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אבל היופי / אורנה פיכמן, אוצרת התערוכה

אחד מעיקרי האמונה הנוצרית שהתפתחה בימי הביניים והמשיך את המושג 
יום מותך( מהעת העתיקה, היה  memento mori )= זכור את  ממנטו מורי 

בהצגת כליון הגוף מול נצחיות הנשמה.
נושא זה בוטא ביתר שאת ביצירות אמנות ממרכז וממערב אירופה בעיקר 
מהמאה ה - 16 והלאה בדרכים שונות, כשאחת מהן הייתה ציורי טבע דומם 
מהטיפוס המוכר בשמו הלטיני "וניטס" )Vanitas(, המושתת על הפסוק "הבל 

הבלים אמר הקוהלת הכל הבל" )1(.
בניגוד  האדם,  שחיי  לאשר  בא  זה  תנ"כי  פסוק  בסיס  על  שצמח  הרעיון 
יושמו  מהטקסט  הרמיזות  ארעיים.  הינם  הדתית,  האמונה  של  לנצחיותה 
בציורים המבוססים על בחירה וסידור של חפצים המעוררים בצופה הרהורים 
על העולם המוחשי, כמו גם על שבריריותם של החיים ועל היותם תחומים 

בזמן.
החפצים שנבחרו לתיאור היו, אם כך: גולגלות; שעוני חול; נרות דולקים על 
וסמוך  פריחתם  בשיא  פרחים  ברגע(;  )המתפוגגות  סבון  בועות  דעיכה;  סף 
)2(; פירות טרום - ריקבון. לאלה התלוו חפצי מותרות כדוגמת:  לקמילתם 
תכשיטים; צלחות כסף, מטבעות זהב וכדומה - המצביעים על טעם משובח, 
חרטה  גם  המעוררים  חפצים  החיים.  ותענוגות  מותרות  חמדנות, אהבת  על 

על הזמן היקר שירד לטמיון באיסופם במקום שיוקדש לגאולת הנשמה )3(.

ארסנל דימויי הוניטס בעבודותיה של ברכה ביינ’ונידה גיא כולל שכיות חמדה 
נשיות כמו: בובות חרסינה עדינות צבועות בשחור או לבן, אותן יצקה בתבנית 
זהה על פי בובות ששיחקה בימי ילדותה. בבובות מבצעת גיא לאחר יציקתן 
וגיא  יש  ויופיין.  שלמותן  את  מהן  ליטול  במטרה  מכוונים  עיוות  או  קלקול 
"תכלא" את הבובות בכלוב זהב או בצנצנת זכוכית כדורית יש והיא תדחוס 
במיכלי  שנשתמרו  העוברים  לחלקי  כאיזכור  התצוגה,  חלון  תוך  אל  אותן 

הפורמלין במכון הפתולוגי בו עבד אביה.
לצד הבובות המפוסלות - שמלת טבילה לבנה רקומה בדמותה של האמנית, 
 - ובחרוזים שחורים  בחוט  בובה  רקומה  בו  לספל  מוצמד  בו  עגול  לבן  ובד 
בובה  ראש  ז"ל.  אימה  של  הריקמה  לעבודות  האמנית  עושה  אותן  מחוות 
מצופה עלי זהב שתווי פניה טושטשו לגמרי מונח בגאון על כותרת קלאסית 
אלמוות(,  )בנות  אלות  של  מצויירות  או  מפוסלות  פרוטומות  לצד  מוזהבת 
שהוכנו בטכניקות מעורבות על גבי צלולואיד או נייר והודבקו על קופסאות 

עץ כאיקונין.
פסלון מלאכית עם כנפיים מוזהבות תלויי על קיר כפרפר חנוט; נוצה לבנה 
ושחורה נאטמו במסגרת זהב בעלת דפנות זכוכית; מחרוזת פנינים משולבת 
בנוצות שחורות וזרי פרחים מבד שחור כולם יוצרים מעין דחיסות מחניקה 

של יופי ומוות מהולים בקדושה.
בסגנון זה של עבודות מקבעת גיא את התפיסה הרווחת באמנות העכשווית 
לפיה אמנות טובה אינה בהכרח אמנות יפה. אמנות טובה היא זו המבטאת 
חושים  הנאת  לספק  הוא  עיקרו  כל  היופי  בעוד  אידאית,  או  קיומית  אמת 

מיידית ורדודה )4(.
כאנטיתזה לחפצי הוניטס שתוארו במאות הקודמות בסקלת צבעים רחבה 
ודימוייה את קשת  גיא מרוב חפציה  נוטלת   ,)5( ריאליסטי   - ובסגנון היפר 

Beauty’s Grief / Orna Fichman, exhibition curator 

One of the central themes marking Christianity that developed during the 
Middle Ages and continued the concept of memento mori (remember 
death) from ancient scripture was the representation of body’s decay in 
duality with the spirit’s everlastingness. 

This subject was articulated through various art forms in Central and 
Western Europe primarily from the 16th century onward, one of those 
forms being still life paintings that came to be called “vanitas” in reference 
to in Ecclesiastes 12: “Vanity of vanities, says the Preacher; all is vanity” (1).

The idea that emerged from this biblical passage was an affirmation 
that human life, as opposed to the eternal nature of religious faith, is 
temporary. This insinuation was materialized in paintings that were based 
on the collection and arrangement of objects which caused one to doubt 
the material world and reflect on the fragility and transience of human life. 

Among those objects most often represented in these paintings are skulls, 
sand timers, dwindling candles, soap bubbles on the verge of collapse, 
blooming and wilting flowers (2), and decomposing fruit. Accompanying 
these artifacts were materials of luxury: jewelry, silver platers, gold coins 
and more - objects that reflected refined taste but also spoke of greed, 
material worship, and a love of luxury and pleasure. Objects that also 
hinted at the thought that whatever time was spent acquiring them would 
have been better spent in religious worship and dedication (3). 

