א.

אינדקס

395
אבאדי ,פאול אדריכל
198
אבולעפיה אברהם ,רב
369
"אביב העמים"
770
"אביב פראג"
209
אביניון ,אסכולת )ציור(
191
אבלאר פייר ,תיאולוג
202
אבן באטוטה ,מסעות
185
אבן גבירול ,פילוסוף
193
אבן עזרא מאיר ,רב
191
אבן עזרא משה ,משורר
573
אבני ,אהרון צייר
780
אבני ,שמעון צייר
255
אברבאנל ,דון יצחק
אברהם ,רפי אדריכל )ר' רוגן עזרא( 731
554
אברם ,ראובן אדריכל
674
אברמוביץ ,מאקס אדריכל
574
אברמוביץ ,פנחס צייר
אברקומבי ,פטריק אורבניסט 468
74
אגאתארכוס ,צייר
434
אגדתי ,ברוך אמן
747
"אגיטפרופ"
9
אגיפטולוגיה
732
אגם ,יעקב אמן
אדיב ,אריה אדריכל )ר' וויטקובר( 648
617
אדיסון ,תומאס ממציא
635
אדלר ,אלפרד פסיכולוג
408
אדלר דנקמאר ,אדריכל
606
אדלר ,ינקל צייר
644
אדלר ,ליאון אדריכל
347
אדם ,רוברט אדריכל
110
אדריאנוס ,קיסר
אדריכלות אורגנית
)ר' רייט  ,452הארינג (480
578
אהן ,קארל אדריכל
783
אהרונסון ,שלמה מעצב נוף
אואינג נתנאל אדריכל )ר' 675 (S.O.M
103
אובידיוס ,משורר רומי
28
אובליסק
97
אוגוסטוס ,קיסר
140
אוגוסטינוס הקדוש
670
או'גורמן ,חואן אדריכל
38
אוגרית )עיר( ,חפירות
507
אוד ,יי"פ אדריכל
אודאלטסובה ,נאדז'דה ציירת 494
336
אודראן ,קלוד צייר )ר' וואטו(
508
אוואנגארד גרמני )(1919-33
481
אוואנגארד רוסי )(1914-33
440
אוואנגארד ,אמנות )(1904-14
570
אוורבוך ,ג'ניה אדריכלית
600
אוורי ,מילטון צייר
660
אוורגוד ,פיליפ צייר
580
אוזאנפן ,אמדה צייר
790
אוטו ,פריי מהנדס
184
אוטונית ,אמנות
749
אוטסון ,יורן אדריכל
575
אוטריו ,מוריס צייר
451
אולבריך ,יוזף אדריכל
813
אולדנבורג ,קלס אמן

63
50
51

אולטוס ,צייר
אולימפיים ,אלים
אולימפיאדה ,התחלה
 הפסקה 51 חידוש 386אולמסטד ,פרדריק לאו מעצב נוף 401
792
אולנטי ,גיי אדריכלית
135
אולפילאס ,אב כנסיה
161
אומאיה ,חליפות בית-
167
אומאיה ,אמנות בית-
 אדריכלות 167167
 ציור167
 פיסול167
 איור עיצוב167
אומאיה בספרד ,אמנות בית181 -
4
אומה )עיר( ,חפירות
632
אונאמונו ,מיגואל פילוסוף
792
אונגרס ,אוסוולד אדריכל
אוניברסיטאות –
190
 בולוניה195
 טולוז198
 ליסבון198
 מונפלייה195
 נאפולי195
 סאלאמנקה201
 סיינה192
 פאריז202
 פרארה195
 קמברידג'708
אוניל ,יוג'ין מחזאי
60
"אוסטראקיזם"
306
אוסטדה ,אדריאן ואן צייר
309
אוסטדה ,איסאק ואן צייר
684
אוסישקין ,מנחם מדינאי
63
אופרוניוס ,צייר
223
אוצ'לו ,פאולו צייר
593
אוקיף ,ג'ורג'יה ציירת
84
אוקלידס ,מתמטיקאי
4
אור )עיר( ,חפירות
4
אורוך )עיר( ,חפירות
אורוסקו ,חוזה קלמנטה צייר 575
732
אורי ,אביבה ציירת
72
אוריפידס ,מחזאי
432
אורלוף ,חנה פסלת
547
אורלנד ,אריה צייר
469
"אורפיזם" ,סגנון
63
אותימידס ,צייר
65
אזופוס ,משלי
39
אחנאטן ,מלך מצרים
494
אחמאטובה ,אנה משוררת
637
אטא-טורק ,נשיא טורקיה
141
אטילה ,מנהיג ההונים
741
אטלאן ,ז'אן-מישל צייר
249
אטמוספרית ,פרספקטיבה
50
אטרוסקים ,התיישבות
60
אטרוסקית ,אמנות
11,147
אטריום
א

אייבינק ,אדולף אדר )ר' קלרק( 577
427
איבסן ,הנריק סופר
574
אידלסון ,בנימין אדריכל
193
איובים במצרים ,שושלת ה-
77
איוני ,סגנון/עמוד
איזידורוס מ-מילטוס ,אדריכל 155
499
איזנשטיין סרגיי ,במאי
139
איטוס ,מושל המערב
איטליה –
369-373
 איחוד746
 עצוב531
 פאשיזםאיטן ,יוהנס צייר
522
816
אייזנמן ,פטר אדריכל
646
אייזנשר ,יעקב צייר
753
אייכר ,אוטל מעצב
732
אייל ,אדם אדריכל
711
איינשטיין ,אלברט מדען
404
אייפל ,גוסטב מהנדס
749
אייק ,אלדו ואן אדריכל
222
אייק ,יאן ואן צייר
669
איירמן ,אגון אדריכל
51
איליאדה ואודיסיאה )אפוס(
791
אימונינו ,קארלו אדריכל
17
אימחותפ ,אדריכל/רופא
672
אימס ,צ'ארלס מעצב
413
אימפרסיוניזם ,סגנון
 רשימת אמנים 413325
"אינציקלופדיה" ,ה-
260
אינקה ,ממלכת ה-
261
 אמנות265
איסרליש )הרמ"א( ,משה רב
65
אנאקריאון ,משורר
815
איסוזאקי ,אראטה אדריכל
איסטרן ,קורנליוס ואן אורסניסט 508
69
איסכילוס ,מחזאי
158
איסלאם ,עליית ה-
159
איסלאם ,עקרונות ה-
 מסגד טיפוסי 159266
איספהאן ,בירת פרס
750
איפוסטגי ,ז'אן פסל
163,166
איקונוקלאזם
76,78
איקטינוס ,אדריכל
אייקנס ,תומאס צייר
415
אירלנד –
 "הרעב הגדול" 368777
איתן ,דן אדריכל
74
אכילס ,צייר כד
59
אלאה ,אסכולת פילו'
138
אלאריק ,מנהיג הגותים
670
אלביני ,פרנקו אדריכל
225
אלברטי ,ליאון אדריכל
523
אלברס ,יוזף צייר
286
אלבאני ,פראנצ'סקו צייר
286
אלגארדי ,אלסאנדרו צייר
277
אל-גרקו ,צייר
432
אלדמע ,אברהם צייר
201
אלהאמברה ,ארמון

752
אלווד ,גרג אדריכל
726
אלול ,קוסו פסל
724
אלחנני ,אבא אדריכל
558
אל-חנני ,אריה אדריכל
195
אלחריזי ,משורר
248
אלטדורפר ,אלברכט צייר
609
אלטו ,אלוואר אדריכל
495
אלטמן ,נתן צייר
379
אליוט ,ג'ורג' סופרת
765
אליוט ,ת"ס סופר
263
אליזבת  ,Iמלכת אנגליה
781
אלימה ,ריטה ציירת
747
"אלכימיה" ,קבוצת מעצבים
83
אלכסנדר ,מלך מקדוניה
אלכסנדר ,כריסטופר אדריכל 820
774
אלכסנדרוני ,אמנון אדריכל
"אלמנטאריזם" סגנון )ר' דואסברג( 505
אלמקויסט ,אוסוואלד אדריכל 578
*אלן ,וויליאם ואן אדריכל
396
אלפאן ,ז'אן שארל אדריכל
אלפ-ארסלאן מנהיג הסלג'וקים 185
71
אלקיביאדס מנהיג אתונה
784
אלרוד ,דן ואילנה אדריכלים
751,792
אלשינסקי ,פייר צייר
אמאנאטי ,ברטולומאו אדריכל 271
62
אמאסיס ,צייר
821
אמבאז ,אמיליו אדריכל
137
אמברוזיוס הקדוש
אמיין ,קתדרלה )ר' אמנות גותית( 202,204
36
אמנו-חותפ בן חאפו
675
אמנות 'אופ'
660
אמנות גולמית )דובופה(
"אמנות ואומנות" ,ארגון/סגנון 407
502
אמנות טוטאלית
674
אמנות קונקרטית
674
אמנות קרה )עיצוב(
70
אמפידוקלס ,פילוסוף
358
"אמפיר" ,סגנון
786
אמריו ,משה אדריכל
אמריקה –
217
 גילוי התיישבות הפוריטנים בצפון 279326
 עצמאות ארה"ב עצמאות דרום ומרכז 35958
אנאקסימאנדר ,פילוסוף
58
אנאקסימנס ,פילוסוף
70
אנאקסאגוראס ,פילוסוף
אנגלו-סאכסים בבריטניה ,ה140 -
224
אנג'ליקו ,פרה צייר
385,388
אנגלס ,פרדריך מהפכן
390
אנגר ,דומיניק צייר
821
אנדו ,טאדו אדריכל
64
אנדוקידס ,צייר
461
אנדל ,אוגוסט מעצב
אנדר ,משפ' אמנים )ר' מאטיושין( 487
789
אנדרה ,קארל )ר' מינימליזם(
817
אנדריוס ,ג'ון אדריכל
32
"אנומה אליש" ,אפוס
229
אנטונלו ,דה מאסינה צייר
81
אנטיסטנס ,פילוסוף

189
אנטלאמי ,בנדטו פסל
אנטמיוס מ-טראלס ,אדריכל 155
64
אנטנור ,פסל
92
אניוס ,משורר רומי
אניס ,מרים ציירת )ר' פרנקל-פרנל( 559
422
אנסור ,ג'יימס צייר
565
אנקשטיין ,בנימין אדריכל
782
אנקשטיין ,גרשון אדריכל
675
אס.או.אם ) ,(S.O.Mאדריכלים
338
אסאם ,אגיד קירין פסל
338
אסאם ,קוזמה דאמיאן פסל
197
אסאסינים
209
אסכולת אביניון )ציור(
577
אסכולת אמסטרדאם )ארכ'(
241
אסכולת דאנובה )ר' קראנק(
414
אסכולת וינה
אסכולת ניו-יורק
)ר' אקפרסיוניזים מופשט( 666
602
"אסכולת פאריז" )ציור(
408
"אסכולת שיקאגו" )ארכ'(
141
אספאר ,מושל ביזאנטי
578
אספלונד ,גונאר אדריכל
אסקולין-נורמסימי ,וואוקו מעצבת 737
53
אסרחדון מלך אשור
74
אפולודורוס ,צייר
אפולודורוס מדמשק ,אדריכל 125
469
אפולינר ,גיום סופר
68
אפילאטס ,מנהיג אתונה
89
אפיקורס ,פילוסוף
751
אפל ,קארל צייר
79,81
אפלטון ,פילוסוף
85
אפלס ,צייר
אפרת ,בני פסל
785
473
אפשטיין ,יעקב פסל
565
אפתקר-אתר ,חיים צייר
198
אקוינאס ,תומס ,תיאולוג
822
אקזיסטנציאליזם )קיומית(
491
אקסטר ,אלכסנדרה ציירת
724
אקסלרוד ,אברהם אדריכל
550
אקסלרוד ,זליג אדריכל
448
אקספרסיוניזם ,סנגון
אקספרסיוניזם באדריכלות
)ר' טאוט( 472
אקספרסיוניזם מופשט ,סגנון 739
740
רשימת אמנים62
אקסקיאס ,צייר
75
אקרופוליס )אתונה(
581
"אר-דקו" ,סגנון
726
ארגוב ,מיכאל צייר
ארדון-ברונשטיין ,מרדכי צייר 646
568
ארוך ,אריה צייר
605
ארופ ,אובה מהנדס
583
ארטה ) ,(R.T.מעצב
263
ארטינו ,פייטרו סופר
"ארטס אנד קראפטס",
)ר' אמנות ואומנ ות( 207
133
אריאניזם )נצרות(
4
ארידו )עיר( ,חפירות
133
אריוס ,אב כנסיה
774
אריכא ,אביגדור צייר
ב

90
82,84
67
79
789
75
819
747
91
585
745
525
417
597
742
502
448

אריסטארכוס ,פילוסוף
אריסטוטלס ,פילוסוף
אריסטידס ,מנהיג אתונה
אריסטופאנס ,מחזאי
אריקסון ,ארתור אדריכל
ארכטאון ,מקדש
ארכיגראם ,קבוצת אדריכלים
ארכיזום ,קבוצת מעצבים
ארכימדס ,מדען
ארכיפנקו ,אלכסנדר אמן
ארמיטאג' ,קנת פסל
ארנדט ,אלפרד מעצב
"אר נובו" ,סגנון
ארנסט ,מאקס אמן
ארסקין ,ראלף אדריכל
ארפ ,ז'אן אמן
אשבי ,צ'ארלס אדריכל
 תכנון ירושלים 546644
אשהיים ,איזאדור צייר
49-54
אשור ,אימפריה
50
 ציור אובליסק שחור 50 אדריכלות ועיור 49,5253
 בניה53
אשורבניפל
54
 ספריה בנינווה791
אשלי ,לורה מעצבת
611
אשר ,מוריטץ קורנליס צייר
אתר ,חיים צייר )ר אפתקר-אתר( 565

ב.
683
באבל ,איציק סופר
259
באבאר ,שליט )מוגול( הודו
509-512
"באוהאוס" ,מכללת ה-
512
 רשימת מורים582
באדוביצי ,ז'אן )ר' גריי(
740
באזיוט ,וויליאם צייר
414
באזיל ,ז'אן פרדריק צייר
669
באזין ,ז'אן צייר
479
"באטו לאבואר" סדנאות
 רשימת אמנים 479424
באטלר ,סמואל סופר
באיו ,פרנסיסקו צייר )ר' גוייה( 353
525
באייר ,הרברט מעצב
באך ,יוהאן סבסטיאן מוסיקאי 321
501
באל ,הוגו פילוסוף
466
באלה ,ג'יאקומו צייר
396
באלו ,תיאודור אדריכל
395
באלטאר ,ויקטור אדריכל
389
באלטאר ,לואי פייר אדריכל
675
באלטוס ,צייר
באלנסיאגה ,קריסטובל מעצב 606
438
באלקן  ,Iמלחמת ה-
באלקן  ,IIמלחמת ה-
439
267
באנדינלי ,באצ'יו פסל
באנהם ,פטר ריינר תיאורטיקן 750
676
באנפי ,לואיג'י אדריכל
272
באסאנו ג'אקופו צייר
752
באסקין ,ליאונרד אמן
388
באקונין ,מיכאל אנרכיסט

