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רשימת אמנים, אוסף מוזיאון בר-דוד

אלימה
אתי אברג'ל

אלפרד אברדם
אליאס אברהם

אהרון אבני
שמעון אבני

מרדכי אבניאל
דוד אבישר

רפאל אבקסיס
לארי אברמסון

פנחס אברמוביץ
יעקב אגם

מיכאל אגרוב
אליהו אדלר

ינקל אדלר
בועז אהרונוביץ

שאול אהלי
הלינה אולומוצקי

גד אולמן
מוריץ אופנהיים
מקס אופנהיים
אלכסנדר אוקון

מיכל אורבך
גלית אורן

אמיל אורליק
ארנסט אופלר
אברהם אופק

פוקס איידינגר
מיכאל איזמן

דוד איזקס
דוד אייזקד

שלמה איצקוביץ

יוחאי אלברט
אלי אלגרט

אריה אלואיל
מוניקה אלון
חנה אלטרץ

עדי אלינג
מאיר אמור
פיטר אנגל

חנה ברק אנגל
יואב אפרתי

אסתר פרץ ארד
מרדכי ארדון

אריה ארוך
איזידור אשהיים

יוסי אשר
אביגדור אריכא

חיים אתר
יוסף באו

טולי באומן
טוביה בארי

ז'אן נואל בגאר
רוברט בז'ה

אלכסנדר בוגן
יוסף בודקו

יעקב בורנפרויד
שמואל בונה

שמואל בונים
אליהו בוקובזה

נפתלי בזם
אנטון בידרמן
יז'י ביכונסקי

אירינה ביכונסקה
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ריצ'ארד בילן
לודוויג בלום

ארביט בלאטאס
נעים בסון

שלמה בסן
אורי בן

מאיר בן-אורי
יואב בן-דב

חדווה בן-דוד
גבי בנז'נו

ביאטריס בן-מאור
מירית בן-נון

יוסף בן-פורת
זאב בן-צבי

עליזה בק
רינה בקין

דוד בקר
קלרה בראט

עדו בר-אל
יוסל ברגנר
חיים ברגל
ג'ניה ברגר

אודרי ברגנר
רחל ברונפמן
אלכס ברוולד
טירנית ברזילי

יואל ברלין
שמחה ברכה

ארתור בריקס
יוסל בריס

אריך בריל 
הלן בר-לב

הנריק ברלוי
פרנץ ברנהיימר
משה ברנשטיין

שלמה ברנשטיין
דגנית ברסט

הנריק ברצ'ינסקי
לאה בשן

מרים בת יוסף
משה גבאי

ציבי גבע
משה גבעתי
נחום גוטמן

יעקב גוטרמן
אברהם גולדברג

משה אליהו גולדשטיין
פנחס גולן

מאיר גור אריה
אריה גורל
תמר גטר

שני גיל מרקו
אהרון גלעדי

צבי גלי
צבי גלי גולדשטיין

חנוך גליצנשטיין
חיים גליקסברג

יואל גלינסקי
ערי גלס

נהדה גפני
רוברט גנין
יאיר גרבוז

צוקי גרביאן
איילה גרובר
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מיכאיל גרוברמן
מיכאל גרוס

חיים גרוס
יצחק גרינפלד

יהושוע גריפית
נילדה גרסמן
ארם גרשוני

משה גרשוני
חיה גרץ-רן

דוד גרשטיין
משה גת
דבורקיס

נורית דוד
הנרי דניס

מיכל דנקנר
יוסף מנדס דה קוסטה

כרמי דרור
נתו הבר

יחיאל הדני
אהרון הלוי

ארנסט הובר
אוסיאס הופשטטר
יהושוע הופשטטר

שמשון הולצמן
שאול הורוביץ

רות הורם
שמואל הירשנברג

יונתן הירשפלד
שמעון המאירי

דוד הנדל
ג'ורג' הנרי

דליה הקר-אוריון

יהודית הר-אבן
קלרה הרשקוביץ

סוזי הרשלר
יעקב וכסלר

וילהלם ווכטל
שניידר וידר

דוד ויטמן
שרגא וייל
יוסף וייס
אריה וייס

יוסף וישיניה
שמעון וונדנברג
אברהם ולקוביץ

גרט וולהיים
הריך וולספלד

ז'אק ז'אנו
דוד ז'אק

סטלה זאק
דוד ז'אן

אליעזר זוננשיין
טליה זורע-גלנטי
חוה זילברשטיין

יוסף זריצקי
יהונתן חייק
יוסף חנניה
אשל טאג

דוד טושינסקי
אנה טיכו

ויקטור טישלר
טמראת

משה טמיר
שמואל טפלר
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עודד ידעיה
אסתר יואלי ברלי