The arsenal of vanitas imagery present in Bracha Bienvenida Guy’s 
works includes delicate and feminine ornaments such as black and white 
porcelain figurines that the artist cast to resemble her childhood dolls. Guy 
distorts and destructively alters the surface of these beautiful ornaments 
as a way to strip them of their sweetness and wholesomeness. She may 
“imprison” the dolls in golden cages or round glass containers, or she may 
stuff them into display cases - reminders of the fetus parts preserved in 
formaldehyde found in the pathology institute her father used to work at.  

Beside the sculpted dolls lies a small white dress used for ritual dipping 
embroidered with the artist’s image, and a round fabric embroidered with 
an image of a doll using black string and beads. These are homages 
to the artist’s late mother and her own embroidery work. A doll-head 
encased in golden leaf with its facial features almost completely erased is 
geniusly placed on top of a golden greek column capital, next to painted 
busts of female deities (prepared in mixed media on paper and celluloid 
and glued as icons on top of wooden boxes).

A sculpture of a winged angel hanging on the wall like a preserved 
butterfly; a pair of white and black feathers sitting trapped inside of a 
glass cage with a thin golden frame; a pearl necklace adorned by black 
feather; a blackened flower wreath - all of these sculptures work together 
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הצבעים המזוהה להם ומצמצמת אותה לשחור, לבן, זהב, מעט אדום וצהוב 
ובכך מקנה ליצירותיה הפשטה וריאליזם בו בעת. הצמצום בסקלת הצבעים, 
אל  אותנו  מובילים  דימויים אלה בעבודותיה,  בייצוגם של  יחד עם הבחירה 
הפלירטוט אותו מבצעת גיא עם נושאים הקשורים למוות, חיים, יופי, קמילה, 
פריחה, זיכרון וניצחון. בתפר שבין ניגודים חריפים אלה מנציחה האמנית פעם 
אחר פעם את דמותה: פעם כאלת ניצחון שעל ראשה הקירח מתנוסס זר; 
פעם כמסכת מוות עצומת עיניים ברקע אדום, לבן ופרחים שחורים המבטאים 
אבלות, ופעם בבחינת הנעדרת - נוכחת בתיאור שמלה לבנה מרוקנת כליל 

מגוף נשי.

אל נושאים אלה מצטרפים דימויי הארעיות והזמניות של החיים במשנה תוקף 
בתאורי הפרחים של גיא. את הפרחים ששיא יופיים ופריחתם נמשך זמן קצר, 
תבחר האמנית לרוקן מצבעיהם ותעלים מהם כל רמז של פריחה ויופי. כל 
כוונתה של גיא היא להיות מיוצגת בכל אחד מהם. אם בפרחי הוורד והשושן 
הצחור הסדורים באגרטל שגוונם השחור אך מעצים את זוהרו של המוות, או 
בוורדים החיוורים המתוארים על רקע שחור, המבטאים את הסתלקותה של 
החיוניות. גיא תמצא גם בזרי הפרחים הצבעוניים המרחפים ברקע השחור או 
הצבעוני ברגע נדיר של יופי המבליח מזיכרון הפרחים בבית ילדותה, כמו גם 
בפרחי הקאלה, המזוהים עם טקסי האשכבה. אל פרחי הקאלה תשלב גיא 
מחרוזות פנינים בוהקות, כמטפורה לביציות היוצרות חיים חדשים )6( וכניגוד 
עז לרקע השחור שמאחוריהן. יש וגיא תהיה מיוצגת על ידי פרח קאלה אחד 
בזהב  כלות  עד  המרוסס  בזה  או  צהבהב  רקע  על  מציירת  היא  אותו  בודד 

ותחום במסגרת אובלית שחורה המאזכרת מודעת אבל.

חיי האדם הם כצל חולף ביקום האינסופי. רגעיות והבלות החיים מתעצמת 
שנטיפי  הפוכה,  שנדליר  נברשת  מתוארת  בה  גיא  של  אחרת  בעבודה  שוב 

הבדולח שלה המנצנצים באור יקרות התנפצו באחת.

"החיים עוברים ממהות אחת לשנייה. משתנים כל העת. היופי בו אני נוגעת 
הוא היופי הרוחני, הדתי והטהור, והוא גם הצורך ביופי שמעסיק אותי. הוא 
נמצא בנקודה אחת שחורה ועמוקה שאין בה למעשה דבר. השחור בולע את 
מתפוגג..."  לאט  ולאט  קופא  הזמן  בו  חלל  יוצר  הוא  והקולות,  הצבעים  כל 

)ברכה ביינ’ונידה גיא(.

)1( קהלת, פרק י"ב, 8
)2( ר' למשל ציורו של פיליפ דה שמפיין, וניטס. 

 )3( אליק מישורי, טבע דומם, מייצוג של חפצים לחפצים של ממש, כרך א', הוצאת 
     האוניברסיטה הפתוחה, 2008, ע"ע: 99 - 100. 

)4( על נושא זה כתבה פרופ' רות לורנד מאוניברסיטת חיפה במאמרה: 
                            "Beauty and its Opposites", The Journal of Aesthetics and Art          
                               Criticism 52 )4( 399 - 406      

)5( ר' למשל ין דוידס דה היים, פרחים באגרטל.
)6( פרחי קאלה בציוריה של ג'ורגיה אוקיף )1887 - 1986(, האמריקאית תוארו בקונוטציה 

     לאברי רבייה נקביים )על אף הכחשותיה של האמנית(. 
     ר' למשל ציורה: זוג פרחי קאלה - לילי על רקע ורוד.  

ין דוידס דה היים, פרחים באגרטל, 
62.5 ס”מ, 1660  X שמן על בד, 49

Insbruck, Tiroler Landmuseum, Ferdinandeum 

Jan Davidsz de Heem, Vase of Flowers,
oil on canvas, 62.5x49 cm., 1660, Insbruck, 

Tiroler Landsmuseum, Ferdinandeum 

ג’ורג’יה אוקיף, זוג פרחי קאלה-לילי על רקע ורוד, 
101.6 ס”מ, 1928  X שמן על בד, 76.2
במוזיאון לאמנות, פילדלפיה, ארה”ב

Georgia O’keeffe, Two Calla Lilies on Pink, 
oil on canvas, 101.6x76.2 cm., 1928, 

Philadelphia Museum of Art

28.6 ס”מ, 1671  X פיליפ דה שמפיין, וניטס, שמן על לוח, 37
Municipal Treasury of  La Mans

Philippe de Champaigne, Vanitas, oil on board,
28.6x37 cm., 1671, Municipal Tresury of La Mans

to create a suffocating compression and collapse between beauty and 
death, saturated with sanctity. 

