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AARRSSIITTEEKKTTUURR  MMOODDEERREENN  DDAANN  PPAASSCCAA  MMOODDEERREENN  

PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEESSEEBBEELLAASS  ––  TTAATTAAPP  MMUUKKAA  ++  DDUUKKUUNNGGAANN  MMUULLTT II MMEEDDII AA  ++  DDII SSKKUUSSII   

IINNGGGGRRIISS  DDAANN  AAMMEERRIIKKAA  AAWWAALL  AABBAADD  1199  

EERROOPPAA  DDAARRAATTAANN  AAWWAALL  AABBAADD  1199  

IINNGGGGRRIISS  DDAANN  AAMMEERRIIKKAA  AAWWAALL  AABBAADD  1199  

  MMAASSYYAARRAAKKAATT  IINNGGGGRRIISS  AAWWAALL  AABBAADD  1199  

11..  TThhee  PPrr iinnccee  RReeggeenntt  ––   11776622––11883300,,  bbaaggiiaann  ddaarr ii  kkeerraajjaaaann  EErrooppaa     sseelleerraa  

eekkssttrraavvaaggaann  nnaammuunn  sseemmaakkiinn  bbeerrkkuurraanngg  ddaallaamm  hhaall  kkeekkuuaassaaaann  ==  mmeennuurruunn  

kkeekkuuaattaannnnyyaa..  

22..  JJoohhnn  NNaasshh  ––   AArrssiitteekk  bbeessaarr   kkeerraajjaaaann,,  11775522  ––   11885500,,  sseennaannttiiaassaa  

mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  ttuujjuuaann  uuttaammaa  sseeccaarraa  cceerrmmaatt..  

33..  RRooyyaall  PPaavv iill iioonn  ––   KKaarryyaa  NNaasshh,,  BBrr iigghhttoonn,,  11881155  ––   11882211..  

44..  MM aanncchheesstteerr   TTooww nn  HHaallll  ––   KKaarryyaa  FFrraanncciiss  GGooooddww iinn,,  11882222  ––   11882244..  

55..  PPrrooppoorrssii  KKeekkaayyaaaann  NNaassiioonnaall  vv ss  KKeellaass  SSoossiiaall  ––   

  2200  %%     KKeellaass  KKeemmeeww aahhaann  ++  KKeemmuulliiaaaann  ––   PPaarraa  BBaarroonneettss  ((ggeellaarr   

kkeebbaannggssaaww aannaann  ddii  aattaass  KKnniigghhtt)),,  PPaarraa  KKnniigghhttss  ((ggeellaarr   

kkeebbaannggssaaww aannaann  ddii  bbaaww aahh  BBaarroonneett)),,  PPaarraa  SSqquuii rreess  ((ttuuaann  ttaannaahh))  ++  

UUppppeerr  CClleerrggyy  ((PPeemmuukkaa  AAggaammaa)),,  PPeeddaaggaanngg,,  BBaannkkiirr ,,  PPeeggaaww aaii  TTiinnggggii  

SSiippiill..  

  5500  %%     KKeellaass  GGeennttrryy  ((kkaallaannggaann  aattaass  kkaarreennaa  kkeellaahhiirraann))  ––   DDookktteerr--

ddookktteerr   KKeellaass  AAttaass,,  PPaarraa  PPrrooffeessiioonnaall,,  AAnnggkkaattaann  DDaarraatt  ddaann  LLaauutt,,  

PPeemmuukkaa  AAggaammaa  ++  FFrreeeehhoollddeerrss  ((ppeemmeeggaanngg  kkeellaass  ssoossiiaall  tteerrtteennttuu)),,  

PPeemmiill iikk  KKaappaall,,  PPeeddaaggaanngg,,  AAhhllii  RReekkaayyaassaa,,  AArrssiitteekk  ++  PPeeggaaww aaii  HHootteell,,  

PPeeggaaww aaii  TTookkoo,,  KKeeppaallaa  PPeennggrraajjiinn  ++  PPeettaannii..  

  3300  %%     KKeellaass  AArrttiissaannss  ((ppeekkeerr jjaa  sseennii))  ++  PPeekkeerr jjaa  TTeerraammppiill  ––   PPeekkeerr jjaa  

PPeerrttaanniiaann,,  PPeennaammbbaanngg,,  PPeekkeerr jjaa  JJaallaann  RRaayyaa  ddaann  SSaalluurraann  ++  

PPeemmbbaannttuu  ++  TTeennttaarraa  ddaann  PPeellaauutt  ++  OOrraanngg  MM iisskk iinn,,  PPeennggeemmbbaarraa,,  

TTaahhaannaann,,  OOrraanngg  GGiillaa..  

66..  TThhee  MM iiddddllee  CCllaassss  ––   KKeelluuaarrggaa  ddaann  ppeerr iillaakkuu  mmeerreekkaa     mmeennddoommiinnaassii  

kkeehhiidduuppaann  ssoossiiaall  sseejjaallaann  ddeennggaann  kkeekkaayyaaaann  mmeerreekkaa  yyaanngg  mmeennddoommiinnaassii  

kkeehhiidduuppaann  eekkoonnoommii..  

77..  TThhee  DDeessiiggnneerr  CCrraaffttssmmeenn  ––   PPaarraa  ppeelliinndduunngg  ttrraaddiissii  iinnii  pprraakkttiiss  mmeennddeerr iittaa  

aakkiibbaatt  ddaammppaakk  iinndduussttrr iiaalliissmmee..  

88..  NNaavv iiggaattoorr   ––   PPeekkeerr jjaa  ppeerr jjaallaannaann  mmeerruuppaakkaann  tthhee  aarrcchheettyyppaall   wwaaggee  ––   ssllaavvee   

((mmooddeell  bbuuddaakk  bbeelliiaann))  yyaanngg  mmeennjjaaddii  aannddaallaann  ppeennccaappaaiiaann  pprraakkttiiss  bbeessaarr   ddii  

dduunniiaa  iinndduussttrr ii..  

99..  TThhee  FFaarrmm  WWoorrkkeerrss  ––   MM eerruuppaakkaann  bbaaggiiaann  ddaarr ii  mmaassyyaarraakkaatt  ddeennggaann  hhaakk  

rreennddaahh  ddaann  mmiisskk iinn  ddaallaamm  sseeggaallaa  hhaall  ddaann  sseerr iinngg  hhiidduupp  ddaallaamm  kkoonnddiissii  yyaanngg  

mmeennggeennaasskkaann..  

  RROOBBEERRTT  OOWWEENN  DDAANN  FFAACCTTOORRYY  CCHHIILLDDRREENN  

11..  RRoobbeerrtt  OOww eenn  ––   AArrssiitteekk  II nnggggrr iiss..  

22..  FFaaccttoorryy  CChhiillddrreenn  ––   PPeekkeerr jjaa  ppaabbrr iikk  kkeelloommppookk  uummuurr  aannaakk--aannaakk..  

33..  TThhee  CCoottttoonn  MM iill ll  ––   11883344,,  ddiippeennuuhhii  kkeeggiiaattaann  mmeemmbbuuaatt  sskkeettssaa,,  mmeennggggaammbbaarr,,  

ddaann  mmeennjjaallaa  kkaattuunn..  
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44..  TThhee  SScchhooooll  BBuuiillddiinngg  ooff  NNeeww   LLaannaarrkk   ––   OOww eenn  mmeenncciippttaakkaann  mmaassyyaarraakkaatt  

yyaanngg  mmaammppuu  sseell ff   eemmppllooyyiinngg  ––   sseell ff   ssuuppppoorrttii nngg  ––   sseell ff   eedduuccaattii nngg  ––   sseell ff   

ggoovveerrnniinngg..  

55..  CCoommmmuunniittyy  ooff  22000000  ––   OOww eenn  mmeerraannccaanngg  tteemmppaatt  uunnttuukk  22000000  oorraanngg,,  

ppeerrnnaahh  ddiimmuuaatt  ddaallaamm  CCrr iissiiss  MM aaggaazziinnee  ::  ““AAppaabbiillaa  kk iittaa  bbeelluumm  ddaappaatt  

mmeellaakkuukkaann  rreekkoonnssiill iiaassii  sseelluurruuhh  ppeennddaappaatt,,  mmaarr ii  kk iittaa  bbeerruuppaayyaa  kkeerraass  uunnttuukk  

mmeemmppeerrssaattuukkaann  hhaattii  kk iittaa””..  

  

  SSIISSTTEEMM  KKOONNTTRRAAKK  

11..    AArrssiitteekk  aabbaadd  1188  ddaann  1199  ––   SSeerr iinnggkkaallii  aaddaallaahh  ppeennggrraajjiinn  jjuuggaa..  MM eemmiill iikk ii  

hhuubbuunnggaann  ddeekkaatt  ddeennggaann  ppaarraa  bbuurruuhh  ++  ppaarraa  ppeennggrraajjiinn  yyaanngg  ddiisseeww aannyyaa  

llaannggssuunngg  ddii  llaappaannggaann  aakkaann  tteettaappii  mmeerreekkaa  mmeenneennttuukkaann  sseennddiirr ii  uuppaahhnnyyaa..  

CCaarraa  iinnii  ddiigguunnaakkaann  oolleehh  SSooaannee  ddaann  NNaasshh  ppaaddaa  ppeemmbbuuaattaann  TToowwnnssccaappee  

aabbaadd  1188  ddaann  aaww aall  aabbaadd  1199  sseeppeerrttii  LLaanngghhaamm  PPllaaccee,,   11881133  ––   11882255..  

22..    AAhhllii  RReekkaayyaassaa  ––   PPeennccaappaaiiaann  tteerrbbeessaarr   aahhllii  rreekkaayyaassaa  jjaallaann  rraayyaa  ddaann  

ssaalluurraann,,  ssaallaahh  ssaattuunnyyaa  TTeellffoonndd,,  aaddaallaahh  MM eennaaii   BBrr iiddggee,,   11881199  ddaann  PPoonntt  

CCyyssyyll ll ttaann  AAqquueedduucctt,,  11880055..  

