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1911-1997  

 
כבירת בוואריה   ה הרםמעמדמינכן, עיר הולדתו של ברנהיימר, נהנתה מ

בסגנון , תיאטרון קמות", ארמונות רבים, כנסיות בארוק משוץהמלכותית: ה"רזידנ
פארקים ציבוריים. כל אלה יצרו איטלקית, שדרות ו ותאופר" שאירח ארט נובו"

 הביתבמשפחות יהודיות מתבוללות. לגם  זמינההיתה אשר ת יתוה תרבסביב
ציורי רפרודוקציות של גרם המדרגות ב יותתלוהיו העירוני של משפחת ברנהיימר, 

, אשר איתגרו את פרנץ 1498ה"אפוקליפסה" של אלברכט דירר הגדול משנת 
 ,טק" המפורסםלכנסיות ולמוזיאון "פינאקוהוא נכנס לבדו  הצעיר באופן יומיומי.

  צייר ללא הרף.ו
  

למד אנטומיה רפואית  , הואברנהיימרשקיבל פרנץ  קריירה חלטותכפועל יוצא מה
 יצורך ליהמשבמקביל עבר לאוניברסיטת ציריך ו1934-ומיקרוביולוגיה. ב

הגיעה ליתוגרפיות אמנותיות, הדפסים, פסלים קרמיים קטנים ותבליטים. תקופה זו 
סטודנטים של להאריך ויזות הפסיקו כאשר השוויצרים , 1939שנת אל קיצה ב

, ברנהיימר והצטרף אל אחיו הבכור ריצ'רדגרמנים. פרנץ הפליג לארצות הברית, 
את פרנץ בקובה  עיכבובירוקרטיים מכשולים  .1933-אשר השתקע שם כבר ב

הקולג' של המכללה , הגיע לקמפוס 1940חודשים יצירתיים. בדצמבר  13משך ב
  את שנות המלחמה באוניברסיטת ייל.  העבירהוא עצמו בפנסילבניה, אך  אחיו

מורה אמריקאי לציור ואמנות  ברנהיימר נעשה, MFA-ו MAתואר קבלת לאחר 
 באוניברסיטת חיפהלימד , 1961-הרנסנס במדינת וירג'יניה, ולאחר עלייתו ארצה ב

 ,ן, אמסטרדםבלונדון, ברליזוכות לביקוש ער  ותו החשוביתועבוד. הצעירה
ם בינלאומיים אחרים. עבודתו ברובה קווית, מופשטת, ובפורמט יובאוספים מוזאוני

 גדול.
 

  השכלה

עם  .B.Sרפואה, אוניברסיטת מינכן, גרמניה, תואר -לימודי קדם 1927-1931
  סמסטרים ברומא ופלרמו, איטליה.

  לימודי רפואה, ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת ציריך, שוויץ 1934-1939
  לימודים אצל הפסל הרמן ָהלר, ציריך, שוויץ 1936-1938
  .M.F.A-ו M.Aתולדות האמנות, אוניברסיטת ייל, תואר  1941-1942

  הוראה

  מכללת ברוקלין, ניו יורק 1946
  תולדות האמנות, מכללת סוויט ברייר, וירג'יניה 1947-1958

  ברסיטת חיפההרנסנס, אוני -ציור בסיסי וסמינרים בתולדות האמנות  1968-מ



Franz Bernheimer, artist, teacher, master draftsman 1911-1997 
 
Munich (Muenchen), city of Bernheimer’s birth, had enjoyed rich patronage as capital of 
royal Bavaria: the Residenze, many palaces, restored Baroque churches, an Art Nouveau 
theater for Italian opera, public avenues and gardens – a cultured environment     open 
also to assimilated Jewish families. In the Bernheimer town house, one stairwell was 
hung with reproductions of the great Albrecht Durer’s Apocalypse, set in 1498, to 
challenge young Franz daily. 
Alone he ventured into churches and into the famed Pinakotek Museum. He drew 
constantly. 
 
In subsequent career decisions, Franz Bernheimer studied medical anatomy and 
microbiology. In 1934, he transferred to the University of Zurich and also continued to 
produce artistic lithography, print making, small ceramic sculptures and reliefs. This time 
ended in 1939, when the Swiss ceased extending German student visas. Franz sailed for 
the USA, where his elder brother Richard Bernheimer had preceded the family in 1933. 
Bureaucracy held Franz in Cuba for 13 creative months. In December 1940, he arrived to 
his brother’s college campus in Pennsylvania, but spent the war years at Yale University. 
After earning MA and MFA degrees, he become an American teacher of drawing and 
Renaissance art in Virginia, and after making aliya to Israel in 1961, at the new 
University of Haifa. Bernheimer’s significant oeuvre is sought after in London, Berlin, 
Amsterdam, and other international museum collections. It is mostly linear, abstract, and 
in large format.  
 

Education 

1927-1931 Pre-medicine, University of Munich, Germany, B.S. with semesters in Rome  
and Palermo, Italy 
1934-1939 Medical School, University of Zurich, Switzerland 
1936-1938 Student of sculptor Herman Haller, Zurich, Switzerland 
1941-1942 History of Art, Yale University, M.A. & M.F.A. 

Teaching 

1946 Brooklyn College, New York 
1947-1958 History of Art, Sweet Briar College, Virginia 
From 1968 Basic drawing and seminars in history of art period of the Renaissance, 
University of Haifa, Israel 
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