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יוצר עצמאי, מנהל אומנותי ובמאי הבית של תיאטרון קליפה, מחזאי, משורר, אמן פרפורמנס, שחקן ומורה 
לשייקספיר ויצירה. אריאל נולד באודסה, אוקראינה ב-1984 הוא היגר לישראל בגיל שש, חי ועובד בתל אביב.

יצירות תיאטרון
"המלט בשוק" במאי/מעבד/שחקן. בכורה: שוק התקווה, ת"א, תיאטרון קליפה. עבודה בתהליך, 2018

"מישהו בבית" יוצר/במאי/כותב. בכורה: בית ביאליק, ת"א, 2018-2017
"חלום ליל קיץ" במאי/מעבד/שחקן. בכורה: תיאטרון הבית, ת"א. 2017

"תרבות בפריפריה" יוצר/במאי/מחזאי/שחקן. בכורה: בית העיר, ת"א, 2016
"מתקן 27" יוצר/במאי/מחזאי/אוצר/שחקן. בכורה: בית העיר, ת"א, 2016

"אני דניאיל חארמס" מחזאי. בכורה: תיאטרון הבית, ת"א 2017-2016
"JUICE the LOVE" .מחזאי/במאי/שחקן. בכורה: קליפה, ת"א, 2017-2015

"מי רוצה סיבוב על גמל?" יוצר/במאי/מחזאי/שחקן. בכורה: אנה לולו, יפו, 2018-2015
"HATE art" יוצר/במאי/שחקן. בכורה: מתחם גבירול, אוהבים אומנות, ת"א, 2015

"שר הטקס" יוצר/שחקן. בכורה: פסטיבל אינטימה דאנס, תיאטרון תמונע, ת"א, 2015
"בורות" במאי/מחזאי/שחקן. בכורה: תיאטרון תמונע, ת"א, 2016-2014

"ארץ פוק" מחזאי. בכורה: תיאטרון צוותא, תל אביב, 2017-2014
"נוח בקושי" יוצר/שחקן. בכורה: פסטיבל אינטימה דאנס, תיאטרון תמונע, ת"א, 2013

"זה לא אני, עולם תחתון, 3 נשים, חזירים" מחזאי. בכורה: פרוייקט 48 ,צוותא, ת"א 2012-2013
"ארוחה משפחתית" מחזאי. בכורה: פסטיבל עכו, עכו, 2012

"הדייר חיימוביץ'" מחזאי/שחקן. בכורה: תיאטרון תמונע, 2015-2012

ניהול אומנותי ואוצרות
מנהל אומנותי שותף ובמאי הבית של תיאטרון קליפה, 2018-2015

אוצר תערוכת האומנות "מתקן 27 "במסגרת המופע מתקן 27 ,בית העיר, 2016
מייסד ומנהל אומנותי של קבוצת תיאטרון האבסורד "ברונז-בלט", 2016-2014

חבר הועדה האומנותית של תיאטרון הבית, 2017-2016
אוצר מתחם גבירול, במסגרת המופע "HATE art "בשבוע אוהבים אומנות, 2015

מייסד, מנהל אומנותי ואוצר "ערב חושך", אירוע פרפורמנס רב תחומי, "אנה לולו" יפו, 2012-2015

דרמטורגיה וליווי אומנותי
מלווה אומנותית עשרות יוצרים בראשית דרכם במסגרת הסדנא לאומנויות המופע בתיאטרון קליפה, 2017-2016| 
ליווי אומנותי לעבודת התיאטרון-מחול "מלאך-בתולה-נרקומנית-זונה" מאת מג לויתן, פסטיבל מחול שלם, 

ירושלים, 2017  | ליווי אומנותי ליצירת התיאטרון "האמריקאי פוגש את הטליבן פוגש את הזמרת" מאת 
אורי וייל, בימת מיצג, תל אביב, 2017 | דרמטורג ליצירה NEVER/FOREVER מאת עידית הרמן, פסטיבל 

יונידראם,  פוצדאם, גרמניה, 2016 ופסטיבל קמפינס, סאו פאולו, ברזיל, 2015 | ליווי אומנותי ודרמטורג 
של מופע המחול "מעניין לי ת'פה", מאת בר אלטרס, פסטיבל אינטימה דאנס, 2014 | ליווי אמנותי להצגה 

”רוברטו נקמה", מאת בועז פינקוביץ', תיאטרון צוותא, 2014-2013 | דרמטורג של ההצגה "עליזה ב" בבימויו 
של איתי וויזר ומיטל רז, פסטיבל תיאטרון הבובות בירושלים, 2013-2012.