33..    QQuuaannttiittyy  SSuurrvv eeyyoorr  ––   TTuummbbuuhhnnyyaa  kkaappiittaalliissmmee  ++  ppeennggeennaallaann  SSiisstteemm  KKoonnttrraakk  

ddii  aaww aall  aabbaadd  1199     PPaarraa  AArrssiitteekk  ++  AAhhllii  RReekkaayyaassaa  mmuullaaii  bbeekkeerr jjaa  ssaammaa  

ddeennggaann  QQuuaannttii ttyy  SSuurrvveeyyoorr   yyaanngg  bbeerrppeerraann  sseebbaaggaaii  ppeennaanngggguunnggjjaaww aabb  

ppeemmbbiiaayyaaaann  pprrooyyeekk..  

44..    KKoonnttrraakkttoorr   ––   DDeemmiikkiiaann  ppuullaa  hhaallnnyyaa  ddeennggaann  KKoonnttrraakkttoorr      sseeccaarraa  llaannggssuunngg  

mmeemmppeekkeerr jjaakkaann  ++  mmeennggaaww aassii  ppaarraa  ppeekkeerr jjaa..  UU nnttuukk  ppeekkeerr jjaaaann  ggeedduunngg     

ppaarraa  bbuurruuhh  ++  ppeennggrraajjiinn  mmeennjjaaddii  oorraanngg--oorraanngg  uuppaahhaann,,  ddaann  uunnttuukk  

ppeekkeerr jjaaaann  rreekkaayyaassaa     yyaanngg  ddiippeekkeerr jjaakkaann  ppaarraa  mmaannddoorr  ++  ppeellaauutt     TThhee  

CChhuurrcchh  TTuunnnneell   ddii  aattaass  ll iinnttaassaann  KKAA  LLoonnddoonn  --  BBiirrmmiinngghhaamm..  

  LLOONNDDOONN  MMIILLIIKK  NNAASSHH  

11..    CCuummbbeerr llaanndd  TTeerrrraaccee   ––   11882299,,  ddiirraannccaanngg  oolleehh  NNaasshh  ++  JJaammeess  TThhoommppssoonn     

mmeennggeekksspprreessiikkaann  kkeebbeessaarraann  tteeaatteerr   ++  ddeessaaiinn  II OONNII KK  yyaanngg  kkaayyaa  

mmeennjjaaddiikkaannnnyyaa  sseebbaaggaaii  ssaallaahh  ssaattuu  tteemmppaatt  ppaalliinngg  ppaallaattiiaall   ddii  tteerraass  

RReeggeennttss  PPaarrkk..  

22..    RReennccaannaa  NNaasshh  ––   RReennccaannaa  aammbbiissiiuuss  iinnii  mmeerruuppaakkaann  bbaaggiiaann  ddaarr ii  RReeggeenntt  

SSttrreeeett,,   yyaanngg  mmeenngghhuubbuunnggkkaann  PPoorrttllaanndd  PPllaaccee  ++  RReeggeennttss  PPaarrkk  yyaanngg  bbaarruu  ddii  

uuttaarraa  ddeennggaann  tteemmppaatt  ttiinnggggaall  PPrr ii nnccee  RReeggeenntt  yyaaiittuu  CCaarr ll ttoonn  HHoouussee  ddii  

sseellaattaann..  

33..    RReeggeenntt  SSttrreeeett  ––   JJaallaann  yyaanngg  tteerr iinnssppiirraassii  ggeeoommeettrr ii     hhaassiill  ddaarr ii  

mmeenngghhuubbuunnggkkaann  sseejjuummllaahh  ggeedduunngg--ggeedduunngg  eekkssiissttiinngg  mmeennjjaaddii  ssuuaattuu  

rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr   yyaanngg  kkoohheerreenn  ddaann  sseekkaalliigguuss  uunnttuukk  mmeemmiill iihh  rruuttee  

eekkoonnoommiiss  mmeellaalluuii  pprrooppeerrttii  bbeerrnniillaaii  rreennddaahh..  

44..    TThhee  QQuuaaddrraanntt  ––   11881122--11882200,,    ccaarraa  NNaasshh  uunnttuukk  mmeenngghhuubbuunnggkkaann  RReeggeenntt  

SSttrreeeett  mmeennuujjuu  vv iissttaa  CCaarr ll ttoonn  HHoouussee..  

55..    CCaarr llttoonn  HHoouussee   ––   TTiiddaakk  llaaggii  mmeemmaaddaaii  bbaaggii  kkeebbuuttuuhhaann  PPrr ii nnccee  RReeggeenntt     

ddiihhaannccuurrkkaann  ppaaddaa  ssaaaatt  bbeerrppiinnddaahh  kkee  BBuucckkii nngghhaamm  HHoouussee  sseekkaarraanngg  

BBuucckkiinngghhaamm  PPaallaaccee  ddaann  NNaasshh  ddiijjaaddiikkaann  CCaarr ll ttoonn  HHoouussee  TTeerrrraaccee ,,  11882277--

11883322..  PPeennggggaabbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  DDuukkee  ooff   YYoorrkk  sstteeppss  mmeenncciippttaakkaann  

hhuubbuunnggaann  ddeennggaann  MM aall ll   ddaann  iissttaannaa  bbaarruu..  

66..    TThhee  HHaayymmaarrkkeett  TThheeaattrree   ––   11882211,,  ddiippiinnddaahhkkaann  oolleehh  NNaasshh  uunnttuukk  mmeemmppeerrkkuuaatt  

vv iissttaa  ddaarr ii  SStt..  JJaammeess  SSqquuaarree..  
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  TTHHEE  CCLLAASSSSIICCAALL  RREEVVIIVVAALL  ==  KKEEBBAANNGGKKIITTAANN  KKEEMMBBAALLII  LLAANNGGGGAAMM  KKLLAASSIIKK  

11..  PPaarrtthheennoonn  ––   KKuuiill,,  AAtteennaa,,  YYuunnaannii,,  55  SSMM ,,  tthhee  ggrreeaatt  oorr iiggiinnaall   llaannggggaamm  kkllaassiikk..  

22..  TThhrreeee  OOrrddeerrss  ––   PPeerrbbeennddaahhaarraaaann  ddaassaarr   AArrssiitteekkttuurr   KKllaassiikk  ==  tthhrreeee  oorrddeerrss     

GGrreeeekk  DDoorr iicc,,  IIoonniicc,,  ddaann  CCoorr ii nntthhiiaann..  TTeerrddiirr ii  aattaass  22  bbaaggiiaann  bbeessaarr   ::  KKoolloomm  ddaann  

EEnnttaabbllaattuurree..  KKoolloomm  ::  SShhaaff tt  ++  CCaappii ttaall   ++  AAbbaaccuuss  ddaann  EEnnttaabbllaattuurree  ::  

AArrcchhii ttrraavvee  ++  FFrr ii eezzee  ++  CCoorrnniiccee..  

33..  UU nniivv eerrssiittyy  CCoolllleeggee  ––   SSaallaahh  ssaattuu  kkaarryyaa  CCllaassssiiccaall   RReevvii vvaall ,,   WWiillll iiaamm  WWiillkk iinnss,,  

11882277,,  mmeemmiill iikk ii  ww aajjaahh  ddeeppaann  kkuuiill  PPaarrtthheennoonn  sseeddaanngg  mmeemmbbeellaakkaannggii  

ggeedduunngg  mmooddeerrnn..  

44..  BBaannkk  ooff  EEnnggllaanndd  ––   KKaannttoorr   CCaabbaanngg  LLiivv eerrppooooll,,  CChhaarr lleess  CCoocckkeerreellll,,  11884455,,  

llaannggggaamm  BBaarrookk  ++  ddeettiill  YYuunnaannii..  LLaannggggaamm  RReennaaiissaann  ddiigguunnaakkaann  ppaaddaa  aattttii cc  

++  bbrrookkeenn  ppeeddiimmeenntt..  DDii  bbaaww aahh  aattttii cc   ddiigguunnaakkaann  oorrddeerr  kk llaassiikk  ++  eennttaabbllaattuurree..  

55..  BBrr iittiisshh  MM uusseeuumm  LLoonnddoonn,,   RRoobbeerrtt  SSmmiirrkkee,,  11882233--11884477,,  mmeemmiill iikk ii  ww aajjaahh  kkuuiill  yyaanngg  

mmeemmbbeennttuukk  bbaassiiss  ddeessaaiinn..  

  

  TTHHEE  GGEENNTTLLEEMMAANN''SS  CCLLUUBB  YYAANNGG  MMEEWWAAHH  DDAANN  NNYYAAMMAANN  

11..  KKlluubb--kklluubb  ddii  SStt..  JJaammeess  ––   AAtthheennaaeeuumm,,  DDeecciimmuuss  BBuurrttoonn,,  11992288,,  TTrraavv eelllleerr ,,  BBaarrrryy,,  

11992299--11993311  ddaann  RReeffoorrmm,,  BBaarrrryy,,  11883377--11884411..  

22..  TThhee  RReeffoorrmm  CClluubb  ––   PPuussaatt  CCoorrttii llee  ddaarr ii  RReennaaiissssaannccee  PPaallaazzzzoo..  

33..  HHeennrryy  HHuunntt  ––   SSeeoorraanngg  ggeennttlleemmaann  aaww aall  aabbaadd  1199,,  ppeettaannii  ppeenndduukkuunngg  

rreeffoorrmmaassii,,  11881199..  

44..  PPeerraabboottaann  ––   SSaallaahh  ssaattuu  ddaarr ii  bbeeggiittuu  bbaannyyaakk  ppeenneemmuuaann  ppaarraa  bboorr jjuuiiss..  

