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אוסף פרטי  -רשימת ציירים ופסלים ישראלים

רשימת ציירים ופסלים ישראלים לפי סדר האלף-בית של שמות המשפחה
אורבך מיכל
אביגדור אריכא
אולמן מיכה
אופטובסקי מישל
אופק אברהם
אלקלעי אהרון
בארי טוביה
בונה שמואל
בן שלום שולמית
ברגנר יוסל
גוטמן נחום
גלעדי אהרון
דרוקס מיכאל
דורנה עימנואל
הופשטטר אוזיאש
הנדלר דוד
הירשהאוגה מנחם
וכסלר יעקב
ונדנברגן יאן תום

זריצקי יוסף
חדד אברהם
טפלר שמואל
טוכמאייר אן
ינקו מרסל
יעקב יוסף
כהן בני
כהן מירית
לביא רפי
לבנון מרדכי
מוהר רפאל
מורה מרדכי
ניקל לאה
נתון אברהם
סטימצקי אביגדור
עין דור אשר
עצמון אברהם
פיינגרש עודד
פלדי ישראל
פניכל אבא
פרץ ארד אסתר
קולקין נורמן
קונסטנט יוסף
קופן מריוס
קטמור זאק
קלי ג'ני
קרונר תומס

קריזה יחיאל
רובין הרולד
רוטמן אריה
ריקמן תמרה
שוורין לודוויג
שוורץ בוקי
שטיינהרט יעקב
שטרייכמן יחזקאל
שלזניאק הנרי
שמש ג'ורג
שריר דוד
תומרקין יגאל
 פסלים, הדפסים, אקווארלים, רישומים, גואש, ציורי שמן- אוסף הציור והפיסול הישראלי של משפחתנו כולל יצירות נבחרות
 אם עבודותיהם של.ועבודות לא שגרתיות אחרות של האמנים שברשימה לעיל שאת מרביתן עדיין לא הספקנו להעלות לאתר
 נשמח מאוד לקבל ממך אימייל עם פרטים כגון תקופות וסוג העבודות של האמן הישראלי,אמנים מעולים אלו קרובות לליבך
.שאתה מתעניין בו ונשלח לך פרטים נוספים לפי בקשתך

List of Israeli Painters and Sculptors in alphabetical order by last name
Alcalay Aharon, Arikha Avigdor, Auerbach Michal, Azmon Avraham, Beeri Tuvia, Ben Shalom Shulamit, Bergner
Yosl, Bone Shmuel, Chemche George, Cohen Benny, Cohen Mirit, Constant Joseph, Dorna Emmanuel, Druks
Michael, Ein Dor Asher, Feingersh Oded, Fenichel Abba, Giladi Aharon, Gutman Nachum, Hadad Abraham, Hendler
David, Hirschauge Menachem, Hofstatter Osias, Jakob Josef, Janco Marcel, Kali Jenny, Katmor Jacques, Kopan
Marius, Krize Yehiel, Kroner Thomas, Kulkin Norman, Lavie Raffi, Levanon Mordechai, Mohar Raphael, Moreh
Mordechai, Naton Avraham, Nikel Lea, Ofek Avraham, Opatowski Michel, Paldi Israel, Peretz Arad Esther, Rikman
Tamara, Rothman Aryeh, Rubin Harold, Schwartz Buky, Schwerin Ludwig, Sharir David, Shelesnyak Henry,
Steinhardt Jakob, Stematsky Avigdor, Streichman Yehezkel, Tepler Samuel, Tochmeyer Ann, Tumarkin Igael, Ullman
Micha, Van den Bergen Jan Tom, Wexler Jacob, Zaritsky Joseph
Our family's collection of Israeli paintings and sculptures includes many selected unique art works - Oil paintings,
Gouache, Watercolors, Pencil and Charcoal drawings as well as Sculptures and other unorthodox works - most of
which we haven't yet found the time to upload. If you find an artist in the list of Israeli painters and sculptors
above that interests you, feel free to send me an email describing your particular topics of interest such as the
artist's preferred periods and types of works and I'll be glad to send you the information you require.
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