743
450
665
397
714
284

באקמה ,ג'אקוב אדריכל
באקסט ,ליאון צייר
באראגן ,לואיס אדריכל
בארביזון ,אסכולת )ציור(
בארון ,דבורה סופרת
בארוק ,תקופה/סגנון
 רשימת אמנים 285בארטוס ,ארמן אדריכל )ר' קיסלר( 598
575
בארטנינג ,אוטו אדריכל
774
בארי ,טוביה צייר
460
בארלאך ,ארנסט פסל
409
בארנהאם ,דניאל אדריכל
*בארנוב ,רוסינה ולאדימיר פסל
בארנס ,אדוארד ל .אדריכל 744
6
באר-שבע )עיר( ,חפירות
באבוף ,פראנסוא סוציולוג 388
54
בבל ,אימפריה חדשה
28
בבל ,אימפריה קדומה
676
ב.ב.פ.ר/ב.פ.ר אדריכלים
196
בגדאד ,המונגולים ב-
456
בהרנס ,פיטר אדר' מעצב
750
בו ,יורגן אמן
בואלו ,לואי-אגוסט אדריכל 395
58
בודהא/בודהיזם
בודו ,אנאטול דה אדריכל
406
610
בודואין ,יוג'ין אדריכל
בודיאנסקי ,ולאדימיר מהנדס 603
401
בודלר ,שארל ,משורר
401
בודן ,יוג'ין צייר
*בודקו ,יוסף צייר
232
בוטיצ'לי ,סאנדרו צייר
*בויס ,גו'זף צייר
473
בוהם ,גוטפריד אדריכל
473
בוהם ,דומניקוס אדריכל
בוהן) ,מצרים( ,חפירות מבצר 23
274
בולאן ,ז'אן אדריכל
348
בולה ,אטיין-לואי אדריכל
467
בונאטץ ,פאול אדריכל
452
בונאר ,פייר צייר
776
בונה ,שמואל צייר
בונינגטון ,ריצ'רד פארק צייר 393
676
בונשאפט ,גורדון אדריכל
793
בופה ,ברנרד צייר
821
בופיל ,ריקרדו אדריכל
בופראן ,גבריאל-ג'רמן אדר' 335
466
בוצ'יוני ,אומברטו אמן
202
בוקאצ'יו ,סופר
423
בוקסרים ,מרד ה-
609
בורג'וא ,ויקטור אדריכל
817
בורג'י ,ג'ון אדריכל
445
בורדל ,אמיל אנטואן פסל
בורודין ,אלכסנדר מוסיקאי 382
בורומיני ,פרנצ'סקו אדריכל 297
752
בורי ,פול אמן
424
בורים ,מלחמת ה-
בורלה-מארקס ,רוברטו מעצב נוף 664
491
בורליוק ,דויד אמן
491
בורליוק ,ולדימיר אמן
491
בורליוק ,ניקולאי אמן
בורלינגטון ,ריצ'רד אדריכל 339

235
341
343
729

בוש ,הירונימוס צייר
בושארדון ,אדמה פסל
בושה ,פרנסוא צייר
בזם ,נפתלי צייר
*בזר ,רוברט צייר
628
ביאליק ,ח"נ סופר
ביובה ,ברנארד .אדריכל
)ר' דויקר  ,595דודוק (506
ביזאנטיון ,קיסרות 121,122,130,132
137
 תיאוקראטיה נוצרית סגירת האקדמיה באתונה 151151
 יבוא תולעי משי152
 מעמד הסריסים165
 מעמד הקיסרית175
 השפעה על המערב175
 מעמד הקיסר175
 טקסים מלכותיים175
 בירוקראטיה211
 סיכום היסטורי211
 כתיבת ההיסטוריה211
 שירה דתית145-149
 אמנות מוקדמת145
 קונסטאנטינופול146-149
 אדריכלות146
 באזיליקה147
 אטריום147
 חזית מערב147
 סיטראות147
 כניסה )נארטקס(147
 גומחה )אפסיס(147
 קאפלה147
 כנסיות זיכרון148
 מנזרים כנסיות מוקדמות 148149
 פיסול149
 ציור153-156
 אמנות "תור הזהב" קונסטאנטינופול 153155
 אדריכלות "צלב יווני" ,תוכנית 156156
 פיסול תבליט156
156
 פסיפס156
 ציור166
 המאות השחורות אמנות התקופה התיכונה 186-187186
 פסיפס186
 ציור187
 איור187
 תחיה קלאסית187
 אדריכלות187
 פיסול187
 עיצוב אמנות התקופה השלישית 210-211210
 אדריכלות210
 מדינות סלאביות210
 פסיפס210
 ציורבייבארס ,מנהיג הממלוכים 196
734
בייל ,ג'וני צייר
ג

736
736
674

בייקון ,אדמונד אורבניסט
בייקון ,פראנסיס צייר
ביל ,מאקס אמן
 אמנות קונקרטית 674674
 אמנות קרהבין לאומי ,סגנון מודרני
672
ביסה ,לוטה אדריכלית )ר' סטאם( 612
652
ביקלס ,שמואל אדריכל
ביקסון ,שמואל אדריכל )ר' נדלר( 727
462
בירדזלי ,אוברי מאייר
בלאו ,קורנליס אדר'
)ר' אסכולת אמסטרדם( 578
602
בלאן ,לואי הוגה חברתי
בלאנג'ה ,פרנסוא-ג'וזף אדר' 352
602
בל-גדס ,נורמן מעצב
480
בלוז ,ג'ורג' צייר
בלוטו-קאנאלטו ,ברנארדו צייר 346
551
בלום ,לודוויג צייר
728
בלום ,משה אדריכל נוף
בלונדל ,ניקולא פרנסוא אדריכל 308
בלונדל ,ז'אק פראנסוא אדריכל 343
613
בלוסקי ,פייטרו אדריכל
490
בלוק ,אלכסנדר משורר
607
בלוק ,אנדרה אדריכל
723
בלזיצמן ,איליה אדריכל
488
"בלט רוסי" )ר' דיאגילב(
בליגיוזי ,לודוביקו אדריכל 676
בליזאריוס ,מצביא ביזאנטי 151
בלייק ,וויליאם ,משורר ומאייר 355
751
בלייק ,פטר אדריכל
580
בלינג ,רודולף פסל
225
בליני ,ג'אקופו צייר
229
בליני ,ג'ובאני צייר
228
בליני ,ג'נטילה צייר
748
בליני ,מאריו מעצב
442
בלפור ,הצהרת
801
בן-גוריון ,דוד מדינאי
430
בן-דוד ,שמואל צייר
566
בן-דור ,דן אדריכל
567
בן-דור ,רפאל אדריכל
777
בן-חורין ,מרדכי אדריכל
567
בן-חורין ,משה אדריכל
782
בן-יהודה ,יהודה צייר
562
בן-סירה ,יעקב אורבניסט
566
בן-צבי ,זאב פסל
460
בנואה ,אלכסנדר צייר
652
בנט ,רוברט אדריכל
594
בנטון ,תומאס צייר
194
בנימין מטודלה ,מסעות
בנינגר אוטו אמן )ר' רישייה( 668
753
בניש ,גונטר אדריכל
530
בנש ,אדוארד מדינאי
751
בס ,סול מאייר
732
בסט ,דוד אדריכל
782
בק ,שמואל צייר
577
בקמאן ,מאקס צייר
666
בר ,אלפרד אוצר
685
בראון ,איקה צייר
בראון ,לאנצאלוט מעצב נוף 345
382
בראונינג ,רוברט משורר

בראונינג-בארט ,אליזבת משוררת 371
בראמאנטה ,דונאטו אדריכל 231
בראנדט ,מאריאן מעצבת
512
)ר' באוהאוס(
747
בראנזי ,אנדראה מעצב
בראנקוסי ,קונסטנטין פסל 464
478
בראק ,ג'ורג' צייר
460
ברג ,מקס מהנדס
732
ברגנר ,אודרי ציירת
726
ברגנר ,יוסל צייר
683
ברגסון ,אנרי פילוסוף
574
ברגר ,ז'ניה ציירת
610
ברואק ,יוהנס אדריכל
313
ברואן ,ליבראל אדריכל
ברואר ,אדריאן צייר
306
ברוואלד ,אלכסנדר אדריכל 431
754
ברוטאליזם ,סגנון
307
ברויגל ,פטר )האב( צייר
275
 פטר  ,IIצייר275
 פטר  ,IIIצייר275
 יאן  ,Iצייר275
 יאן  ,IIצייר661
ברויר ,מרסל אדריכל
787
ברומברג ,אובסלדו צייר
ברוניאר ,אלכסנדר אדריכל 352
ברונלסקי ,פליפו אדריכל
219
ברוס ,סולומון דה אדריכל 287
"ברוקה" )הגשר( ,קב' אמנים 471
671
ברוקס ,ג'ימס צייר
43
ברזל ,תקופת
662
ברזיל ,אדריכלות
 רשימת אדריכלים 663בר-חנא ,אסתר ,זלמן אדריכלים 785
744
ברטויה ,הארי מעצב
607
ברטון ,אנדרה ,משורר
607
 סוריאליזם )ר' ברטון א(.87
בריאקסיס ,צייר
73
בריגוס ,צייר
598
בריגמן ,אריק אדריכל
665
ברינקמן ,יוהנס אדריכל
713
ברכט ,ברתולד מחזאי
421
ברלאג' ,הנדריק אדריכל
374
ברליוז ,הקטור מוסיקאי
73
ברלין ,צייר כד
546
ברלין ,יוסף אדריכל
ברלינגיירי בונאוואנטורה צייר 204
774
ברמן ,ראובן צייר
ברנאר ,אמיל צייר
457
ברניני ,ג'יאנלורנצו אדר' ופסל 296
287
ברניני ,פייטרו פסל
ברנסון ,ברנהארד היסטוריון 450
525
ברנר ,אנטון אדריכל
*ברנשטיין ,משה צייר
431
ברסקי ,יוסף אדריכל
558
ברקאי ,סם אדריכל
בתי-כנסת –
127
 טיפוס קדום145
 טיפוס המעבר153
 -טיפוס מאוחר

ג.
595
גאבו ,נחום פסל
ג'אד ,דונאלד אמן )ר' מינימליזם( 789-790
419
גאודי ,אנטוניו אדריכל
416
גאלה ,אמיל ,מעצב
279
גאלילאו ,גאלילי מדען
139
גאלה פלאסידה ,קיסרית
96
גאליה ,כיבוש רומאי של
623
גאלסוורתי ,ג'ון סופר
275
ג'אמבולוניה ,פסל
492
גאן ,אלכסיי ,מעצב
696
גאנדי ,מהאטמה מדינאי
740
גאסטון ,פיליפ ,צייר
ג'אקופו דלה קרסיה פסל
219
94
גארכוס ,האחים )רומא(
458
גארנייה ,טוני אדריכל
458
 "עיר תעשייה"396
גארנייה ,שארל אדריכל
783
גבעתי ,משה צייר
גבריאל ,ז'אק )האב( אדריכל 334
גבריאל ,ז'אק )הבן( אדריכל 341
גד ,דורה אדרכלית )ר' מאנספלד( 656
גדס) ,סר( פטריק אורבניסט 420
545
 גדס בישראל תכנון י-ם ו-ת"א 545647
גדעוני ,אלזה אדריכלית
813
גהרי ,פרנק אדריכל
344
גוארדי ,פראנצ'סקו צייר
309
גואריני ,גוארינו אדריכל
335
ג'ובארה ,פיליפו אדריכל
618
גו'בראן ,חליל משורר
גוגל ,דניאל אדריכל
675
)ר' פילינג הרמן(
417
גוגן ,פאול צייר
גוגנהיים ,פגי )ר' פולוק  ,739ארנסט (597
גודה ,ז'וליין אדריכל
408
)ר' ריצ'רדסון(
783
גודוביץ ,ישראל אדריכל
גודווין ,פיליפ אדריכל )ר' סטון( 666
596
גודיה-ברזזקה ,אנרי פסל
596
 ואורטיציזם745
ג'והאנסן ,ג'ון אדריכל
820
גוואטמי ,צ'ארלי אדריכל
272
גוז'ון ,ז'אן פסל
ג'וטו די בונדונה צייר ואדר' 208
666
גוטליב ,אדולף צייר
434
גוטמן ,נחום סופר ומאייר
גוטנברג ,יוהאנס ממציא הדפוס 214
 המצאת הדפוס 214353
גויה ,פרנססקו צייר
294
גויין ,יאן צייר
683
ג'ויס ,ג'ימס סופר
420
גוך ,וינסנט ואן צייר
651
גולדברגר ,אלפרד אדריכל
גולדברג ברטראנד אדריכל 742
גולדנר ,ליאו אדריכל )ר' אקסלרוד( 724
492
גולוזוב ,איליה אדריכל
266
ג'וליו רומאנו אדר' וצייר
464
גונזאלס ,חוליו פסל
287
ג'ונס ,איניגו אדריכל
ד