This style of works reinforces the widespread notion in contemporary 
art that great art is not necessarily beautiful art. Great art expresses 
fundamental truth or ideology, while beauty’s sole purpose is to supply us 
with shallow and immediate enjoyment for the senses (4).

Serving as an antithesis to the colorful and hyper-realistic style common of 
vanitas painting from previous centuries (5), Guy strips her imagery from 
the typical rainbow of colors and limits it to black, white, and gold, with 
touches of red and yellow, imbuing her works with abstraction and realism 
in the same instance. The reduction of color to a limited palette, paired with 
the imagery Guy chooses to represent, expose the deep flirtation the artist 
has with the subjects of death, life, beauty, wilting, blooming, memory, and 
victory. In the tight spaces between these striking dualities Guy inserts her 
own image. Sometimes she appears as a goddess of victory, whose bald 
head is crowned with flowers; sometimes she appears as a mask of death 
with eyes shut standing before a red and white background full of black 
flowers symbolizing mourning; and yet other times she appears as the 
absent-present, as in a white dress emptied of its female body. 

To these subjects joins the transience and temporality of life, which is 
especially emphasized in Guy’s flower paintings. Using flowers whose 
peak bloom only last a short while, the artist chooses to empty them of their 
color and disguise any trace of their flowering beauty. Guy intends to be 
represented in each and every one of these flowers: whether in the bright 
white roses and lilies turning black inside their vases, whose darkness 
only radiates of death more brightly, or in the pale roses described on a 
dark background signaling an end of vitality. The artist may also be found 
inside the colorful flower arrangements floating on a dark background, or 
the tulip flower in its rare moment of beauty flickering with nostalgia from 
her childhood home, or even in the white calla flowers commonly found 
in funeral processions. To the calla flowers, Guy combines a bright pearl 
necklace as a metaphor for the ovulation of new life (6), and as a contrast 
to the ominous background behind them. Sometimes Guy represents 
herself as a single white calla flower, like the one painted standing alone 
in front of a yellowish background, or the one covered in golden paint and 
surrounded by an round black frame of mourning. 

(1) Ecclesiastes 12, passage 8
(2) See Philippe de Champaigne’s painting “Vanitas”.
(3) Alec Mishory, “Still Life: From Represented Objects to Real Objects”, Volume  
     A, Open University Press, 2009, pp. 99-100.
(4) Prof. Ruth Lorand, “Beauty and its Opposites”, The Journal of Aesthetics  
     and Art Criticism 52 (4) pp. 399 – 406
(5) See Jan Davidsz de Heems’s painting “Flowers in a Vase”.
(6) Calla flowers in Georgia O’keeffe’s (1885-1986) paintings were descripted in
     connotation to sexual organs (though the artists denied the relation).
     See her painting: “Two Calla Lillies onPink”.

Human life is like a passing shadow inside an infinite universe. Guy’s 
paintings of an upturned and broken chandelier perhaps best represents 
this fragility, with its shattered crystal gems glowing in the limelight. 

“Life passes from one significance to another. Change is constant. The 
beauty that I touch with my works is a spiritual one; it is religious and pure, 
and it is also the desire for beauty that activates my works. It can found in 
a single black stroke which contains nothing. This blackness swallows up 
all other colors and voices, and creates a space where time freezes over 
and slowly dissipates...” (Bracha BienVenida Guy).
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דממת הפרחים החנוטים / ניר הרמט

עבודותיה של ברכה גיא עומדות על הקשר שבין מה שנראה לבין מה שקיים 
בין  לגלוי,  האניגמטי  שבין  הסבוך  וברווח  בטריטוריה  יוצרת  היא  בפועל. 
החשוך והמואר, בין גוף חי לשיירים של זיכרון דהה. היא מפזרת בעבודותיה 
סימנים וסמלים של תמימות ושל יופי וחותרת תחתם תוך ביעבוע של יצר, 

זעקה וגעגוע. 

הדימויים בגוף עבודותיה מביאים אטריבוטים של ילדות ושזורים בזרי פרחים, 
ויופי  בבובות שנדמה שפג תוקפן ומטעינה את העבודות בסמנים של חיים 
הנטייה  את  לסמן  מבקשת  כמו  היא  זמנית.  בו  ופרידה  מוות  של  ובמחוות 
שגורים,  חפצים  באמצעות  החולף  הזמן  על  להתאבל  שלנו  הקולקטיבית 

"יפים" או "מתוקים".

בו.  נוגעת בכליה, במה שגרעין סופו טמון  גיא המטאפורה  בעבודותיה של 
היא מעבירה את הדימוי הישיר והמזוהה, אל רובד תודעתי, מורכב ומסתורי 
פשוטים  הם  שלה  והנושאים  הקומפוזיציות  חוויה.  ולתאר  ללכוד  ומבקשת 
התייחסות  מזמינה  היא  ומשמעויות.  פנים  רבי  עקיפים,  מורכבים,  בזמן  ובו 
אינטימית, דו משמעית, המעלה על הדעת משהו לא מוגדר. היא כמו מבקשת 
לברוא סדר ריגשי בעולם כאוטי כשדה פעיל המהדהד תחושות ורגש, פוערת 

באופן מטאפורי תהום של צער ושל חמלה.

המוזות  שהן  הרפאים  רוחות  עם  מעודן,  באופן  צופיה,  את  מפגישה  גיא 
והדמונים של כולנו. עבודותיה מופקעות מזיכרון פרטי והופכות לשדה מנטלי 

קולקטיבי ורחב בו הדימויים נראים כשייכים לטריטוריה של זיכרון משותף.

