
ברלין ,צייר קערה לעירבוב יין ומים 49
ברלינגרי ב' ,לוח מזבח ס’ פראנסיס 30
ברנאר אמיל ,אישה ברטונית על הקיר 229
ברניני ג' ,סקאלה רג'ייה )תכנית וחתך( 39
ברניני גאנלורנצו ,אפריון בס’ פטר )סליל( 214
ברניני גאנלורנצו ,האקסטזה של ס’ טרזה 133
ברניני גאנלורנצו ,הצעה ללובר 81
ברניני גאנלורנצו ,כיכר ס' פטר )צילום אויר( 195
ברניני גאנלורנצו ,כיכר ס’ פטר 39
ברנסון ברנארד 70
גאודי אנטוניו ,קאזה באטיו ברצלונה 237
גאון 63
גאיה 111
גאלה אמיל ,מנורה קורולה 233
גאלה פלאסידה 24
ג'אמבולוניה ,מרקורי 208
ג'אקומטי אלברטו ,האיש ההולך 167
גארדי פראנציסקו ,כנסית ס’ ג'ורג'יו מג'ורה 186
גארניה טוני ,עיר תעשייתית 85
ג'בל טפה 61
גבעה 218
גברקיאן גבריאל 273
גדיון זיגפריד 275
גדס ,פטריק גבולות תכנית בתל אביב 84
גדס ,פטריק דיוקן )צילום( 84
גהרי פראנק ,מוזיאון גוגנהיים 76
גהרי פראנק ,סקיצה למוזיאון ויטרה 119
גואריני גווארינו ,בזיליקה סופרגה )שרטוט( 193
גואריני גווארינו ,כנסיית שרוד הקדוש 40
גואריני גווארינו ,מריה ליסבון )רישום סליל( 215
גובקלי טפה 153
גוגן פאול 4
גוגן פאול ,דיוקן עצמי 225
גוגן פאול ,יעקב נאבק במלאך 227
גוגן פאול ,מתי את מתכוונת להתחתן? 225
גודוביץ ישראל ,בית ספר שדה חצבה 204
ג'והנסן ג'ון ,הצעה לשגרירות ארה"ב בדבלין 60
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גוואריני גוארינו ,עמוד סליל )שרטוט של ויטונה( 215
ג'וטו ,ישו נכנס לירושלים 147
ג'וטו ,נשיקת יהודה 31
גויה פראנציסקו ,ה -3במאי 48 1808
גויה פראנציסקו ,צעירה עם בעל כרס 47
ג'וליו רומנו ,מאנטובה )סליל( 215
ג'וליו רומנו ,חצר פאלאצו דל תה 35
ג'ונסון פיליפ 275
גונשרובה נטליה ,קומפוזיציה 249
גופני 175
ג'ורג'ונה ,ונוס ישנה 34
ג'ורדאן פרנס ,כולבו "סאמאריטאן" 236
גותיקה 191
גז 170
גיאומטריה טבעית 203
גיזילברטוס ,ס’ לזאר )תבליט( 24
גיי קונסטנטין ,ליטוגרפיה 264
גיל ארוינג ,לוס אנג'לס 265
גימאר הקטור ,בית מגורים פאריז 235
גימאר הקטור ,תחנת מטרו 235
גינזבורג אלן 286
גירלאנדאיו ,איש זקן ונכדו 32
גיתה יוהאן וולפגאנג 63 ,68
גלגל צבעים 182
גלייז אלבר ,ציור 246
גלייזר מילטון ,בוב דילן )כרזה( 238
גלילאו גאלילאי )מבוא (3
גלעד 152
גמיש 168
גן עדן 5
ג'נטילה דה פאבריאנו ,הערצת המאגי 33
גראהאם מארתה 285
גרואן ויקטור 100
גרובר פראנסיס ,איש יושב 167
ג'רום ז'אן לאון ,ציור 65
גרוס גיאורג ,היופי שאני מהלל 255
גרוס גיאורג ,ציור 48
גרופיוס וולטר ואדולף מאייר ,ביח"ר פאגוס 264
גרופיוס וולטר (T.A.C),שגרירות ארה"ב באתונה 60
גריי איילין ,מראת לויין 277
גריי איילין ,שולחן 277
גרייבס מייקל ,קומקום 133
גרין )האחים( צ'ארלס והנרי ,בית בלאקר 237
גריפין וולטר ,תכנית עיר קאנברה 82
גריפין וולטר ,ניומן קולג' 204
גרנדמא מוזס ,אני אשלח את המכתב 72
גשטאלט )מבוא 67 ,(2
גשמי 175
גשמיות 175
דאדא ,פתיחה של יריד בינלאומי ראשון )צילום( 255
דאדאיזם 254
דאידאלוס 209
דאלי סלבדור ,הפיתוי של ס' אנתוני 278
דאנאוס 160
דארוין צ'ארלס )מבוא (3
דגה אדגר ,ליטוגרפיה 126
דגה אדגר ,נשים מגהצות 48
דגה אדגר ,שותה האבסינט 48
דה לה טור ג'ורג' ,יוסף הנגר 41
דה לה טור ג'ורג ,ציור 179
דה סטיל 261
דה -סטיל ,תערוכה בפאריז 261 1923
דה פומפדור 43
דה צ'ריקו ג'ורג'יו ,שיר האהבה 279
דה קונינג ,אישה 279
דה קלרק מיכאל ועוד ,אמסטרדם דרום 270
דה קלרק ,הצעה לחזית )תחרות( 237
דובופה ז'אן" ,פרה" 167

דודוק וילם ,בית עיריית הילוורסום 263
דויד ,ז'אק לואי ההוצאה להורג 47
דויד ,ז'אק לואי מות מארה 47
דויד ,ז'אק לואי מות סוקרטס 50
דויד ,ז'אק לואי שבועת ההורטים 46
דויקר י' וביובה ב' ,הצעה לתחרות 269
דולומן בעלא צפאת ישראל 153
דולומן בשמיר ישראל 153
דולמן 153
דולמן ,אנגליה 158
דומייה אונורה ,מחלקה שלישית 47
דומיניקו ונציאנו ,סנטה לוסיה 32
דונאטלו דונאטו ,מרים המגדלנית 33
דוסברג ת' ואן ואיסטרן ק .בית לאמן 263
דוסברג ת' ואן ואיסטרן ק .בית פרטי -צילום 261
דוסברג ת' ואן ואיסטרן ק .בית פרטי -שרטוט 262
דוסברג ת' ואן" ,פרה" 259
דוסברג ת' ואן ,קומפוזיציה 259
דוסברג תיאו ואן ,קפה אובט 263
דופי ראול 14 ,ביולי 241
דורה גוסטאב ,בריאת האור 4
דורה גוסטאב ,גירוש אדם וחווה מגן עדן 9
דורה גוסטאב ,משפט שלמה 118
דורה גוסטאב ,רכבת עילית בלונדון 51
דורה גוסטאב.דנטה טובע בנהר לתה 113
דושאם ויון רימונד ,סוס 248
דושאם ומאן ריי משחקים שח )צילום( 257
דושאם מרסל ,מתקן לייבוש בקבוקים 163
דושאם מרסל258 L.H.O.O.Q ,
דושאם מרסל ,גלגל אופנים 258
דושאם מרסל ,הכלה 247