814
ג'ונס ,ג'אספר צייר
671
ג'ונסון ,פיליפ אדריכל
גונשארובה ,נטליה ,מעצבת 490
231
גוס ,הוגו ואן דר ,צייר
751
ג'וסיק ,אלקסיס אדריכל
גוף ,ברוס אדריכל
669
228
גוצולי ,בנוצו צייר
431
גור-אריה ,מאיר צייר
246
ג'ורג'ונה ,צייר
417
ג'ורדן ,פרנץ אדריכל
גורו ,אלנה ציירת )ר' מאטיושין( 487
744
גוריטץ ,מתיאס פסל
667
גורקי ,ארשיל צייר
632
גורקי ,מקסים סופר
202-207
גותיקה אמנות
204
 איור204
 ויטראג'203
 פיסול204
 שטיחים204
 תבליט205
 עיצוב205-207
 אדריכלות205
 קשתות דואות חזית מערבית205
205
 מגדל חץ205
 חלונות קתדרלות ,רשימה 206 ראשית הגותיקה 206206
 שיא הגותיקה גותיקה מאוחרת 206206
 סגנון הלהבות206
 סגנון "מוקדם"206
 סגנון מקושט206
 סגנון ניצב רשימת אמנים ואדריכלים 207גזלייוס ,לואיז אמנות
462
)ר' סארינן אליאל(
275
ג'אמבולוניה פסל
659
ג'יאקומטי ,אלברטו פסל
674
גיברד ,פרדריק אורבניסט
220
גיברטי ,לורנצו צייר/פסל
204
גידו דא סיינה צייר
600
גידיון ,זיגפריד היסטוריון
גיומן ,ארמן צייר )ר' אמפרסיוניזם( 413
189
גיזלברטוס ,פסל
393
גיי ,קונסטנטין מאייר
140
גייזריק ,מנהיג הואנדלים
347
גינזבורו ,תומאס צייר
460
גיל ,ארוין ג'ון ,אדריכל
727
גיל ,משה אדריכל )ר' נדלר(
26
גילגמש ,עלילות
451
גימאר ,הקטור אדריכל
ג'ינג'יס חאן ,מנהיג המונגולים 195
499
גינזבורג ,מואיזי אדריכל
גינזברג ,ז'אן אדריכל )ר' לובטקין( 659,670
673
ג'ירארד ,אלכסנדר מעצב
310
ג'ירארדון ,פראנסוא פסל
234
גירלאנדאיו ,דומניקו צייר
גיתאי-וינראוב ,מוניו אדריכל 653
90
גלאדיאטורים )לודרים(

גלאזגו ,אסכולת )ר' מאקינטוש( 456
832
גלאסנוסט )שיקום(
814
גלזר ,מילטון מעצב
729
גלי ,צבי צייר
475
גלייז ,אלברט צייר
573
גליקסברג ,חיים צייר
גליקסון ,ארתור אורבניסט 654
573
גלעדי ,אהרון צייר
730
גמרמן ,גיורא אדריכל
118
גנוסיס
219
ג'נטילה דה פבריאנו צייר
ג'ני ,וויליאם לה בארון אדר' 404
26
גנים תלויים ,בבל
451
ג'נסן ,ג'ורג' מעצב
ג'פרסון ,תומאס נשיא ואדר' 452
571
גפשטין ,שלמה אדריכל
389
ג'ראר ,פרנסוא צייר
747
גרגוטי ,ווטוריו אדריכל
676
גראהם ,ברוס אדריכל
389
גרו ,ז'אן אנטואן צייר
666
גרואן ,ויקטור אדריכל
787
גרובמן ,מיכאל צייר
"גרוטסק" ,סגנון ציורי קיר 108
599
גרומר ,מרסל צייר
239
גרונוואלד ,מתיאס צייר
599
גרוס ,ג'ורג' צייר
726
גרוס ,מיכאל צייר
514
גרופיוס ,וולטר אדריכל
347
גרז ,ז'אן-בטיסט צייר
594
גרי ,חואן צייר
528
גריג ,אדוארד מוסיקאי
582
גריי ,איילין ,מעצבת
גרייבס ,מייקל אדריכל
818
גרין ,דייויד אדריכל )ר' ארכיגראם( 819
813
גרין ,הרב אדריכל
460
גרין ,הנרי אדריכל
460
גרין ,צ'ארלס אדריכל
464
גריפין ,וולטר אדריכל
391
ג'ריקו ,תיאודור צייר
371-376
גרמניה ,איחוד
383
גרץ ,הינריך היסטוריון
גרצ'ינו ,איל צייר )ר' קאראצ'י( 286
277
גרקו ,אל צייר )ר' אל גרקו(
635
גרשווין ,ג'ורג' מוסיקאי
785
גרשוני ,משה צייר
471
"גשר" ,קבוצת אמנים
472
 ביוגרפיות725
גת ,אליהו צייר

ד.
500

"דאדא" ,תנועת ה-
 רשימת אמנים 501דאווידו ,גביראל ז'אן אדר' 396
407
דאלו ,ז'ול פסל
667
דאלי ,סאלבדור צייר
דאנובה ,אסכולת
)ר' קראנאך  ,240אלטדורפר (248
637
דאנונציו ,גבריאל משורר
540
דאנקן ,איזדורה רקדנית
379,388
דארווין ,צ'ארלס מדען

444
דבוסי ,קלוד מוזיקאי
דגאנלו ,פאולו מעצב )ר' ארכיזום( 747
407
דגה ,אדגאר צייר
350
דה וויילי ,שארל אדריכל
דה מסטרה רוי צייר )ר' בייקון פ736 (.
503
"דה סטיל" ,סגנון ה-
 רשימת אמנים 504803
דה-סיקה ,וטוריו במאי
668
דה קונינג ,וילם צייר
דה קרלו ,ג'יאנקארלו אדריכל 750
505
דואסברג ,תיאו ואן אמן
660
דובופה ,ז'אן צייר
457
דובין ,ג'וזף )גלריה(
דוד המלך
48
260
דוד ,הראובני מיסטיקן
506
דודוק ,וילם אדריכל
353
דוד ,ז'אק-לואי צייר
דוטרה ,שארל לואי מהנדס
411
)ר' קונטמיין(
595
דויקר ,יוהנס אדריכל
דומייה ,הונורה צייר ומאייר 396
דומניצ'ינו צייר )ר' קאראצ'י( 286
דומניקו דה קורטונה אדריכל 239
132
דונאטוס ,אב כנסיה
221
דונאטלו ,פסל
787
דונסקי ,ריטה אדריכלית
דוסטוייבסקי ,פיוטר סופר 379
467
דופי ,ראול צייר
209
דוצ'ו די בואונינסנה
395
דוק ,ז'וזף-לואי אדריכל
דוקסיאדיס ,קונסטנטינוס אוברן 742
603
דוקר ,רי'צארד אדריכל
דוראן ,ז'אן-ניקולה אדריכל 358
403
דוראן-רואל ,פאול )גלריה(
404
דורה ,גוסטב מאייר
76
דורי ,סגנון/עמוד
73
דוריס ,צייר
584
דושאם ,מרסל אמן
463
דושם-ויון ,ריימון פסל
דז'ו-בורג'וא ,אדוארד אדריכל 583
17
דז'וסר ,מלך מצרים
488
דיאגילב ,סרגיי אמרגן
38
דיאדאלוס
752
דיבנקורן ,ריצ'ארד צייר
דידרו ,דני "אינציקלופדיסט" 327
84
דיוגנס ,פילוסוף
789
דייויס ,ג'ין )ר' מינימאליזם(
603
דייויס ,סטיוארט צייר
375
דיומא ,אלכסנדר סופר
דיומא )הבן( ,אלכסנדר סופר 385
144
דיוניסוס ,פסבדו פילוסוף
116
דיוקליטאנוס קיסר
670
דיור ,כריסטיאן ,מעצב
376
דיזראלי ,בנימין מדינאי
דייק ,אנטוני ואן צייר )ר' ואן דייק( 299
88
דינוקראטס ,אדריכל
דינצנהופר ,גאורג אדר' )ר' קליאן( 338
דינצנהופר ,קיליאן אדריכל 338
דינצנהופר ,יוהאן אדר' )ר' קליאן( 338
דינצנהופר ,כריסטופר אדר' 338
ה

דינקלו ,ג'ון אדריכל
דיסני ,וולט מאייר
דיפריינט ,נילס מעצב
דיקנס ,צ'ארלס סופר
דיקס ,אוטו אדריכל
דיקר ,ישראל אדריכל
"דירקטואר" ,סגנון ה-
דירר ,אלברכט צייר
דלאקרוא ,יוג'ין צייר
דלה רוביה ,אנדריאה אמן
230
 ג'ובאני ,אמן230
 ג'ירולמו אמן224
 לוקה ,אמןדלוואו ,פאול צייר
דלוניי ,רובר צייר
דלוניי-טרק ,סוניה ,ציירת
דלוס ,ברית
דלורם ,פיליבר אדריכל
דמוטי ,כתב מצרי
דמוסתנס ,נואם
דמוקריטס ,פילוסוף
דמות ,צ'ארלס צייר
דאנטה ,אלגיירי משורר
דנמרק ,עיצוב
 רשימת מעצביםדני ,מוריס צייר
דנציגר ,יצחק אמן
דספיו ,שארל צייר
)ר' ויאירה דה סילבה(
ד'קארט ,רנה פילוסוף
דראקון ,מחוקק יווני
דרו ,ג'יין אדריכלית
)ר' פריי מאקסוול(
דרייפוס ,אלפרד פרשת
דרייפוס ,הנרי מעצב
דרן ,אנדרה צייר

749
660
793
375
596
557
333
240
392
230

609
579
576
67
272
13
84
80
576
200
737
737
459
722
675
279
54
612
385-387
669
469

ה.
155
האגיה סופיה כנסית
583
האו ,ג'ורג' אדריכל
האוסמן )ברון( יוג'ין מושל פאריז 394
291
האלס ,פראנס צייר
402
האנט ,ריצ'ארד אדריכל
2
האצ'ילאר )טורקיה(
789
הארד אדג' ,סגנון
הארדואן-מאנסאר ,ז'ול אדר' 314
542
הארדי ,תומאס סופר
166
הארון ,אל ראשיד חליף
88
הארופילוס ,רופא
669
הארטונג ,הנס צייר
480
הארינג ,הוגו אדריכל
האריסון ,אוסטין ק .אדריכל 547
האריסון ,וואלאס ק .אדריכל 606
הבליצ'ק ,ג'וסף אדריכל
612
728
הבר ,שמאי פסל
813
הדג'אק ,ג'ון אדריכל
הובה ,ז-ס-מ אדריכל )ר' ויניון( 356
313
הובמה ,מינדרט צייר
280
הובס ,תומאס פילוסוף
341
הוגארת ,ויליאם צייר

467
474

הוגר ,פריץ אדריכל
הוד ,ריימונד אדריכל
הודו –
 אופאנישאד ,כתבי 51352
הודון ,ז'אק-אנטואן צייר
הווארד ,אבנעזר אורבניסט 418
506
הוזאר ,וילמוס ,מעצב
*הוכמן ,מאיר אדריכל
420
הולברד ,וויליאם אדריכל
הולביין ,אמברוזיוס צייר
268
)ר' הולביין הבן(
הולביין ,הנס האב צייר
268
)ר' הולביין הבן(
268
הולביין ,הנס )הבן( צייר
556
הולידיי ,קליפורד אדריכל
818
הוליין ,הנס אדריכל
568
הולצמן ,שמשון צייר
51
הומרוס
134
הונים ,השבטים ה-
213
הוס ,יאן רפורמיסט
473
הופמן ,האנס צייר
460
הופמן ,יוזף אדריכל
 סדנאות וינאיות 461480
הופר ,אדוארד צייר
הוך ,פיטר דה צייר
311
הוקסמור ,ניקולא אדריכל 316
98
הוראטיוס ,משורר רומי
96,98
הורדוס ,מלך ישראל
96
 אדריכלות395
הורו ,הקטור אדריכל
446
הורטה ,ויקטור אדריכל
606
הוריגוצ'י ,סוטמי אדריכל
649
הורמן ,מאיר אדריכל
571
היט ,פנחס אדריכל
היטרוף ,ז'אק-איגנאץ אדר' 391
525
היילברג ,אדוארד אדריכל
היין ,פייט מעצב )ר' מאתסון( 673
728
היימן ,שושנה ציירת
13
הייראטי ,כתב מצרי
הילדבראנדט ,יוהאן אדריכל 335
78
היפודאמוס ,אורבניסט
80
היפוקראטס ,רופא
היצ'קוק ,הנרי ראסל היסטוריון
672
)ר' סגנון בי"ל(
30
היקסוס במצרים )שושלות(
139
הירונימוס הקדוש
430
הירשנברג ,שמואל צייר
הילברסיימר ,לודויס אורבניסט 518
789
הלד ,אל צייר )ר' מינימליזם(
432
הלוי ,אהרון צייר
729
הלוי ,יוסף צייר
98-102
הלניזם ,אמנות
101
 אדריכלות100
 פיסול100
 פסלים ,רשימת100
 ציור722
הלפרין ,אלחנן צייר
הלפרין ,לורנס אדריכל נוף 745
642
הלר ,זאב אדריכל
752
המילטון ,ריצ'ארד צייר

הנביק ,פרנסוא מהנדס
412
הנדל ,ג'ורג' פרדריק מוסיקאי 323
566
הנדלר ,דוד צייר
738
הנינגסן ,פול ,מעצב
388
הס ,משה פובליציסט
760
הסה ,הרמן סופר
53
הסיודוס ,משורר
667
הפוורת ,ברברה פסלת
הפשטה יצירה ,קבוצת אמנים 502
472
הקל ,אריק צייר
הקר ,וילהלם אדריכל
551
)ר' ילין אליעזר(
778
הקר ,צבי אדריכל
157
הראקליוס קיסר
58
הראקליטוס ,פילוסוף
479
הרבין ,אוגוסט צייר
582
הרבסט ,רנה אדריכל
108
הרו ,פילוסוף
343
הרה ,עמנואל אדריכל
71
הרודוטוס ,היסטוריון
814
הרון ,רון אדריכל
102
הרמוגנס ,אדריכל
572
הרמט ,זולטן אדריכל
816
הרצברגר ,הרמן אדריכל
הרצל ,זאב פובליציסט
426
320
הרקולנאום )עיר( ,חפירות
הררה ,חואן דה אדריכל/צייר 276
הררה  ,Iפראנסיסקו )ר' ולאסקז( 308
הררה  ,IIפראנסיסקו אדריכל/צייר 308
783
הרשמן ,סלו אדריכל
547
הרשקוביץ ,דב אדריכל

ו.
*ואובאן ,סבסטיאן מהנדס
ואודרמר ,ז'וזף-אוגוסט אדר' 396
395
ואודואייה ,ליאון אדריכל
491
ואכטאנגוב ,יבגני במאי
450
ואולאר ,אמברואז )גלריה(
596
ואורטיציזם )ציור(
450
ואלאדון ,סוזאן ציירת
468
ואלדן ,הרווארת )גלריה(
753
ואלה ,ג'ינו אדריכל
ואן איסטרן ,קורנליוס אורבניסט 508
316
ואנברו ,ג'ון אדריכל
530
ואנזטי ,ברטולומאו
ואן אייק אלדו אדריכל )ר' אייק( 749
222
ואן אייק יאן צייר
222
ואן אייק יוברכט צייר
ואן גוך ,וינסנט צייר )ר' גוך( 420
299
ואן דייק ,אנטוני צייר
231
ואן דר גוס ,הוגו צייר
606
ואן-דורן ,הרולד מעצב
506
ואנ'ט הוף ,רוברט מעצב
506
ואנטונגרלו ,ג'ורג' פסל
ואסארי ,ג'ורג'יו היסטוריון 271
674
ואסארלי ,ויקטור צייר
659
וואסקמן ,קונארד מהנדס
וארשאבצ'יק ,גרגורי אדריכל 663
וואגנפלד ,וילהלם מעצב
657
414
וואגנר ,אוטו אדריכל
ו