“האם געגועי בראו
 שושנה שחורה שנתת לי

 בחלום״

 מתוך: ״שושנה שחורה״, זלדה

The Stillness of the Mummified Flowers / Nir Harmat

Bracha Guy’s artworks straddle the line between what is seen and what 
materially exists. She operates inside the entangled territory between 
the enigmatic and the visible, darkness and light, living bodies and 
faded memories. While Guy douses her works with icons of innocence, 
there is still a burning sensation of passion, nostalgia, and pain bubbling 
underneath the surface. 

Bracha Guy’s oeuvre is filled with imagery relating to childhood and laced 
with woven flower and expired dolls. She charges her body of work with 
symbols of life and beauty while paying tribute to death and separation. 
It is as if she attempts to point at our tendency of mourning the passage 
of time precisely through those objects we consider most “beautiful” and 
“sweet”. 

In her works, metaphor touches extinction, and each seed contains 
its own finitude. She passes imagery that is direct and familiar into a 
deep subconscious web, transforming it into something complicated, 
mysterious, and infinitely unique. Her subject matters and composition 
appear simple yet are complex, overarching, multifaceted, and rich with 
significance. She allows for an intimate and open-ended way of relating 
that brings new and uncharted understandings. It is as though she aims to 
impose an emotional order inside a chaotic world, spreading out a spiritual 
field that echoes together like a wide valley of compassion and remorse.

Guy elegantly confronts her viewers with the ghosts that make up our 
muses and demons. Her works lean on personal memory yet morph into 
something wider, becoming an ever-reaching mental and emotional field 
belonging to our collective memory. 

“Did my nostalgia birth
 A black rose you gave me
 in my dream”

 From the poem: “Black Rose”, Zelda
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מתוך הסדרה: אבל היופי, 2014 - 2016
From the series: Beauty’s Grief, 2014 - 2016

ראש אישה עם זר, טכניקה מעורבת על נייר
21 ס”מ, 2013 – 2014  X 28

Female head with wreath, mixed media on paper
21x28 cm, 2013 - 2014

ראש קרח עם זר, טכניקה מעורבת על צלולואיד,
21 ס”מ, 2013 – 2014  X 28

Bald head with wreath, mixed media on celluloid paper
21x28 cm, 2013 - 2014
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מתוך הסדרה: אבל היופי, 2014 - 2016 
From the series: Beauty’s Grief, 2014 - 2016



1213

140 ס"מ, 2016  X שנדלייר הפוך, שמן על בד, 100
Upturned Chandelier, oil on canvas, 140x100 cm, 2016

שמלה לבנה, שמן על בד, 140X100 ס”מ, 2016 
White Dress, oil on canvas, 140x100 cm, 2016
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140 ס”מ, 2016  X ציפור עפה, שמן על בד, 100
Bird in Flight, oil on paper, 140x100 cm, 2016

מתוך הסדרה: אבל היופי, 2014 - 2016
From the series: Beauty’s Grief, 2014 - 2016



1617

140 ס”מ, 2016  X פרחים שחורים, שמן על בד, 110
Black Flowers, oil on canvas, 140x100 cm, 2016

140 ס”מ, 2016 X אגרטל, שמן על בד, 110
Vase, oil on paper, 140x100 cm, 2016
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140 ס”מ, 2016  X פרחים מונחים, שמן על בד, 110
Arranged Flowers, oil on canvas, 140x110 cm, 2016

140 ס”מ, 2016 X התפרצות, שמן על בד, 110
Outcry, oil on canvas, 140x110 cm, 2016
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מתוך הסדרה: אבל היופי, 2014 – 2016 
From the series: Beauty’s Grief, 2014 - 2016

ראש 1, 2, 3, שמן על בד, 
30 ס”מ, 2006 X כ״א: 60
Head 1, 2, 3 oil on canvas,
30x60 cm, 2006
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ללא כותרת, שמן על בד, 80X113 ס”מ, 2012 
Untitled, oil on canvas, 80x113 cm, 2012

ללא כותרת, שמן על בד, 80X113 ס”מ, 2012 
Untitled, oil on canvas, 80x113 cm, 2012

ללא כותרת, שמן על בד, 80X113 ס”מ, 2012 
Untitled, oil on canvas, 80x113 cm, 2012

ללא כותרת, שמן על בד, 80X113 ס”מ, 2012 
Untitled, oil on canvas, 80x113 cm, 2012
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כתם אדום, שמן על בד, 60X92 ס”מ, 2003
Red Stain, oil on canvas, 60x92 cm, 2003
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מתוך הסדרה: אבל היופי, 2014 – 2016 
From the series: Beauty’s Grief, 2014 - 2016

מתוך הסדרה: אבל היופי, 2014 – 2016 
From the series: Beauty’s Grief, 2014 - 2016
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מתוך הסדרה: אבל היופי, 2014 – 2016 
From the series: Beauty’s Grief, 2014 - 2016

מתוך הסדרה: אבל היופי, 2014 – 2016 
From the series: Beauty’s Grief, 2014 - 2016
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ורד שחור, שמן על בד, 30X50 ס”מ, 2014
Black Rose, oil on canvas, 30x50 cm, 2014

שנדלייר )פרט(, טכניקה מעורבת על עץ, 50X30X4 ס"מ, 2016 
Chandelier (detail), mixed media on board, 50x30x4 cm, 2016
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בובה עם פרח, טכניקה מעורבת על נייר, 21X28 ס”מ, 2013 – 2014 
White Roses, oil on canvas, 30x30 cm each, 2006

שושנים לבנות, שמן על בד, כ”א: 30X30 ס”מ, 2006
Doll with Flower, mixed media on paper, 21x28 cm, 2013-2014
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מתוך הסדרה: אבל היופי, 2014 - 2016
From the series: Beauty’s Grief, 2014 - 2016

מתוך הסדרה: אבל היופי, 2014 - 2016
From the series: Beauty’s Grief, 2014 - 2016
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מתוך הסדרה: אבל היופי, 2014 - 2016
From the series: Beauty’s Grief, 2014 - 2016