VViiccttoorr iiaann     kkoonnsseepp  kkeennyyaammaannaann  rraannccaannggaann  ddaann  ppeerrkkeemmbbaannggaann  

ppeerraabboottaann,,  uunnttuukk  tteemmppaatt  dduudduukk  yyaanngg  ttiiddaakk  ssooppaann     ppeerrkkeemmbbaannggaann  

ddeennggaann  bbaannyyaakk  kkoonnttrr iibbuussii  ddaarr ii  GGCC..    

  CCllaassssiiccaall  SSttyyllee  TTyyppiiccaall  1188tthh  CCeennttuurryy  CChhaaiirr ,,  NNoorrmmaann  PPaallmmeerr,,  11776644     

ddiiuukkiirr   ++  ddiibbeerr ii  bbaannttaallaann     mmeenniinnggkkaattkkaann  kkeeppaannttaassaann  ddaann  ddeekkoorruumm..  

  GGrreeeekk  SSttyyllee  CChhaaiirr ,,  TThhoommaass  HHooppeess  HHoouusseehhoolldd  FFuurrnniittuurree  aanndd  

DDeeccoorraattiioonn,,  11880077..  EEggyyppttiiaann  SSttyyllee  HHooppee  CChhaaiirr      ppeenneemmuuaann  aarrkkeeoolloogg  

yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  ddaarr ii  RRoommaa  tteellaahh  mmeemmbbaannggkkiittkkaann  tteerroobboossaann  kkee  lluuaarr   

ddaarr ii    llaannggggaamm  aabbaadd  1188..  

  TThhee  MM ooddeerrnn  SSttyyllee  ooff  CCaabbiinneett  WWoorrkk  11883322     kkuurrssii  ddeennggaann  tteemmppaatt  

dduudduukk  yyaanngg  ddaappaatt  ddiisseessuuaaiikkaann  ddeennggaann  kkeeiinnggiinnaann..  

  PPrree  VViiccttoorr iiaann  CChhaaiirr   yyaanngg  ddiibbeerr ii  bbaannttaallaann,,  11883322     sseejjaakk  ssaaaatt  iittuu  

hhaammppiirr   sseelluurruuhh  ssiissaa  rraannccaannggaann  AAbbaadd  1188  mmeenngghhiillaanngg..  

  PPUUGGIINN  AANNDD  SSCCOOTTTT  

11..  AAuugguussttuuss  PPuuggiinn,,  11881122  ––   11885533  ddaann  GGiillbbeerrtt  SSccootttt,,  11881111  ––   11887788..  

22..  SSaalliissbbuurryy  CCaatthheeddrraall  ––   11222200  ––   11226655,,  aarrcchheettyyppee  EEnngglliisshh  GGootthhiicc  aabbaadd  1133     

ssuummbbeerr  iinnssppiirraassii  PPuuggiinn  yyaanngg  tteellaahh  mmeennggeennaall  ggeerreejjaa  tteerrsseebbuutt  ddeennggaann  

ssaannggaatt  bbaaiikk..  

33..  SStt  WWiillffrreedd  HHuullmmee  ––   11883399  ––   11884422  ddaann  SStt..  GGiilleess  CChheeaaddaallee  ––   11884411  ––   11884466,,  

ggeerreejjaa--ggeerreejjaa  kkaarryyaa  PPuuggiinn..  BBeelliiaauu  JJuuggaa  mmeerraannccaanngg  mmiissssaall  uunnttuukk  SStt..  GGiilleess  

CChheeaaddaallee  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarr ii  bbeelleedduu  ++  tteemmbbaaggaa..  CChhaalliiccee  ddaarr ii  ppeerraakk,,  11884499,,    

SStt..  MM aarr iiee  HHaaddffiieelldd..  

44..  SStt..  GGiilleess  CCaammbbeerrww eell  ––   11884422  ––   11884444,,  ggeerreejjaa  kkaarryyaa  SSccootttt..  

  TTHHEE  HHOOUUSSEESS  OOFF  PPAARRLLIIAAMMEENNTT  

11..    RRoommaannttiissiissmmee  ––   PPuuggiinn  mmeerreeaalliissaassiikkaann  rreennccaannaa  BBaarrrryy  ddeennggaann  rroommaannttiissiissmmee  
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ttiinnggggii  yyaanngg  ddaappaatt  tteerr ll iihhaatt  jjeellaass  ddaarr ii  ssuunnggaaii  TThhaammeess..  

22..    TThhee  HHoouussee  ooff  PPaarr lliiaammeenntt  ––   11883366  ––   11886688,,  GGeedduunngg--ggeedduunngg  PPaarr lleemmeenn  bbaarruu  

bbeerrddeekkaattaann  ddaann  bbeerrhhuubbuunnggaann  bbaaiikk  sseeccaarraa  ff iissiikk  mmaauuppuunn  aarrssiitteekkttuurraall  

ddeennggaann  ggeedduunngg--ggeedduunngg  AAbbbbeeyy..  DDeennggaann  uurruuttaann  sseebbaaggaaii  bbeerr iikkuutt  ::  

VViiccttoorr iiaa  TTooww eerr,,  RRooyyaall  GGaalllleerryy,,  HHoouussee  ooff  LLoorrddss,,  WWeessttmmiinntteerr   HHaallll,,  FFaassiill iittaass  

UU mmuumm  ddaann  CClloocckk  TTooww eerr..  

33..    MM iikkrroo  KKoossmmooss  ––   TTeerrhhaaddaapp  WWeessttmmiinnsstteerr   HHaallll,,  BBaarrrryy’’ss  PPllaann  ssaannggaatt  kkllaassiikk  ddaann  

ssiimmeettrr iiss  yyaanngg  ddiioorrggaanniissaassiikkaann  sseebbaaggaaii  mmiikkrroo  kkoossmmooss  ddaarr ii  BBrr iittiisshh  

CCoonnssttiittuuttiioonn..  

44..    VViiccttoorr iiaa  TTooww eerr  ––   BBaaggiiaann  ppaalliinngg  mmoonnuummeennttaall  ddaarr ii  rraannccaannggaann  BBaarrrryy  ++  PPuuggiinn..  

55..    SSiinnggggaassaannaa  SSeerreemmoonniiaall  ––   TThhee  HHoouussee  ooff  LLoorrddss  mmeemmiill iikk ii  ssiinnggggaassaannaa  

sseerreemmoonniiaall  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ttiippiikkaall  iinntteerr iioorr   PPuuggiinn  yyaanngg  iinnvv eennttiiff  ddaann  ppeennuuhh  

iinnttrr iikk..  

  TTHHEE  BBOOUURRGGEEOOIISS  CCOOUUNNTTRRYY  HHOOUUSSEE  

11..  TThhee  MM aaiinnffrroonntt  HHaarr llaaxxttoonn  HHaallll  ––   AAnntthhoonnyy  SSaallvv II nn,,  11779999  ––   11888811,,  11883344  ++  WWiill ll iiaamm  

BBuurrnn,,  11778899  ––   11887700     JJaaccoobbeetthhaann  SSttyyllee  yyaanngg  bbeerr lleebbiihhaann..  

22..  SSccaarr iissbbrr iicckk  HHaalltt  ––   HHiigghh  AAnngglliiccaann  PPuuggiinn,,  11883377,,  uunnttuukk  mmiillyyuunneerr  KKaattoolliikk  CChhaarr lleess  

SSccaarr iissbbrr iicckk     KKoorr iiddoorr  ++  ssiisstteemm  ppeennccaahhaayyaaaann  ttiiddaakk  oorrttooddookk     

ppeennccaahhaayyaaaann  aallaammii  mmeellaalluuii  llaannggiitt--ttaannggiitt..  

33..  UU pphhoollsstteerreedd  cchhaaiirr   ––   GGootthhiicc  ssttyyllee  ccaarrvv eedd  ww ooooddeenn  ffrraammee,,  PPuuggiinn,,  11884400     

uunnttuukk  SSccaarr iissbbrr iicckk  HHaallll..  

44..  MM eettaall  ffrraammeedd  eeaassyy  cchhaaiirr   ––   DDeennggaann  bbaannttaallaann  ddii  bbaaggiiaann  ppuunngggguunngg  ++  

ttaannggaann,,  SSeeddlleeyy  ooff  RReeggeenntt  SSttrreeeett,,  11886622..  

55..  KKoossttuumm  ppaarraa  PPrr iiaa  VViiccttoorr iiaann  ––   SSeejjaakk  ppeerrttaammaa  kkaallii  tteettaapp  mmeerruuppaakkaann  ppaakkaaiiaann  

ssttaannddaarr  bbeerrbbuurruu  ddeennggaann  bbeerrkkuuddaa..  

  CCOOAALL  AANNDD  IIRROONN  ==  BBAATTUU  BBAARRAA  DDAANN  BBEESSII  

11774400  ––   11882200     PPrroodduukkssii  ppiigg  iirroonn,,  II nnggggrr iiss  mmeennccaappaaii  660000  rr iibbuu  ttoonn..  

AAkkhhiirr   aabbaadd  1188     OOppeenn--ccaasstt  ccooaall --mmiinnee   ttiippiikkaall  mmaassiihh  ddiikkeerr jjaakkaann  sseeccaarraa  mmaannuuaall..  

11882200     mmeenngggguunnaakkaann  mmeessiinn..  

11882299     PPii tt--hheeaadd  GGeeaarr  RRoocckkeett,,  SStteepphheennssoonn,,  mmeemmeennaannggkkaann  hhaaddiiaahh     bbaassiiss  

llookkoommoottiiff..  

11884400     JJaalluurr   KKAA  II nnggggrr iiss  mmeenngghhuubbuunnggkkaann  aarreeaa  iinndduussttrr ii  ddeennggaann  ppeellaabbuuhhaann..  

