
გიორგი შალუტაშვილი

მისამართი: ქ.თბილისი, ბეთლემის ქ.#26

ტელეფონი:                   +995 577 541777

ელ.ფოსტა: giorgi.shalutashvili@gmail.com

დაბადების თარიღი: 01.09.1965

ეროვნება: ქართველი

განათლება

1982-1987 წწ. საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალური
ინსტიტუტის დრამის ფაკულტეტი

სპეციალობა: დრამის რეჟისურა

სამუშაო გამოცდილება

2014 წლიდან დღემდე
საქართველოსშოთარუსთაველისთეატრისადაკინოსსახელმწიფოუნ
ივერსიტეტისდრამისფაკულტეტისდეკანი.

2009 წლიდან დღემდე
საქართველოსშოთარუსთაველისთეატრისადაკინოსსახელმწიფოუნ
ივერსიტეტისპროფესორი

2009-2014 წწ. სამსახიობოოსტატობისმიმართულებისლიდერი.

2008-2009 წწახმეტელისსახელობისდრამატულითეატრისმთავარირეჟისორი.

2005- 2009 წწ.
საქართველოსშოთარუსთაველისთეატრისადაკინოსსახელმწიფოუნ
ივერსიტეტისასოცირებული პროფესორი

1992-2005 წწ. საქართველოსშოთარუსთაველისთეატრისადაკინოსსახელმწიფო
უნივერსიტეტის პედაგოგი

2000-2001 წწ. სტუდია ,,აუდიენცია“-კინოდოკუმენტალისტი

1989-1992 წწ. მესხეთისსახელმწიფოდრამატულითეატრისსამხატვროხელმძღვანელი



2000 წლისშემდეგგანხორციელებულისპექტაკლებიდაფილმები:

ახმეტელისთეატრი _ `მეხუთეპერსონაჟი~, ,,ცერკოვნიბუნტ– 1819წელი”,
,,თოვლისდედოფალი”.

მარჯანიშვილისთეატრი _ `შეხვედრისადგილი~

გრიბოედოვისთეატრი _ `ხუთისაღამო~

თავისუფალითეატრი _ `მეზუნიაჩიტები~, `ბინაყიფშიძისქუჩაზე~,
`ვარიაცებიპატრიოტიზმისთემაზე~, ,,სათამაშოპისტოლეტი”.

ცხინვალისთეატრი _ `დღესასწაულითეთრიმაიმუნისსამეფოში~

რუსთავისთეატრი _ `აჩრდილები~, ,,კლინიკურიქორწინება”.

მესხეთისთეატრი _ `ვანილისმოტკბო, სევდიანისურნელი~, ,,კარუსელი”, ,,ჩუმიღამე”,
,,თაფლობის თვე“.

ჭიათურისთეატრი _ `მეხუთეპერსონაჟი~, ,,ჩემიძვირფასიმეა”, ,,მუყაოს სახლები“.

ქუთაისისთეატრი _ ,,ჰასანი, მარგო, მოცარტიდაორიმტკაველიმიწა”, ,,მეთევზეერთი,
ორი...”.

გორისთეატრი _ ,,სექტემბრისთოვლი”, ,,ყოფილებისსარეცელი”, ,,კაბა”, ,,მგზნებარე
შეყვერებული“.

ბათუმის თეატრი - ,,ჟლეტის ღმერთი“.

თეატრისადაკინოსუნივერსიტეტი _ `ტყუილიგრძელფეხებზე~, `სეილემისპროცესი~,
`მონადირე~, `ივანოვი~, `ხედიხიდიდან~, `ძველისახლი~, ,,ერთხელმხოლოდისიცძილში”,
,,გუშინდელნი”, ,,ჩვენიქალაქი”,  ,,ანაფრანკისდღიური”.

მოზარდმაყურებელთათეატრი - ,,აკაკი”.

ფილმები: ქორონიკონსქრისტესაქეთ~ (ოთხსერიანიციკლი), `ცოტარამსაქართველოზე~
(ხუთსერიანიციკლი), `დამაინცმარტოა~, `ერიიგისაზეპურო~, `დიდიანდრიასნაკვალევზე~,
`სტუმრადპატრიარქთან~, ,,სამშობლომოდისშენთან”(აშშ), ,,ჩვენებურებიიტალიაში”
(იტალია).