מתוך הסדרה: אבל היופי, 2014 - 2016
From the series: Beauty’s Grief, 2014 - 2016
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מתוך הסדרה: אבל היופי, 2014 - 2016
From the series: Beauty’s Grief, 2014 - 2016
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פסל אלה 1, טכניקה מעורבת על נייר, 21X28 ס”מ, 2013 – 2014 
Goddess Sculpture 1, mixed media on paper, 28x21 cm, 2013 – 2014 

שושן צחור עם כתם אדום, שמן על עץ, 30X20X4 ס”מ, 2015
Pure White Lily with Red Stain, oil on board, 30x20x4 cm, 2015
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ברכה ביינ'ונידה גיא - ציונים ביוגרפיים
ילידת ישראל, 1948

לימודים
1973 – 1975 מכון אבני

1976 – 1980 אוניברסיטת ת"א, תולדות האמנות
1988 – 1992 המדרשה לאמנות, רמת השרון

1999 – 2001 המדרשה לאמנות, קלמניה, בית ברל )תחריט והדפס(
1997 – 2016 מלמדת ואוצרת בבית הלוחם, ארגון נכי צה"ל, אפקה, ת"א

משנת  1998 חברה באגודת הציירים והפסלים, ת"א

תערוכות יחיד נבחרות
"שיטפון", גלריה הקצה, נהריה, אוצרת: לי רימון  2016

"ויטרינה", מקום לאמנות, קריית המלאכה, ת"א, אוצרת: דליה דנון  2015
         קיר אמן "סודות ושקרים", מקום לאמנות, קריית המלאכה, ת"א, אוצר: ניר הרמט

"גן נעול פורח", גלריה גרשטיין, ת"א, אוצרת: ציונה קידר )קטלוג(  2013
"תקוות גדולות", בית האמנים אלחריזי ת"א, אוצרת: נטע נעמן   2012

"כתם שחור", גלריה טוב אוסמן, ת"א, אוצרת: גלית סמל  2009
עבודות קופסא, גלריה "קרטיס", סיאטל, ארה"ב  2007

"זיכרונות ילדות", Cite international Des art, פריז  2006
"אנגז'ה" )מיצב(, גלריה עירונית כפר סבא, אוצרת: טל שוחט  2005

"הצטלבויות +", הגלריה העירונית רעננה, אוצרת: אורנה פיכמן )קטלוג(  2002
"שניים", גלריה אורט בראודה, כרמיאל, אוצרת: יהודית ברכה  2001

"הצטלבויות", גלריה שרה ארמן, ת"א, אוצרת: אורלי הופמן )קטלוג(  2000
"מרחב נופי בחלל פתוח סגור", בית אריאלה, ת"א, אוצרת: נעה טל  1999

עבודות חדשות, גלריה עופר סמפסון, מרילנד, וושינגטון  1998
תערוכת באירוע לציון יום העצמאות ה–49 למדינת ישראל, ארגון "הבונדס", וושינגטון  1997

עבודות חדשות, גלריה רוזנפלד, מיאמי, ארה"ב, אוצרת: ורדה רוזנפלד  1996
"תרכובת כימית", אגודת האמנים, ת"א, אוצרת: נעמי שלו  1995

גלריה לאמנות עכשווית, קיבוץ נען, אוצרות: שרהלה ותמימה  
מוזיאון הדפוס, צפת, אוצר: צקי רוזנפלד  1994

גלריה לאמנות גולדמן, רוקוויל, מרילנד, ארה"ב, אוצר: עופר סמפסון  1993
"איקונות של יופי", גלריה רוזנפלד, ת"א, אוצר: מוטי מזרחי )קטלוג(  1991

"אפיזודה", בית האמנים ירושלים  1990
עבודות נבחרות, מוזיאון "יד לבנים", פתח תקוה, אוצר: מוטי מרמר  1985

עבודות נבחרות, גלריה תיאטרון "הסמטה", יפו  1985

תערוכות קבוצתיות נבחרות
"גוף עבודה", במקום לאמנות, ת"א, אוצרת: גלית ראוכוורגר  2016

"מלאכת נשים", הגלריה העירונית רעננה, אוצרת: אורנה פיכמן )קטלוג(  
"קיר אמן9X", מקום לאמנות קריית המלאכה, אוצרת: דליה דנון  

"אז ועכשיו", אמני גלריה שרה ארמן, ת"א, אוצרת: שרה ארמן  
"אמנות סודית 8", בית מני ת"א, אוצרים: אסתי דרורי ודורון פולק  

"תיקיית הקרטון החומה", מחווה לפילקס בלוך, מכון המים, גבעתיים, אוצרת: רות ליובין   
"משא דומא", בית האמנים אלחריזי, ת"א, אוצרת: ורדה גינוסר  

"יום הולדת", בית האמנים מודיעין – רעות – מכבים, אוצר: גבי יאיר  
פרויקט פיסולי בבית הנורבגי, פסטיבל חיפה, אוצרת: שירלי משולם  

"בעקבות אוספים", גלריה יבנה, אוצרת: אירית לוין )קטלוג(  
"אימא אדמה", בית האמנים, מודיעין – רעות – מכבים, אוצר: גבי יאיר  

"מפגשים מיתולוגיים", גלריה בנימין, אוצרת: נאוה שדה  
"פרחים לשרה", גלריה שרה ארמן, ת"א, אוצרת: מירה צדר  

"אישה פנים רבות לה", הגלריה העירונית רעננה, אוצרת: אורנה פיכמן )קטלוג(  2015
"לכודים", פרויקט בקיבוץ גלויות, ת"א, אוצרת: שירלי משולם  2014

"סיסליה", בית האמנים אלחריזי ת"א, אוצרים: ניר הרמט ודליה דנון  
"הכינותי בדיעבד", גלריה גרשטיין, אוצרת: נעמי גרשטיין )קטלוג(  

