"האנטומיה של גריי"
בבית יד לבנים ,רמת גן
על רופאים ואחיות
חולים ומחלות
בריאות ותרופות
ניתוחים וזריקות
אנטומיה ,פחד מוות והתשוקה לחיות
התערוכה "האנטומיה של גריי" עוסקת בנושא המעסיק את כולנו  -בריאות והיעדרה .אמנים רבים מתייחסים לנושא ונוגעים בו בעבודותיהם ואולם,
זוהי תערוכה קבוצתית ייחודית במינה המאפשרת לאמנים להציג זוויות שונות של העיסוק בבריאות ובחולי פיזי ונפשי .היצירה בנושא מאפשרת
לאמנים רבים להתמודד עם סוגיות בריאותיות אישיות ושל הסובבים אותם בדרך הטובה ביותר שהם מכירים  -באמצעות האמנות ובכך ,הם
מתחברים למסורת ארוכת שנים המוכרת מן ההיסטוריה של האמנות ,אשר שזורה ביצירות רבות שעסקו בנושא ,שהידועה שבהן היא ״שיעור
האנטומיה של דר׳ טולפ״ ,של רמברנדט מ.1632 -
רשימת האמנים המשתתפים בתערוכה :גד אולמן ,ויויאן בירקנפלד ,יעל ברלב ,מיכל ברנע שני ,אביבה דותן מגנוס ,דליה חי אקו ,שולמית ישר,
תמר נחשון ,טלי עירוני ,חוה פוליבודה ,דיאנה פומרנץ צוק ,שרון פידל ,לילי פישר ,גלי קאהן ירושלמי ,דור קונפינו ,חגית קזיניץ ,אהרון קריצר ונעמי
רבגד.

אוצרת :חניתה אליצור
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“Grey’s Anatomy”
at Brit Yad Le’Banim in Ramat Gan
On doctors and nurses,
Sickness and health,
Patients and medicines,
Operations and injections,
Anatomy, fear of death and passion for life.
The group exhibition “Grey’s Anatomy” deals with a subject
concerning us all - health and the lack of it. Many artists touch
upon the subject in their works and yet this is a remarkable group
exhibition that invites artists to shed a light on various angels of
the matters of health and of physical and mental sickness.
Art allows the artists to face issues of personal health and of their
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loved ones in the best way they know – through creation, and thus
they connect to a long tradition of artists depicting the subject; the
most known of them, Rembrandt’s “The Anatomy Lesson of Dr.
Nicolaes Tulp” dating from 1632.
The following artists participate in this exhibition:
Gad Ullman, Vivian Birkenfeld, Yael Barlev, Michal Barnea Shani,
Aviva Dotan Magnus, Dalia Hay Acco, Shulamit Yashar, Tamar
Nachshon, Tali Irony, Chava Polivoda, Diana Pomeranz Tzuk,
Sharon Fidel, Lili Fisher, Gali Kahn Yerushalmy, Dor Confino,
Hagit Kazinitz, Aharon Kritzer, Noami Ravgad.

Curator: Hanita Elizur
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