וואגנר ,מארטין אדריכל
508
)ר' חוג ארכ'(
327
וואט ,ג'יימס ממציא
336
וואטו ,ז'אן-אנטואן צייר
326
וואשינגטון ,ג'ורג' נשיא
ווב ,מייקל אדריכל )ר' ארכיגרם( 819
404
ווב ,פיליפ אדריכל
475
וובר ,מאקס צייר
531
וובר ,מאקס כלכלן
308
ווברמאן ,פיליפס צייר
738
ווגנר ,הנס מעצב
343
ווד ,ג'ון אדריכל
599
ווד ,גראנט צייר
753
וודז ,שארדש אדריכל
457
וויאר ,אדוארד צייר
421
וויזי ,צ'ארלס אדריכל
וויטוור ,הנס אדריכל
524
וויידן ,רוז'ייה ואן דר צייר 223
417
ווייט ,סטנפורד אדריכל
724
וויל ,שרגא צייר
424
ווילד ,אוסקר סופר
824
וויליאמס ,טנסי מחזאי
508
ווילס ,יאן אדריכל
816
ווינס ,ג'יימס אמן ואדר'
ווינראוב ,מוניו אדר' )ר' גיתאי( 653
406
וויסלר ,ג'יימס צייר
737
ווירקאלה ,טאפיו ,מעצב
744
ווית ,אנדריו צייר
וולדה ,הנרי ואן דר אדריכל 447
741
וולז ,אלפרד צייר
326
וולטר ,פילוסוף
683
וולף ,ויג'יניה סופרת
637
וולף ,תומאס סופר
345
וולפול ,הוראס סופר
692
וולס ,ה"ג סופר
577
"וונדינגן" כתב עת
792
וורהול ,אנדי צייר
605
וורסטר ,ווליאם אדריכל
446
וורקבונד ארגון ה-
ויאירה דה סילבה ,מאריה ציירת 675
ויג'ה-לה-ברן ,אליזבת ציירת 355
ויולה-לה-דוק ,יוג'ין אדריכל 395
463
ויון ,ז'אק צייר
134
ויזיגותים ,השבטים ה-
ויטבסק ,מכון לאמנות )שאגאל( 584
342
ויטונה ,ברנארדו אדריכל
ויטוולד ,הנריקוס תיאודורוס
577
)ר' אסכולת אמסטרדם(
648
ויטקובר ,יוסף אדריכל
ויטרוביוס אדריכל 125
וילאנואבה ,קרלוס אדריכל 658
וילאר ,דה-אונקור אדריכל 207
533
וילה ,פנצ'ו מהפכן
189
ויליג'למו ,פסל
742
וילסון ,יו אדריכל
ויניולה ג'אקומו דה אדריכל 270
356
ויניון ,פייר אדריכל
748
וינילי ,מאסימו ,מעצב
ויסקונטי ,לודוויקו אדריכל 391
807
ויסקונטי ,לוציאנו במאי

706
ויצמן ,חיים ד"ר מדינאי
172
ויקינגים
ויקליף ג'ון ,מתרגם התנ"ך 202
98
וירגיליוס ,משורר רומי
728
ויתקין ,שלמה צייר
655
וכסלר ,יעקב צייר
463
ולאמן ,מוריס צייר
298
ולאסקז ,דייגו צייר
ולוגט ,ואן דר אדריכל )ר' ברינקמן( 665
790
ונטורי ,רוברט אדריכל
606
וניני ,פאולו ,מעצב
492
וסנין ,אלכסנדר אדריכל
492
וסנין ,ויקטור אדריכל
492
וסנין ,ליאוניד אדריכל
424
ורדי ,ג'וזפה מוסיקאי
421
ורובל ,מיכאיל צייר
275
ורונזה ,פאולו צייר
230
ורוקיו ,אנדראה דל פסל
386
ורלן ,פאול משורר
311
ורמיר ,יאן צייר
314
ורסאי ,ארמון
ורקאינק ,פייטר אדריכל )ר' קלרק( 577

ז.
789-790
595
668
74

ז'אד ,דונאלד אמן )ר' ג'אד(
זאדקין ,אוסיפ פסל
זאו-וו-קי )ר' רישייה(
זאוקסיס ,צייר
ז'אנרה ,פייר אדר'
585
)ר' לה קורבוזיה(
ז'אנרה ,שארל אדר'
585
)ר' לה קורבוזיה(
זאניני ,מרקו מעצב )ר' סוטסאס( 746
56
זאראטוסטרה/זורואסטר
681
ז'בוטינסקי ,זאב מדינאי
737
זהרפוס ,ברנארד אדריכל
200
"זוהר" ספר ה-
242
זולא ,אמיל סופר
730
זולוטוב ,נחום אדריכל
זורבאראן ,פראנסיסקו צייר 295
25
זיגוראט
730
זיו ,גדעון אדריכל
775
זיו ,טובה אדריכלית
310
ז'ירארדון ,פרנסוא פסל
זלקינד ,נחום אדריכל
645
"זנב החמור" ,תערוכה )482 (1912
59
זנו ,פילוסוף יווני
זנו מסיטיוס ,פילוסוף יווני 89
115
זנוביה ,מלכת תדמור
502
זרה ,טריסטאן משורר
ז'קוב ,מקס
)ר' פיקאסו ,בראק ,אפולינר(
551
זריצקי ,יוסף צייר

ח.
חאת-שפסות ,מלכת מצרים 34
433
חד-גדיא ,מרים ציירת
24
חותם גלילי )נהריים(
548
חייקין ,בנימין אדריכל
493
חלבניקוב ,ולמיר משורר

חמורבי ,חוקי
"חמישה אדריכלים" )שויץ(
"חמישה מניו-יורק" )אדר'(
חניבעל
חרטומים ,כתב
חשמונאי ,בית
"חתך הזהב" ,ציירי קבוצת

29
790
813
90,91,92
11
92-97
469

ט.
254,279
טאג' מאהאל )מוסולאום(
טאגור ,ראבינדראנת משורר 683
טאובר-ארפ ,סופי ציירת )ר' ארפ( 502
572
טאוט ,ברונו אדריכל
577
טאוט ,מאקס אדריכל
492
טאטלין ,ולאדימיר ,אמן
494
טאירוב ,אלכסנדר ,במאי
612
טאמאיו ,רופינו צייר
741
טאנגה ,קנזו אדריכל
608
טאנגי ,איב צייר )ר' ברטון(
טאפיובארה ,אימארי מעצב 737
755
טאפייס ,אנטוניו צייר
טאקיטוס ,היסטוריון רומי 110
739
טאשיזם )ר' אקס' מופשט(
657
טבורקוב ,ז'אק צייר
טבנצ'יק ,תבורי י"צ אדריכל 555
595
טובי ,מארק צייר
437
טווין ,מארק סופר
502
טוטאלית ,אמנות
276
טולדו ,חואן אדריכל
449
טולוז-לוטרק ,אנרי צייר
403
טולסטוי ,לב סופר
613
טומלין ,ברדלי צייר
380
טורגנייב ,איבן סופר
טורוחה ,אדוארדו ,מהנדס 612
383
טורקים צעירים מדינאים
102
טיבריוס ,קיסר
576
טיג ,וולטר ,מעצב
791
טינגלי ,ז'אן פסל
814
טיגרמן ,סטנלי אדריכל
טייפולו ,ג'אמבטיסטה צייר 340
433
טיכו ,אנה ציירת
טימור לאנג ,מנהיג מונוגולי 201,213
273
טינטורטו צייר
417
טיפאני ,לואי מעצב
250
טיציאן ,צייר
טן ,היפוליט ,פילוסוף 372,388,402
384
טניסון ,אלפרד משורר
464
טסנאו ,היינריך אדריכל
טקטון קבוצת אדריכלים
659
)ר' לובטקין(
724
טפלר ,שמואל צייר
669
טראני ,גיזפה אדריכל
109
טראיאנוס ,קיסר
36
טרה )סנטוריני(
375
טרויה ,חפירות
טרומפלדור ,יוסף מנהיג חלוץ 529
96
טריומוויראט
93
טרנטיוס ,מחזאי רומי
389
טרנר ,ויליאם צייר

ז

י.
450
יאבלנסקי ,אלכסיי צייר
738
יאמאסקי ,מינורו אדריכל
116
יאמבליכוס ,פילוסוף
191
יהודה הלוי ,משורר
110
יובנאליס ,מחזאי רומי
יובר ,רובר צייר )ר' רובר הובר( 350
יוון )היסטוריה( –
49
 השנים האפלות כרתים במיתוס היווני 3750
 אלים אולימפים50
 מושבות פינקים במיתוס היווני 5065
 קלאסיקה ,תקופה מלחמת פרס ביוונים 65,66יוון )אמנות( –
49
 גיאומטרי  ,Iסגנון50
 גיאומטרי  ,IIסגנון50,51
 מזרחי ,סגנון61
 ארכאי ,סגנון דמויות שחורות ,כדי ה62 - דמויות אדומות ,כדי ה63 -62
 לידת האמנות63
 פיסול64
 תבליט73
 קלאסי ,סגנון85
 קלאסי ,מאמר76-78
 אדריכלות קלאסית76
 תיקונים אופטיים77
 כותרות עמודים77
 איכנוס )כרית(77
 אבאכוס77
 ארכיטראב77
 טריגליף77
 אנטאסיס77
 טורוס )בולט(77
 סקוטיה )שקע(77
 פרייז77
 עמודים סידור78
 אולמות ציבוריים78
 תיאטרון78
 רשימת בנינים738
יול ,פין אדריכל
133
יוליאנוס "הכופר" קיסר
96
יוליוס קיסר
 "לחצות הרוביקון" 96יוניט  1קבוצת אמנים
603,611,667
)ר' מור ,הפוורת ,ניקולסון(
150
יוסטיניאנוס קיסר
789
יונגרמן ,ג'אק )ר' קארו(
יוסף פלאביוס בן מתיתיהו היסט' 109
293
יורדנס ,יעקב צייר
743
יורן ,אסגר צייר
 קובר"א קבוצת אמנים 743551
ילין ,אליעזר אדריכל
645
ינקו ,מרסל צייר
499
יסנין ,סרגיי משורר
730
יסקי ,אברהם אדריכל
664
יעקובסן ,ארנה אדריכל
יער ,יעקב ואורה אדריכלים 775

יפה ,האנס היסטוריון )ר' סטאם( 612
564
ירוסט ,יעקב אדריכל
ירושה ספרדית ,מלחמת ה317 -
1
יריחו  ,Iחפירות
2
יריחו  ,IIחפירות
5
יריחו  ,IIIחפירות
261
ישועים ,יסוד מסדר ה-
726
ישר ,יצחק אדריכל
ישראל) ,ארץ( –
30
 ההיקסוס וישראל43
 מוזכר לראשונה התנחלות השבטים 44 שופטים ,תקופת ה47 -48
 בית ראשון48
 פילוג הממלכה52
 אשור וישראל52
 גלות ישראל54
 פרעה נכו55
 נבוכדנאצר בישראל55
 גלות יהודה55
 בית ראשון ,חורבן59
 שיבת ציון59
 זרובבל59
 בית שני79
 עזרא ה סופר הנשיאות ,סוף מוסד 140 תנ"ך ,תרגום השבעים 9091
 התיוונות91
 אנטיוכוס III פומפיוס בירושלים95
108
 בית שני ,חורבן108
 המרד הגדול110
 בר-כוכבא ,מרד103,106
 אגריפא  ,Iמלך113
 חתימת המשנה אודיקה הקיסרית בישראל 141157
 הטיילת בקיסריה162
 רמלה ,יסוד העיר186-198
 שלטון הצלבנים שלטון הממלוכים197
256
 שלטון העותמאנים333
 נפוליון עלית הגרמנים )הטמפלרים( 374379
 עליה I426
 עליה II445
 עליה III536
 עליה IV642
 עליה V384
 רכבת יפו-ירושלים426
 הרצל ,זאב387
 קונגרס ציוני I ווילהלם  IIקיסר בישראל 383427
 יסוד תל-אביב437
 יסוד דגניה442
 הצהרת בלפור טרומפלדור ,יוסף מנהיג חלוץ 529 ז'בוטינסקי ,זאב מדינאי 681697
 הכרזת המדינה713
 מבצע קדש768
" -ששת הימים"

764
808

 אש"פ ,יסוד מהפך פוליטי )ימין( ישראל )עם( – חתימת התלמוד הבבלי 150198
 הגרוש מאנגליה דפוס ראשון )ונציה( 216217
 גרוש ספרד "גטו" ראשון )ונציה( 256 ת"ח -ת"ט ,גזרות )רוסיה( 280 פראנק יעקב ,משיח שקר 323 בעל שם טוב )בעט"ש( 323 "ועד ארבע ארצות" 324 עלית החסידים לצפת 324333
 הגאון מוילנה ישראלס יוזף ,צייר 402 -ישראלס ,יצחק צייר 422

כ.
3
כאלקוליתית ,תקופה
73
כד ,ברלין צייר כדים
568
כהן ,אריה אדריכל
554
כהן ,לוטה אדריכל
777
כהן ,מנחם אדריכל
כוורת )ר' לה רוש( סדנאות אמנים 469
158
כוזרים
56
כורש מלך פרס
66
כסרכסס  ,Iמלך פרס
785
כץ ,קלמן אדריכל
423
כרתים ,חפירות קנוסוס
819
כריסטו ,אמן
566
כרמי ,דב אדריכל
784
כרמי-מלמד ,עדה אדריכלית
778
כרמי ,רם אדריכל
566
כשדן ,חיים אדריכל
566,570
כשדן ,יוסף אדריכל
כתב –
8
 יתדות )שומרי(13
 דמוטי )מצרי(13
 הייראטי )מצרי(11
 חרטומים )מצרי(47
 אלף בית )פיניקי(48
 -רהט )עברי(

ל.
לאברוסט ,אנרי אדריכל
לאגאש )עיר(
לאגרפלד ,קרל ,מעצב
לאדובסקי ,ניקולאי אדריכל
לאוטנר ,ג'ון אדריכל
לאו טסה ,הוגה סיני
לאוכארס ,פסל
לאונרדו ,דה וינצ'י צייר ומדען
לאוסיפוס ,פילוסוף
לאליק ,רנה מעצב
לאם ,וילפרדו ,צייר
לאנדי ,ויקטור אדריכל
ל'אנפן ,פייר שארל אורבניסט
לאסאל ,פרדיננד סופר
לאסדון ,דניז אדריכל
לאסו ז'אן באטיסט אדריכל
ח

