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, צילום, ציור כגון מדיות של רחב במנעד עובד( בברלין ויוצר חי. ביוהנסבורג 1979. נ) רייכמן אריאל

, האינטימי והמרחב הציבורי החלל שבין והמנטלי הפיזי הפער את לחקור בכדי, ומיצב מיצג וידיאו

 בניין, עצמו הגלריה לבניין רייכמן התייחס, זו לתערוכה מוצא כנקודת. וחוץ פנים המשלב במבט

 מתייחס לכך בניגוד. רבה היסטוריה עמו ונושא יציב עומד(, אביב-בתל למקובל ביחס) אשר, לשימור

 לאופיו בהתאם תכוף לשינוי שנועדו זמניים קירות, גבס העשויים הפנימיים הגלריה לקירות רייכמן

 אל וחיצוניים', זמניים על' יציבים מבניים אלמנטים הכנסת ידי על. התצוגה חלל של תדיר המשתנה

 .הטמפורלית והן המבנית הן, הזו הדיכוטומיה על לערער רייכמן מנסה, הפנימי התצוגה חלל תוך

 Waterside ב יחיד תערוכות הציג; בצלצל לאמנות באקדמיה שני ותואר בברלין UDK-ב למד רייכמן

Contemporary, London (2014 ,)(, 2013) לאמנות תקווה פתח במוזיאוןPSM Gallery, Berlin 

 קבוצתיות בתערוכות השתתף היתר בין. Frieze New York (2014,2015)-וב, (2013,2010)

(, 2015) לאמנות אביב תל מוזיאון(,2013) לאמנות חיפה מוזיאון(, 2010) בספרד 8 במניפסטה

(2015 )Goodman Gallery, Cape Town ב ישתתף רייכמן 2015 בספטמבר .ועוד-RU 

Residency בגלריה יחיד תערוכת יציג היתר בין, יורק בניו  Mendes Wood DM פאולו בסאו 

 .2016 בפברואר

Ariel Reichman (B. 1979, Johannesburg. live and works in Berlin) works in variable 

Medias such as painting, photography, video, performance and installation in order 

to investigate the physical and mental gap between the public and the intimate 

space. In his current show, Reicman relates to the gallery's conserved building, which 

stands still and carries within a long history. In contrast, he relates to the interior and 

the gallery plaster walls, temporary walls which are designed to be changed 

frequently depending on the nature of a constantly changing exhibition space. By 

bringing structural and external elements into the interior Reichman asks to appeal 

this structural and temporal dichotomy. 

Ariel Reichman (1979, Johannesburg, lives and works in Berlin) studied at the 

Universität der Künste Berlin (UDK) and in the MFA program at Bezalel Academy of 

Art and Design. Reichman had a solo exhibitions at Waterside Contemporary, 

London (2014), the Petah Tikva Museum of Art (2013), PSM Gallery, Berlin ( 2013, 

2010 ), Frieze New York (2014,2015) and participated in group exhibitions such as 

Manifesta 8 in Spain (2010), Haifa Museum of Art (2013), the Tel Aviv Museum of Art 

(2015), Goodman Gallery (2015)  Cape Town and more . In September 2015 Reicman 

will participate in RU Residency in New York, and will have a solo exhibition in 

Mendes Wood DM Gallery, Sao Paulo in February 2016. 
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