חיה ברנר יעקב
יוסף יעקב

יעקלביץ
יהודית ילין
מרסל ינקו

אברהם ישכיל
דרור ישעיהו

ורדה יתום
משה כגן
ליאו כהן
רוני כהן

פנחס כהן-גן
יובל כספי
מאנה כץ

שמעון כץ
שמואל כץ

רפי לביא
ברכה לביא

מרדכי לבנון
יפים לדזינסקי

קובה לבל
דוד לבקובסקי

אביגדור לואיזאדא
אריה לובין
אלפונס לוי

חנה לוי
יצחק לוי
יונה לוטן

אברהם לוונטל
בועז לוונטל

עמנואל לוצאטי
אסיה לוקין

אנה לוקשבסקי
אסתר לוריא
רודולף להמן
מקס ליברמן

יצחק ליכטנשטיין
פנחס ליטבינובסקי

עופר ללוש
שמואל לם

מנחם למברגר
סיגלית לנדאו
תלמה לנדסמן

אורי לסר
חיים מאור

מיכאל וולפגאנג מאיר
ניסים מאיר
מרים מאיר

לודוויג מאידנר
צבי מאירוביץ
דוד מאסטרו

אפריים מודזלוביץ
חנה מגד

גילה מדר
רפאל מוהר

יעקב מלאכי
מקס מנדלבאוס

אריה מרזר
גיורג מרקל

לורנס מרקוסון
שרון מרקור
משה מוקדי
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רמי מימון
הדר מיץ

יגאל מירון
דוד משולם
מיכל נאמן

אביבה נאמן
דוד נבות

חיים נהור
שושנה נוימן

מנפרד נומבורג
טל ניסים
דוד ניפו

לאה ניקל
אמיר ניר

אברהם נתון
אברהם נסטי
שמואל נראני

שלמה נרנסקי
אורי סאצ'י
שלום סבה
נירה סביר

ארתור סגל
אברי סגלי

אביגדור סטימצקי
אליהו סיגד

רון סיגל
אליהו סידי

קלייר סילארד
מירון סימה

אורית סימן-טוב
איזק סויר

אוטי סטוק

מארק סטרלינג
אלינור סלומון
אדווין סלומון
סימה סלונים

אילנה סלע
נעמי סמילנסקי
שמואל עובדיה

אבשלום עוקשי
דוד עזוז
אסד עזי

יובל עציוני
פליסיא פאצאנובסקי

אשרף פואחרי
אמיל פוטנר
נעמה פורת

זהבה פז
פרידריך פייגל

אנה פיטרס
לאון פיין

יעקב פינס
יהודית פינס

גל פיליפ
עודד פיינגרש

עדי פלומן
אבל פן

אבא פניכל
נילי פפרברג

א.א. דוד פרידמן
פייגל פרידריך

בר פרידריך
דניאל פרלטה

דן פרנק
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ויקטור פרנקו
יצחק פרנקל

זאב פרקש
פרנבאך

חוה פרסבורגר
יעקב צוקר

בן ציון
יעקב צים

שמואל צימרמן
בלה קאדר

הוגו קאופמן
מיכאל קארה

מנשה קדישמן
אולגה קונדינה
יוסף קונסטנט
ארתור קולניק

ישי קולביאנסקי
יוסף קוסונוגי
אלי קופלביץ

משה קופפרמן
יהודית קוץ
עמוס קינן

עמנואל קיפניס
מישל קיקואין

יחזקאל דוד קירשנבאום
יניב קלייר

שייקה קליינמן
יחזקאל קמחי
רחל קמינסקי

מרדכי קלנר
גרשון קניספל

משה קסטל

דן קריגר
יחיאל קריזה

לאון קרול
גרטה וולף קרקואר

לאופלד קרקואר
נחום קוק
פאול קור

לאופלד קרץ
רוני ראובן

ראובן רובין
דב בוריס רבינוביץ

זאב רבן
רחל רבינוביץ

ישראל רובינשטיין
יוסי רוזנברג
דוד רוברטס

עמנואל רומנו
חיים רוזנטל

משה רוזנטליס
פרי רוזנפלד

מרדכי רוזנשטיין
אסף רומנו

אוסוולדו רומברג
יוסף רוס

גיא רז
אריה רזניק

דוד רוויד
אריה רוטמן

דוד ריב
גיא רייביץ

פרנק רייכנטל
דבורה ריינגוורץ
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סטפה רייס
רוני רכב

גרשון רנרט
צבי הירש רפופורט

מארק שאגאל
יוסף שאלתיאל

רחל שביט
איוון שוובל

לודוויג שוורין
צבי שור

חיה שוורץ
תמר שחר

יעקב שטיינהרדט
מוריס שטרנה

יחזקאל שטרייכמן
מליטה שיפר
נעמי שינדלר

אלזה לסקר שילר
ורד שילוני
לב שטיימן

הרמן שטרוק
אליעזר שטריך

יחזקאל שטרייכמן
יוסי שטרן

שלום שכוי
רות שלוס

רחל שליט-מרכוס
מנחם שמי
יוסי שמש

אביבה שמר
נעמי שפירא

יעל שפיגל
שמואל שלזינגר

ציונה שמשי
סמדר שיפטן

שאול שץ
בוריס שץ

ברנרדו שקולניק
פנחס שער

אבנר שר
חוה שרף

יגאל תומרקין
ציונה תג'ר
איתן תמר

ש
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ת