11998855     PPaarraa  rraaii llwwaayy  nnaavvyy  mmeelleennggkkaappii  ddiirr iinnyyaa  tteerrmmaassuukk  uunnttuukk  bbeellaa  ddiirr ii..  

  TTHHEE  EENNGGIINNEEEERRSS  II  

11..  PPaallmm--HHoouussee  ––   BBuurrttoonn  ++  TTuurrnneerr ,,  KKeeww   GGaarrddeennss,,  11884455..  

22..  CCooaall--EExxcchhaannggee  ––   BBuunnnniinngg,,  11884466     mmeennyyeemmbbuunnyyiikkaann  kkuubbaahh  bbeessaarr   ddaarr ii  

bbeessii  ++  kkaaccaa  ddii  bbaalliikk  ffaassaaddee  NNeeoo  GGrreeeekk  kkoonnvv eennssiioonnaall..  

33..  JJeemmbbaattaann  KKAA  ttuubbuullaarr     ––   RRoobbeerrtt  SStteepphheennssoonn,,  11884466     JJeemmbbaattaann  JJaallaann  

GGaannttuunngg,,  TTeellffoorrdd,,  11882244  ––   11882266  ++  JJeemmbbaattaann--jjeemmbbaattaann  CCoonnww yy,,  WWaalleess  UU ttaarraa,,  

ddeennggaann  ggaammbbaarraann  iissttaannaa  aabbaadd  1144..  

  TTHHEE  EENNGGIINNEEEERRSS  IIII  

11..  RRoobbeerrtt  SStteepphheennssoonn  ––   11880033  ––   11885599     aahhllii  rreekkaayyaassaa  ++  AAnnggggoottaa  PPaarr lleemmeenn  

KKoonnsseerrvv aattiiff..  

22..  BBrr iittaannnniiaa  BBrr iiddggee  ––   RRoobbeerrtt  SStteepphheennssoonn,,  11885500,,  mmeemmbbeennttaannggkkaann  rreell  KKAA  ddii  

aattaass  ttiiaanngg--ttiiaanngg  ttuubbuullaarr   ddaarr ii  mmeettaall  ddii  aattaass  SSeellaatt  MM eennaaii..  SSaammaa  hhaallnnyyaa  
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ddeennggaann  ddii  CCoonnww yy  ++  CClliiffttoonn     kkoonnsseepp  ssiimmpplliissiittii  rreekkaayyaassaa  ddiieekksspprreessiikkaann  ++  

ddeettiill--ddeettiill  hhiissttoorr iiss..  

33..  CClliiffttoonn  SSuussppeennssiioonn  BBrr iiddggee  ––   BBrruunneell,,  11883300--11886633,,  ttiiaanngg--ttiiaanngg  llaannggggaamm  MM eessiirr   

ssaannggaatt  ccooccookk  ddeennggaann  kkeebbeessaarraann  kkoonnsseeppssiinnyyaa..  

44..  BBaatthh  SSttaattiioonn    ––   BBrruunneell     AAttaapp  kkaayyuu  ppeerroonn,,  kkaarryyaannyyaa  yyaanngg  mmeemmiill iikk ii  lleebbaarr  ddii  

lluuaarr  kkeebbiiaassaaaann..  

  NNIILLAAII--NNIILLAAII  RREEPPUUBBLLIIKKAANN  

KKeekkuuaattaann  rreeppuubblliikkaann  ddaallaamm  ppeemmeerr iinnttaahhaann  ffeeddeerraall     mmeemmbbaannttuu  ttuummbbuuhhnnyyaa  

iinndduussttrr ii..  II ddeeaalliissmmee  RReeppuubblliikkaann  mmeennuunnttuutt  llaannggggaamm  GGrreeeekk--RReevv iivv aall..  PPeerruummaahhaann  

BBoouurrggeeooiiss     ddiittaannddaaii  CCoolloonnaaddddee  RRooww   ddii  NNeeww   YYoorrkk,,  11883355,,  AAJJ  DDaavv iiss..  TTeerraass  rruummaahh  

bbaattuu  ccookkllaatt  ++  kkoolloomm--kkoolloomm  CCoorr iinntthhiiaann  yyaanngg  mmeemmiill iikk ii  dduuaa  kkaallii  ttiinnggggii..  

11..  LLooww eellll  OOffffeerrnngg  ––   MM aajjaallaahh  rruummaahh  ttaannggggaa  ddiilleennggkkaappii  tteemmppaatt  mmaadduu  ++  

lleebbaahhnnyyaa     mmeerruuppaakkaann  ggaammbbaarraann  ddiirr ii  LLooww eellll..  

22..  BBaayy  SSttaattee  MM iill llss    ––   LLaaww rreennccee  MMaassssaacchhuusseettttss,,  11884455,,  ppaabbrr iikk  yyaanngg  tteerroorrggaanniissaassii..  

33..  QQuuiinnccyy  MM aarrkkeerr     ––     BBoossttoonn,,  MM aassssaacchhuusseettttss,,  AAlleexxaannddeerr  PPaarr iiss,,  11992288..  

44..  TTrreemmoonntt  HHoouussee  ––   BBoossttoonn  MM aassssaacchhuusseettttss,,  II ssaaiiaahh  RRooggeerrss,,  11992288--11992299,,  hhootteell  

mmeeww aahh..  

55..  MM eerrcchhaannttss''  EExxcchhaannggee  ––   PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  WWiill ll iiaamm  SSttrr iicckkllaanndd,,11883322  ––   11883344,,  NNeeoo--

GGrreeeekk     kkuubbaahh  bbeerrttuummppuu  ddii  aattaass  mmoonnuummeenn  ddaarr ii  LLyysskkrraatteess,,  AAtthheennss..  

66..  CCoolloonnaaddddee  RRooww ,,  AAJJ  DDaavv iiss,,  11883355     RRuummaahh  ttiinnggggaall  ssaannggaatt  bbeessaarr   ddeennggaann  

ddeerreettaann  kkoolloomm--kkoolloomm..  

  PPEERRGGEERRAAKKAANN  MMEENNUUJJUU  BBAARRAATT  

11..  11777766--11884488  ––   EEkkssppaannssii  AAmmeerr iikkaa  SSeerr iikkaatt  kkee  bbaarraatt..  

22..  CCoommmmuunnaall  EEaarrtthh--llooddggee  ––   BBaannggssaa  HHiiddaattssaa,,  DDaakkoottaa  UU ttaarraa..  

33..  TTiippii  ––   PPllaaiinnss  II nnddiiaannss  nnoommaaddeenn     kkeerraannggkkaa  ttiiaanngg--ttiiaanngg  bbiirroonn  ++  ppeennuuttuupp  

bbiinnaattaanngg  ++  ssttrruukkttuurr   bboonnggkkaarr--ppaassaanngg..  

44..  AAww aall  aabbaadd  1199  ––   PPeerrkkaammppuunnggaann  bbeenntteenngg  bbaannggssaa  II rrooqquuooiiss,,  ttiimmuurr   llaauutt  AASS..  

55..  AAww aall  aabbaadd  1199  ––   LLoogg  hhoouussee,,  bbaannggssaa  CCrreeeekk,,  tteennggggaarraa  AASS..  

66..  11880055,,  LLoogg  BBuuiillddiinngg  ––   NNeeww   SSaalleemm  II ll ll iinnooiiss     aarrssiitteekkttuurr   sseeddeerrhhaannaa  ttiippiikkaall  ppaarraa  

bbaannggssaa  yyaanngg  ppeerrttaammaa  kkaallii    mmeenneettaapp..  

77..  LLookkoommoottiiff  ––   BBaallddww iinn,,  ppaarruuhh  kkeedduuaa  aabbaadd  1199     bbeerrmmaakknnaa  ++  ssiimmbbooll  rroommaannttiiss  

ddaarr ii  ppeennggeennaallaann  kkaappiittaalliissmmee  kkee  aarraahh  bbaarraatt..  

88..  TThhee  SSttaattee  CCaappiittooll  ––   II nnddiiaannaappoolliiss,,  TTooww nn  aanndd  DDaavv iiss,,  11883311--11883355     

ppeemmaannttaappaann  oorrddeerr ..  

99..  BBuurrnneett  HHoouussee       HHootteell  CCiinncciinnnnaattii,,  11883399,,  II ssaaiiaahh  RRooggeerrss,,  ddaattaannggnnyyaa  

kkoommeerrssiiaall..  

  DDEEMMOOKKRRAASSII  SSEELLAATTAANN  

11..  TThhee  CCiittyy  ––     RReennccaannaa  ==  ttaattaa--kkoottaa  SSaavv aannaahh,,  GGeeoorrggiiaa,,  11885566     mmeennggiikkuuttii  

oorrddeerr  ++  kkeetteerraattuurraann  kkoottaa  kkoolloonniiaall  YYuunnaannii  KKuunnoo..  

22..  SSaavv aannaahh  HHoouussee  ––   TTiippiikkaall,,  11881199     ddiittaattaa  ddii  sseekkiittaarr   ooppeenn  ssppaaccee  tteerrppuussaatt..  

11884400  SSaavv aannaahh  HHoouussee  mmeemmiill iikk ii  vv aarr iiaassii  yyaanngg  lleebbiihh  lluuaass     hhaall  iinnii  

ddiimmuunnggkkiinnkkaann  ddeennggaann  kkeerraannggkkaa  ddiimmeennssiioonnaall  yyaanngg  kkeettaatt  ++  kkeetteerrbbaattaassaann  

llaannggggaamm  kkllaassiikk..  

33..  TTooww nn  HHoouussee  ––   TTiippiikkaall  ddeennggaann  bbaallkkoonn--bbaallkkoonn  bbeessii,,  NNeeww   OOrr lleeaannss,,  11883377..  

