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საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

2016

თავისუფალი თეატრი 2015

მოძრაობის თეატრი 2016

მოზარდ-მაყურებელთა თეატრი 2016 — 2016

La Baule,საფრანგეთი 2014 — 2014

ლ.მესხიშვილის თეატრი 2011 — 2011

გ. ერისთავის სახელობის გორი
სახელმწიფო დრამატურლი თეატრი

2012 — 2012

ჭიათურის ა.წერეთლის სახელობის
სახელმწიფო დრამატული თეატრი

2017

თამთა თავდიშვილი

სამუშაო გამოცდილება

ასისტენტი
სასცენო მოძრაობა

მიწვეული მსახიობი
სპექტაკლი - "ბინძურები,საზიზღრები,ბოროტები"
                       "ირინეს ბედნიერება"

მსახიობი
სპექტაკლი - "ქარიშხალი"
                      "ინტრო"
                      "ამბავი ერთი მკვლელისა"
                      "იგი"

მიწვეული მსახიობი
სპექტაკლი - "აკაკი"

მიწვეული მსახიობი
სპექტაკლი -"ოპუსი"

მიწვეული მსახიობი
სპექტაკლი - "ცერკოვნი ბუნტ"

მიწვეული მსახიობი
სპექტაკლი -" სეტემბრის თოვლი"
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საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

2013 — 2018

ISTROPOLITANA PROJECT,სლოვაკეთი 2016 — 2016

თბილისის ეტიუდების ფესტივალი 2014 — 2014

მერაბ კოკოჩაშვილის სახელოსნო 2016 — 2016

დავით ჯანელიძის სახელოსნო 2014 — 2014

დავით ჯანელიძის სახელოსნო 2017 — 2018

დრამის ფაკულტეტი 2011 — 2015

დრამის ფაკულტეტი 2016 — 2018

მიწვეული მსახიობი
სპექტაკლი - "მუყაოს სახლები"

სტუდენტი
სპექტაკლი - "ანა ფრანკის დღიური"
                       "განთიადის ფერია"
                       "მშვენიერი დღეები"

ჟიურის წევრი
საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის სტუდენტური ჟიურის წევრი

ჟიურის წევრი

მსახიობი
მხატვრული მოკლემეტრაჟიანი ფილმი "ჩაკეტილი წრე"  (რეჟ. მარიამი გულუაშვილი)

მსახიობი
მხატვრული მოკლემეტრაჟიაი ფილმი "შუქნიშანი" (რეჟ.მარია სიჩანინი)

მსახიობი
მხატვრული მოკლემეტრაჟიანი ფილმი "მილა" (რეჟ.სალომე ვეფრხვაძე)

კვალიფიკაციები
პრიზები : თბილისის ეტიუდების ფესტივალი 2012
                   "საუკეთესო მსახიობი გოგო"

                  თბილისის ეტიუდების ფესტივალი 2013
                  "საუკეთესო მსახიობი გოგო"

განათლება

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინო სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დრამისა და კინოს მსახიობი (პროფ. გიორგი შალუტაშვილის ჯგუფი)

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინო სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დრამის რეჟისორი (პროფ. გ.მარგველაშვილის ჯგუფი)
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მისამართი
მისამართი მოთხოვნის შემდეგ გახდება ხელმისაწვდომი
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