דושאם מרסל ,מזרקה 257
דושאם מרסל ,ערום יורד במדרגות 244
דיואן 19
דיוויזיוניזם 240 ,123
דיוניסוס 189
דירה 103
דלאקרואה יוג'ין ,החרות מובילה את העם 48
דלאקרואה יוג'ין ,יעקב נאבק עם המלאך 228
דלאקרואה יוג'ין ,צייד אריה 124
דלוניי רוברט ,חלון פתוח סימולטאני 246
דלוניי רוברט ,מחווה לבלריוז 246
דמיון 131
דמיון קר 132
דמשק ,מסגד גדול וחצר 25
דעת 6
דקארט רנה 113
דקארט ,רנה .דיוקן )תבליט( 113
דקומנום 79
דריווש )דריוס ה 17 (-1
דריווש )דריוס( ,מערת קבר 20
דריוש 18
דריפוס הנרי ,עיצוב קטר 161
דרן אנדרה ,גשר בלאקפריאר 240
דרן אנדרה ,הדרך המתעקלת 57
דרן אנדרה ,משפחת האמן 57
דרסר כריסטופר ,קנקן תה 237
ד'שאוואן פובי ,הדייג העני 227
האגיה סופיה ,חתך ותכנית 190
האגיה סופיה ,פנים 179
האגיה סופיה ,צילום אווירי 191
האדריאנוס קיסר) ,רישום( מואוזולאום 219
האהל 101
האווארד אבנעזר ,דיאגרמה )פרט( 83
האווארד אבנעזר ,דיאגרמה 83
האני 108
האנס שרון ,לב העיר )רישום( 204
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הארינג הוגו ,רפת 216
הגיון 114
הגל פרדריך 65
הדחויים 51
הוזר וילמוס ,עיצוב כריכה 261
הוך האנה ,קולאג' 255
הוך האנה ,קולאג' 256
הולביין האנס ,הנרי השמיני )מונוכרום( 182
הולביין האנס ,שגרירים 130
הולך רגל 91
הולסאנבק ריכארד ,כרזה 255
הופמן יוזף ,וילה סטוקלט 272
הופר אדוארד ,ציור 62
הוקגיסט ,כנסיה פרוטסטנטית 53
הוקוסאי קאצושיקה ,הגל הגדול 170
הוקני דיויד ,גן ראוול 48
הורטה ויקטור ,בית תאסל 235
הורטה ויקטור ,חדר אוכל בביתו 235
היפודאמוס 79
היצ'קוק הנרי-ראסל 275
הליוס 178
המנודים 51
הנינגז אמי 254
הנינגז אמי ,קפה וולטר )צילום( 254
הנרי קנדל 34
הסיודוס 154
הפרש הכחול 241
הצ'ילאר 77
הקר צבי ,בית מועלם ר"ג 204
הקר צבי ,נוימן אלפרד ,שרון אלדר ,בית דובינר 204
הקר צבי ,נוימן אלפרד ,שרון אלדר ,עירית בת -ים 204
הראקליטוס 'האפל' 108
הרדואן מאנסאר עם לה ברן ,אולם המראות וורסאי 179
הרודיון ,ישראל 218
הרון רון וורן צ'ארק ,ארכיגרם 210
הרצן אלכסנדר 231
ואכטנגוב יבגיני ,סיצנה מתוך הדיבוק 232
ואן אלן ויליאם 276
ואן גוך ,דיוקן עצמי 225
ואן מיגרן ,ציור 70
ואנטוגרלו ג'ורג' ,פסל של יחסי נפח 262
ואסארי ג'ורג'יו ,דיוקן 156
ואסארלי ויקטור ,וגה נור 206
ואסארלי ויקטור ,קומפוזיציה 206
וואגנר אוטו ,בית דירות וינה 235
וואגנר אוטו ,הצעה לגלריה 235
וואגנר אוטו ,תחנת רכבת קארלפלאץ 235
וואובאן סבסטיאן 81
וואט ג'יימס ,מנוע קיטור )צילום מודל( 51
וואטו אנטואן ,ליצן 205
וואכטנגוב יבגני 231
וואקסמן קונארד ,דגם שלד מתקפל 210
ווב פיליפ ,בית מוריס )הבית האדום( 199
וויארד אדוארד ,במיטה 187
וויזי צ'רלס ,חדר מגורים בביתו 238
וויזי צ'רלס ,טפט 233
וויסלר ג'יימס ,פורצלן )השפעה סינית( 234
וולדה וילם ,ספינה טובעת 55
וולז אלפרד ,אופטימיסט כחול 132
וולטר 45
וולפול הוראס )מבוא (1
וולפול הוראס ,גבעת סטרוברי )מבוא (1
וונוס מ-וילנדורף 196
ווסטון אדוארד 125
ויטונה ברנרדו ,עפ"י גוארינו גוואריני )רישום סליל( 215
ויטרוביוס )האדם הויטרובי( 9
וילאר ד'הונאקור ,דף מאלבום רישומים 27
וילסון ה' קופקוט ג' ,מרכז עיר קאמברנוט 95

ויניולה ג'אקומו ,כריכת הספר 36
ויניון א' פייר ,כנסיית המדלן 45
וירקלה טאפיו ,אגרטל 238
ולאמן מוריס ,בתים בחורף 57
ולאמן מוריס ,המסעדה 57
ולדה הנרי ואן דר ,טרופון )כרזה( 233
ולדה הנרי ואן דר ,עיצוב אופנה 233
ולסקז דייגו ,בכחוס 138
ולסקז דייגו ,גני וילה מדיצ'י 52
ולסקז דייגו ,לאס מנינאס 41
ונדינגן 263
ונטורי רוברט ,אוברלין קולג' 223
וסנין אלכסנדר ,בניין פרבדה 253
וסנין אלכסנדר ,דגם לתפאורה 252
ורונזה פאולו ,וילה בארבארו 38
ורלן פאול 226 ,47
ורמיר יאן ,מראה של דלפט 54
ותיקאן ,מדרגת ספיראלה 40
ז'אק קאלו ,עץ התלייה 46
זארטוסטרה 178 ,27
זוקופאני ,כנסייה סרביה )ציור קיר( 31
זוקופאני ,כנסייה סרביה 'שני השליחים' 31
זורבאראן פרנציסקו דה ,ס' סרפיון 42
זיו גדעון ,פרלשטיין י' ,לוי מ' ,מגדל שלום 86
זיוף 70
זיכרון 110
זכר ונקבה 12
זמן וסגנון 87
חברה 14
חדיד זהה ,תחנת כיבוי אש )הדמיה( 130
חום 183
חומה 78
חומה סינית )צילום( 150
חומר 162
חומר ורוח 175
חומר ורוח 7
חומריות 175
חומרנות 175
חוש הומור 138
חוש הזמן 137
חוש היושר 136
חוש הצדק 136
חוש הקצב 136
חוש השישי 135
חושים 121
חושים פנימיים 135
חושך 177
חושניות 124
חזית 104
חיסור 181
חיקוי 70
חירם מלך צור 49
חישובים 107
חכמה 118
חלוקת העיר 94 Zoning
חלל 9
חניה 106
טאג' מאהל )צילום( 169
טאובר סופי ,צורות אלמנטריות 255