395
4
821
491
737
59
86
235
70
422
661
753
354
372
742
395

665
לאפידוס ,מוריס אדריכל
490
לאריונוב ,מיכאל צייר
792
לארסן ,ג'אק-לנור מעצב
480
לאשז ,גאסטון פסל
572
לב ,מקס אדריכל
654
לביא ,יהודה אדריכל
785
לביא ,רפי צייר
563
לבנון ,מרדכי צייר
344
לגאיי ,ז'אן-לוראן אדריכל
474
לג'ה ,פרנאן ציר
352
לגראן ,ז'אק גיום אדריכל
351
לדו ,קלוד-ניקולא אדריכל
לה בלון ,ז'אן-באטיסט אדריכל 336
308
לה ברן ,שארל צייר
לה ברן ויג'ייה ,אליזבת )ר' ויג'ייה( 355
306
לה וואו ,לואי אדריכל
293
לה טור ,ז'ורז' דה צייר
*לה טור ,מוריס קוואנטין דה צייר
292
להמרסייה ,ז'אק אדריכל
307
לה-נוטר ,אנדרה אמן
292
לה נן) ,אחים( ציירים
283
לה-פונטיין ,ז'אן דה סופר
לה פרניי ,רוז'ה דה צייר
469
)ר' חתך הזהב(
585
לה-קורבוזייה אדריכל
 קונגרס בינ"ל לאדריכלות 591474
להמברוק ,ויליהלם פסל
647
להמן ,רודי פסל
469
לה-רוש ,סדנאות אמנים
350
לואי ,ויקטור אדריכל
601
לואי ,ריימונד מעצב
649
לואיזאדא ,אביגדור צייר
659
לובטקין ,ברטהולד אדריכל
434
לובין ,אריה צייר
לוג'ייה ,מרק-אנטואן תיאורטיקו 345
לודז ,מרסל אדריכל )ר' בודואין( 610
246
לוטו ,לורנצו צייר
720
לוטן ,ישראל אדריכל
430
לוי אופל ,שמואל צייר
548
לוי ,אלכסנדר אדריכל
לויט ,סול אמן )ר' מינימליזם( 789-790
262
לויטה ,אליהו "בחור" בלשן
457
לויטנס ,אדווין אדריכל
744
לוין ,ז'אק צייר
447
לויתן ,יצחק צייר
230
לומבארדו ,פייטרו אדריכל
לונאכארסקי ,אנאטולי פוליטיקאי 489
342
לונגי ,פייטרו צייר
342
 אלכסנדר ציירלונגנה ,באלדאסארה אדריכל 296
441
לונדון ,ז'אק סופר
לוס ,אדולף אדריכל
461
779
לופנפלד ,משה אדריכל
לוצ'י ,מיקלה דה מעצב )ר' ממפיס( 747
317
לוק ,ג'ון פילוסוף
594
לוקהארדט ,הנס אדריכל
לוקהארדט ,וואסילי אדריכל 594
578
לוראן ,אנרי פסל
575
לוראנסן ,מארי ציירת
646
לוריה ,הרי אדריכל

299
לורן ,קלוד צייר
629
לורנס ,תומאס )איש ערב(
לורנצו ,ונציאנו צייר )ר' פרוג'ינו( 234
לורנצו ,מונאקו צייר
224
)ר' אנג'ליקו ,פרה(
209
לורנצטי )אחים( ציירים
615
לורנס ,ד.ה .סופר
603
לורסה ,אנדרה אדריכל
599
לורסה ,ז'אן צייר
632
לורקה ,גארסיה סופר
לות ,אנדרה צייר )ר' חתך הזהב( 469
לותמן ,יוליוס אדריכל
578
)ר' אסכולת אמסטרדם(
256
לותר ,מארטין כומר רפורמי
258
 לותראניזם27
לחון ,אל )כפר(
ליאונידוב ,איבן איליץ אדריכל 500
ליאסקובסקי ,שלמה אדריכל 648
103
ליביוס ,היסטוריון רומי
814
ליבליך ,זיוה ציירת
417
ליברמן ,מקס צייר
433
ליטבינובסקי ,פנחס צייר
649
לייטרסדורף ,אנדרי אדריכל
755
ליכטנשטיין ,רוי צייר
430
ליליאן ,אפרים-משה צייר
221
לימבורג )אחים( ציירים
370
לינקולן ,אברהם נשיא
87
ליסוקראטוס ,אנדרטת
381
ליסט ,פראנץ מוסיקאי
86
ליסיסטראטוס פסל
86
ליסיפוס פסל
496
ליסיצקי ,אל מעצב
744
ליפולד ,ריצ'ארד פסל
226
ליפי ,פרה פיליפו צייר
238
ליפי ,פיליפינו צייר
784
ליפשיץ ,אורי צייר
596
ליפשיץ ,ז'אק פסל
לישנסקי ,בתיה פסלת
562
607
לסקאז ,ויליאם אדריכל
272
לסקו ,פייר אדריכל
691
לסקר ,שילר סופר
349
לסינג ,גוטהולד סופר
לפואל ,הקטור-מרטין אדריכל 395
264
לפאנטו ,קרב
585
ל'פלאנטייה )ר' לה קורבוזיה(
505
לק ,אנטוני ואן דר צייר
ל'רוא ,ז'וליין-דוד אדריכל )ר' ויניון( 356

מ.
611
מאגריט ,רנה צייר
743
מאדרוול ,רוברט צייר
מאדרנו )מאדרנה( ,קרלו אדריכל 286
201,213
מאה השנים ,מלחמת ה-
438
מאהלר ,גוסטאב מוסיקאי
806
מאו ,טסה טונג מדינאי
87
מאוסולאום )קבר(
422
מאז'ורל ,לואי מעצב
739
מאטא ,רוברטו צייר
מאטיושין ,מיכאל צייר ומוסיקאי 487
458
מאטיס ,אנרי צייר

459
 פוביזם סגנון673
מאטר ,הרברט מעצב
583
מאי ,ארנסט אורבניסט
438
מאי ,קארל סופר
670
מאיאקאווה ,קוניו אדריכל
מאיאקובסקי ,ולאדימיר משורר 498
447
מאיבק ,ברנארד אדריכל
446
מאיול ,אריסטיד פסל
514
מאייר ,אדולף אדריכל
488
מאייר הולד ,וסבולוד במאי
523
מאייר ,הנס אדריכל
818
מאייר ,ריצ'ארד אדריכל
810
מאיר ,גולדה מדינאית
651
מאיר ,ויקטור אדריכל נוף
655
מאירוביץ ,צבי צייר
489
מאלביץ ,קאזימיר צייר
מאלה-סטיבנס ,רובר אדריכל 581
605
מאמפורד ,לואי היסטוריון
מאן ,ריי אמן
595
711
מאן ,תומס סופר
405
מאנה ,אדוארד צייר
602
מאנה-כץ ,צייר
674
מאנזו ,ג'קומו פסל
מאניסקו ,אלסאנדרו צייר )ר' גוארדי( 344
747
מאניארוטי ,אנג'לו אדריכל
229
מאנטנה ,אדראה צייר
266
מאנייריזם ,סגנון ה-
 רשימת אמנים 259118
מאניכיזם
295
מאנסאר ,פרנסוא אדריכל
528
מאסאריק ,תומאס מדינאי
89
מאנתו ,היסטוריון מצריים
225
מאסאצ'יו ,טומאסו צייר
מאסולינו ,טומאסו )ר' מאסאצ'יו( 225
608
מאסון ,אנדרה צייר
14
מאסטאבה
229
מאסינה דה אנטנלו צייר
374
מאפו ,אברהם סופר עברי
מאקה ,אוגוסט צייר )ר' פרש כחול( 470
819
מאקובצ' ,אימרה אדריכל
793
מאקי ,פומיהיקו אדריכל
456
מאקינטוש ,צ'ארלס אדריכל
65
מאראתון ,קרב
204
מארגאריטונה ,ד'ארצו צייר
109
מארטיאליס ,משורר רומי
209
מארטיני ,סימונה צייר
403
מאריי ,אטיין ז'ול צלם
737
מארימקו )ר' ראטיה ארמי(
459
מארין ,ג'ון צייר
465
מארינטי ,פיליפו סופר
 פוטוריזם ,סגנון 465658
מאריני ,מארינו פסל
85
מארסיאס צייר יווני
470
מארק ,פראנץ צייר
463
מארקה ,אלבר צייר
575
מארקוסיס ,לואי צייר
מארקליוס ,סוון אדריכל
578
)ר' אספלונד(
523
מארקס ,גרהארד צייר
673
מאתסון ,ברונו מעצב
ט

מגאלופוליס )עיר(
מגאליתים
מגידוביץ ,מגידו אדריכל
מגיפה שחורה
מג'יסטראטי ,ויקו מעצב
מהפכות –
 מהפכה צרפתיתצרפת ,מהפכת 328-333 1789
364
 מהפכת 1830369
 מהפכת 1848333,357
 מלחמות נפוליאון370
 נפוליאון III324
 מהפכה תעשייתית מהפכת התרבות )סין( 766 מהפכה לאומית )אביב העמים( 369770
 מהפכת הסטודנטים253
מוגולים בהודו ,אמנות ה-
738
מוגנסון ,בורג' מעצב
585
"מודולור" )ר' לה קורבוזיה(
577
מודליאני ,אמדאו צייר
524
מוהולי-נאגי ,לאסלו מעצב
84
מוזיאון ,אלכסנדריה
446
מוזר ,קארל אדריכל
422
מוחה ,אלפונס מעצב
158
מוחמד
403,426
מויברידג' ,אדוארד צלם
524
מוכה ,גיאורג צייר
282
מולייר ,מחזאי
260
מולכו שלמה ,מיסטיקן
מולר ,אוטו צייר )ר' קבוצת גשר( 472
522
מולנאר ,פארקאש אדריכל
מונאקו ,לורנצו צייר
224
)ר' לורנצו מונאקו(
746
מונארי ,ברונו אמן ומעצב
 מולטיפלס )שכפולים/סדרות( 746196
מונגולים ,בבגדאד
196
מונגולים ,חלוקת האימפריה
מונגולית )פרס/מרכז אסיה( אמנות 212
504
מונדריאן ,פייט צייר
412
מונה ,קלוד צייר
141
מונופיזם )נצרות(
448
מונק ,אדוארד צייר
מוסורגסקי ,מודסט מוסיקאי 379
685
מוסיל ,רוברט סופר
509
מועצת עובדי האמנות
509
 רשימת אמנים565
מוקדי ,משה צייר
611
מור ,הנרי פסל
790
מור ,צ'ארלס אדריכל
596
מוראנדי ,ג'ורג'יו צייר
*מוראנדי ,ריקרדו
מוראסוטי ,ברונו מעצב )ר' מנייארוטי( 747
402
מורו ,גוסטב צייר
מורוזוב ,איבן אברמוביץ אספן 488
274
מורוני ,ג'ובאני צייר
מוריליו ,בארטולומאו צייר 307
406
מוריס ,ווליאם מעצב
מוריס ,רוברט אמן
789-790
)ר' מינימאליזם(
414
מוריסו ,ברת ציירת
80
7
549
201
747

1
מזוליתית ,תקופה
446
מותזיוס ,הרמן אדריכל
"מחרוזת הזכוכית" ,אדריכלים 473
575
מטצינגר ,ז'אן צייר
821
מיאקי ,איסיי מעצב
417
מיד ,וויליאם אדריכל
מיז ואן דר רוה ,לודויג אדר' 519-522
מיזליץ ,אריאל אדריכל
778
)ר' פלד שלמה(
650
מיטלמן ,ראובן אדריכל
65
מיליטיאדס ,מנהיג אתונה
85
מיידיאס ,צייר כד
מיי י"מ ,ואן דר אדריכל
577
)ר' קלרק(
462
מייאר ,רוברט מהנדס
577
מיידנר ,לודוויג צייר
מיכלאנג'לו פסל/צייר/אדר' 241
מיכלוצו ,בארטולומאו די אדר' 223
598
מיכלוצ'י ,גיובאני אדריכל
130
"מילאנו ,צו"
397
מילה ,ז'אן פרנסוא צייר
מילוסלבסקי ,ישראל-דן אדר' 654
58
מילטוס ,אסכולת פילו'
מילס ,קארל פסל
463
727
מילר ,צבי אדריכל נוף
26
מינואית ,תרבות )כרתים(
27
 ארמונות וערים "זוהר" תקופת ה29 - טרה-סנטוריני ,חפירות 3629
 קנוסוס ,ארמון423
 קנוסוס ,חפירות30
 כלי נחושת התפשטות התרבות 3029
 ציורי קיר548
מינור ,יוסף אדריכל
789
מינימאליזם ,סגנון
73
מיסון ,צייר
73
מיקון ,צייר
542
מיקי ,מאוס
348
מיק ,רישאר אדריכל
377
מיקניה ,חפירות
37
מיקניה ,תרבות
37
 אמנות37
 אדריכלות600
מירו ,חואן צייר
647
מירון ,סימה צייר
74
מירון ה פסל
118
מיתראס
383
מלוויל ,הרמן סופר
"מכאנו" כתב עת )ר' דואסבורג( 505
440
מלחמת עולם I
640-689
מלחמת עולם II
554
מלניקוב ,אברהם פסל
מלניקוב ,קונסטנטין אדריכל 496
197
ממלוכים
199-200
 אדריכלות200
 מושראביה229
ממלינג ,הנס צייר
747
ממפיס ,קבוצת מעצבים
88
מנאנדר ,מחזאי

