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სამუშაო გამოცდილება

2017 წ. 27 ნოემბრიდან - საქართველოს თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარის
მოადგილე, პრეზიდიუმისა და გამგეობის წევრი

2013წ. დღემდე–
თბილისისნოდარდუმბაძისსახელობისმოზარდმაყურებელთათეატრი –
სამხატვროხელმძღვანელი;

1989 წ. დღემდე –რუსთაველის თეატრისადაკინოსუნივერსიტეტი –
ასისტენტიდანასოც.პროფესორამდე;

2012 - 2013წ.–თბილისისნოდარდუმბაძისსახელობისცენტრალური საბავშვოთეატრი
– მმართველი და სამხატვროხელმძღვანელი;
2010 – 2012 წ. კოტემარჯანიშვილისსახელობისთეატრი–დამდგმელირეჟისორი;
1999 - 2013 წ.სამაუწყებლოკომპანია„რუსთავი2“–
გახმოვანებისსტუდიისმთავარიპროდიუსერი;
2000–2003 წ. მერაბკოსტავასსახელობისთეატრი–დამდგმელირეჟისორი;
2000–2003 წ. ვერიკოანჯაფარიძისსახელობისთეატრი– დამდგმელირეჟისორი;
1997–2000 წ. ზუგდიდისშალვა დადიანის სახელობის თეატრი–
სამხატვროხელმძღვანელი;

1996–1997 წ. ზუგდიდისშალვა დადიანის სახელობის თეატრი– მთავარი
რეჟისორი; 1989–1996 წ. მარჯანიშვილისთეატრი–მსახიობი;

განათლება

1989 წ. დაამთავრა
შოთარუსთაველისსახელობისთეატრისადაკინოსუნივერსიტეტისსამსახიობოფაკულ
ტეტი;(პედაგოგილილიიოსელიანი)



2005 წ. დაამთავრა
შოთარუსთაველისსახელობისთეატრისადაკინოსუნივერსიტეტისსარეჟისოროფაკულ
ტეტი;(პედაგოგიგიგალორთქიფანიძე.)2014 წ.
დაამთავრაშოთარუსთაველისსახელობისთეატრისადაკინოსუნივერსიტეტის
დოქტორანტურა (ხელმძღვანელი ვასილ კიკნაძე)

2015 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე „მსახიობის აღზრდის პედაგოგიური
საფუძვლების ინტერპრეტირების საკითხისათვის“ და გახდა თეატრალური
ხელოვნების დოქტორი (PhD Degree in Theatre arts)

პედაგოგიური გამოცდილება

1989- 1993 პროფესორ ლილი იოსელიანის ასისტენტი
1993-1995 პროფესორ ანზორ ქუთათელაძის ასისტენტი
1995-1997 მსახიობის ოსტატობის კათედრის მასწავლებელი
1997-2002 მსახიობის ოსტატობის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
2002–2005 მსახიობის ოსტატობის კათედრის დოცენტი
2005-2011 სამსახიობო ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
2011-2014 დოქტორანტი
2011-2016 მოწვეული პედაგოგი სალექციო კურსებზე
2017 სამსახიობო ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

სალექციო კურსები

 1989 წლიდან მსახიობის ოსტატობა
 2005 წლიდან დრამის რეჟისურა
 2007 წლიდან გახმოვანების ხელოვნება
 2011 წლიდან ექსპლიკაციის საფუძვლები

დადგმები

ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდმაყურებელთათეატრი;
„მგზავრის წერილები“, „ბილოქსი ბლუზი“, „მგზნებარე შეყვარებული“, „აურზაური
არაფრის გამო“, „არ დამივიწყო“, „ღამე და თუთიყუში“, „ბაში-აჩუკი“, „პრინცესა,
ბაყაყი, ჰენზელი და გრეტელი“ (რუსულ და ქართულ
ენებზე),„ახალიწლისღამისკოსმიურისტუმარი" (რუსულ და ქართულ
ენებზე),"ხუთკუნჭულა" ,"მევხედავმზეს","ფიფქიადაშვიდიჯუჯა",



"ნაცარქექია", "ირინეს ბედნიერება", „სეილემის პროცესი“, „რწყილი და ჭიანჭველა“
(გია მარღანიასთან ერთად)