טאוט ברונו ,אדריכלות אלפינית )רישום( 204
טאוט ברונו ,ביתן הזכוכית 203
טאטלין ולאדימיר ,גלשן רוח 209
טאטלין ולאדימיר' ,המגדל' 252
טאטלין ולאדימיר ,פסל על פינה 252
טאירוב )אלכסנדר קורנבליט( 232
טאנגה קנזו ,מרכז עיתונות ותקשורת 167
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טאנגי איב ,חוסר ראות אינסופי 279
טאשיזם 132
טבע שני 136
טבצ'ניק י"צ )תבורי( ,רח' לילנבלום 65
טוביזם 245
טולוז לוטרק אנרי ,מולאן רוז' 234
טולסטוי לב ניקולאי 231
טופוגרפיה 103
טורסו בלוודר 168
טיג וולטר ,מצלמת בייבי בראוני 161
טימגאד ,צילום אווירי 79
טינגלי ז'אן ,רישום 210
טינטורטו ג'אקופו ,הסעודה האחרונה 40
טיפאני לואי ק' ,אגרטל 233
טיפאני לואי ק' ,אגרטלים 233
טיפי )אוהל אינדיאני( 200
טיציאן ,ונוס מאורבינו 34
טכנולוגיה 85
טכנוקרטייה ,שכונה בניו יורק 86
טלסטריון 19
טעם 135
טראגדיה 126
טרה 112
טריאנוס קיסר ,השוק של רומא 94
טריאנוס קיסר ,עמוד 21
טרירמה ,ספינה יוונית עתיקה 149
טרנר וויליאם ,גשם קיטור ותאוצה 134
טרנר וויליאם ,השריפה של הפרלמנט 179
טרנר וויליאם ,ספינה טובעת 134
טרפיסכורה 154
יבלנסקי אלכסיי ,אישה עם פרחים 241
יד אבשלום ,ירושלים 158
יוון 20
יוון ,חיוך ארכאי ,המלאך של הבשורה 111
יוון ,חיוך ארכאי ,ראש פרש 111
יוון ,אישה בשוק 21
יוון ,אצטדיון אולימפיה 195
יוון ,ארוס עם קשת 24
יוון ,דמות הלוחם 207
יוון ,המתאגרף 21
יוון ,הרכב מדלפי 66
יוון ,הרמודיוס ואריסטוגיון הורגי העריצים 16
יוון ,טלסטריון ,שחזור והאתר ב-פראינה 20
יוון ,טרירמה ספינה עתיקה 149
יוון ,ילד מוציא קוץ מרגלו 21
יוון ,ליסיפוס ,מגרד השמן 176
יוון ,מנמוזינה ,פריז דרומי אלטר של זאוס 111
יוון ,מתאבקים 21
יוון ,פאן ברבריני 125
יוון ,פוליקליטוס ,נושא החנית 66
יום דיויד 113
יום דיויד ,דיוקן 113
יונג קרל 212 ,201 ,111
יוניקורן 131
יורט )אוהל( 200
ימי הביניים 24
ינקו מרסל ,תפילה ,אור ערב 256
יסודות 8
יפו העתיקה 81
ירושלים ,העיר העתיקה קארדו ודקומנום 79
כאלכוליתי ,גלוסקמאות 157
כורש 17
כורש ,מצבת קבר 17
כיכר ב-סאן ג'אמינינו 98
כיכר ב-סיינה 98
כיכר דיזינגוף ,תל אביב 99

כיכר המדינה ,תל אביב 99
כיכר ס' מרקו ,וונציה 98
כיכר ס' פטר ,וותיקאן 98
כיכר פופולו ,רומא 98
כיכר קמפידוליו ,רומא 98
כיפה ,חמשת המרכיבים 190
כיפת הסלע 193
כנסיית ס' דני ,חלון הורד 179
כנסיית ס' ויטאלה ,ראוונה )תכנית( 202
כנסיית ס' לורנצו) ,מאה  (4מילאנו )פנים( 202
כנסיית ס' מארק ,ונציה 67
כנסיית ס' מריה דל פיורה )שרטוט( 127
כנסיית ס' פטר )שרטוט חתך( 192
כסית 101
כריזמה 63
לאבדן פייר 68
לאבואזיה אנטואן-לורן 181
לאוטראמונט ,רוזן 278
לאליק רנה ,ח' אוכל 276
לאליק רנה ,סיכה 233
לאנג פריץ' ,מטרופוליס' 268
לאריונוב מיכאל ,דיוקן של טאטלין 249
לאריונוב מיכאל ,האדום השולט 249
לב העיר 92
לבן אפור שחו 181
לג'ה פרנאן ,העיר 184
לג'ה פרנאן ,מודל עירו רוקד בסדנה 248
לדו קלוד ניקולא  ,רישום 282
לה נוטר אנדרה ,מבוך 198
לה נוטר ,מבט על פארק וורסאי 198
לה נוטר ,רישום פרספקטיבי 81
לה נן )האחים( ,משפחת איכרים 41
לה קורבוזייה ,אולם העמודים שנדיגר 137
לה קורבוזייה ,וילה ג'אול 167
לה קורבוזייה ,וילה סבוי 277
לה קורבוזייה ,מעונות הביתן השוויצרי 166
לה קורבוזייה ,עיר ל -3מיליון פאריז 85
לה קורבוזייה ,תכנית העיר שנדיגאר 93
לואי ה45 -14
לואי ה45 -15
לואי ה45 -16
לואיי ריימונד ,מכונת פוליש )רישום( 161
לואיי ריימונד ,שואב אבק )רישום( 161
לואיס קארול 226
לובר,מוזיאון 45
לוטו לורנצו ,וונוס וקופידון 34
לונגהנה באלדאסארה ,סנטה מריה דלה סאלוטה 40
לוקהארט ואסילי ,רישום 204
לורן ,קלוד ,נוף 41
לורנצטי אמברוג'יו ,חווה אוחזת במגילה ,ס’ גלגאנו 29
לורנצטי אמברוג'יו ,הממשל הטוב 29
לורנצטי אמברוג'יו ,הממשל הטוב 29
לורנצטי פייטרו ,הסעודה האחרונה ,אסיסי 30
ליאונרדו דה וינצ'י ,ארבעה דמויות גרוטסקיות 33
ליאונרדו דה וינצ'י ,האיש הויטרובי 192
ליאונרדו דה וינצ'י ,כנסייה )רישום( 203
ליבסקינד דניאל ,הצעה לתוספת מוזיאון 76
ליבסקינד דניאל ,סקיצה 119
לימבורג )האחים( ,פברואר ,ספר השעות 31
ליסיפוס ,מגרד השמן 176
ליסיקראטוס ,אנדרטה 62
ליסצקי אל ,דוכן נאומים 253
ליסצקי אל ,חלל פרואון 253
ליסצקי אל ,טאטלין עובד על ה'מגדל' 252
ליסצקי אל' ,על שני מרובעים' 261
ליסצקי אל ,קומפוזיציה 261
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ליסצקי אל ,קומפוזיציה עם ריבועים 48
לצ'וורת ,אנוין ר' ,פרקר ר' 83
לתה 113
מאדרוול רוברט ,אלגיה לרפובליקה הספרדית 48
מאדרוול רוברט ,אני אוהב אותך 285