348
מנגז ,אנטון-רפאל צייר
מנדיני ,אלסאנדרו מעצב )ר' אלכימיה( 747
779
מנדל ,סעדיה אדריכל
592
מנדלסון ,אריך אדריכל
643
 ישראל327
מנדלסון ,משה פילוסוף
498
מנדלשטאם ,אוסיפ משורר
14
מנס ,מאחד מצרים
79
מנסיקלס ה אדריכל
655
מנספלד ,אל אדריכל
568
מסטצ'קין ,שמואל אדריכל
186
מסע הצלב I
192
מסע הצלב II
194
מסע הצלב III
195
מסע הצלב IV
6
"מערת המטמון" ,חפירות
מצרים העתיקה –
10
 שושלות ,רשימת ה-13
 גיאוגרפיה ודמוגרפיה14
 מנס ,מאחד הממלכה לוחית נערמר מלך מצרים 1517
 ממלכה קדומה פרמידה ראשונה )מדרגות( 1820
 אידאליזציה20
 מיכלים זעירים20
 פיסול ,טכניקה20
 תחריט21
 פרמידות גדולות21
 שושלת ) 3סיכום(22
 ספינקס גדול25
 פסלוני עץ )שושלת (325
 שושלת 324
 תקופת ביניים I27
 אל לחון )כפר( ,חפירות27
 ממלכה תיכונה28
 פרמידה קטומה28
 ססותריס I28
 פרמידה סטנדרטית28
 אמנ-מ-חאת תקופת הפרמידות )סיכום( 2828
 מדוע נבנו28
 תקופת ביניים II32
 ממלכה חדשה33
 קברי המלכים34
 סנמוט42-43
 רעמסס ) IIאוזימנדס(46
 רעמסס III44
 ממלכה חדשה )סיכום(45
 אמנים ,שביתת45
 מרכיבים קבועים45
 פיאודאליזם שאלות ותשובות האלים 4546
 אוכלוסייה46
 אמנים46
 כלכלה46
 מינהל46
 עבדים46
 צבא46
 שרות אזרחי אבדן האימפריה44
י

 מעמד האישה שמרנות שפל ,תקופת ה- סואץ ,תעלת פרעה נכו קליאופטרה תלמי ,סוף בית "מקדש לבן" )אורוך(מקסיקו ,אמנות )ר' אורוסקו(
מקים ,צ'ארלס אדריכל
מריאן ,צייר
מריל ,ג'ון אדריכל )ר' (S.O.M
מרקו פולו ,מסעות
מרקה-רלי ,קונרד צייר
מרקוס ,אורליוס קיסר
מרקס ,קרל סוציאליסט
משנה ,חתימת ה-
משולם דוד צייר

47
47
47
55
96
97
5
575
417
732
676
198
741
111
380,388
113
776

נ.
נאדר ,ראלף עורך-דין
ניאו גותיקה )א' ויולה-לה-דוק ,395

818

וולפול  ,345ואודואייה  ,395פוגין (397
2
נאוליטית ,תקופה
116,144
ניאו-לאטוניזם
504
נאו פלאסטיזם ,סגנון ה-
321
נאו קלאסיקה ,סגנון ה-
344-356
 אמנים221
נאני די באנקו פסל
620
נאציזם ,עליה
354
נאש ,ג'ון אדריכל
109
נבאטים ,סוף הממלכה ה-
569
נבון ,אריה צייר
449
"נביא" ,קבוצת ה-
54
נבוכדנאצר מלך בבל
657
נבלסון ,לואיז פסלת
109
נדידת העמים ,התחלת
114
נדידת העמים הגדולה
727
נדלר ,מיכאל אדריכל
727
נדלר ,שולמית אדריכלית
508
"נובמבר" קבוצה
668
נוגוצ'י ,איזאמו פסל
598
נויטרה ,ריכרד אדריכל
720
נוימן ,אלפרד אדריכל
נוימן ,יוהאן באלתאזר אדריכל 338
720
נוימן ,צילה ציירת
561
נויפלד ,יוסף אדריכל
746
נול ,האנס )ר' נול פלורנס(
746
נול ,פלורנס ,מעצבת
788
נולאנד ,קנת צייר
472
נולדה ,אמיל צייר
264
נוסטראדאמוס ,מיסטיקן
534
נורדאו ,מקס סופר
184
נורמאנים
737
נורמסימי ,וואוקו מעצבת
676
נטש ,וולטר אדריכל
777
ניב ,אמנון אדריכל
737
ניבולה ,קונסטסנטין פסל
73
ניובה ,צייר כד
319
ניוטון ,איזיק מדען
ניומן ,בארנט צייר
671

388,424
ניטשה ,פרדריך פילוסוף
נייבסקי ,אלכסנדר נסיך רוסיה 196
663
נימאייר ,אוסקר אדריכל
54
נינוה )עיר( ,חורבן
75
ניקה ,מקדש אתנה
132
ניקיאה ,מועצת )נצרות(
603
ניקולסון ,בן אמן
85
ניקיאס ,צייר
70
ניקיאס ,מנהיג אתונה
724
ניקל ,לאה ציירת
107
נירון קיסר
54
נכו ,פרעה
673
נלסון ,ג'ורג' אדריכל
605
נלסון ,פאול אדריכל
"נסיך המעויינים",
תערוכה )482 (1913-1917
240
נפוואו ,פייר אדריכל
נפוליון ,בונאפרטה ,מלחמות 333-34,357
370
נפוליון  IIIלואי
39
נפרטיטי מלכת מצרים
103-106
נצרות
118
 נצרות עליית ה-130
 אמנות קדומה המשך אמנות נוצרית)ר' ביזאנטיון רומאנסק גותיקה וכו'(...
432
נראני ,שלמה צייר
597
נרווי ,פייר-לואיג'י מהנדס

ס.
336
193,194
409

סאבויה ,בית
סאלח א-דין
סאליבן ,לואי אדריכל
*סאמראס ,לוקאס צייר
238
סאנגאלו ,אנטוניו אדריכל
 אנטוניו "הצעיר" ג'יובאני אדר' 248233
 ג'וליאנו ,אדריכלסאנדברג ,קארל היסטוריון
612
)ר' סטאם מארט(
377
סאנד ,ג'ורג' סופרת
747
סאנוסו ,מאריו אדריכל
סאנט'אליה ,אנטוניו אדריכל 466
סאנסובינו ,אדריאה פסל וארכ' 238
249
סאנסובינו ג'אקופו פסל
114
סאסאן ,בית מלכי פרס
748
סאפר ,ריצ'ארד מעצב
55
סאפפו מלסבוס משוררת
530
סאקו ,ניקולא מנהיג עובדים
23
סארגון  ,Iמלך בבל
52
סארגון  ,IIמלך אשור
249
סארטו ,אנדראה דל צייר
658
סארטוריס ,אלברטו אדריכל
822
סארטר ,ז'אן-פאול פילוסוף
462
סארינן ,אליאל אדריכל
735
סארינן ,ארו אדריכל
737
סארפאנבה ,טימו מעצב
647
סבא ,שלום צייר
סגונזאק ,אדרה דה צייר
469
)ר' חתך הזהב(
549
סגל ,יחיאל מעצב נוף
649
סגל ,יהודית אדכ' )ר' שטולצר(

672
סגנון בינלאומי
461
סדנאות וינאיות
374,377
סואץ ,תעלת
462
סובאג' ,אנרי אדריכל
192
סוג'ה ,אב כניסה )גותיקה(
506
סווארט ,פייט מעצב
466
סווריני ,ג'ינו צייר
601
סוטין ,חיים צייר
746
סוטסאס ,אטורה מעצב
750
סולאג' ,פייר צייר
55
סולון מנהיג אתונה
749
סולרי ,פאולו אדריכל
354
סון ,ג'ון אדריכל
788
סונינו ,אריה אדריכל
72
סופוקלס ,מחזאי
62
סופילוס ,צייר
344
סופלו ,ז'אן-ג'רמיין אדריכל
489
סופרמאטיזם )מאלביץ(
79
סוקראטס ,פילוסוף
814
סורל ,אד מאייר
סורל ,ג'ורג' סוציאליסט טרוריזם 388
607
סורראליזם )ברטון( סגנון
410
סזאן ,פאול צייר
751
סזאר ,פסל
20
סחמחת )ר' מצרים(
סטאל ,ג'אן פרדריק צייר )ר' קלרק( 577
743
סטאל ,ניקולה צייר
סטאל ,קרופולר מרגרט אדר'
577
)ר' קלרק(
612
סטאם ,מארט אדריכל
סטאניסלאבסקי ,קונסטנטין במאי 487
752
סטאנקייביץ ,ריצ'ארד פסל
78
סטואה
30
סטונהנג'
666
סטון ,אדוארד אדריכל
סטונורוב ,אוסקר אדריכל )ר' קאהן( 658
468
סטורם ,דר )ר' וולדן(
414
סטיאסני ,וילהלם אדריכל
385
סטיבנסון רוברט לואי ,סופר
770
סטיינבק ,ג'ון סופר
668
סטיל ,קליפורד צייר
138
סטיליכו ,מצביא ביזאנטי
310
סטין ,יאן צייר
סטלה ,פראנק צייר )ר' מינימאליזם( 789
568
סטמצקי ,אביגדור צייר
סטפאנובה ,וארווארה מעצבת
)ר' רודצ'נקו( 497
103
סטראבו ,גיאוגרף רומי
89
סטראטו ,פילוסוף
סטרוקטוראליזם )ר' ואן אייק אלדו( 749
438
סטרינברג ,אוגוסט סופר
791
סטרלינג ,ג'יימס אדריכל
821
סטרן ,רוברט אדריכל
סיביק ,אקדו מעצב )ר' ממפיס( 747
788
סיגל ,ג'ורג' פסל
572
סיגרד-סיגד ,אליהו צייר
817
סיזה ,אלבארו אדריכל
415
סיטה ,קאמליו אורבניסט
374
סימבוליזם
649
סימון ,יוחנן צייר
יא

67

סימונידס ,משורר
סין –
90
 החומה הגדולה ה-94
 נתיב המשי252,253
סינאן אדריכל
234
סיניורלי ,לוקה צייר
*סינכרוניזם
411
סיסלי ,אלפרד צייר
607
סיקאירוס ,דוד צייר
430
סירקין ,יצחק אדריכל ופסל
95
סלאוקוס ,סוף בית )סיכום(
199
סלג'וקים אדריכלות )בגדאד(
199
 ביתן199
 איוואן199
 צריח199
 מדרסה199
 חאן199
 ביצורים551
סלנט ,יהושע אדריכל
50
סמיראמיס ,מלכת אשור
63
סמירקוס ,צייר
671
סמית ,דויד פסל
סמית ,טוני אמן )ר' מינימאליזם( 789
793,754
סמיתסון ,אליסון אדריכלית
754
סמיתסון ,פטר אדריכל
 ברוטאליזם חדש סגנון 754393
סמפר ,גוטפריד אדריכל
52
סנחריב
30
סנטוריני )טרה( ,חפירות
449
סניאק ,פאול צייר
688
סן-אקזופרי ,אנטואן סופר
34
סנמוט )ר' מצרים(
388
סן-סימון ,קלוד סוציאליסט
21
סנפרו )ר' מצרים(
108
סנקה ,פילוסוף רומי
סנש ,ארפד צייר )ר' ויאירה דה סילווה( 675
28
ססוסטריס )ר' מצרים(
325
"סער ומחץ" ,סגנון ה-
95
ספארטאקוס ,מרד
112
ספטימוס סוורוס קיסר
786
ספדי ,משה אדריכל
82
ספיאוסיפוס ,פילוסוף
22
ספינקס )הגדול(
87
ספיסודוטוס פסל
632-640
ספרד ,מלחמת האזרחים
84
ספרית אלכסנדריה
*סקאלי ,וינסנט
סקארפה ,טוביה היסטוריון/מעצב 746
746
סקארפה ,קרלו אדריכל
271
סקאמוצ'י ,ברטוטי אדריכל
278
סקאמוצ'י ,וינצ'נזו אדריכל
סקוט-בראון ,דניז אדריכלית 816
86
סקופאס ,פסל
סקידמור ,לואיס אדריכל
675
) – S.O.Mר' בונשאפט(
סקיאפארלי ,אלזה מעצבת אופנה 608
53
סקיתים ,שבטים
421
סרה ,ג'ורג' צייר
340
סרוואנדוני ,ג'יובאני אדריכל
449
סרוזיה ,פאול צייר

סרט ,חוזה לואי
סרליו ,באסטיאנו אדריכל
סרסו ,ז'אן אדריכל
סרסו ,בפטיסט אדריכל
סרסו ,ז'אק אדריכל

664
245
292
278
274

ע.
181

עבאס ,אמנות
165
 קשת מחודדת181
 אדריכלות164
עבאס ,חליפות בית
196
 ירידת החליפות554
עובדיהו ,שמואל צייר
191
עומר ,כיאם משורר
722
עוקשי ,אבשלום צייר
253
עותמאנית ,אמנות
733
עינב ,זלמן אדריכל
458
"עיר תעשייה" )גארניה טוני(
40-41
עמארנה )עיר( ,חפירות
40-41
 עמראנה ,כתבי40-41
 עמארנה ,סגנון40-41
 עמראנה ,סיכום*עמר ,הלל משורר/אדריכל נוף
5
עסולית ,תקופה
422
עצמאים ,סלון ה) -ר' סרה(
788
עצמון ,משה אדריכל
783
עשת ,פנחס פסל

פ.
380
309

פביאנית ,התנועה ה-
פאבריציוס ,בארנט צייר
309
 קארל ,צייר99,111
פאוזאניאס ,היסטוריון
249
פאטיניר ,יהויכים צייר
270
פאלאדיו ,אנדראה אדריכל
107
פאולוס ,קדוש נוצרי
פאטימים במצרים ,אמנות ה187- -
188
187
 אדריכלות188
 סטאלאקטיט1
פאליאוליטית ,תקופה
74
פאנינוס ,צייר
338
פאניני ,ג'יובאני פאולו צייר
*פאנטין לאטור ,תיאודור צייר
387
פאסטור ,לואי מדען
495,757
פאסטרנאק ,בוריס משורר
447
פאסטרנק ,ליאוניד צייר
281
פאסקאל ,בלז מדען והוגה
579
פאסקין ,ז'ול צייר
394
פאסקטון ,ג'וזף מעצב נוף
577
פאתטיקר ,צאיי קב' אמנים
269
פארמיג'אנינו ,צייר
59
פארמנידס ,פילוסוף
711
פארקר ,צ'ארלי מוסיקאי
93
פארתים
75
פארתנון )אתונה( ,מקדש ה-
70
 טקס סיום283
 נהרס652
פאתחי ,חסאן אדריכל
580
פבזנר ,אנטואן פסל