44..  TThhee  PPllaannttaattiioonn  ––   CChhaallmmeettttee,,  LLoouuiissiiaannaa,,  11882200,,  ssaallaahh  ssaattuu  ppllaannttaattiioonn  hhoouussee..  

BBeennttuukk  ddaassaarr   PPllaannttaattiioonn  HHoouussee  LLoouuiissiiaannaa  AAbbaadd  kkee  1199  ::  aattaapp  lleebbaarr   ++  aattaapp  

ppaarraassooll  mmeelliinndduunnggii  rruummaahh  ddaarr ii  hhuujjaann  ddaann  mmaattaahhaarr ii  ++  bbaallkkoonn--bbaallkkoonn  yyaanngg  
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mmeenniinnggkkaattkkaann  aalliirraann  uuddaarraa  ++  jjeennddeellaa--jjeennddeellaa  ppeennuuhh  mmeenniinnggkkaattkkaann  

vv eennttiillaassii  ++  jjaalluussii  sseellaaiinn  mmeemmuunnggkkiinnkkaann  uuddaarraa  mmaassuukk  jjuuggaa  mmeenniinnggkkaattkkaann  

pprr iivv aaccyy..  CCoonnttoohh  llaaiinn,,  TThhee  GGeeoorrggee  PPoollkk  MM aannssiioonn,,  RRaattttllee  aanndd  SSnnaapp,,  11884455,,  

CCoolluummbbiiaa,,  TTeennnneesssseeee..  

  PPEERRAABBOOTTAANN  SSHHAAKKEERR  DDAANN  WWIINNDDSSOORR  

11..  SShhaakkeerr   BBaarrnn,,  11882233,,  HHaannccoocckk,,  MM aassssaacchhuusseettttss..  

22..  CCoommbb--bbaacckk  WWiinnddssoorr ,,  11880000,,  BBrr iittiisshh  CChhiippppeennddaallee  aaww aall,,  kkaakkii  ccaabbrr iioollee  aattaauu  

bbeennttuukkaann  lleennggkkuunngg  ddiiaakkhhiirr ii  oorrnnaammeenn  ppaaddaa  bbaaggiiaann  ddaassaarr ..  

33..  AAmmeerr iiccaann  FFaann--bbaacckk  WWiinnddssoorr   AArrmm--cchhaaiirr ,,  11880000,,  ssaannddaarraann  bbeerrbbeennttuukk  ssiissiirr   ddaann  

tteemmppaatt  dduudduukk  ssaaddddllee..  

44..  AAmmeerr iiccaann  BBooww --bbaacckk  WWiinnddssoorr   SSeetttteeee,,  11880000..  

55..  EEnngglliisshh  BBooww --bbaacckk  WWiinnddssoorr ,,  aaww aall  AAbbaadd  1199,,  ddeennggaann  ssaammaarraann  bbeerrbbeennttuukk  

bbuussuurr   ddaann  ssppllaatt  aattaauu  bbaaggiiaann  tteennggaahh  ssaannddaarraann  bbeerrbbeennttuukk  rrooddaa  ppeeddaattii,,  

ttuurrnneedd  lleeggss  aattaauu  kkaakkii  bbeerrbbeennttuukk  ppiippaa  ddaann  ssttrreettcchheerr  bbeerrbbeennttuukk  HH..  

66..  EEnngglliisshh  SSccrroollll--bbaacckk  WWiinnddssoorr   SSiiddee--cchhaaiirr ,,  ppeerrtteennggaahhaann  aabbaadd  1199,,  ddaarr ii  ppaabbrr iikk  

ppeerraabboottaann  HHiigghh  WWyyccoommbbee,,  ttiiaanngg  ssaannddaarraann  ssccrroollll..  

77..  AAmmeerr iiccaann  BBeelltteerr--ssiiddee--cchhaaiirr ,,  11885500,,  ddeennggaann  rroosseeww oooodd  yyaanngg  ddiillaammiinnaassii..  

88..  SShhaakkeerr--ssiiddee--cchhaaiirr ,,  ppeerrtteennggaahhaann  aabbaadd1199,,  ssaannddaarraann  llaaddddeerr   ddaann  mmaatteerr iiaall  

mmaapplleeww oooodd..  

  AAHHLLII  RREEKKAAYYAASSAA  AAMMEERRIIKKAA  SSEERRIIKKAATT  

11..  FFaarrmm  MM aacchhiinneerryy  ––   BBaannyyaakk  mmeessiinn  tteerrmmaassuukk  ppeennuuaaii  ((MM cc..CCoorrmmiicckk))  ddiipprroodduukkssii  

AASS..  

22..  TThhee  SSuussppeennssiioonn  BBrr iiddggee,,  JJaaccoobb’’ss  CCrreeeekk  BBnnddggee  ––   FFiinnlleeyy,,  11880011     PPrr iinnssiipp--

pprr iinnssiipp  jjeemmbbaattaann  ggaannttuunngg  ::  ll iihhaatt  ggaammbbaarr..  JJeemmbbaattaann  jjeemmbbaattaann  cciippttaaaann  

FFiinnlleeyy  mmeemmiill iikk ii  ssiiddee  ppaarraappeettss  yyaanngg  tteerr iinntteeggrraassii  ddeennggaann  ddeecckk     mmeennaahhaann  

tteekkuukk  aakkiibbaatt  bbeebbaann  aannggiinn..  DDoouubbllee  DDeecckk  RRooeebblliinngg  mmeemmiill iikk ii  kkeekkuuaattaann  yyaanngg  

lleebbiihh  bbeessaarr ..  

33..  TThhee  TTrruusssseedd  BBrr iiddggee,,  II tthhiieell  TTooww nn  TTrruussss  ––   11881199  TTrruussss  BBrr iiddggee  aaww aall  yyaanngg  

sseelluurruuhhnnyyaa  tteerrbbuuaatt  ddaarr ii  kkaayyuu  ++  hhaaiilleedd  iinntteerrsseeccttiioonnss..  HHooww ee  TTrruussss,,  11884411,,     

ggaabbuunnggaann  kkaayyuu  ppaaddaa  bbaaggllaann  ssiillaanngg  ++  bbaattaanngg  bbeessii  vv eerrttiikkaall..  PPrraatttt  TTrruussss     

mmeennuukkaarr   kkaayyuu  ddeennggaann  bbaattaanngg  bbeessii,,  lleebbiihh  eeffiissiieenn  ddaann  sseeccaarraa  ssttaattiikk  ssaannggaatt  

mmeenneennttuukkaann..  11884444  sseelluurruuhhnnyyaa  tteerrbbuuaatt  ddaarr ii  bbeessii     TThhee  PPrraatttt  TTrreennttoonn  

VViiaadduucctt  ddii  aattaass  ssuunnggaaii  DDeellaaww aarree..  PPrr iinnssiipp--pprr iinnssiipp  ::  KKoolloomm  bbaattuu  ++  ggaayyaa  ttaarr iikk  

ddiiaaggoonnaall  ddiidduukkuunngg  oolleehh  mmiinnoorr   ttiiee  rrooddss  ++  ggaayyaa  tteekkaann  vv eerrttiikkaall  tteerrbbeessaarr   ddii  

ddeekkaatt  tteeppiiaann  jjeemmbbaattaann  ddiippeerrkkuuaatt..  

  

EERROOPPAA  DDAARRAATTAANN  AAWWAALL  AABBAADD  1199  

  RROOYYAALL  BBAAVVAARRIIAA  

11..  BBaavv aarr iiaa  ––   SSaaaatt  iittuu  MM uunniicchh  bbeerraaddaa  ddii  ddaaeerraahh  tteerrsseebbuutt..  

22..  MM aarrkkttppllaattzz  ––   WWeeiinnbbrreennnneerr,,  11880044--11882244,,  KKaarr llssrruuhhee     mmooddeell  sskkeemmaa  ppuussaatt  

ppeemmeerr iinnttaahhaann  ::  kkoommppoossiissii  ssiimmeettrr iiss  mmuurrnnii  ++  ssuummbbuu  mmeellaalluuii  ssttrruukkttuurr   yyaanngg  

mmeemmiissaahhkkaann  ggeerreejjaa  ++  sseekkoollaahh  ddeennggaann  bbaallaaii  kkoottaa..  

33..  GGllyyppootthheekk  ––   KKiieennllee,,  11881166--  11883300,,  MM uunniicchh     rruuaanngg  ppaammeerr  ppaattuunngg  

bbeerr llaannggggaamm  NNeeoo--KKllaassiikk  ==  ppeenneerraappaann  iiddee--iiddee  DDuurraanndd..  

44..  RRooyyaall  PPaallaaccee  ==  OOlldd  PPaallaaccee  ––   BBaarrttbbeerr,,  11883377--11884411,,  AAtteennaa,,  bbeerr llaannggggaamm  

KKllaassiikk..  

55..  WWaarr  OOffff iiccee  --  KKiieennllee,,  11882244--11882266,,  MM uunniicchh     ddiippeennggaarruuhhii  RReennaaiissaann..  
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66..  TThhee  LLuuddww iiggssssttrraassssee  ––   GGaarrttnneerrss,,  MMuunniicchh,,  ddiilleennggkkaappii  LLuuddwwiiggkkiirrsscchhee  ==  ggeerreejjaa,,  

11882299--11884400  ++  ppeerrppuussttaakkaaaann,,  11883311--11884400  bbeerr llaannggggaamm  RRuunnddbbooggeennssttii ll  ==  

llaannggggaamm  RRoommaanneessqquuee  ++  bbuussuurr   bbeerrkkeeppaallaa  bbuunnddaarr..  

77..  WWaallhhaallllaa  ––   KKiieennllee,,  11883311--11884422,,  ddeekkaatt  RReeggeennssbbuurrgg  ddeennggaann  kkeedduuaa  

ppeellooppoorrnnyyaa     kkuuiill  ddii  aattaass  bbuukkiitt  bbeerr llaannggggaamm  KKllaassiikk..  

