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FESTŐK, SZOBRÁSZOK, ÉPÍTÉSZEK

Alberti, Leon Battista (1404–1472) itáliai építész, polihisztor
Albertinelli, Mariotto (1474–1515) firenzei festő
Balthus, Balthasar Klossowski (1908–2001) francia festő
Barna da Siena (munkássága: 1330–1350) itáliai festő, sienai iskola
Baselitz, Georg (1938–) német festő
Beccafumi, Domenico (1486–1551) itáliai festő, sienai iskola
Bellini, Giovanni (1433–1516) velencei festő
Boltraffio, Giovanni Antonio (1466/1467–1516) lombard festő
Botero, Fernando (sz. 1932) kolumbiai festő, szobrász
Botticelli, Sandro (1445–1510) firenzei festő
Bronzino, Agnolo (1503–1572) firenzei festő
Brunelleschi, Filippo (1377–1446) firenzei építész, szobrász
Caravaggio, Michelangelo Merisi da (1571–1610) lombard festő
Cavallini, Pietro (1250–1330) római festő
Cennini, Cennino (1370–1440) itáliai festő, író
Cézanne, Paul (1839–1906) francia posztimpresszionista festő
Cimabue (1240–1302) firenzei festő
Correggio, Antonio Allegri da (1489–1534) pármai festő
Delacroix, Eugène (1798–1863) francia festő
Duccio di Buoninsegna (1255/1260–1318/1319) itáliai festő, sienai iskola
Dürer, Albrecht (1471–1528) német festő
El Greco (1541–1614) görög származású festő
Eyck, Hubert van (1385/90–1426) flamand festő
Eyck, Jan van (1395–1441) flamand festő
Fra Angelico (1387?–1455) firenzei festő
Fra Bartolomeo (1472–1517) itáliai festő
Fra Filippo Lippi (1400–1469) firenzei festő
Giampietrino (1520–1549 aktív) milánói festő
Ghiberti, Lorenzo (1378–1455) itáliai szobrász
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Ghirlandaio, Domenico (1449–1494) firenzei festő
Giorgione (1477–1510) velencei festő
Giotto di Bondone (1267–1337) firenzei festő
Goya, Francisco José de (1746–1828) spanyol festő
Hugo van der Goes (1436–1482) flamand festő
Kandinszkij, Vaszilij (1866–1944) orosz származású festő
Kooning, Willem de (1904–1997) holland származású festő
Lempicka, Tamara de (1898–1980) lengyel származású festőnő
Leonardo da Vinci (1452–1519) itáliai festő, szobrász, polihisztor
Lorenzetti, Ambrogio (1290–1348) itáliai festő, sienai iskola
Lorenzetti, Pietro (1280–1348) itáliai festő, sienai iskola
Lüpertz, Markus (1941–) német festő
Mantegna, Andrea (1431–1506) itáliai festő
Masaccio (1401–1428) itáliai festő, firenzei iskola
Memling, Hans (1430–1494) flamand festő
Michelangelo Buonaroti (1475–1564) itáliai festő, szobrász, építész
Palladio, Andrea (1508–1580) itáliai építész
Palma il Giovane (1548/50–1628) itáliai festő
Parmigianino (1503–1540) pármai festő
Pausias (i. e. 4. század) görög festő, sicionei iskola
Peterzano, Simone (1540 körül – 1596) itáliai festő, milánói iskola
Picasso, Pablo (1881–1973) spanyol festő
Piero della Francesca (1415?–1492) itáliai festő
Perugino, Pietro (1448–1523) itáliai festő, umbriai iskola
Pontormo, Jacopo (1494–1557) firenzei festő
Pordenone, Giovanni (1484–1539) velencei festő
Raffaello Sanzio (1483–1520) itáliai festő
Rembrandt, Harmenszoon van Rijn (1606–1669) flamand festő
Robert Campin (1375–1444) flamand festő
Rogier van der Weyden (1399–1464) flamand festő
Rosselli, Cosimo (1439–1507) firenzei festő
Rosso Fiorentino (1495–1540) itáliai festő
Rubens, Peter Paul (1577–1640) flamand festő
Sangallo, Bastiano da (1481–1551) festő, építész
Sarto, Andrea del (1486–1531) firenzei festő
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Sebastiano del Piombo (1485–1547) itáliai festő
Signorelli, Luca (1445–1523) itáliai festő
Simone Martini (1284–1344) itáliai festő, sienai iskola
Sodoma (1477–1549) itáliai festő
Tintoretto (1518–1594) velencei festő
Tiziano, Vecellio (1488?–1576) velencei festő
Vasari, Giorgio (1511–1574) firenzei festő, építész, író
Veronese, Paolo (1528–1588) velencei festő
Zeuxis (i. e. 5. sz.) görög festő
Zuccari, Federico (1542?–1609) itáliai festő
Zurbarán, Francisco de (1598–1664) spanyol festő
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