665
654
421
582
725
401
459
397

פבזנר ,ניקולאוס היסטוריון
פבל ,חנן אדריכל
פואנטאליזם סגנון
פוארה ,פאול מעצב
פובזנר ,שמעון אדריכל
פובי דה שאוואן ,פייר צייר
"פוביזם" ,סגנון
פוגין ,אוגוסטוס אדריכל
*פוזלי ,הנרי
465
פוטוריזם ,סגנון ה-
466
 אמנים מזוהים עם ביוגרפיות של אמנים 466311
פוטר ,פאול צייר
311
פוטר ,פטר צייר )ר' פוטר פאול(
230
פולאיאולו )אחים( ציירים
652
פולאצ'ק ,אוטו אדריכל
739
פולוק ,ג'קסון צייר
 פרוייקט ממשלתי ,סיוע לאמנים 74173
פוליגנוטוס ,צייר
666
פוליני ,ג'ינו אדריכל
75
פוליקליטוס ,פסל
פוליקליטוס ,ה'צעיר' אדריכל 88
458
פולציג ,האנס אדריכל
פולר ,ריצ'ארד באקמינסטר
604
מהנדס ואדריכל
324
פומפאדור ,מאדאם דה
95
פומפיוס ,מצביא רומי
109
פומפיי )עיר( ,חורבן
346
 חפירות277
פונטאנה ,דומניקו
613
פונטאנה ,לוצ'יו צייר
פונטאנה ,קארלו מהנדס/אדר' 314
268
פונטורמו ,צייר
598
פונטי ,ג'יו אדריכל
פונטיין ,פייר-ליאונארד אדר' 389
270
פונטנבלו ,אסכולת
270
 ארמון498
פוני ,איבן צייר
פונקציונליזם ,סגנון )ר' מאייר האנס( 523
420
פוסאדה ,חואן מאייר
418
פוסט אימפרסיוניזם
819
פוסטר ,נורמן אדריכל
*פוסט מודרניזם סגנון
266
פוסט רנסאנס )מאנייריזם(
293
פוסן ,ניקולה צייר
755
פופ-ארט )ר' ליכטינשטיין רו'(
495
פופובה ,לאבובה ציירת
316
פופלמן ,מאתיאוס אדריכל
747
פוצ'י ,אמליו מעצב
536
פוצ'יני ,ג'אקומו מוסיקאי
228
פוקה ,ז'אן צייר
384
פורד ,הנרי תעשיין
384
 "הסרט הנע"124
פורום
פורטה ,ג'אקומו דלה אדריכל 277
815
פורטוגזי ,פאולו אדריכל
789
פורטמן ,ג'ון אדריכל
388
פוריה ,שארל סוציולוג
580
פוריזם ,סגנון
פורנס ,פראנק אדריכל )ר' סאליבאן( 409
יב

פורם ,די כתב עת
)ר' וורקבונד  ,446טאוט (472
פורן ,ז'אן לואי צייר )ר' אימפרסיוניזם( 413
116
פורפירי ,פילוסוף
1
פחמן 14
111
פטולומאוס ,גיאוגרף
202
פטרארקה ,משורר
525
פטרהנס ,וולטר מעצב
108
פטרוניוס ,סופר רומי
*פטרוס ,כריסטוס צייר
820
פיאנו ,רנזו אדריכל
474
פיאצנטיני ,מארצ'לו אדריכל
347
פיגאג' ,ניקולה דה אדריכל
666
פיג'יני ,לואיג'י אדריכל
פיגאל ,ז'אן-באטיסט פסל
345
75
פידיאס ,פסל
פיזאנו ,אנדראה פסל/אדריכל 210
207
פיזאנו ,ג'ובאני פסל
207
פיזאנו ,ניקולה פסל
פיזארו ,פראנסיסקו כובש פרו 195
745
פיי ,איו מינג אדריכל
573
פייגין ,דב פסל
753
פייטלה ,רימא אדריכל
793
פייכל ,גוסטב
787
פיינגרש ,עודד צייר
513
פיינינגר ,ליונר צייר
227
פיירו ,דלה פראנצ'סקה צייר
239
פיירו ,די קוזימו צייר
224
פילארט ,אדריכל
106
פילון ,פילוסוף יהודי
276
פילון ,ג'רמן פסל
58
פילוסופיה ,תחילת ה-
100
פילוקסנוס ,צייר
730
פילין-טרמו ,גליה ציירת
675
פילינג ,הרמן אדריכל
82
פיליפוס  ,IIמלך מקדוניה
99,109
פליניוס "הזקן"
110
פליניוס הצעיר
90
פילמון ,מחזאי
722
פימה ,צייר
70
פינדארוס ,משורר
63
פינטיאס ,צייר
47
פיניקים )כתב ,זכוכית וארגמן(
736
פיני ,עיצוב
737
 ביגרפיות723
פינס ,יעקב
593
פינסטרלין ,הרמן צייר
556
פינקרפלד ,יעקב אדריכל
פיסיסטראטוס ,מנהיג אתונה 57,60
403
פיסארו ,לוסיין צייר
403
פיסארו ,קאמיל צייר
פיסארו ,קאמיל אורדיבה צייר 403
380
פיצג'ראלד ,אדוארד משורר
"פיצול גדול" :שני אפיפיורים 202
פיקאביה ,פראנסיס צייר
468
475-478
פיקאסו ,פאבלו צייר
346
פיראנזי ,ג'יובאני אדריכל
88
פירוס ,מלך אפירוס
88
 "נצחון פירוס"632
פיראנדלו ,לואיג'י מחזאי

89
פירון ,פילוסוף
פישר פון ארלאך ,יוהאן אדר' 315
58
פיתאגוראס ,פילוסוף
87
פיתיוס ,אדר' )ר' מוזוליאום(
466
פכשטיין ,מאקס צייר
פלאבין ,דן אמן )ר' מינימאליזם( 789
729
פלג ,מאיר אדריכל נוף
778
פלד ,שלמה אדריכל
432-433
פלדי ,ישראל צייר
379
פלובר ,גוסטאב סופר
115
פלוטיניוס ,פילוסוף
69,72
פלופונזית ,מלחמה
790
פלי ,סזאר אדריכל
פלמאל ,מאיסטר צייר
221
)ר' קאמפין רוברט(
422
פן ,אבל צייר
650
פנחל ,חיים אדריכל
350
פראגונאר ,ז'אן-הונורה צייר
פראנסיס ,סם צייר
739
)ר' אקס' מופשט(
פראנססקו ,דא אורבינו צייר
243
)ר' מיכלאנג'לו(
694
פראנק ,אנה סופרת
פראנקנטאלר ,הלן )ר' מאדרוול( 743
87
פראקסיטלס ,פסל
463
פרה ,אוגוסט אדריכל
369
פרה-רפאליסטים
307
פרו ,קלוד אדריכל
317
פרו ,שארל ,סופר
659
פרובה ,ז'אן מעצב
361
פרובל ,פרידריך מחנך
234
פרוג'ינו ,צייר
פרודון ,פייר-ז'זף סוציולוג 373,388
355
פרודון ,פייר-פאול צייר
71
פרוטאגוראס ,פילוסוף
472
"פרוליך" ,כתב עת )ר' טאוט(
374-376
פרוסיה-צרפת ,מלחמת
75
פרופילאה )אתונה(
246
פרוצי ,באלאדסארה
116,144
פרוקלוס ,פילוסוף
708
פרוקופייף ,סרגי מוסיקאי
565
פריבר ,אהרון פסל
649
פרידמן ,אלכסדנר אדריכל
754
פרידמן ,יונה אדריכל
*פרדריך ,כספר
612
פריי ,מאקסוול אדריכל
451
פריי ,רוג'רס היסטוריון
781
פרייברגר ,אריה אדריכל
פרימאטיצ'יו ,פרנצ'סקו צייר 269
פריקלס ,מנהיג אתונה
68
721
פרלשטיין ,יצחק אדריכל
18
פרמידה )ר' מצרים(
737
פרנק ,קיי מעצב
775
פרנקל ,אליעזר אדריכל
781
פרנקל ,נורה ציירת
559
פרנקל-פרנל ,יצחק צייר
56-57
פרס ,אימפריה
57
 אדריכלות57
 אמנות676
פרסוטי ,אנריקו 'אדריכל

פרסטרויקה )פיתחות(
פרסייה ,שארל אדריכל
פרסינה ,יוג'ין מהנדס
פרסלי ,אלביס מוסיקאי
פרספקטיבה ,אטמוספרית
פרש ,כחול ה-
פתלומנאוס ,גיאוגרף

832
389
468
713
249
470
111

צ.
743
3

צ'אדוויק ,לין פסל
צ'אטאל הויוק )טורקיה(
צ'אלק ,וורן אדריכל
819
)ר' ארכיגראם(
253
צאפאווי )פרס( ,אמנות בית
637
צ'אפק ,קרל מחזאי
685
צוויג ,סטפן
266
"צו נאנט" לסובלנות דתית
"צו מילאנו" לסובלנות דתית 131
צוות עשר )צוות  (xקבוצת אדריכלים
591
)ר' קונגרס בי"ל לאדר' מודרנית(
1
ציביליזציה
384
צ'ייקובסקי ,פיוטר מוסיקאי
789
צ'ילידה ,אדוארדו פסל
208
צ'ימאבואה ,צייר
337
צימרמן ,דומניקוס אדריכל
780
ציפור ,גרשון אדריכל
565
ציפר ,משה פסל
96
ציצרו ,נואם רומי
594
צ'יריקו ,ג'ורג'יו דה צייר
487
צ'כוב ,אנטון סופר
186
צלבנים ,יסוד ממלכת ה-
198
 סוף הממלכה268
צ'ליני ,בנבנוטו פסל
569
צ'לנוב ,בנימין אדריכל
808
צ'פלין ,צ'ארלי שחקן/במאי
657
צ'רמאייף ,סרג' אדריכל
495
צ'רניקוב ,יעקב אדריכל
545
צ'רנר ,מ .אדריכל

ק.
458
קאהן ,אלברט אדריכל
658
קאהן ,לואי אדריכל
קאהנווילר ,דניאל-הנרי )גלריה( 576
208
קאוואליני ,פייטרו צייר
642
קאופמן ,אוסקר אדריכל
קאופמן ,גרייג צייר )ר' מינימאליזם( 789
550
קאופמן ,ריכרד אדריכל
334
קאזאנובה ,הרפתקאות
96
קאטולוס ,משורר רומי
קאייבוט ,גוסטב צייר
413
)ר' אימפרסיוניזם(
610
קאלדר ,אלכסנדר פסל
282
קאלדרון ,פדרו מחזאי
262
קאלוין ,ז'אן רפורמיסט )דת(
106
קאליגולה קיסר
75
קאלימאכוס ,פסל
76,78
קאליקראטס ,אדריכל
745
קאלמן ,גרהרד אדריכל
757
קאמי ,אלבר סופר
222
קאמפין ,רוברט צייר
יג

294
קאמפן ,יעקב ואן אדריכל
קאנאלטו ,אנטוניו ג'יובאני צייר 340
741
קאנדיליס ,ג'ורג' אדריכל
450
קאנדינסקי ,ואסילי צייר
735
קאנדלה ,פליקס מהנדס
קאנובה ,אנטוניו פסל
355
185
קאנוסה ,ללכת ל-
קאסאט ,מארי ציירת
413
)ר' אימפרסיוניזם(
583
קאסאנדר ,א"מ מעצב
735
קאסון ,יו אדריכל
228
קאסטאניו ,אנדראה דל צייר
747
קאסטיליוני ,אשיל מעצב
747
קאסינה ,סזאר מעצב
288
קאראוואג'יו ,צייר
286
קאראצ'י ,משפחת ציירים
286
 אניבלה286
 אקוסטינו286
 לודביקו113
קארקאלה קיסר
קארדין ,פייר מעצב
753
789
קארו ,אנטוני אמן
387
קארול ,לואיס סופר
174
קארולינגית ,אמנות
174
 אדריכלות174
 קאליגרפיה466
קארה ,קארלו צייר
673
קארזו ,ז'אן צייר
קארל "הגדול" ,קיסר המערב 168
402
קארפו ,ז'אן באטיסט פסל
238
קארפאצ'ו ,ויטורה צייר
33
קברי המלכים )מצרים(
781
קדישמן ,מנשה אמן
818
קואנט ,מרי מעצב
314
קואסוואו ,אנטואן פסל
310
קואפל ,נואל צייר
479
קוביזם ,סגנון
339
קובייה ,פרנסוא אדריכל
197
קובלאי חאן ,קיסר סין
743
קובר"א קבוצת אמנים
315
קוט ,רוברט דה אדריכל
109
קוינטיליאנוס ,נואם רומי
738
קוך ,מוגנס מעצב
קול ,הנרי מעצב
394
467
קולב ,ג'ורג' פסל
646
קולביאנסקי ,ישי צייר
451
קולביץ ,קטה ציירת
748
קולומבו ,ג'ו מעצב
86
קולוסוס של רודוס ה-
388
קומט ,אוגוסט הוגה חברתי
720
קון ,מיכאל אדריכל
קונדיווי ,אסקאניו )ר' מיכלאנג'לו( 243
615
קונן ,דויל סופר
קונגרס בינלאומי לאדריכלות 591
411
קונטמין ,ויקטור אדריכל
קונינג ,וילם דה צייר )ר' דקונינג( 668
131
קונסטאנטין "הגדול" קיסר
743
קונסטאן ,ניוהויז צייר
553
קונסטאן ,יוסף צייר
145
קונסטאנטינופול ,יסוד

194
214

 בידי הצלבנים בידי הטורקים390
קונסטבל ,ג'ון צייר
קונסטנטינובסקי-קונסטאן,
יוסף צייר 553
קונסטרוקטיביזם ,סגנון )טאטלין( 492
67
קונפוציוס ,הוגה סיני
535
קונראד ,ג'וזף סופר
726
קוסו ,אלול פסל
573
קוסונוגי ,יוסף צייר
662
קוסטה ,לוצ'יו אדריכל
662
 ברזיל ,אדריכלות663
 רשימת אדריכלים204
קופו ,די מארקובאלדו צייר
730
קופפרמן ,משה צייר
469
קופקה ,פרנק צייר
קוצ'ינסקי ,דב אדריכל
553
קולומבוס ,כריסטופר ,מסעות 217
819
קוק ,פטר אדריכל
737
קוקאפורו ,יוריו מעצב
579
קוקושקה ,אוסקר צייר
762
קוקטו ,ז'אן אמן
702
קוריאה ,מלחמת
159
קוראן
397
קורבה ,גוסטב צייר
267
קורג'יו ,אנטוניו צייר
393
קורו ,קאמיל צייר
818
קורוקאבה ,קישו אדריכל
קורטונה ,דומינקו דה אדריכל 239
294
קורטונה ,פיטרו אדריכל
קורטז ,הרנאן כובש מקסיקו 258
286
קורניי ,פייר מחזאי
קורניי ,בוורלו אמן )ר' קובר"א( 743
556
קורנברג ,פריץ אדריכל
77
קורינתי ,סגנון/עמוד
94
קטיספון )עיר( ,יסוד
655
קיווה ,חיים צייר
738
קיירהולם ,פאול מעצב
63
קימון ,צייר
67
קימון מנהיג אתונה
722
קיסילוב ,תיאודור אדריכל
597
קיסלינג ,מואיז צייר
קיסלר ,פרדריק אדריכל ופסל 598
157
קיסריה )ישראל( ,טיילת
632
קיפלינד ,רוצ'ארד סופר
793
קיקוטאקה ,קיונורי אדריכל
599
קיקויין ,מיכאל צייר
388
קירקארד ,סרן פילוסוף
471
קירשנר ,ארנסט לודויג צייר
4
קיש )נהרים(
106
קלאודיוס קיסר
63
קלאופראדס ,צייר
קלאריסו ,שארל-לואי אדריכל 346
248
קלואה ,ז'אן צייר
קלואה ,פרנסואה )ר' קלואה ז'אן( 248
299
קלוד ,לורן צייר
499
קלוציס ,גוסטאב פסל
קלי ,אלסוורת אמן )ר' מינימאליזם( 789
70
קליאון מנהיג אתונה
96
קליאופטרה ,מלכת מצרים