מאדרוול רוברט ,יוליסס טייט 285
מאדרוול רוברט ,מלרמה 285
מאדרוול רוברט ,ציור 285
מאדרוול רוברט ,קומפוזיציה 285
מאדרנה קארלו ,חזית כנסיית ס’ פטר 38
מאוזולאום לינקולן ,וושינגטון 159
מאוזולאום לנין 159
מאוזולאום בהאליקרנאסוס 159
מאוזולאום תיאודוריק ,ראוונה 159
מאטיס אנרי ,החלון הפתוח 187
מאטיס אנרי ,הקו הירוק 240
מאטיס אנרי ,סדרת ג'אז 56
מאטיס אנרי ,קפלה של רוסארי 56
מאיול ארסטיד ,ים תיכוני 61
מאיירהולד ווזוולוד 232
מאלה סטיבנס רובר ,בית הרוזן נואי 272
מאלה סטיבנס ,בית קארוא 273
מאלה סטיבנס ,בית דרייפוס 273
מאלה סטיבנס ,בית לפוארה 273
מאלה סטיבנס ,ביתן לשומר נואי 273
מאלה סטיבנס ,ביתן לתערוכה 273
מאלה סטיבנס ,הצעה לביתן תיירות 273
מאלה סטיבנס ,ל' קורבוזייה ,פישר )בית מגורים ( 273
מאלה סטיבנס ,מועדון תעופה 273
מאן ריי ,מוקסם 257
מאן ריי ,מטרונום 209
מאנה אדוארד )מבוא (4
מאנה אדוארד,אמיל זולה )דיוקן( 13
מאנטנה אנדראה ,תקרת קאמרה דלג'י ספוסי 35
מאנייאסקו אלסנדרו ,פאלאצו בלאנקו 52
מאנייריזם 193
מאנילה ,תכנית העיר פיליפינים 82
מאסאצ'ו תומאסו ,הגירוש מגן עדן 9
מאסאצ'ו תומאסו ,קפלה בראנקאצ'י 129
מאסון אנדרה ,במגדל השינה 278
מאקינטוש רנה ,הצעה לחדר מוזיקה 237
מארטיני סימונה ,מפקד רכוב על סוס 29
מארי אטייו ז'ול ,דמות )צילום( 244
מארי אטייו ז'ול ,קפיצה עם מוט )צילום( 244
מארי אטיין ז'ול ,דמות עם גלגל )צילום( 244
מארי אנטואנט 43
מארינטי ט' פליפו ,כרזה 245
מארסיאס 117
מארקה אלברט ,כרזה ב-טרוויל 240
מארקס קארל 226
מארשה ,ישראל )תכנית( 79
מבט מלמטה 130
מגאליטים 153
מגאליטים בצרפת 153
מגדלי הדממה ,פרס 17
מגורים 103
מגושם 175
מגידוביץ מגידו ,קולנוע אסתר 65
מגריט רנה ,זו לא מקטרת )רישום( 279
מדרגות ספרדיות ,סאנקטיס,רומא 98
מדרכות וכיכרות 96
מהפכה תעשיתית באנגליה )רישום( 51
מהפכה תעשיתית ,מפעלי טקסטיל )רישום( 51
מוביוס 8
מוגשם 175
מודולור 193
מודליאני אמדאו ,דיוקן 194
מודרניזם 283

מוהנג'ו דארו ,מבט אווירי 149
מוזר קארל ,ס' אנתוני באזל 166
מוזת ההיטוריה ,קליאו 154
מוזת הטרגדיה ,מלפומנה 154
מוזת המוזיקה והחליל ,אוטרפה 155
מוזת המחול ,טרפיסקורה 155
מוזת הקומדיה ,תאליה 154
מוזת השירה הקדושה ,פוליהימניה 155
מוזת שירי הגבורה ,קאליופה 154
מוזת שירת האהבה ,אראטו 154
מומפר ג'וס דה ,נוף על הנהר 55
מונדריאן פייט ,אדום צהוב וכחול 260
מונדריאן פייט ,בוגי ווגי ברודווי 260
מונדריאן פייט ,דיוקן )צילום( 259
מונדריאן פייט ,טריפטיכון האבולוציה 259
מונדריאן פייט ,מגדלור ב-ווסטקאפל 259
מונדריאן פייט ,עץ אדום 259
מונדריאן פייט ,קומפוזיציה 260
מונדריאן פייט ,קומפוזיציה באפור -כחול 259
מונדריאן פייט ,קומפוזיציה בצבע 232 A
מונדריאן פייט ,קומפוזיציה מס' 259 3
מונדריאן פייט ,קומפוזיציה מס' 259 6
מונדריאן פייט ,שחור וכחול 260
מונה קלוד ,גשר אירופה ס’ לזר 170
מונה קלוד ,בריכת הנרקיסים 187
מונה קלוד ,הפרלמנט בלונדון 170
מונה קלוד ,שושנות המים 63
מונה ,קלוד תחנת ס’ לזר 134
מונוכרום 182
מונטנר לואיס ,ברצלונה 237
מונק אדוארד ,הצעקה 57
מונק אדוארד ,מדונה 228
מונק אדוארד ,עצי אלון 57
מוסלמית ,עיר )צילום אויר( 80
מוצק 164
מור הנרי ,דמות רוכנת 11
מור תומאס 79
מוראנדי ג'ורג'יו ,טבע דומם 187
מורו גוסטב ,יופיטר וסמלה 226
מורוני ג'ובאני ,החייט 37
מוריו אסטבן ,הקבצן הצעיר 42
מוריו אסטבן ,ילד עם כלב 138
מוריס דניז ,מחווה לסזאן 230
מוריס דניז ,ריקוד ברטוני 230
מזבח השלום של אוגוסטוס )ארא פאציס( 21
מחסה 148
מטא-אסטזיה 140
מטאבוליזם 211
מטאפורה 132
מיז ואן דה רוהה ,כיסא ברצלונה 277
מיז ואן דה רוהה ,שכונת ויסנהוף שטוטגארט 275
מיז ואן דר רוהה ,גורד שחקים 173
מייסון ,צייר קערה לעירבוב ייו ומים 49
מיכאלאנג'לו  ,הפייטה 124
מיכאלאנג'לו ואנטוניו סאנגאלו הצעיר ,פאלצו פארנזה 137
מיכאלאנג'לו ,בריאת האדם קאפלה סיסטינית 6
מיכאלאנג'לו ,הגירוש מגן עדן קאפלה סיסטינית 9
מיכאלאנג'לו ,הקפלה הסיסטינית )קטע( 33
מיכאלאנג'לו ,חזית דרומית של ס’ פטר 192
מיכאלאנג'לו ,מדרגות לספריה הלורנטינית 39
מיכאלאנג'לו ,קאמפידוליו 39
מיכאלאנג'לו ,קפלה סיסטינית 40
מיכלוצי ,פרנצה 237
מילאנו ,קתדרלה )54 (pinacle
מילטוס ,תכנית עיר 80
מים 220
מינהל103
מינוטאור 131
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מינוטאור 14
מינוס 14
מיניות 125
מינימליזם 267
מיקונוס ,יוון רחוב ים תיכוני 54
מיקניה 14
מירון ,זורק הדיסקוס ) 450לפנה"ס( 66
מירקם 123
מישור 9
מישוש 122
מיתולוגיה ,אפולו בלוודר 66