         "מזמור לאישה", גלריה המשרד, ת"א, אוצרת: רחל סוקמן
"Note Book", בית העיר, ת"א, אוצר: גיא מורג )קטלוג(  2013

"מס שפתיים", גלריה החווה, חולון, אוצר: גיא מורג )קטלוג(  

"סיפור מסגרת", הגלריה העירונית רעננה, אוצרת: אורנה פיכמן )קטלוג(  2012
"אוכל קדימה אוכל", תערוכת חברי אגודת המאיירים בישראל  

הביאנלה ה–11 לאיור, הגלריה העירונית רעננה, אוצרת: אורנה פיכמן )קטלוג(  
"לגעת במילים", בית הגפן, חיפה, אוצרות: צילה שוהם וחנה שיר  

"ידידות", משרד עורכי דין חזקיהו – חכמון, אוצרת: שרה לוי  2011
"ארטעזכן", גלריה החווה, אוצרת: ברוריה פסטרנק  

גלידת שטראוס פרויקט אמנים בהשראת גלידת מגנום )קטלוג(  
"דו פרצופין", גלריה עירונית חדרה, אוצרת: רות בלר ליובין  

"משחקים", תערוכת חברי אגודת המאיירים בישראל, הביאנלה ה-10 לאיור,  2010
הגלריה העירונית רעננה, אוצרת: אורנה פיכמן )קטלוג(  

"שתי - וערב", מוזיאון אשדוד, אוצרת: יעל ויזל  2009
"30 שנות פעילות לגלריה טובה אוסמן", בית האמנים ע"ש זריצקי, ת"א  

"אובייקט קטן לא ציור", גלריה שוהם, ת"א, אוצרת: חנה שיר )קטלוג(  
"בדוי" רקמה באמנות הישראלית, גלריה עירונית כפר סבא, אוצרת: גלית סמל )קטלוג(  2008

"דור המדבר" – 40 שנה לכיבוש, גלריה הקיבוץ, ת"א, אוצר: לארי אברמסון  2007
"משחקים", תערוכת המאיירים, הגלריה העירונית רעננה, אוצרת: אורנה פיכמן )קטלוג(  
"Magnum Open Art", בשיתוף מוזיאון האמנים, אוצרים: דורון פולק ואסתי דרורי )קטלוג(  
"קבר רחל בראי הדורות", גלריית הסדנה לאמנות, יבנה, אוצרת: טובה אוסמן )קטלוג(  2006

"הסלון הישראלי לאמנות", מוזיאון ת"א, אוצרת: אסנת מרקוביץ )קטלוג(  
"לא בובה של אף אחד", תערוכות פורום המוזיאונים, מוזיאון בת ים, מוזיאון ינקו דאדא,    2005 

גלריה עירונית כפר סבא, גלריה עירונית לאמנות רחובות, אוצרת: גלית סמל )קטלוג(  
"6X6 שש דירות שישה מצבי רוח", הרובע ביפו העתיקה, אוצר: גיורא אוריון  

"Wandering Library", במוזיאון היהודי בפולין ובמשכן לאמנות בחולון, אוצר: דורון פולק )קטלוג(  2004
ציור אמיל זולא, "פרופיל", תל אביב – יפו, אוצרת: קטי בר )קטלוג(  

"איזה יופי", גלריה שטרן, ת"א, אוצרת: דבי לוזיה  2003
עבודות חדשות, גלריה לאמנות עכשווית, קיבוץ נען, אוצרות: תמימה ושרהלה  

"בובה", הגלריה העירונית רעננה, אוצרת: אורנה פיכמן )קטלוג(  
"פרחים", גלריה שרה ארמן, ת"א  

"פיסות ילדות" משכן לאמנות חולון, אוצר: אודי רוזנווין  2002
"אני עצמי בדרכי, נשים יוצרות", המשכן לאמנות חולון, אוצר: אודי רוזנווין  2001

"שקוף וצבע", המשכן לאמניות הבמה, ת"א, אוצרים: אורלי הופמן ואריה ברקוביץ )קטלוג(  2000
"ספר האמנים של דפוס סבינסקי", המשכן לאמניות הבמה, ת"א )קטלוג(  1999

"ישראלית – דיוקן 1948 – 1998", הגלריה העירונית רעננה, אוצרת: אורנה פיכמן )קטלוג(  1998
"הכל במידה", אגודת הציירים והפסלים אלחריזי ת"א, אוצרת: נעמי שלו  1997

פרויקטים מיוחדים  
ציור 4 מ', מלון "ויסטה", אילת, אוצרת: ציונה קידר  1997

ועיצוב מתקני חברת החשמל  ומעצבים, תכנון  בין אדריכלים  תחרות פומבית רעיונית   2001 
בתחנות טרנספורמציה – זכיה במקום שני )בשיתוף עם האדריכל קובי מקמילאן(  

התחרות הרעיונית הבינלאומית לעיצוב כיכר רבין "הפורום הבינלאומי לשלום", בית    2002
המהנדס, ת"א, )בשיתוף האדריכל קובי מקמיאלן(  

תכנון פרויקט פיסולי לכיכר יקירי רעננה, אוצרת: אורנה פיכמן  2007

פרסים ומלגות
שהייה חצי שנה Cute International Des Arts, פריז משרד התרבות, מדע והספורט  2006

אוספים
עבודותיה של ברכה ביינ'ונידה גיא זכו להיכלל הן באוספים מוזיאלים והן באוספים פרטיים 

בארץ ובעולם: רותי ונתן שטראוס; פרופ' אופנהיים - בית חולים בילינסון.
פרופ' אספן - חתן פרס נובל לכימיה; פרופ' יהודה דנון - מנהל בית החולים שניידר, פתח תקוה; 

פרופ' יהודה יונה – מנהל מח' ילדים בית החולים שיקאגו.
אוסף בנק לאומי, אוסף בנק הפועלים, אוסף גלריה עירונית כפר סבא – אוסף גלריה עירונית 
רעננה – גלריה טובה אוסמן, מוזיאון פתח תקוה – גלריה רוזנפלד – בית הלוחם, ת"א - מולי 