817
488
42
513
642
736

קליהוז ,ג'וזף אדריכל
קליון ,איבן צייר
קליטיאס
קליי ,פאול צייר
קליין ,אלכסנדר אורבניסט
קליין ,פראנץ צייר
קליין ,סזאר צייר
)ר' מועצת עובדי אמנות( 509
59
קלייסתנס ,מנהיג אתונאי
447
קלימט ,גוסטאב צייר
738
קלינט ,קארה מעצב
644
קלרווין ,יוסף אדריכל
346
קלריסו ,שארל לואי אדריכל
577
קלרק ,מיכאל דה אדריכל
649
קמינקא ,גדעון אדריכל
759,764
קנדי ,ג'ון פ' נשיא ארה"ב
648
קנדל ,הנרי אדריכל
29
קנוסוס ,ארמון )כרתים(
423-436
קנוסוס ,חפירות
821
קנזו ,טאקדה מעצב
337
קנט ,וויליאם אדריכל נוף
570
קסטל ,משה צייר
81
קסנופון ,מפקד והיסטוריון
59
קסנופאנס ,פילוסוף
83
קסנוקראטס ,פילוסוף
671
קפש ,גרגורי אמן
קראנאך ,האנס צייר
240
)ר' קראנאך לוקאס(
240
קראנאך ,לוקאס צייר
קראנאך ,לוקאס  IIצייר
240
)ר' קראנאך לוקאס(
739
קראסנר ,לי ציירת )ר' פולוק(
776
קרוון ,דני פסל
קרונאקה ,איל אמן
248
)ר' סאנגלו ג'יובאני(
קרופטוקין ,פטר הוגה חברתי 531
494
קרושניך ,אלכסיי משורר
573
קריזה ,יחאל צייר
קרייר ,ליאון אדריכל )ר' קרייר רוב( 820
820
קרייר ,רוב אדריכל
219
קרסיה ,ג'אקופו דלה פסל
316
 אנטואן ,צייר339
 שארל ,צייר50
קרתאגו )עיר( ,יסוד
165
קשת מחודדת
148
קשת פרסה

ר.
126
ראבירוס
644
ראדינג ,אדולף אדריכל
646
ראו ,היינץ אדריכל
635
ראוול ,מוריס מוסיקאי
790
ראושנברג ,רוברט צייר
ראטיה ,ארמי מעצבת )מרימקו( 737
ראטנאו ,אמיל יצרן )ר' בהרנס( 456
399
ראליזם ,סגנון
395
ראציונליזם )ר' ויולה לה דוק(
743
ראנד ,פאול מעצב
692
ראניון ,דמון סופר
284
ראסין ,זאן-באטיסט מחזאי
יד

441
201
431
193
411
609
64
461
310
299
230
230
230
224
781
571
433
289
350
190
676
817
731
390
748
411
497
467
736
479
494
563
91
647
418

ראספוטין ,מיסטיקאן
רבל"ג ,רב
רבן ,זאב מאייר
"רבנו תם"
רדון ,אודיון צייר
רדר ,ברנארד צייר
רהויקוס אמן )ר' תיאודורוס(
רואו ,ג'ורג' צייר
רואיסדל ,יעקב ואן צייר
רואיסדל ,סלומון ואן צייר
רוביה ,אנדרה דלה פסל
רוביה ,ג'יובאני פסל
רוביה ,ג'ירולאמו פסל
רוביה ,לוקה דלה פסל
רובין ,הרולד אדריכל
רובין ,קרל אדריכל
רובין ,ראובן צייר
רובנס ,פאול צייר
רובר ,הובר צייר
רוג'ר  ,IIמלך סיציליה
רוג'רס ,נתן אדריכל
רוג'רס ,ריצ'ארד אדריכל
רוגן ,עזרא אדריכל
רוד ,פרנסוא פסל
רודולף ,פאול אדריכל
רודן ,אוגוסט פסל
רודצ'נקו ,אלכסנדר אמן
רוהלמן ,ז'אק-אמיל אדריכל
רוול ,ויליו אדריכל
רוורדי ,פייר משורר )ר' פיקאסו(
רוזאנובה ,אולגה ציירת
רוזוב ,שמואל אדריכל
רוזטה ,אבן ה-
רוזנגרטן ,מרדכי אדריכל
רוט ג'ון וולבורן ,אדריכל
רוי ,דה מייסטר צייר
736
)ר' בייקון פרנסיס(
168
רולאנד ,שירת )אפוס(
רומא )היסטוריה( –
51
 יסוד העיר האימפריה90
 פונית ,מלחמה I90,91
 פונית ,מלחמה II93
 פונית ,מלחמה III90
 מקדונית ,מלחמה I92
 מקדונית ,מלחמה II92
 "שחרור" יוון92
 קולוניות102
 קיסרות חמישים שנות אנארכיה 117117
 אמנות בטרם הנצרות142
 הואנדאלים ברומא143
 נפילת רומא118-119
רומא )אמנות( -
118
 דיוקן119
 פיסול119
 ציור מזבח השלום של אוגוסטוס 119119
 טריאנוס ,עמוד119
 -טיטוס ,שער

120
 מרקוס אורליוס ,שער ספטימוס סוורוס ,שער 120120
 קונסטאנטין ,שער120
 סארקופאג120
 עיור121-126
רומא )אדריכלות( -
122
 טכנולוגיית הבניה124
 מגורים124
 "אינסולה"124
 מקדשים124
 פורום125
 באזיליקה125
 מרחצאות125
 שער/קשת ניצחון125
 אמפיתאטרון125
 תיאטרון126
 היפודרום126
 אמות מים126
 רשימת בניניםרומאנו ,ג'וליו )ר' ג'וליו רומאנו( 266
109
רומאנסק ,תקופה/סגנון
188-189
רומאנסק ,אמנות ה-
188
 ציור188
 פיסול188
 אדריכלות188
 רשימת בנינים189
 רשימת אמנים196
"רומן הוורד" )רפוס(
392
רומנטיקה )רומנטיציזם( ,סגנון
688
רולאן ,רומן סופר
רוסו ,אנרי "לה דואנייה" צייר 415
רוסו ,ז'אן-ז'אק הוגה חברתי 322,324,326
268
רוסו ,פיורנטינו צייר
397
רוסו ,תיאודור צייר
466
רוסולו ,לואיג'י צייר
815
רוסי ,אלדו אדריכל
425-426
רוסיה-יפן ,מלחמת
173
רוסיה ,יסוד הממלכה
442
רוסיה ,מהפכת )(1917
374
רוסיני ,גואצינו מוסיקאי
228
רוסלינו ,אנטוניו אדריכל
227
רוסלינו ,ברנארדו אדריכל
807
רוסוליני ,לוצ'יאנו במאי
318
רוקוקו ,סגנון -
334
 אמני התקופה437
רוש ,מארטין אדריכל
752
רוש ,קוין אדריכל
666
רותקו ,מארק צייר
683
רזיאל ,דוד מפקד האצ"ל
728
רזניק ,דוד אדריכל
553
רטנר ,יוחנן אדריכל
ריאבושינסקי ,ניקולאי אספן 489
609
ריבאק ,יששכר צייר
580
ריברה ,דייגו צייר
668
ריברה ,חוזה דה פסל
292
ריברה ,חוספה דה צייר
755
ריברס ,לארי צייר
528
ריד ,ג'ון עתונאי מהפכן
491
ריוניזם ,סגנון
506
ריטוולד ,גריט אדריכל

663
729
452-456
572

ריידי ,אפונסו אדריכל
רייזמן ,אורי צייר
רייט ,פרנק לויד אדריכל
רייך ,יצחק אדריכל
רייך ,לילי מעצבת
)ר' מיז ואן דה רוהה( 519-522
*ריימונד ,אנטונין אדריכל
287
ריינאלדי ,ג'ירולמו אדריכל
306
ריינאלדי ,קארלו אדריכל
741
ריינהרדט ,אד צייר
346
ריינולדז ,ג'ושוע צייר
502
ריכטר ,האנס במאי
רימסקי-קורסאקוב,
428
ניקולאי מוסיקאי
508
רינג-דר ,חוג אדריכלים
142
ריסימר ,מצביא ביזאנטי
ריצ'ארדסון ,הנרי הובסון אדר' 408
194
ריצ'רד ,לב האריה
668
רישייה ,ג'רמיין פסלת
557
רכטר ,זאב אדריכל
729
רכטר ,יעקב אדריכל
383
רמבו ,ארתור משורר
195
רמב"ם ,רב ופילוסוף
197
רמב"ן ,רב ופילוסוף
301
רמברנדט צייר
162
רמלה )עיר( ,יסוד
312
רן ,כריסטופר אדריכל
414
רנואר ,אוגוסט צייר
289
רני ,גידו צייר
213
רנסאנס ,תקופת ה-
401
רסקין ,ג'ון תיאורטיקן
566
רעיוני ,שמואל צייר
42-43
רעמסס II
42
 אדריכלות43
 פיסול44
רעמסס III
44
 אדריכלות44
 אמנות247
רפאל ,סאנציו צייר
564
רפפורט ,יצחק אדריכל
190
רש"י פרשן המקרא

ש.
670
שאבינסקי ,קסטאני מעצב
584
שאגאל ,מארק צייר
404
שאו ,ריצ'רד נורמן אדריכל
48
שאול המלך
שאלגרן ,זאן-פרנסוא אדריכל 351
300
שאמפאין ,פיליפ דה צייר
611
שאן ,בן צייר
582
שאנל ,גבריאל מעצבת
341
שארדן ,ז'אן באטיסט צייר
582
שארו ,פייר אדריכל
600
שארון ,הנס אדריכל
391
שברוי ,מישל יוג'ין כימאי
563
שבת ,עוזר צייר
282
שבתאי ,צבי "משיח שקר"
שדה צבע סגנון )ר' ניומן  ,671קלי (789
650
שדמי ,אדם אדריכל נוף
364
שוברט ,פראנץ מוסיקאי
טו

584
814
647
788
781
567
370
50
371
716
430
556

שוויטרס ,קורט אמן
שווסט ,סימור מעצב
שוורין ,לודויג צייר
שוורץ ,אמנון אדריכל
שוורץ ,בוקי פסל
שולמן ,בן-עמי אדריכל
שומאן ,רוברט מוסיקאי
שומרון )עיר(
שופנהואר ,ארתור פילוסוף
שוק משותף ,איחוד
שור ,אהרון צייר
שור ,צבי צייר
*שושני ,מרדכי אדריכל
486
שחוקין ,סרגיי אספן
525
שטולצל ,גונטה מעצבת
642
שטולצר ,איגן אדריכל
449
שטיגליץ ,אלפרד צלם
692
שטיין ,גרטרוד סופרת
שטיין ,ישראל אדריכל )ר' וויטקובר( 648
שטיינבוק-שני ,יהושע אדריכל 572
643
שטיינהארדט ,יעקב צייר
537
שטיינר ,רודולף פילוסוף
699
שטראוס ,ריכארד מוסיקאי
546
שטרוק ,הרמן צייר
567
שטרייכמן ,יחזקאל צייר
430
שטריך ,אליעזר צייר ופסל
573
שטרנשוס ,משה פסל
שטרנשוס-צרפתי ,רות ציירת/פסלת 734
596
שילה ,אגון צייר
שילון ,מתיתיהו אדריכל
726
279-280
שלושים השנים ,מלחמת
651
שילר ,אוטו אדריכל
580
שינדלר ,אלמה אשת-חברה
593
שינדלר ,רודולף אדריכל
390
שינקל ,קרל פרדריק אדריכל
562
שיפמן אדריכל )ר' בן-סירה(
408
שיקאגו ,אסכולת )אדר'(
720
שלום מצפת צייר
554
שלוש ,זכי אדריכל
48
שלמה המלך
518
שלמר ,אוסקר צייר ופסל
200
"שם טוב" משה מלאון רב
728
שמי ,יחיאל פסל
434
שמי ,מנחם צייר
524
שמידט ,ג'וסט מעצב
שמידט ,האנס אדריכל )ר' באוהאוס( 509
471
שמידט ,רוטלוף צייר
3
שמיים ,שבטים
787
שמשי ,ציונה פסלת
656
שנברגר ,יוסף אדריכל
282
שפינוזה ,ברוך פילוסוף
22
שפס-כאפ )ר' מצרים(
525
שפר ,היינרק מעצב
429
שץ ,בוריס צייר
*שקד ,שמואל אדריכל
644
שרגנהיים ,אברהם אדריכל
782
שרון ,אלדר אדריכל
562
שרון ,אריה אדריכל
522
שרייר ,לותאר במאי
765
שרת ,משה מדינאי

ת.
תאודורוס ,אדריכל
תאודוריק ,מנהיג גותי
תאופראסטוס ,פילוסוף
תאלס ,פילוסוף ראשון
תבליט )נהרים(
תגלת ,פלאסר מלך
תג'ר ,ציונה ציירת
תומאס ,דילן משורר
תומסון ,בנג'מין אדריכל
תומרקין ,יגאל אמן
תונט ,מיכאל מעצב
תוקידידס ,היסטוריון
תורן ,צבי אדריכל
תות-ענח-אמון
תזאום ,מקדש )ר' אקרופוליס(
תחריט )מצרים(
תיאודוסיוס "הגדול" קיסר
תיאודורה ,קיסרית
תיאטרון יווני
תיאטרון רומי
תומאס בקט ,אב כנסיה
תל-אביב )עיר( ,יסוד
תלמוד בבלי ,חתימת ה-
תלמי ,תחילת בית
תלמי ,סוף בית
תמיסטוקלס ,מנהיג אתונה
תרמופילאיי ,קרב

64
143
88
58
24
51
562
708
749
782
391
79
721
41
75
20
136
150
78
125
193
427
150
88
97
66
66

טז