מיתולוגיה ,אתנה )העתק פסל( 119
מיתולוגיה ,אתנה ואלכיאונאוס 133
מיתולוגיה ,אתנה צייר ברלין 119
מיתולוגיה ,אתנה צייר פרינוס 119
מיתולוגיה ,חד קרן 131
מיתולוגיה ,נימפה וסאטיר 65
מיתולוגיה ,סאטיר 131
מיתולוגיה ,פגאסוס 131
מיתולוגיה ,פוסידון 176
מיתולוגיה ,קנטאור 131
מיתולוגיה ,תזאוס ואריאדנה 15
מיתראיזם 217
מכאנו ,חוברת 255
מכונית הפרטית 90
מלביץ קאזימיר ,אלפא 251
מלביץ קאזימיר ,חוטב העצים 250
מלביץ קאזימיר ,מאסות צבע במימד הרביעי 250
מלביץ קאזימיר ,סופרמאטיזם 250
מלביץ קאזימיר ,סופרמאטיזם בחלל 251
מלביץ קאזימיר ,סקיצה לכריכה 251
מלביץ קאזימיר ,צהוב ושחור 250
מלביץ קאזימיר ,ציור סופרמאטיסטי 232
מלביץ קאזימיר ,ציור סופרמאטיסטי 250
מלביץ קאזימיר ,צלב שחור 250
מלביץ קאזימיר ,ריבוע לבן על לבן 251
מלביץ קאזימיר ,ריבוע שחור 250
מלניקוב אברהם ,סקיצה לחניון 253
מלפומנה 154
מנדלסון אריק ,סקיצות 119
מנדלסון אריק ,סקיצות 270
מן-היר 153
מנחם כהן ,בניין עירית תל אביב 86
מנייריזם 34
מנמוזינה 111
מנמוזינה 7
מנמוזינה ,פריז דרומי אלטר של זאוס 111
מנסאר פראנסואה ,וואל דה גראס )סליל( 214
מסגד גדול וחצר בדמשק 25
מסה אנושית 95
מסננת הזמן 65
מספר תושבים 82
מספרים 12
מעמד האמן 49
מערה 217
מערות הכרמל 148
מערך רחובות 84
מערת המטמון 199
מערת המטמון 211
מעשה בראשית בתנ"ך5
מצבה 152
מצפון 136
מצרים ,אובליסק 160
מצרים ,אחנאתון ומשפחתו 178
מצרים ,אנוביס שלוש דמויות מציור קיר 108
מצרים ,המלך דז'וסר 205
מצרים ,הנסיך ראהוטפ ואישתו 207
מצרים ,הספינקס הגדול 131
מצרים ,חורשים ממלכה תיכונה 14
מצרים ,כתב חרטומים 145
מצרים ,לוחמים 14

מצרים ,נגנים ורקדנים 207
מצרים ,נגנים ,קבר נאחת 176
מצרים ,סארקופאג של קאויט 176
מצרים ,סדנת אריגה ודייגים 15
מצרים ,סירת מפרש 168
מצרים ,סלסלה מאבן 159
מצרים ,ססטוריס ה) 3 -מ'  19לפנה"ס( 13
מצרים ,פירמידת המדרגות סאקארה 158
מצרים ,פרמידת המדרגות 49
מצרים ,תות אנך אמון )דייג\צייד( 207
מצרים ,תכנית העיר אל קאהון 78
מצרים ,תכנית העיר עמארנה 78
מקדש אנגקור ואט קמבודיה 219
מקדש ארקטאום באתונה) ,רישום חזית מערבית( 196
מקדש האש פרס 18
מקדש זן ,גן רויאג'י ,יפן 217
מקדש תזאום,אתונה 195
מקום 73
מקים מיד וואיט ,בית ויליאם לו 222
מקים מיד וואיט ,ספרית אוניברסיטת קולומביה 223
מקים מיד וואיט ,תחנת הרכבת בפנסילבניה 223
מקריות 132
מרובע 200
מרכז קניות ,דיזינגוף סנטר תל אביב 101
מרכז קניות" ,גלרי בון מארשה" 100
מרכז קניות ,הגלריה מילאנו 100
מרכז קניות ,ליד לדטרויט 100
מרכז קניות ,פאריז )פאסאג'( 101
מרקוס אורליוס קיסר 29
משולש 203
משולש הזהב 114
משקף 173
נאראם סין 14
נארודניק 231
נארם -סין ,אסטלת ניצחון של )מ'  23לפנה"ס( 14
נגישות 89
נהריים ,עץ ועז )מ'  27לפנה"ס( 14
נוביצקי מאתיו ,אצטדיון 169
נוגוצ'י איזאמו ,חיפוש פנימי של סלע 217
נוזל 169
נוטרדאם ,קתדראלה פאריז 180
נולדה אמיל ,הריקוד 240
נוף ומרחב 102
נטורליזם 12
ניאו דאדא וסורריאליזם 285
ניאו פלאסטיסיזם 259
ניאו קלסיקה 45
ניאנדרטאל 148 ,151
ניגוד בהיר כהה 185
ניגוד חמוץ מתוק 185
ניגוד קודר עליז 185
ניגודי צבעים 184
ניו דלהי ,תכנית העיר הודו 82
ניו יורק ,מבט אוירי 87
ניוטון אייזיק 3
ניוטון אייזיק ,דיוקן 3
ניומן באלטאזאר ,כנסיית " 14הקדושים" 121
ניקה של פאיונאוס באולימפיה יוון 174
ניקולאוס קופרניקוס ,דיוקן 3
נערמר 14
נערמר לוחית ,מצרים )מ'  30לפנה"ס( 14
נפח 10
נקטר ואמברוזיה 5
נקרופוליס ,אזידה סאמארקאנד 197
נרווי לואיג'י ,איצטדיון בפירנצה 271
נרקיס 173
נשפי הגן 43
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סאטיר 131
סאליבן לואי ,בניין משרדים ,ס' לואיס 280
סאליבן לואיס ,עיטור מעל כניסת חנות 234
סאנטוריני ,דייג צעיר ) מ' 15לפנה"ס( 16
סאנטוריני/טרה 14
סאנטיאנה ג'ורג' 7
סאסאן 19
סאפפו 112
סארטר ז'אן פול 109
סארינן ארו ,אולם ספורט אונ' ייל 169
סארינן ארו ,שגרירות ארה"ב בלונדון 60
סארינן ,וינדגרו ,גזליוס הביתן הפיני בפאריז 237
סאריסטאן ,פרס 22
סבריני ג'ינו ,רקדנית 245
סגלגל 215
סגנון 221
סגנון איוני )רישום( 213
סגנון אסכולת גלאזגו 233
סגנון בין לאומי 275
סגנון גימאר 233
סגנון זורם 270
סגנון טיפאני 233
סגנון יפניזם 234
סגנון ליברטי 233
סגנון ללא קישוטים 280
סגנון מודרני 264
סגנון מטרו 233
סגנון עמודים 221
סגנונות ארץ ישראל 296
סדני סמית 81
סדרי בראשית 5
סובאג' אנרי ,ביתן רקדנית הצעיפים לואה פולר 234
סובאג' אנרי,בית דירות 265
סוג'ה 27
סוטין חיים ,גוף בקר מבותר 123