ფესტივალებშიმონაწილეობადაპრიზები, საერთაშორისოაქტივობები

2017წელი -თბილისის საერთაშორისო თეატრალური საზაფხულო სკოლის ორგანიზება
პოლონეთისა და სომხეთის სკოლებთან ერთად.

2017წელი -პოლონეთის თეატრალური სკოლების 35-ე ფესტივალის საპატიო სტუმარი
ქ.ლოძში.

2017წელი - ქ. გიოტებორგი ,შვედეთი, ტრენინგები კულტურის ადმინისტრირებასა და
მენეჯმენტში ,,ერაზმუსის’’ პროგრამით.

2017წელი - პრემია წლის საუკეთესო სარეჟისორო ნამუშევრისთვის სპექტაკლი ,,მეთევზე
ერთი,ორი..’’(თეატრის მოღვაწეთა კავშირი)

2016წელი - ქ.ლოძი, კინოს ტელევიზიის და თეატრის ინსტიტუტის კონფერენცია

,, Stitching Europe’’ ევროპის თეატრალური სკოლების ვორქშოპები.

2016წელი - უნგრეთი, კაპოშვარი, საზაფხულო თეატრალური სკოლა,მასტერკლასები
პერფორმანსი შექსპირის პიესის,, ზაფხულის ღამის სიზმარი’’ მიხედვით

2016წელი - ვარშავა, ვროცლავი, ლოძი (პოლონეთი) ადამ მიცკევიჩის ინსტიტუტის მიწვევით
ტრენინგები და მასტერკლასები პოლონეთის თეატრალურ აკადემიაში.

2016წელი - რეგიონული თეატრების ფესტივალი -თუმანიშვილი სახელობის პრემია
სპექტაკლისთვის ,, მეთევზე ერთი, ორი... ’’.

2015წელი - ქ.კიშინიოვის (მოლდოვა) -ევროპული თეატრალური სკოლების ფესტივალი
,,კლას- ფესტი’’- ,, ანა ფრანკის დღიური’’

2014წელი - გ.ერისთავის სახელობის კომედიის ფესტივალის ,,გრან-პრი’’ სპექტაკლისთვის
,,მე მინდა კნეინა გავხდე’’

2014წელი - ,,წლის ყველაზე პროდუქტიული რეჟისორი’’,თანამედროვე ქართული თეატრის
კვლევის ცენტრი.

2013 წელი - გასტროლი ლონდონში, ჩელსის თეატრში სპექტაკლით
,,სათამაშო პისტოლეტი’’

2013 წელი -,,წლის ყველაზე პროდუქტიული რეჟისორი’’,თანამედროვე ქართული თეატრის
კვლევის ცენტრი.

2012 წელი _ საერთაშორისოსტუდენტურითეატრალურიფესტივალი,
სტუდენტურისპექტაკლებისსაუკეთესომსოფლიოათეული_
,,ჩვენიქალაქი”ლონდონისკულტურულიოლიმპიადა, შეფილდი (დიდიბრიტანეთი).



2008წელი _ ბათუმისსაერთაშორისოკინოფესტივალი, ჟიურისსპეციალურიპრიზი
`წმინდაანდრიასჯვარი~, ფილმისათვის `სტუმრადპატრიარქთან~.

2007 წელი _ ბათუმისსაერთაშორისოკინოფესტივალი, პრიზი `წმინდაანდრიასჯვარი~,
საუკეთესოსატელევიზიოფილმისათვის `დიდიანდრიასნაკვალევზე~

2006 წელი - ეროვნულიდრამატურგიისფესტივალისერთ-ერთიდამაარსებელი_ ახალციხე.

2005 წელი _ ვენეციისფესტივალი _ `დამაინცმარტოა~

2005 წელი _ ვენეციისფესტივალი _ `ერიიგისაზეპურო~

სამეუფო~

2001 წელი _ ევრაზიულიტელეფორუმი, მოსკოვი, გრანპრიფილმისათვის
`მისაღებიგამოცდები~

2000 წელი _ საქართველოსსაპატრიარქოსსპეციალურისიგელიფილმისთვის `გზა

უნარები და კომპეტენციები

კომპიუტერული უნარები: MS-office, Internet.

ენების ცოდნა

ქართული - მშობლიური
რუსული - ძალიან კარგად
ინგლისური - კარგად