שפירא, גלי צה"ל - עו"ד ג'ון גבע, תל אביב

Bracha Bien’venida Guy - Biographical Notes
Born in Israel, 1948

Education:
1973 - 1975 Avni Institute, Tel Aviv
1976 - 1980 Tel Aviv University, History of Art
1992 - 1998 HaMidrasha Leomanut, Ramat Hasharon
1999 - 2001 HaMidrasha Leomanut, Beit Berl (etching and printmaking)
1997 - 2016 Teacher and curator at Beit Halochem, Center for Disabled Veterans, Tel Aviv
Since 1998 Member of the Association of Painters & Sculptors, Tel Aviv
 
Selected Solo Exhibitions
2016 “Flood”, Hakaze Gallery, Nahariya, curator: Lee Rimon
2015 “Vitrina”, Artspace Tel Aviv, Kiryat Hamelacha, curator: Dalia Danon 
 Artist Wall “Secrets & Lies , Artspace Tel Aviv, Kiryat Hamelacha, curator: Nir Harmat
2013 “Secret Garden in Bloom”, Gerstein Gallery, Tel Aviv, curator: Ziona Kider (catalog)
2012 “High Hopes”, Artist House Alharizi, Tel Aviv, curator: Neta Na'aman 
2009 “Black Stain”, Tova Osman Gallery, Tel Aviv, curator: Galit Semel
2007 Box Artworks, Card Gallery, Seattle, Washington
2006 “Childhood Memories”, Cite Internationale Des Art, Paris, France
2005 “S’engager” (installation), Municipal Gallery Kfar Saba, curator: Tal Shochat
2002 “Intersections +”, The Municipal Gallery Raanana, curator: Orna Fichman (catalog)
2001 “Two-some”, ORT-Braude College Gallery, Karmiel, curator: Yehudit Bracha
2000 “Intersections”, Sara Erman Gallery, Tel Aviv, curator: Orly Hoffman (catalog)
1999 “Landscape Expanses in an Open-Closed Space”, The Israel Graphotheque,  
 Tel Aviv, curator: Noa Tal
1998 New Works, Opher Sampson Gallery, Maryland, Washington
1997 Exhibition Honoring Israel’s 49th Anniversary, State of Israel Bonds, Washington 
1996 New Works, Rosenfeld Gallery, Miami, US, curator: Varda Rosenfeld
1995 “Chemical Compound”, Association of Painters & Sculptors, Tel Aviv, curator:  
  Naomi Shalev Gallery of Contemporary Art, Kibbutz Na’an, curator: Sarah’Le, T’mima
1994 Printmaking Museum, Zfat, curator: Zaki Rosenfeld
1993 Goldman Art Gallery, Rockville, Maryland, curator: Opher Sampson
1991 “Icons of Beauty”, Rosenfeld Gallery, Tel Aviv, curator: Motti Mizrachi (catalog)
1990 “Episode”, Artists’ House, Jerusalem
1985 Selected Works, Yad Labanim Museum, Petach Tikva, curator: Motti Mermer
1985 Selected Works, Ha’Simta Theater Gallery, Jaffa

Selected Group Exhibitions
2016 “Body of Work”, Artspace Tel Aviv, curator: Galit Rauchwerger
 “Women’s Labor”, Urban Gallery in Yad Labanim House, curator: Orna  
 Fichman (catalog)
 “9 X Artist Wall”, Artspace Tel Aviv, curator: Dalia Danon
 “Then & Now”, Sarah Armen Gallery Artists, Tel Aviv, curator: Sarah Armen
 “Secret Art 8” Beit Mani, Tel Aviv, curators: Esty Drori and Doron Polek
 “Brown Portfolio”, Homage to Philip Bloch, Water Center, Givataim, curator:  
 Ruth Lubin
 “The Burden of Dumah”, Artist House Alharizi, Tel Aviv, curator: Varda Ginosar
 “Birthday”, Artist House Modiin-Maccabim-Reut, curator: Gabby Yair
 Sculptural Installation at the Norwegian House, Haifa Festival, curator:
 Shirley Meshulam
2015 “In the Footsteps of Collections”, Yavne Gallery, curator: Irit Levin (catalog)
 “Mother Earth”, Artist House Modiin-Maccabim-Reut, curator: Gabby Yai (catalog)
 “Mythological Encounters”, Binyamin Gallery, Curator: Naava Sade

