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ganaTleba
wlebi
1995–98წწ.

ს.ზაქარიაძის სახ.ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების
სახელმწიფო კოლეჯი.თეატრალური განხრით.მსახიობის
კვალიფიკაცია.

1998–2003წწ.

ქ.თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტი.დაამთავრა
ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის კულტურის და ხელოვნების
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ქართული ცეკვის დამდგმელი
ქორეოგრაფის სპეციალობით.

2009–2011წწ.

შ.რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,მაგისტრატურა.ქართული ცეკვის და სადადგმო
ხელოვნების პედაგოგის კვალიფიკაცია.

2013წლიდან

შ.რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.დოქტორანტი.საშემსრულებლო –შემოქმედებითი
ხელოვნება.ქორეოგრაფიის ხელოვნება.

akademiuri
xarisxi

მაგისტრი.

samuSao gamocdileba
adgili, Tanamdeboba

wlebi
1999წლიდან
დღემდე

დააარსა ბავშვთა
ხელმძღვანელი.

ქორეოგრაფიული

ანსამბლი

"ასასხეობა"

2001წლიდან
დღემდე

შ.რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული მიმართულების პედაგოგ–
ქორეოგრაფი.ამ ვადაში ორჯერ იკავებდა ასისტენტ–პროფესორის
თანამდებობას.2009–2011წლამდე და 2013–2014წწ.

2003–2009წწ

სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე
ხელოვნების სახელმწიფო კოლეჯის პედაგოგ –ქორეოგრაფი.

2006 წლიდან
დღემდე

შ.რუსთაველის
თეატრისა
და
კინოს
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლის "როკვა" პედაგოგ–
რეპეტიტორი.

2015წ.

ქ.რუსთავის
სახელმწიფო
მულიციპალურ
თეატრში
გაფორმებული აქვს რეჟისორ თამარ ხიზანშვილის სპექტაკლი
"ადამიანთა სევდა".

profesiuli miRwevebi
SemoqmedebiTi produqcia
weli
1999წლიდან ბავშვთა ქორეოგრაფიულ ანსამბლში"ასასხეობა" დადგმული აქვს 20–25
დღემდე
ცეკვა.
2008წ.

პორტუგალიაში
ანსამბლ"როკვასთან
"ერთად
დადგმული
აქვს
ფესტივალის დახურვისათვის გათვალისწინებული ქორეოგრაფიული
კომპოზიცია.

2008–2009წწ. მიწვეულ იქნა ანსამბლში "ბოლნელი" სადაც დადგმული აქვს 2
ქორეოგრაფიული ნაწარმოები."თუშ ქალთა ცეკვა","მთიულური საზეიმო"

2011წ.

სამაგისტრო შრომა თანამედროვე ბალეტი "ამორძალები"

weli

publikaciebi (bolo 10 wlis)
saxelovnebo mecnierebaTa Ziebani #3 (72) 2017 qarTuli misnuri
sacekvao ritualebi. gv 63

sertifikatebi
2008წ.
2009წ.
2009წ.
2010წ.

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი.ქორეოგრაფიის
მასტერკლასის მონაწილის სერთიფიკატი..ქართული(სვანური) ცეკვის
მასტერკლასი.
საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი.ქორეოგრაფიის
მასტერკლასის მონაწილის სერთიფიკატი.ქართული(რაჭული) ცეკვის
მასტერკლასი.
საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი.ქორეოგრაფიის
მასტერკლასის მონაწილის სერთიფიკატი.ქართული ხალხური ცეკვის
მასტერკლასი.
საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი.ქორეოგრაფიის
მასტერკლასის მონაწილის სერთიფიკატი.ქართული ხალხური ცეკვის
მასტერკლასი.

weli

konferenciebSi monawileoba

2015წ.

შ.რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სტუდენტურ–ქორეოგრაფიული ფესტივალის "ტერფსიქორე" სამეცნიერო
კონფერენცია "ქურუმი ქალის ფენომენი"

wodeba
premia

მაგისტრი

P
pedagogiuri
miRwevebi:
saganmanaTleblo
programis
xelmZRvaneloba;
sabakalavro,
samagistro,
sadoqtoro
xelmZRvaneloba, recenzentoba; gamoSvebuli jgufebi da a.S.
2006წ.
დღემდე

(BA,MA,PhD)
naSromebis

არაერთი საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი.

2006წლიდან არაერთი საბაკალავრო ნაშრომის რეცენზენტი.
დღემდე.
2006წ–
2013წწ.

ორი დაუსწრებელი სწავლების და ერთი დასწრებული.

samecniero sabWos wevroba: sauniveriteto, fakultetis, sadisertacio,
saredaqcio da a.S.

sxva aqtivoba
უწყვეტი
შემოქმედებითი
მუსაობა
აღნიშნულ
სამსახურებში.პერიოდულად
სახელმწიფო ღონისძიებებში აქტიური ჩართულობა,როგორც ანსამბლ "ასასხეობას" ასევე
ანსამბლ "როკვას" შემოქმედებაში.2001წლიდან დღემდე ნამუშევარი მაქვს სამსახიობო
ჯგუფების არაერთ გამოშვებასთან.ასევე აქტიურად მონაწილეობს საუნივერსიტეტო
ღონისძიებებში.

ojaxuri mdgomareoba
ojaxis wevrebi

saxeli

gvari

dab. weli

profesia

მეუღლე

მელანო

ასანიძე

09.05.1977წ.

ქორეოგრაფი

შვილი

ქეთევან

ალიაშვილი

23.12.2000წ.

მოსწავლე

შვილი

გიგა

ალიაშვილი

12.02.2005წ.

მოსწავლე

TariRi

xelmowera
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