88..  FFrreeddeerr iicckk  tthhee  GGrreeaatt  ––   GGiill llyy,,  11779977     mmoonnuummeenn  bbeerr llaannggggaamm  kkuuiill  YYuunnaannii,,  

ddeemmiikkiiaann  ppuullaa  hhaallnnyyaa  ddeennggaann  NNoo..99..  

99..  CCaappiittooll  ––   JJeeffffeerrssoonn  ++  LLaattrroobbee,,  11778899,,  RRiicchhmmoonndd,,  VViirrggiinniiaa..  

  IIMMPPEERRIIAALL  PPRRUUSSSSIIAA  ((BBAAGGIIAANN  DDAARRII  KKEEKKAAIISSAARRAANN  JJEERRMMAANN))  

11..  CCoouurrtt  GGaarrddeenneerrss  HHoouussee  ––   SScchhiinnkkeell,,  11882299,,  CChhaallootttteennhhooff,,  PPoossttddaamm     

ppiiccttuurreessqquuee  ++  mmeemmiill iikk ii  ddeennaahh  ttiiddaakk  tteerraattuurr   ++  bbeerrhhuubbuunnggaann  eerraatt  ddeennggaann  

llaannsseekkaapp  aallaamm..  

22..  NNeeuuee  WWaacchhee  ––   SScchhiinnkkeell,,  11881166,,  UU nntteerr   ddeenn  LLiinnddeenn,,  BBeerr lliinn,,  NNeeoo--KKllaassiikk     

eekksspprreessii  hheebbaatt  nnaammuunn  ppeennccaahhaayyaaaann  ddrraammaattiiss  sseerrttaa  ppeerruubbaahhaann  lleevv eell  ddaann  

ssppaattiiaall  ff lluuiiddiittyy  mmeennuunnjjuukkkkaann  ssuuaattuu  ppeemmiikkiirraann  yyaanngg  sseeddeerrhhaannaa..  

33..  SScchhaauussppiieellhhaauuSS  ––   SScchhiinnkkeell,,  11881188  ––   11882211,,  BBeerr lliinn,,  ssaarrnnaa  ddeennggaann  nnoo..  22  

44..  AAlltteess  MM uusseeuumm  ––   SScchhiinnkkeell,,  11882233  ––   11883300,,  BBeerr ll iinn     mmeennddeemmoonnssttrraassiikkaann  kkoonnsseepp  

SScchhiinnkkeell  ddeennggaann  bbaaiikk  ::  eekksstteerr iioorrnnyyaa  ssaannggaatt  tteerr iikkaatt  sseeccaarraa  aakkaaddeemmiikk  oolleehh  

NNeeoo--CCllaassssiicciissmm  nnaammuunn  sseeccaarraa  iinntteerrnnaall  mmeerruuppaakkaann  ttoouurr   ddee  ffoorrccee  eeffeekk--eeffeekk  

ssppaassiiaall..  

55..  FFrr iieeddeennsskkiirrcchhee  ––   PPeerrssiiuuss,,  11883388  ––   11884488,,  PPoossttddaamm     mmeennggiikkuuttii  TThhee  CCoouurrtt  

GGaarrddeenneerrss  HHoouussee  ddaallaamm  mmeemmbbaannggkkiittkkaann  ssppiirr iitt  aarrssiitteekkttuurr   KKrr iisstteenn  aaww aall..  

66..  DDrreessddeenn  OOppeerraa  ––   SSeemmppeerr ,,  11883388  ––   11884411     ppeerrttaammaa  kkaallii  mmeennaammppiillkkaann  TThhee  

FFllyyiinngg  DDuuttcchhmmaann  ++  TTaannnnhhaauusseerr ,,  mmeemmiill iikk ii  llaannggggaamm  ddeennggaann  iiddee--iiddee  ddaassaarr   

II ttaalliiaann  RReennaaiissssaannccee,,  BByyzzaannttiinnee,,  II ssllaammiicc  ddaann  RRoommaanneessqquuee..  

77..  NNiikkoollaasskkiirrcchhee  ––   GGiillbbeerrtt  SSccootttt,,  11884455  ––   11886633     ggeerreejjaa  ddii  HHaammbbuurrgg  mmeerruuppaakkaann  

aassiimmiillaassii  llaannggggaamm  GGeerrmmaann  HHiigghh  MM iiddddllee  AAggeess..  

88..  CCoollooggnnee  ––   KKaatteeddrraall  ddiisseelleessaaiikkaann  sseessuuaaii  ddeennggaann  rraannccaannggaann  aasslliinnyyaa  

sseetteellaahh  tteerrttuunnddaa  sseellaammaa  440000  ttaahhuunn..  

  TTHHEE  JJUULLYY  MMOONNAARRCCHHYY  

11..  SSiimmpphhoonniicc  FFuunncclloorree  ––   BBeerr lliioozz,,  mmeerraayyaakkaann  iinnaagguurraassii  JJuullyy  CCoolluummnnddii  BBaassttii ll llee  

++  kkeemmaattiiaann  RReevv oolluussii  11883300..  

22..  PPrreecciiss  eett  LLeeççoonnss  dd''AArrcchhiitteeccttuurree  ––   DDuurraanndd,,  11880022     kkoonnsseepp  rraannccaannggaann  

DDuurraanndd  ::  kkoommbbiinnaassii  vv eerrttiikkaall  mmeemmbbeerr ii  vv aarr iiaassii  yyaanngg  ssaannggaatt  lluuaass  bbaaggii  rreeppeettiissii  

uunnttuukk  ttaammppaakk..  II ddee--iiddee  tteeoorr ii  DDuurraanndd  ddiigguunnaakkaann  oolleehh  KKlleennzzee  ppaaddaa  

rraannccaannggaann  ggaalleerr ii  ppaattuunngg  GGllyyppttootthheekk..  

33..  TThhee  RRuuee  ddee  RRiivv oollii  ––   PPeerrcciieerr   ++  FFoonnttaaiinnee,,  11881111--11883355,,  PPaarr iiss,,  ttookkoo  ++  aappaarrtteemmeenn  

   mmaanniiffeettaassii  tteeoorr ii  DDuurraanndd..  

44..  BBiibblliiootthheeqquuee  SSttee  GGeenneevv iieevvee  ––   LLaabbrroouussttee,,  11884433--11885500,,  ttaammppaakk  rreeppeettiittiiff   ggaayyaa  

DDuurraanndd..  

  

  TTHHEE  AARRCCHHIITTEECCTT  EENNGGIINNEEEERR  

11..  SSttee  CClloottii llddee  ––   GGaauu,,  11883399,,  ddiisseelleessaaiikkaann  11884466--11885577  oolleehh  TThheeooddoorree  BBaalllluu,,  PPaarr iiss,,  

   rraannccaannggaann  ++  eekksstteerr iioorr   kkoonnvv eennssiioonnaall  mmeennyyeemmbbuunnyyiikkaann  aattaapp  yyaanngg  

sseelluurruuhhnnyyaa  tteerrbbuuaatt  ddaarr ii  bbeessii..  

22..  GGaarree  ddee  rreesstt  ––   DDuuqquueessnneeyy,,  11884477--11885522,,  PPaarr iiss,,  iiddeemm  ddiittttoo..  

33..  GGaarree  dduu  NNoorrdd  ––   HHiittttoorrff,,  11886622--11886633,,  PPaarr iiss,,  iiddeemm  ddiittttoo..  

44..  BBiibblliiootthheeqquuee  SSttee  GGeenneevv iieevv ee  ––   LLaabbrroouussttee,,  11884433--11885500,,  sseeppeerrttii  hhaallnnyyaa  SSttee  
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CClloottii llddee     eekksstteerr iioorr   ttrraaddiissiioonnaall  mmeennyyeemmbbuunnyyiikkaann  ssttrruukkttuurr   iinntteerrnnaall  yyaanngg  

ssaannggaatt  mmeennaannttaanngg  bbeerruuppaa  bbuussuurr--bbuussuurr   iinntteerr iioorr ..  

  VVIIOOLLLLEETT  ––   LLEE  ––   DDUUCC  ((VVLLDD))  

11..  VViiccttoorr   HHuuggoo  ––   MM eemmppeerrkkeennaallkkaann  MMEEDDIIEEVVAALLIISSMM  kkeeppaaddaa  VVLLDD..  MM aasstteerr   MMaassoonn  

MM eeddiieevv aall     nnaattuurr   sseekkuulleerrnnyyaa  ddiimmeennggeerrttii  oolleehh  VVLLDD..  

22..  NNoottrree  DDaammee  ddee  PPaarr iiss  ––   BBeebbeerraappaa  jjeennddeellaa  cclleerreessttoorreeyy  ll iinnggkkaarraann  aassllii  

ddiippeerrttaahhaannkkaann  oolleehh  VVLLDD..  

33..  TThhee  CChhaatteeaauu  ddee  PPiieerrrreeffoonnddss  ––   RReerruunnttuuhhaann  ddiitteemmuukkaann  VVLLDD  ++  ggaarr iiss  llaannggiitt  

yyaanngg  iinnttrr iiccaattee  ddiippeerrttaahhaannkkaann..  

44..  EEnnttrreettiieennss  ––   KKaarryyaa  yyaanngg  mmeennggiinnddiikkaassiikkaann  kkeeppeerrdduulliiaann  VVLLDD  uunnttuukk  

mmeenncciippttaakkaann  ll iinnkk  aannttaarraa  mmeettooddaa  aabbaadd  ppeerrtteennggaahhaann  ++  kkiiww aarr ii..  