 “Flowers for Sarah”, Sarah Arman Gallery, Tel Aviv, curator: Mira Zedad
 “A Woman Has Many Faces”, Municipal Gallery, Raanana, curator:
 Orna Fichman (catalog)
2014 “Trapped”, Kibbutz Galuyot Project, Tel Avivcurator: Shirley Meshulam
 “Sicily”, Artist House Alharizi, Tel Aviv, curators: Dalia Danon and Nir Harmat
 “Planned in Retrospect”, Gerstein Gallery, curator: Naomi Gerstein (catalog)
 “Psalm for Women”, The Office Gallery, Tel Aviv, curator: Rachel Sukman
2013 “Note Book”, City House, Tel Aviv, curator: Guy Morag (catalog)
 “Lip Tax”, The Farm Gallery, Holon, curator: Guy Morag (Catalog)
2012 “Frame Story”, Municipal Gallery, Raanana, curator: Orna Fichman (Catalog)
 “Food, Now”, Israel’s Illustrators Association Exhibition, 11th Biennial of Illustration,  
 Municipal Gallery Raanana, curator: Orna Fichman (catalog)
 “Touching Words”, Shoam Gallery, Tel Aviv, curator: Tzila Shoam, Hannah Shir
2011 “Friendship”, Hachmon, Lawyer’s Office, curator: Sarah Levi
 “Artezachen”, The Farm Gallery, curator: Bruria Pasternak
 Strauss Gallery Art Project Inspired by Magnum Ice Cream (catalog)
 “Double-Faced”, Municipal Gallery Haderah, curator: Ruth Blair Liubin
2010 “Games”, 10th Illustration Biennial, The Israeli Association of Illustrators,  
 Municipal Gallery
 Raanana, curator: Orna Fichman (catalog)
2009 “Drink and Merriment”, Ashdod Museum of Art, curator: Yael Vizel (catalog)
 “30 Year Anniversary Exhibition to Tova Osman Gallery”, Alharizi Artist  
 House, Tel Aviv
 “A Small Object”, Shoam Gallery, Tel Aviv, curator: Hannah Shir (catalog)
2008 “Fabricated”, Tapestry Imagery in Israeli Art, Municipal Gallery Kfar Sabba,  
 curator: Galit Semel (catalog)
2007 “The Desert Generation”, 40 Years to the Occupation, HaKibbutz Gallery,
 Tel Aviv, curator: Larry Aberson
 “Games”, Illustration Exhibition, Municipal Gallery Raanana, curator:
 Orna Fichman (catalog)
 “Magnum Open Art” in Participation with the Artist Museum, curators: Doron  
 Polak, Esti Drori (catalog)
2006 “Rachel’s Grave Through the Generations”, HaSadna Gallery, Yavne, curator:  
 Tova Osman (catalog)
 “The Israeli Living Room of Art”, Meirov Center for Education at the Tel Aviv  
 Museum of Art, 
 curator: Asnat Merkovitz (catalog)
2005 “Nobody's Doll”, Bat Yam Museum Forum Exhibition: Yanko Dada Museum,  
 Municipal Gallery Kfar Saba,
 Municipal Gallery Rehovot, curator: Galit Semel (catalog)
 “6x6: Six Apartment, Six Emotional States”, Jaffa, curator: Giora Orion
2004 “The Wandering Library”, The Jewish Museum in Poland and the Arts Center       
    of Holon, curator: Doron Polak (catalog)
 “Tel Aviv Profile”, Emil Zola Painting, Tel Aviv, curator: Katy Bar (catalog)
2003 “What a Beauty”, Stern Gallery, Tel Aviv, curator: Debby Luisa
 “New Works”, The Gallery for Contemporary Art in Kibbutz Na’an, curators:  
 T’mima & Sarah’le
 “Doll”, Municipal Art Gallery, Yad Labanim Raanana, curator: Orna Fichman (catalog)
 “Flowers”, Sarah Araman Gallery, Tel Aviv
2002 “Pieces of Childhood”, The Arts Center, Holon, curator: Udi Rozenvain
2001 “Myself in My Own Way: Female Artists”, The Arts Center, Holon, Curator:
 Udi Rosenwein
2000 “Transparency and Color: Beauty against Violence”, Installation at The Tel Aviv  
 Performing Arts Center, curators: Orly Hoffman & Arie Berkowitz (catalog)
1999 “Sabinsky Press Artist Book”, The Tel Aviv Performing Arts Center (catalog)
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תרומות
רבין  רפואי  מרכז  השומר,   – תל  החולים  בית  שמיר,  מירב  ע"ש  השד  לבריאות  מירב  מרכז 

בילינסון, מרכז דנה לילדים בילינסון, בתי אבות ברחבי הארץ קופ״ח כללית, מחוז חיפה
בית הלוחם נכי צה"ל, אפקה, מרכז רפואי רבין, מח' המטולוגית, בית החולים תל השומר, מח' 
אונקולוגית, בית החולים תל השומר, עיצוב המחלקה לשמיעה, המכון לקרישת הדם, המערך 

ההמטולוגי, פרופ' א. זליגסון

קישורים לתערוכות
קישור לתערוכה "שיטפון" 2016 פורטפוליו

http://byfar.co.il/archives/86161
http://www.mouse.co.il
http://www.arteat.co.il

TAEBTRA קישור לתערוכה גן נעול גן פורח
http://www.artportal.co.il

 LATROPTRA 2008 כתם שחור גלריה טובה אוסמן

    

1998 “The Israeli Woman: 1948-1998”, The Municipal Art Gallery, Raanana,  
 curator: Orna Fichman (catalog)
1997 “Everything in Moderation”, Association of Painters & Sculptors, Artist House  
 Tel Aviv, curator: Naomi Shalev 

Special Projects
1997 Site specific 4m painting, ‘Vista’ Hotel, Eilat, curator: Ziona Kedar
2001 Second Place, public conceptual competition of architects and designers  
 for planning and designing Israel Electric Company’s facilities in high power  
 transformation stations, in collaboration with arch. Yaacov MacMillan
2007 Public Sculpture Planning for Yakirey Raanana Square, curator: Orna Fichman

Prizes and Awards
2006 The Cite Internationale des Art, Half-year Residency and Grant from the  
 Ministry of Culture, Paris, France

Collections
Bracha Bien’venida Guy’s works have been selected for several important public 
and private collections in Israel and abroad, including: Ruti and Natan Strauss; Prof. 
Oppenheim - Belinson Hospital; Prof. Aspen - Nobel Prize Winner in Chemistry; Prof. 
Yehuda Danon - Director of Schneider Hospital, Petach Tikvah; Prof. Yehuda Yona 
- Director of The Children’s Hospital Chicago; Leumi Bank Art Collection; HaPoalim 
Bank Art Collection; The Municipality Gallery of Kfar Saba; The Municipality Gallery 
of Raanana; Tova Osman Gallery; Petach Tikva Museum of Art; Rosenfeld Gallery; 
Beit HaLochem, Tel Aviv; Muli Shapira, IDF Radio; John Geva Lawyer, Tel Aviv

Donations
Meirav Center for Mammary Health; Tel Hashomer Hospital; Rabin Beilinson 
Hospital; Dana Children’s Center inside Beilinson Hospital; Various Nursery 
Homes, Israel; Clalit Health Center, Haifa; Beit HaLochem, Veterans’ Center, 
Afeka; Hematology Department, Rabin Medical Center; Oncology Department, Tel 
Hashomer Hospital; The Center for Hearing, Tel Hashomer Hospital; The Center for 
Blood Clotting; Prof. A Zelingson

Exhibition Links:
“Flood” Exhibition 2016, write up in Portfolio:
 http://byfar.co.il/archives/86161