הוראה
מורה למחזות שייקספיר ומשחק בניסן נתיב ת"א וחבר הועדה הפדגוגית, 2018-2014  | מנחה סדנת הכתיבה 

לבמה ופרפורמנס של תיאטרון קליפה לאומנים פועלים, 2018  | מורה לבימוי תיאטרון עכשווי, במסגרת 
השתלמות במאים בעלי ניסיון מקצועי במשרד החינוך, עיריית תל אביב, ומרכז פסג"ה, 2017 | 

מורה לאומנויות המופע בקליפה, 2017-2016

משחק
 NEVER/FOREVER עשרות תפקידים שונים לאורך השנים ביצירות שלי, 2018-2012 | הזאב הרע, בהצגה

,מאת עידית הרמן | פסטיבל UNIDRAM ,ברלין, גרמניה, 2016 | תפקיד אורח "בעלייתו לגרדום של הליצן 
X "מאת אלדד פריבס, בית העיר, תל אביב, 2015 | שחר אבוטבול במחזה "שחר אבוטבול" בבימוי אור נדב 

ארגוב, תמונע, ת"א, 2014 | סלוודור דאלי בהצגה "המפטי דמפטי", בבימויה של דינה בליך, בתיאטרון 
"תמונע" ו"פנטנקה" שבסנקט פטרסבורג, רוסיה, 2013-2012 | בתפקיד הבמאי, בהצגה מאת מרטין 

מוגילנר- "ולו", פסטיבל עכו. 2012 | בתפקיד המספר בתסכית של חנוך לוין- "תפסו את המרגל", שעובד 
להצגה בבימויו של רם רחמים, בתיאטרון "קרוב". 2011 .

קולנוע וטלוויזיה
יוצר הסרט הדוקומנטרי הקצר- "נעול", העוסק באבי ניצול השואה. 2017  | יוצר הסרט הקצר "אמן מחאה 
מפורסם" שהוצג בתערוכה "ישראלי זה הכי אחי" בגלריית אנדי, באוצרות של עמר שפירא. 2016 | תפקיד 
אורח בסרטו של נדב לפיד- "הגננת", הוקרן בבתי קולנוע ברחבי העולם. 2015 | תפקיד אורח בסרט הקצר 

של טל זגרבה- "הומור", הוקרן ברחבי העולם. 2013 | יוצר הסרט הקצר "רעש". 2014 | תפקיד אורח בסרטו 
של נדב לפיד- "השוטר", הוקרן בבתי קולנוע ברחבי העולם. 2011  | בתפקיד עידו בתיכון השיר שלנו, עלתה 

ברשת יס, 2009-2010.

שירה
שירי התפרסמו ב״מגזין לספרות חדשה – גרנטה״, 2017  | משורר אורח בפסטיבל תל אביב לשירה, 2016  
| קטעים ממחזות בכתב העת ״הו!״ )גיליון מחזות(, 2015  | משורר אורח במגוון אירועי ספוקן-וורד ברחבי 

הארץ, 2014-2011  | משורר אורח בפסטיבל מטולה לשירה, 2008  | משורר אורח בפסטיבל הוד השרון 
לשירה, 2009 משורר אורח במסגרת אירועי הלילה הלבן בבית אריאלה, 2014

השכלה
2008 2011- בוגר בית הספר למשחק- ניסן נתיב ת"א

2008-2007 בית הספר לאומנות- מנשר
2007-2006 בית הספר למשחק- יורם לוינשטיין

מלגות
2018 פרס רוזנבלום לאמנויות הבמה

2014 "נקודת פתיחה 2"הקרן לפיתוח מחזאות ישראלית ע"ש מפעל הפיס
2013  קרן אלכסנדר גראס

2008  קרן וישינסקי )הקאמרי(
2007 קרן שרת אמריקה-ישראל


