
אמנות מודרנית



שמן על בד, 1793, מות מארה, אק לואי דויד'ז



שמן על בד, 1801, נפוליאון חוצה האלפים, אק לואי דויד'ז



שמן על בד, 1800, משפחת קרלוס הרביעי, גויהסקו'פרנצ



שמן על בד, 1815, שלושה במאי, גויהסקו'פרנצ





שמן על בד, 1812, קצין בחיל הקלעים, ריקו'גתאודור 



שמן על בד, 1819, רפסודת המדוזה, ריקו'גתיאודור 



שמן על בד, 1830, החרות מובילה את העם, דלקרואהן'אג



רומנטיקה

האמנות בגרמניה ובאנגליה



שמן על בד, 1808, הנזיר מול הים, קספר דויד פרידריך



1809, מנזר ביער האלונים, קספר דויד פרידריך



1812, חניבעל חוצה את האלפים בסופת שלג, ויליאם טרנר



,  ספינת העבדים משליכה לים את המתים, ויליאם טרנר

שמן על בד, 1840



שמן על בד, 1844, קיטור וסערה, גשם, ויליאם טרנר



שמן על בד, 1842, ספינת קיטור וסופת שלג, ויליאם טרנר



ריאליזם



שמן על בד, 1857, המלקטות, פרנסואה מילה



1849, מסתתי האבנים, גוסטב קורבה



1860, הכובסת, אונורה דומייה



1862, בתערוכה, אונורה דומייה



אימפרסיוניזם



, זריחת השמש–( אימפרסיה)התרשמות , קלוד מונה

1873



שמן על בד, 1882, ה'הבר בפולי ברג, אדוארד מאנה



שמן על בד, 1877, תחנת סן לזאר, קלוד מונה



הכניסה המרכזית ומגדל  , קתדרלת רואן, קלוד מונה

הרמוניה, רושם של בוקר, סן רומן

, 1892–94, בלבן



הרמוניה  –אור שמש מלא , קתדרלת רואן, קלוד מונה

1894, בכחול וזהב



1876, מולין דה לה גלאט, אוגוסט רנואר



1881, סעודת השייטים, אוגוסט רנואר



1868, התזמורת, אדגר דגה



1876, האישה השותה אבסינת, אדגר דגה



פסטל, 78-1877, רקדנית על במה, אדגר דגה



1884, מגהצות, אדגר דגה



1878, צילום סידרתי, סוסים', אדוארד מייברידג



41X27, ברונזה, 1890, סוס מזדקף, אדגר דגה

מ"ס



1880, האיש החושב, אוגוסט רודן



פוסט אימפרסיוניזם



, 1886, אט'זסרה אחר הצהריים בגראנד ' ורג'ג

מ"ס308X207, שמן על בד



שמן על , 1888, החזון לאחר הדרשה, גוגןפול 

בד



, 1885, אוכלי תפוחי האדמה, וינסנט ואן גוך

שמן על בד



שמן על בד, 1887, טאנגיפר , וינסנט ואן גוך



דיוקן עצמי עם מקטרת ואוזן , וינסנט ואן גוך

שמן על בד, 1889, חבושה



מ"ס64X80, שמן על בד, 1888, הזורע, ואן גוך



, שמן על בד, 6-1893, משחק קלפים, פול סזאן

57X  מ"ס



שמן על בד, 1878, טבע דומם, פול סזאן



שמן על ,1885-7, ויקטוארסנט הר,סזאןפול 

בד



שמן על בד, 1890, ויקטוארהר סנט , פול סזאן



שמן על , 6-1904, ויקטוארהר סנט , פול סזאן

בד



פוביזם



שמן על בד, 1906, הקו הירוק, מאטיסאנרי 



שמן  ,1905-1904, רוגע וחושניות, פאר, אנרי מאטיס

על בד



, 1906,העצים האדומים, ולאמנק-מוריס דה

שמן על בד

http://www.tbh.co.il/art/20century/20century/images/63.jpg


שמן על בד, 1905, בקוליורסירות , אנדרי דרן

http://www.tbh.co.il/art/20century/20century/images/55.jpg


מאטיס לאחר הפוביזם



, הרמוניה באדום-שולחן האוכל , מאטיסאנרי 

שמן על בד, 1908

http://www.tbh.co.il/art/20century/20century/images/73.jpg


, 53-1952, החילזון/ השבלול , מאטיסאנרי 

קרעי נייר וגואש

http://www.tbh.co.il/art/20century/20century/images/70.jpg


פיקאסו והקוביזם



שמן על בד, 1903, החיים, פאבלו פיקאסו

http://www.tbh.co.il/art/20century/20century/images/110.jpg


שמן על , 1905, משפחת ליצנים, פיקאסופאבלו

בד

http://www.tbh.co.il/art/20century/20century/images/116.jpg


, 7-1906, מאביניוןהעלמות , פיקאסופאבלו

שמן על בד

http://www.tbh.co.il/art/20century/20century/images/106.jpg


שמן על  , 1906, (פרט" )העלמות מאביניון", פאבלו פיקאסו

(. חוף השנהב, שבט דן), מסכה-צד ימין .  בד



שמן על בד, 1908, שלוש נשים, פיקאסופאבלו

http://www.tbh.co.il/art/20century/20century/images/122.jpg


שמן על  , 1908, אסטק-בתים בלה, בראק' ורז'ז

בד

http://www.tbh.co.il/art/20century/20century/images/20.jpg


ברונזה, 1909, ראש אישה, פאבלו פיקאסו

http://www.tbh.co.il/art/20century/20century/images/118.jpg


דיוקנו של דניאל הנרי , פיקאסופאבלו

שמן על בד, 1910, קאנווילר

http://www.tbh.co.il/art/20century/20century/images/102.jpg


שמן , 1911, איש עם מקטרת, פיקאסופאבלו

( אובל)על בד 



,  12-1911, (Ma jolie)יפתי , פיקאסופאבלו

שמן על בד



, 1912, דומם עם מקלעת קש, פיקאסופאבלו

נייר על בד, בד, חבל, שמן', קולאז

http://www.tbh.co.il/art/20century/20century/images/112.jpg


,  טבע דומם עם כינור ופירות, פיקאסופאבלו

נייר' קולאז, 1913

http://www.tbh.co.il/art/20century/20century/images/111.jpg


דרכים חדשות–האמנות באמריקה 



שמן על בד, 1943, ציור קיר, קסון פולוק'ג



צבע + שמן , 1947, קתדרלה, קסון פולוק'ג

אלומיניום על בד



שמן על בד, 1951, ללא כותרת, מרק רותקו



שמן על בד, 1949, 24מספר , מרק רותקו



.שמן על בד, II ,1950השם , ברנט ניומן