סוכת ענפים 148
סולון 49
סופלו ג' גרמיין ,הפנתיאון פאריז 45
סופלו ,פנתיאון )שרטוט( 193
סופרמטיזם 250
סוקראטס )מבוא (1
סורריאליזם 278
סזאן פאול ,הר ס’ ויקטואר 242
סזאן פאול ,השידה 116
סזאן פאול ,טבע דומם 116
סזיפוס 7
סטאל ניקולא ,קומפוזיציה 124
סטאניסלאבסקי קונסטנטין 231
סטואה 179 ,79
סטואה אטאלוס ,אגורה אתונה 136
סטון אדוארד ,דגם שגרירות ארה"ב ,ניו דלהי 60
סטופה 158
סטופה 218
סטופה ,גבעת סאנצ'י הודו 218
סטיגליץ אלפרד 138
סטיגליץ אלפרד 256
סטייסני וילהלם ,מראה כללי ת"א 84
סטיל מודרן 276
סטפאנובה וארבארה ,תפאורה 252
סטרוקטורה 126
סטרוקטורליזם 113
סיזיפוס ,סארקופאג רומי ) מ'  2לספירה( 8
סימבוליזם 224
סימטרייה אי סימטרייה 196
סימן טבעי 143
סימן מוסכם 145
סימן מלאכותי 144
סינסטזיה 139
סינתטיזם 229
סיקירוס דויד ,הדמוקרטיה החדשה 58
סליל )עמוד( ,אפרודזיה טורקיה 212
סליל )עמוד( ,כנסית קולון 213
סליל )עמוד( ,לונגה דל מר פלמה מיורקה 214

סליל )עמוד( ,רפאל  ,ריפוי החולים 214
סליל )עמוד( ,תל ליילאן ,נהריים 212
סליל 212
סליל) ,כותרת איולית( מעקה חלון 212
סליל) ,עמוד( מנסאר פראנסואה ,וואל דה גראס 214
סליל) ,עמוד( פישר פון ארלך ,כנסיית קארל 215
סמית דיויד ,סידרת קוביות 164
סמל 146
סמלים ,אלכימיה ,מספרה ועוד 146
סנהדרין 19
סנטאליה אנטוניו ,רישום 245
סנטוריני ,פלוטילה) ,מ'  15לפנה"ס( הבית המערבי16 ,
ססטוריס ה ,3 -מצרים )מ'  19לפנה"ס( 13
ספדי משה ,הביטאט מונטריאול קנדה 204
ספומאטו 178
ספונטניות 136
ספר המלכים ,מיתוס לאומי איראני 183
סקוט ג'פרי 189
סקרנות 8
סרה ג'ורג' ,הקרקס 116
סרה ג'ורג' ,תהלוכה 116
סרוונדוני ז'אן ניקולאס ,כנסיית ס' סולפיס 45
סרוזייה פאול ,נוף 229
סרליו סבאסטינו ,רישום לתפאורה 81
סרליו סבסטיאנו ,כריכת הספר 36
סרנדיפ' )מבוא(
עבאס 80
עומק 104
עיגול 200
עיצוב 161
עיצוב106
עיר 77
עיר אידאלית ,ציור )מיוחס לפיירו דלה פראנצ'סקה( 81
עיר וקניון 100
עיר ללא הפסקה 101
עיר עתידית 82
עירוני 99
עמוד אטלאנטי ,פאלאצו ברגליני ,בולוניה 221
עמוד ,בני חסאן )מ'  24-18לפנה"ס( 153
עננים 219
עץ הדעת 6
פאוסאניאס 66
פאטיניר יואכים )פלמאל מייסטר( 128
פאלאדיו אנדראה ,כרכת הספר 36
פאלאדיו אנדראה ,ס' ג'ורג'יו מאג'ורה 36
פאלמה נואבה ,סכמה לעיר אידאלית 81
פאן 125
פאנטום 131
פאניני ג'ובאני ,פנים הפנתיאון )רישום( 12
פאסאג' 100
פאסקאל בלז 2
פאקסטון ג'וזף ,ארמון הבדולח 172
פארמאג'אנינו ,דיוקן עצמי 130
פארמאג'אנינו ,מדונה בעלת הצוואר הארוך 34
פארנסוס הר 154
פארתנון ,התהלוכה הפן הלנית )מ'  5לפנה"ס( 16
פארתנון ,תיקון אופטי 129
פבזנר אנטואן" ,עמוד מתפתח" 11
פבלוב איוואן ,דיוקן )צילום( 143
פגאסוס 131
פגמליון 162
פואבלו ,בתים קולוראדו 200
פוארה פאול 273
פוביזם 240
פוזיטיביזם 53
פוטוריזם 244
פוטיזם 225
פוטמקין ,אנית הקרב 232
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פוינטליזם 184 ,116
פולוק ג'אקסון ,מספר 59 1
פולוק ג'אקסון ,ציור 61
פולוק ,ג'אקסון נוף ים 109
פוליהימניה 154
פוליכרום 183
פוליקליטוס ,נושא החנית ,העתק ממקור )מ'  5לפנה"ס(
פולציג האנס ,בניין משרדים,ברסלאב 270
פולר באקמיסטר ,דיוקן )צילום( 114
פולר הנרי באקמיסטר ,כיפה גאודסית 211
פולר לואה ,פסל הרקדנית 233
פונט דה גארד) ,אקוואדוקט( 79
פונקציונליזם 280
פוסט מודרניזם 287
פוסטר נורמן ,פנים כיפת הרייכסטאג 206
פוסידון 14
פוסן ניקולאס 126
פוסן ניקולאס ,ארבע עונות )חורף( 41
פוצו אנדריאה ,ס’ אגנזיו )פרסקו( 38
פורנוגרפיה 126
פושקין אלכסנדר 109
פיבונאצ'י ,ליאונרדו פיזאנו 12
פידיאס ,אפולו טייבר )העתק ממקור( 117
פידיאס ,מראה פסל זאוס )מטבע(50
פידיאס ,ראשו של זאוס )מטבע( 50
פיזאנו ניקולה ,בימת המטיף פיזה 27
פיזאנו ניקולה ,בימת המטיף פיזה 71
פיטר דה הוך ,הארון 12
פייטרו דה קוזימו ,ציור מיתולוגי 147
פייטרו דה קוזימו ,ציור מיתולוגי 34
פייטרו לונגי ,הקרנף 52
פיירו דלה פראנצ'סקה ,ההלקאה של ישו 129
פיירו דלה פראנצ'סקה ,מדונה עם ס’ פרדריקו 177
פיירו דלה פראנצ'סקה,הטבילה של ישו 177
פינגוסון אנרי) ,סקיצה( מלון ס’ טרופז 274
פינגוסון אנרי ,תיאטרון בפאריז 274
פיסיסטראטוס 14
פיקאביה פראנסיס ,אודין 247
פיקאביה פראנסיס ,עץ אדום 247
פיקאביה פראנסיס ,צעדה מאוהבת 257
פיקאביה פראנסיס ,תהלוכה 247
פיקאביה פראנסיס ,תמונה נדירה על פני כדור הארץ 257
פיקאסו פאבלו ,אישה בוכה 141
פיקאסו פאבלו ,אישה בכיסא 243
פיקאסו פאבלו ,אישה בכיסא אדום 141
פיקאסו פאבלו ,גיטרה 164
פיקאסו פאבלו ,גרניקה 56
פיקאסו פאבלו ,הבקבוק של סוז 163