55..  TThhee  MM eeddiieevvaall  CChhuurrcchh  BBuuiillddiinngg  ––   EEkksspprreessii  aarrssiitteekkttuurraall  ddiiaaddooppssii  ddaarr ii  bbeennttuukk--

bbeennttuukk  yyaanngg  mmeennuunnjjuukkkkaann  ccaarraa  mmeemmeeccaahhkkaann  mmaassaallaahh--mmaassaallaahh  

ssttrruukkttuurraall  sseeppeerrttii  FFllyyiinngg  BBuuttttrreessss,,  RRiibb  VVaauulltt,,  PPooiinntteedd  AArrcchh,,  ddeennggaann  bbeerraaggaamm  

bbeennttaanngg..  

66..  SStt..  DDeennyyss  ddee  ll ''EEssttrreeee  ––   VViioolllleett--llee--DDuucc,,  11886644--11886677,,  ddeekkaatt  PPaarr iiss     iinntteerr iioorr   

mmeennuunnjjuukkkkaann  aarrssiitteekkttuurr   mmeeddiieevv aall..  

  TTHHEE  IITTAALLIIAANN  SSTTAATTEESS  

11..  MM aazzzziinnii  ––   PPaattrr iioott  ++  ppeennuulliiss  yyaanngg  mmeennddiirr iikkaann  YYoouunngg  II ttaallyy     

mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  iiddee--iiddee  kkeehhiidduuppaann  ppeerrssaattuuaann  ddaarr ii  ppeennggaassiinnggaannnnyyaa  ddii  

PPeerraanncciiss  ++  II nnggggrr iiss..  

22..  FFeerrddiinnaanndd  II II   ––   PPeenneennttuu  kkeebbiijjaakkaann  rreeaakkssiioonneerr  ++  llaalliimm  ddii  NNaapplleess  ddaann  SSiicciillyy..  

33..  SSaann  CCaarr lloo  OOppeerraa  ––   AAnnttoonniioo  NNiiccccoolliinnii,,  11881100--11884444,,  NNaapplleess     mmeemmiill iikk ii  

kkoonnsseeppssii  aagguunngg  ::  ggeedduunngg  mmoonnuummeennttaall  bbeerrffaassaaddee  ccoolloonnnnaaddee  mmuunnccuull  ddii  

aattaass  ddaassaarr   rruussttiicc..  

44..  SSaann  FFrraanncceessccoo  ––   PPaaoollaa,,  PPiieettrroo  BBiiaanncchhii,,  11881166--11882244,,  NNaapplleess     ggeedduunngg  mmiirr iipp  

PPaanntthheeoonn  ++  ddoommee  rreennddaahh  yyaanngg  bbeessaarr   ++  ppoorrttiikkoo  ppeeddiimmeenn  ++  ddiissaammbbuunngg  

ddeennggaann  ccoolloonnnnaaddee  ddii  bbaaggiiaann  ssaayyaapp--ssaayyaappnnyyaa     mmeenngghhuubbuunnggkkaannnnyyaa  

ddeennggaann  ppllaazzaa  ddii  ddeeppaannnnyyaa..  

55..  SSaann  PPaaoolloo  FFuuoorr ii  II ee  MM uurraa  ––   11882255––11885566,,  rreekkoonnssttrruukkssii     ff iittuurr   ddaarr ii  ppeerrttuummbbuuhhaann  

kkeetteerrttaarr iikkaann  kkeeppaaddaa  aarrssiitteekkttuurr   KKrr iisstteenn..  TTeerrddiirr ii  aattaass  ::  ccaammppaanniillee,,  ggeerreejjaa  

bbaassiill iikkaa,,  jjeennddeellaa--jjeennddeellaa  bbuussuurr   ½½  ll iinnggkkaarraann  ++  aattrr iiuumm  ddii  bbaaggiiaann  ddeeppaann..  

  BBIIEEDDEERRMMEEIIEERR  AANNDD  TTHHOONNEETT  

11..  BBiieeddeerrmmeeiieerr   CChhaaiirr   AAww aall  ––   11882200,,  RRhhiinneellaanndd     ppeennggaarruuhh  EEnngglliisshh  RReeggeennccyy  ++  

FFrreenncchh  NNeeoo--CCllaassssiicciissmm..  

22..  BBiieeddeerrmmeeiieerr   CChhaaiirr   KKeemmuuddiiaann  ––   11883355,,  ddiibbuuaatt  ddii  PPrraagguuee..  

33..  TThhoonneett  CChhaaiirr   AAww aall  ––   11883366,,  ddiippeennggaarruuhhii  BBeeiiddeerrmmeeiieerr ,,  ddiibbuuaatt  ddii  TThhoonneett''ss  

HHoommee  TTooww nn  mmiill iikk  BBooppppaarrdd--aamm--RRhheeiinn     ddeessaaiinn  ssaannggaatt  kkoommpplleekkss  sseehhiinnggggaa  

ttiiddaakk  sseessuuaaii  uunnttuukk  pprroodduukkssii  mmaassaall  nnaammuunn  bbeerrhhaassiill  mmeennddeemmoonnssttrraassiikkaann  

tteekknniikk  mmeelleennggkkuunnggkkaann  kkaayyuu  ddaarr ii  TThhoonneett..  

44..  DDeevv eellooppeedd  TThhoonneett  CChhaaiirr   ––   11885599,,  kkuurrssii  vv iieennnneessee,,  ddiiddeessaaiinn  sseeccaarraa  

sseeddeerrhhaannaa  uunnttuukk  pprroodduukkssii  bbeerrsskkaallaa  bbeessaarr ,,  ssaammppaaii  ssaaaatt  iinnii  lleebbiihh  ddaarr ii  5500  jjuuttaa  

tteellaahh  tteerr jjuuaall..  

55..  TThhee  CCllaassssiicc  TThhoonneett  RRoocckkiinngg  CChhaaiirr   ––   11885500,,  sseeppeerrttii  vv iieennnneessee  cchhaaiirr   tteerrbbuuaatt  

ddaarr ii  kkaayyuu  yyaanngg  ddiilleennggkkuunnggkkaann  ++  tteemmppaatt  dduudduukk  ccaannee  ==  rroottaann     ssaannggaatt  

ccooccookk  uunnttuukk  pprroodduukkssii  bbeerrsskkaallaa  bbeessaarr ..  
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  NNEEOO--CCLLAASSSSIICCIISSMM  DDII  SSCCAANNDDIINNAAVVIIAA  

11..  NNeeww   AAccaaddeemmyy  ––   BBaassssii,,  11882233,,  TTuurrkkuu..  

22..  SSeennaattee  SSqquuaarree  ––   EEnnggeell     tteerrddiirr ii  aattaass  SStt..  NNiicchhoollaass  CCaatthheeddrraall,,  11882266,,  ++  

GGeedduunngg  SSeennaatt..  

33..  TThhee  OOsslloo  EExxcchhaannggee  ––   GGrroosscchh,,  11882266,,  llaannggggaamm  NNeeoo--KKllaassiikk  yyaanngg  ssaannggaatt  

hhuummaanniiss..  

44..  UU nniivv eerrssiittyy  LLII bbrraarryy  ––   EEnnggeell,,  11883366,,  HHeellssiinnkkii..  

  TTRRAADDIISSII  KKAAYYUU  

11..  BBoorrgguunndd  CChhuurrcchh  ––   11115500,,  SSooggnnee  FFjjoorrdd,,  NNoorrww eeggiiaa     aarrcchheettyyppee  aagguunngg  

ggeerreejjaa  SSkkaannddiinnaavv iiaa..  

22..  KKiirrvv uu  CChhuurrcchh  ––   SSaalloonneenn,,  11881155--11881166,,  KKaarreelliiaa     mmeellaannjjuuttkkaann  ttrraaddiissii  ddeennggaann  

ccrruucciiffoorrmm  ggaannddaa..  

33..  MM eeddiieevv aall  RRaauullaannddssttuuee  ––   NNuummeeddaall,,  NNoorrww eeggiiaa     ttrraaddiissii  kkaayyuu  ddaallaamm  

rraannccaannggaann  rruummaahh  ttiinnggggaall..  

44..  LLookkrreessttuuee  ––   11776644,,  NNoorrww eeggiiaa,,  ddaarr ii  GGuuddbbaannddssddaalleemm,,  ddeessaaiinn  rruummaahh  ttiinnggggaall  

yyaanngg  mmeellaannjjuuttkkaann  ttrraaddiissii  kkaayyuu..  

55..  KKlleeiivv iilloofftt  --  AAkkhhiirr   aabbaadd  1188  ++  aaww aall  aabbaadd  1199     ttiippiikkaall  rraannccaannggaann  yyaanngg  ssaannggaatt  

kkaayyaa  ==  aakkhhiirr   ddaarr ii  ttrraaddiissii  kkaayyuu..  

  TTHHEE  RRUURRAALL  PPOOOORR  

11..  PPeennuurruunnaann  PPooppuullaassii  ––   11880000––11990000,,  PPooppuullaassii  ddaaeerraahh  ppeerrddeessaaaann     ttiinnggggaall  

sseekkiittaarr   2200  %%..  

22..  KKeemmiisskkiinnaann  ddaann  KKeellaappaarraann  ––   AAww aall  aabbaadd  1199,,  ppeennuurruunnaann  ppeekkeerr jjaaaann  

ppeerrttaanniiaann  ppeerrddeessaaaann  lleebbiihh  cceeppaatt  ddaarr iippaaddaa  ppeennuurruunnaann  ppooppuullaassii     tteerr jjaaddii  

ppeennggaanngggguurraann  bbeessaarr--bbeessaarraann     hhaall  iinnii  mmeennggaakkiibbaattkkaann  kkeemmiisskkiinnaann  ddaann  

kkeellaappaarraann..  

33..  HHoovv eell  ==  gguubbuukk,,  aaww aall  aabbaadd  1199,,  ddeessaa  MM iiddddlleesseexx  ddeekkaatt  LLoonnddoonn..  