פיקאסו פאבלו ,החלום 141
פיקאסו פאבלו ,הטבח בקוריאה 56
פיקאסו פאבלו ,המתרחצים 164
פיקאסו פאבלו ,העלמות מאוויניון 242
פיקאסו פאבלו ,פאראד ,תלבושות ותפאורה 278
פיקאסו פאבלו,מנדולינה וקלרינט 243
פיקאסו ,אישה עם עגלת תינוק 164
פיקאסו ,אשת איכר 242
פיקאסו ,דיוקן 243
פיקאסו ,כוס ובקבוק סוז 243
פיקאסו ,שולחן עם כוסות 243
פיראוס ,תכנית 79
פיראנזי ג"ב" ,בתי כלא" 12
פיראנזי ,האולם המקושת 45
פירוק הצבע 44
פישר פון ארלך ,כנסיית קארל )סליל( 215
פיתאגוראס 115 ,5
פלדי ישראל  ,מגדל השעון ביפו 64
פלוטינוס 176
פלטשר בניסטר 68
פליניוס "הזקן" 66 ,68

פן אלכסנדר )צילום( 258
פנחס היט ,בית רווקות ברח' פינסקר 65
פסטרנק בוריס 109
פסימיזם 120
פקטורה 123
פקינג ,העיר האסורה 93
פרא אנג'ליקו ,הבשורה 32
פראגונאר ז'אן ,אישה צעירה אוחזת ילדה 186
פראגונאר ז'אן ,הבריח 48
פראגונאר ז'אן ,הנדנדה 43
פראדוקס 132
פראנציסקו די ג'ורג'יו ,האיש הויטרובי 192
פראנקנשטיין 162
פראקסיטלס ,אפרודיטה קנידוס 66
פרה אוגוסט ,בית דירות 265
פרו קלוד ,חזית הלובר 137
פרואון 251
פרודון פייר ז'וזף 47
פרודוקטיביזם 252
פרוור טיפוסי לאחר מלחמה"ע השנייה 99
פרוזאבאד ,פרס 22
פרוטאגוניסט 67
פרומטאוס ,ציור )מ'  6לפנה"ס( 6
פרומתיאוס 7
פרוסט מרסל
פרופורציה 190
פרוקופייף סרגי 232
פרטיות 106
פרייאן שארלוט 276
פרימיטיביזם 72
פריס יו ,מטרופוליס של המחר 166
פרלמנט בלונדון ,בארי ופוגין 68
פרמידת המדרגות ,מצרים 49
פרנל )פרנקל ( יצחק ,כרזה לנשף חבר'ה טראסק 258
פרנל )פרנקל ( יצחק ,פנים בית כנסת בצפת 64
פרס 17
פרסינה יוג'ין ,מוסך צפלינים 265
פרספוליס 18
פרספוליס ,אולם מאה עמודים 19
פרספוליס ,הבאת מנחות למלך 18
פרספוליס ,השרידים והנוף )רישום( 19
פרספוליס ,כותרת עמוד 19
פרספוליס ,מבט כללי 18
פרספוליס ,מדרגות ארמון דריווש 19
פרספוליס ,תכנית הארמון 18
פרספקטיבה 128
פרספקטיבה גיאומטרית 130
פרספקטיבה טבעית 128
צ'אטאל הויוק ,הצייד הרוקד 148
צ'אטאל הויוק ,מבט כללי )שיחזור( 77
צ'אטאל הויוק ,צייד חיות 144
צ'אטאל הויוק ,תכנית 77
צ'אטאלהויוק 77
צ'אפלין צ'ארלי' ,זמנים מודרנים' 268
צ'אפק קארל 268
צ'אפק קארל ,רובוט 268
צבע 181
צבע רווי 182
צבעי אור ופיגמנט 185
צבעי ביניים 185
צבעים משלימים 183
צבעים משלימים 183
צבעים משניים 181
צבעים נוגדים 183
צבעים ראשוניים 181
צבעים שלישיים 182
צבעים ,גלגל 182
צבעים ,טבלת 182
צבעים ,כוכב 182
צבעים ,משולש 184
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צורה 188
צורה אורגנית 216
צורה ביומורפית 216
צורה גיאומורפית 216
צורה גיאומטרית 199
צורה דינמית 206
צורה חיצונית 189
צורה טבעית 211
צורה סטאטית 205
צורה קינטית 208
ציור קיר בוילה ליוייה  20לפנה"ס ,פרימאפורטה 128
צל 180
צ'ליני בנבנוטו ,מלחייה פראנסוא 163
צ'מברליין פאוול ובון ,בארביקן 95
צמצום109
צריח  ,המסגד הלבן ברמלה 191
צריח המסגד הגדול בחלב 191
צריחי המשפחות ,סאן ג'אמינאנו 191
צ'רניחוב ג'קוב ,קומפוזיציה 253
צ'רניחוב ג'קוב ,קומפוזיציה 253
קאבאנל אלכסנדר ,לידת וונוס 65
קאבוקי ,במת הריקוד 55
קאברט וולטר ,חוברת 256
קאהנווילר אנרי 260
קאופמן ,ריכארד נהלל 83
קאלדר אלכסנדר ,נוצה כחולה 209
קאלו פרידה ,שורשים 279
קאליופה 154
קאמברנוט,מרכז אזורי ,וילסון ה' קופקוט ג' 95
קאמי אלבר 109
קאמרה אובסקורה 130
קאמרה אובסקורה 130
קאנברה ,תכנית ,וולטר גריפין 82
קאנדינסקי ואסילי ,אנסמבל של צבעים 231
קאנדינסקי ואסילי ,גבעות 140
קאנדינסקי וואסילי ,מוסקבה 248
קאנט עמנואל 113
קאנט ,עמנואל .דיוקן 113
קאנינגהאם מרסה 285
קאפל יאן ואן דה ,הצי מצדיע למעבורת 55
קאראווג'יו מ' ,אברהם ויצחק 41
קאראווג'יו ,הקריאה לס’ מתיו 41
קאראווג'יו ,ס’ מתיו 41
קאראווג'יו ,ס’מתיו והמלאך 41
קאראצ'י אניבלה ,פלאצו פארנזה )פרסקו( 38
קאראקורום 77
קארדו 79
קארלסרוהה ,תכנית 82
קארפו ז'אן באפטיסט ,הריקוד 208
קארקאלה ,מרחצאות )רישום שיחזור( 201
קארקאלה ,מרחצאות 94
קבר בית חנזיר 158
קבר זכריה 158
קברי גלוסקמאות ,תקופה כאלכוליתית 157
קו ונקודה 8
קו מתאר 189
קו-אופ היממבלאו ,מכלול בתי קולנוע דרזדן 219
קוביזם242
קובייה פרנסואה ,פארק נימפאום ,מינכן 44
קובייה ,היכל המראות ,מינכן 44
קוטור ,תומאס רומא המנוונת 65
קומט אוגוסט 7
קומט אוגוסט ,דיוקן 53
קומת עמודים 92
קונסטרוקטיביזם 252
קונפוציוס 14
קוסטה לוצ'ו ,תכנית עיר ברזילייה 93
קוסמוגניה 5
קופקה פראנצ'יק ,הדיסק של ניוטון 246

קופקה פראנצ'יק ,הפרימיטיבי 246
קופקה פראנצ'יק ,מסביב לנקודה 246
קופרניקוס ניקולאוס 3
קוקושקה אוסקר ,דיוקן עצמי 241
קוקטו ז'אן 278 ,273
קורבה גוסטאב ,סדנת אמן משל ריאליסטי 13
קורבה גוסטאב ,סוללי הכביש 47
קורג'יו אנטוניו ,יופיטר ו-איו 125
קורו קאמיל ,גשר מעל נחל 185
קטסיפון 22
קטסיפון ,ארמון שאפור 22
קייארוסקורו 178
קייג' ג'ון 285
קירקגארד סורן 109
קישוט 151
קישוט מחרוזת )מ'  80לפנה"ס( 151
קישוט נאוליטי מאוחר )לחם טקסי( 151
קישוט פנים מאורי 151
קלארק קנט 69
קלואה פראנסוא ,דיוקן 171
קלואסוניזם 171
קלואסיניזם 240
קליאו 154
קליי פאול ,ציור 231
קליי פאול ,תיאטרון בובות 72
קליין פרנץ ,מסגרת כתומה 132
קלימט גוסטאב ,הנשיקה 122
קלימט גוסטאב ,יהודית 234 1
קליקרטס ,מקדש אתינה ניקה 50
קנה מידה 194
קנוסוס 14
קנוסוס ,אלת נחשים ) מ'  17לפנה"ס( 15
קנוסוס ,המגארון של המלכה 15
קנוסוס ,לוחם שוורים ) מ'  16לפנה"ס( 15
קפלר האנס ,תרשים גאומטרי של מערכת השמש 114
קראוון דני ,אנדרטת חטיבת הנגב 61
קרו מאגנון 148
קרואק ז'אק 286
קרופוטקין פיוטר 231
קרוצ'ה בנדטו 136
קריסולוראס מאנואל 202
קשר גורדי 118
קשת מחודדת ,במאגר המים רמלה 202
ראיה 127
ראיה פנימית 127
ראמבובה נאטאשה ,בעיקבות בירדזלי 233
ראציו113
רגישות צבע העין 181
רגש 120
רדון אודיון ,הציקלופ 228
רואו ג'ורג' ,המלך 241
רואו ג'ורג' ,ילדה 242
רובוט 268
רובלינג ג'ון ו-וושינגטון ,גשר ברוקלין 203
רובלינג ג'וןו-וושינגטון ,גשר ברוקלין 169
רובנס פ' פאול ,אשת האמן עם פרווה 125
רובנס פ' פאול ,חטיפת בנות לאוסיפוס 40
רובספייר מקסימיליאן 47
רובר הובר ,הלובר )ציור( 46
רוד פראנסוא ,המרסייז 133
רודן אוגוסט ,יד אלוהים 118
רודצ'נקו אלכסנדר ,גלגלי שינים )צילום( 62
רודצ'נקו אלכסנדר ,קונסטרוקציה תלויה 209
רוח הזמן 64
רוח ורוחני 174
רויזדל יעקב ,רישום חוף נהר ודייג 54
רולאן רומן 257
רומא ,פסיפס רקדניות סיציליה )מ' 148 (4
רומא ,ראש )  80לפנה"ס( 13
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רומאנסק 191
רוסו אנרי ,החלום 230
רוסו אנרי ,הנחש המפתה 72
רוסו ז'אן ז'אק ,דיוקן 13
רוסולו לואיג'י ,אמנות הרעש 256
רוסולו לואיג'י ,דינמיזם של מכונית 245
רוסולו לואיג'י ,פ' מארינטי ו-א' פיאטי )צילום קבוצתי( 278
רוקאיי 43
רוקוול נורמן ,לפני הזריקה 59
רוקוקו 43
רורשראך ,כתם דיו 132
רחוב הולכי רגל ,נורוויץ לונדון 101
רחוב מסחרי 101
ריאליזם 12
ריאליזם פאנטאסטי 231
ריברה דייגו ,בי"ס על אדמה משותפת 58
ריברה ,חוזה דה ארכימדס 42
ריוניזם 249
ריח 135
ריטוולד גריט ,בית שרודר 262
ריטוולד גריט ,כיסא אדום כחול 262
ריטוולד גריט ,מנורה 262
רייט ,פרנק לויד ,אוק פארק 222
רייט ,פרנק לויד ,בית בולרז 216
רייט ,פרנק לויד ,בית רובי שיקאגו 262
רייט ,פרנק לויד ,הרדפורד קאנטרי קלאב 216
רייט ,פרנק לויד ,מוזיאון גוגנהיים ניו יורק 76
רייט ,פרנק לויד ,עיטור גאומטרי לחלונות 238
רייט ,פרנק לוייד ,בית המפל 217
רינהארדט מקס 67
ריצ'ארד האנט ,אקספו בינלאומי 223
ריצ'ארדז ג'"מ 68
ריצ'ארדסון הנרי ,בית ואט שרמן 222
ריק 11
רך 168
רמבו ארתור 226
רמבו ארתור 47
רמברנדט ,משמר הלילה 42
רמברנדט ,דיוקן עצמי 123
רמברנדט ,הבן האובד 37
רמברנדט ,המשפחה הקדושה 37
רמברנדט ,משתה בלשצאר 228
רמברנדט ,סאסקיה 125
רמברנדט ,שור שחוט 123
רנזו פיאנו וריצ'ארד רוג'רס ,מוזיאון פומפידו 76
רני גידו ,הבשורה לבתולה 38
רנסאנס 191
רנסנס 32
רפאל  ,ריפוי החולים 214

שירבארט פאול 172
שכונה 88
שכחה 113
שלום מצפת ,ציור 72
שלי מרי 162
שמיעה 133
שמש 105
שער בוגזקוי ,אנאטוליה 160
שער האריות )מ'  15לפנה"ס( 160
שקוף 171
שרבוטים 132
תאליה 154
תבונה 119
תוהו ובוהו 5
תולוס) ,שרטוט( 20
תולוס ,מקדש אתנה דלפי 201
תופעה 3
תזאום מקדש אתונה 195
תזאוס 14
תחבורה 90
תחושה 121
תיאוסופיה 248
תיאור 146
תיקונים אופטיים 129
תל אביב 84
תל אביב ,אחוזת בית הגרלת מגרשים 84
תל אביב ,מבט אוירי על רחוב אלנבי 93
תל אביב ,שד' רוטשילד )מבטים אויריים( 92
תל אביב ,שלבי התפשטות העיר 88
תמים 72
תצורת העיר 78
תקדימים52
תקשורת 142

שאיפה לנצח 6
שאמבור ,חזית צפונית 150
שארדן ז"ב ,חזרה מהשוק 46
שארטר ,קתדרלת השער המערבי 27
שברוי יוג'ין 184
שוויטרס קורט ,תמונת מרץ 256
שונמאקרס ה"מ 259
שופנאואר ארתור 134
שושן ,אולם העמודים )הדמייה( 19
שושן ,כותרת עמוד בצורת פר ,אולם העמודים 19
שטח104
שטינר רודולף ,אתנאום 231
שייקספיר ויליאם 141
שילה אגון ,נערה עירומה 241
שינוי 4
שיפוט 65
שיפוט אינטואיטיבי 69
שיפוט ממסדי 69
שיפוט סמוי 67
שיקאגו ,מבט אוירי 87
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