44..  CCoottttaaggee  ==  PPoonnddookk  ––   AAww aall  aabbaadd  1199,,  bbaaggii  kkaauumm  tteerrmmiisskk iinn  mmeemmiill iikk ii  iinntteerr iioorr   

ddeennggaann  ddaappuurr   yyaanngg  mmeennyyaattuu  ddeennggaann  rruuaanngg--rruuaanngg  llaaiinn..  

55..  TTiimmbbeerr  CCoottttaaggee  ––   AAbbaadd  1188,,  ddiibbaanngguunn  ddeennggaann  ssaannggaatt  bbaaiikk  mmeenngggguunnaakkaann  

ssiimmeettrr ii  PPaallllaaddiiaann     ddiinnddiinngg  hhoorr iizzoonnttaall  ddaarr ii  ssooffttww oooodd  ++  aattaapp  bbuuaattaann  

ttaannggaann..  

66..  CCoottttaaggee,,  aabbaadd  1199,,  lleebbiihh  ssuubbssttaannssiiaall  nnaammuunn  bbeerrmmaakknnaa  aarrssiitteekkttuurraall..  

77..  CCoottttaaggee  ––   JJ..CC..  LLoonnddoouunn,,  aaww aall  aabbaadd  1199,,  ddeennaahh  ssttaannddaarr  ++  ttaammppaakk     ssaallaahh  

ssaattuu  ddaarr ii  bbaannyyaakk  aalltteerrnnaattiiff  yyaanngg  mmuuddaahh  ddiiuubbaahh--uubbaahh  uunnttuukk  ddiisseessuuaaiikkaann  

ddeennggaann  sseelleerraa..  

  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  MMAANNCCHHEESSTTEERR    

11..  EEnnggeellss  ––   11888844,,  ppeenncciippttaa  kkoonnddiissii  kkeellaass  ppeekkeerr jjaa  ddii  II nnggggrr iiss..  

22..  EEnnggeell''ss  MM aanncchheesstteerr   ––   AArrcchheettyyppee  kkoottaa  iinndduussttrr ii  mmooddeerreenn..  

33..  WWoorrkkiinngg  CCllaassss  HHoouussiinngg  ––   PPeerrtteennggaahhaann  aabbaadd  1199,,  LLoonnddoonn,,  ttiippiikkaall  

ppeerruummaahhaann  ddii  hhaammppiirr   sseemmuuaa  kkoottaa--kkoottaa  iinndduussttrr ii  bbeessaarr      bbaannyyaakk  

ppeennggiinnaappaann  bbaaggii  ppaarraa  ttrraavv eelleerr ..  PPeerruummaahhaann  ddii  MM aanncchheesstteerr ,,  11888844,,  kkoonnsseepp  

jjaallaann  yyaanngg  ddiibbeellookkkkaann  ++  llaappaannggaann  tteerrbbuukkaa  ++  rreessiimmeennttaassii  ++  mmeemmiill iikk ii  jjaallaann  

sseerrttaa  jjaallaann  bbeellaakkaanngg..  

44..  EEddww iinn  CChhaaddww iicckk  ––   AAddmmiinnssttrraattoorr   hhuukkuumm  kkaauumm  mmiisskkiinn  ++  ppeettuuggaass  kkaammppaannyyee  

eeffeekkttiiff  bbaaggii  rreeffoorrmmaassii  ssaanniittaassii..  

55..  MM ooddeell  HHoouusseess  ––   11884488,,  ddiirraannccaanngg  bbaaggii  mmaassyyaarraakkaatt  uunnttuukk  mmeemmppeerrbbaaiikkii  



JJUURRUUSSAANN  TT EEKKNNIIKK  AARRSSII TT EEKKTT UURR  
FFaakkuullttaass  TTeekknniikk  ddaann  IIllmmuu  KKoommppuutteerr  

UUnniivv eerrssiittaass  KKoommppuutteerr  IInnddoonneessiiaa  

 

WW aannii tt aa  SS uubbaaddrraa  AAbbiioossoo  II rr ..,,  MMTT  ––   44112277  7700  1122  000099  

HHaallaammaann  1100  ddaarr ii   1100  

kkoonnddiissii  kkeellaass--kkeellaass  ppeekkeerr jjaa..  TTeerrddiirr ii  aattaass  dduuaa  llaannttaaii  ::  llaannttaaii  ddaassaarr   uunnttuukk  

kkeeggiiaattaann  sseellaaiinn  kkeeggiiaattaann  ttiidduurr   ++  llaannttaaii  aattaass  uunnttuukk  kkeeggiiaattaann  ttiidduurr ..  

  TTHHEE  CCRRYYSSTTAALL  PPAALLAACCEE  

11..  PPoollaa  BBaassiill iikkaa  ––   LLeennggkkaapp  ddeennggaann  nnaavv ee  ++  aaiisslleess  mmeemmiill iikk ii  dduuaa  ppiinnttuu  mmaassuukk  ::  

ddaarr ii  KKnniigghhttssbbrr iiddggee  ++  HHyyddee  PPaarrkk..  MM eenngggguunnaakkaann  ssiisstteemm  ggrr iidd  77..3300  mm  ++  kkoolloomm  

bbeessii  cceettaakk  ++  aattaapp  kkeerraannggkkaa  bbeessii  ddiittuuttuupp  kkaaccaa  mmeenneerruuss..  SSeettiiaapp  ttrraaffee  

mmeemmiill iikk ii  33  mmoodduull  kkoonnssttrruukkssii  ::  33  xx  88  kkaakkii  aattaauu  2244  kkaakkii  sseettiiaapp  mmoodduull  tteerrddiirr ii  aattaass  

ddiinnddiinngg  ppaanneell..  

22..  DDiinnddiinngg  PPaanneell  ––   MM eemmuunnggkkiinnkkaann  uunnttuukk  ddjjaaddiikkaann  ::  aa..  ppiinnttuu  ddoobbeell  ddeennggaann  

ffaannlliigghhtt  ++  kk iissii--kkiissii  llooggaamm  ddii  aattaassnnyyaa;;  bb..  ppaanneell  kkaaccaa  ddeennggaann  ssppaannddrreell  ddii  

bbaaggiiaann  bbaaww aahh  ++  kkiissii--kkiissii  ddii  bbaaggiiaann  aattaassnnyyaa;;  cc..  ppaanneell  lleebbaarr  ssoolliidd  ++  kkiissii--kkiissii  ddii  

bbaaww aahh  ddaann  aattaass..  

33..  PPaaxxttoonn  ––   11880011--11886655,,  ppaattuunngg  hheerrooiikk  bbeerraaddaa  ddii  bbaaggiiaann  ggeedduunngg  uunnttuukk  

ppaammeerraann..  

44..  TTrraannsseepptt  RRoooott  ––   KKeerraannggkkaa  kkaayyuu  uunnttuukk  bbaarrrreell  vv aauulltteedd  ddiiaannggkkaatt  kkee  ppoossiissii  

yyaanngg  ddaappaatt  ddiill iihhaatt  ppeennggaammaatt     ddiiddeessaaiinn  uunnttuukk  mmeennggaakkoommooddaassii  

ppeeppoohhoonnaann  eekkssiissttiinngg..  

  TTHHEE  GGRREEAATT  EEXXHHIIBBIITTIIOONN  

11..    PPaattrroonn  ––   PPaannggeerraann  AAllbbeerrtt  ++  RRaattuu  VViiccttoorr iiaa     ppaattrroonn  ppaammeerraann..  

22..    CCllaassss  RRiiddddeenn  ––   MM eesskkiippuunn  mmeerruuppaakkaann  ccllaassss--rr iiddddeenn     ppaammeerraann  bbeerrhhaassiill  

mmeemmppeerrkkeennaallkkaann  EErrooppaa  kkeeppaaddaa  bbeerrbbaaggaaii  ppeerraaddaabbaann  aattaauu  bbuuddaayyaa  ddaarr ii  

lluuaarr..  

33..    MM aatteerr ii  PPaammeerraann  ––   SSeennii  yyaanngg  ddiippaammeerrkkaann  bbeerrvv aarr iiaassii  ddaarr ii  bbaatthhooss  ––   kk iittsscchh..  

44..    BBaasshhaaww ,,  WWyyaatttt  ––   YYaanngg  ddiiaarraahhkkaann  oolleehh  NNiillaaii--nniillaaii  BBrr iittiisshh  ++  GGrreeeekk  SSllaavv ee  ++  

PPooww eerr     ppuussaatt  ppeerrhhaattiiaann  ddii  ppaavv iill iiuunn  AAmmeerr iikkaa..  

55..    SSeennii  TTeerraappaann  ––   MM eennaammppiillkkaann  ppeerrmmuukkaaaann  ddeekkoorraattiiff  yyaanngg  ssaannggaatt  rruummiitt..  

DDeessaaiinn  llaammpp--ppoosstt  ddaarr ii  bbeessii  cceettaakk     sseemmaarraakk,,  aakkaann  tteettaappii  uunnttuukk  ddeessaaiinn  

ssii llvv eerr   jjuugg     mmeemmbbiinngguunnggkkaann..  

66..    EEnnggiinneeeerr iinngg  EExxhhiibbiittss  ––   TTaajjuukk  tteerrbbaaiikk  ddaallaamm  ppaammeerraann..  BBeennddaa--bbeennddaa  

tteerrsseebbuutt::  GGrreeaatt  HHyyddrraauulliicc  PPrreessss  ddiippaammeerrkkaann  ddii  MM aacchhiinnee  CCoouurrtt  ++  SStteeaamm  

HHaammmmeerr  rraannccaannggaann  NNaassmmyytthh  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  GGrreeaatt  BBrr iittaaiinn  SStteeaammsshhiipp  

rraannccaannggaann  BBrruunneell..  