კოტემარჯანიშვილისსახელობისთეატრი
„ქამუშაძის გაჭირვება“, „მე დავბრუნდები“,„პეიზაჟს აკლია სითბო“,
„ეუხენა ბალბოა“, „კოტე მარჯანიშვილი“ (ლევანწულაძესთანერთად),
"მგზავრის წერილები" (თემურჩხეიძესთანერთად)

ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის თეატრი;
„ჯვარცმული ბედნიერება“, „ამიკო“, „ეზოში ავი ძაღლია“, „იყო ერთი სოფელი“, „რას
იტყვის ხალხი“, „სიმარტოვე“

ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის ერთიმსახიობისთეატრი
„აისბერგი თიკუნით – სტალინი“, „ღამე და თუთიყუში“

თეატრალურისარდაფი
„ახალგაზრდები“, „პრემიერა“

მერაბკოსტავასსახელობისთეატრი
„სტუმარი“, „მძიმე განსაცდელი“

რუსთავისგ.ლორთქიფანიძის სახელობის თეატრი
„ეზოში ავი ძაღლია“, „ირინეს ბედნიერება“

სოხუმის კ.გამსახურდიას სახელობის თეატრი
„პრემიერა“

თბილისის ა.ახმეტელის სახელობის თეატრი
„ღია შუშაბანდი“, „პანთეონი“, „შავი კეტები“

დ.ალექსიძის სახელობის სასწავლოთეატრი
„ღია შუშაბანდი“,“როლი დამწყები მსახიობი გოგონასათვის“, „გუშინდელნი“,
„მილიონერი ნეაპოლი“, „სიყვარულის მზე“, „კაფე ძველ გამზირზე“, „პრემიერა“

პრემიები



1996
წლის დაჯილდოვება "ოქროს ნიღაბზე" საუკეთესო სპეტაკლისათვის "ჯვარცმული
ბედნიერება"

2000 – წლის საუკეთესო ახალგაზრდა რეჟისორის პრემია - სპექტაკლისთვის „ამიკო“

dodo xurcilavasTanerTaddawerapiesa-zRapari “xuTkunWula”,

romelicdadgamozardmayurebelTaTeatrisscenaze.

dadgmuliaqvsmravalisaiubileosaRamo Tu koncerti. maTSoris„ეკრანის
მელოდიები“, „თამარ თეთრაძე - გახსენება“, „ბონდო გოგინავა - გახსენება“,
“giorgiSavguliZe 100”, “sofikoWiaureli - გახსენება”, “inolagurgulia”, „ირაკლი
უჩანეიშვილი - გახსენება“, „ელენე ყიფშიძე - ბენეფისი“, “Tengiz arCvaZe –

varskvlavisgaxsna”, “flora Sedania da mixeilCubiniZe 100”, “gizosixaruliZe

80”, “zviadgamsaxurdia 75”, „კიტა ბუაჩიძე -100“ “medeakuWuxiZe 80”, „ახმეტელის
თეატრის საიუბილეო საღამო“, „ლეო ანთაძე - ვარსკვლავის გახსნა“, „კახი კავსაძე- 50 წელი
სცენაზე“, „მარლენ ეგუტია - ვარსკვლავის გახსნა“, „თამარ სხირტლაძე -85“,
“liliioseliani 80”, „ოთარ მეღვინეთუხუცესი -80“, „რევაზ მიშველაძე 75“,
“liliioseliani 95”, „ბერტა ხაფავა - ვარსკვლავის გახსნა“, „ლადო მექვაბიშვილი -
ვარსკვლავის გახსნა“, „ლეილა ძიგრაშვილი 90“, „ლეილა ძიგრაშვილი - ვარსკვლავის გახსნა“,
„ნუგზარ ყურაშვილი - 45 წელი სცენაზე“, „პავლე ნოზაძე 70“ da sxv.

2008 wlidanTanamSromlobsgamomcemlobasTan “qarTulibiografiulicentri”,

arisgamocema “vin vinarissaqarTveloSi”

xelovnebisganyofilebismTavarikoordinatori.

წიგნების ავტორი:

2002 – "ლილიიოსელიანი"
2008 – "გივიბერიკაშვილი"
2011 – "ქეთევანხარშილაძე - ასსერი 60"
2011 – "კახიკავსაძე" (ხათუნაკიკვაძესთანერთად)
2011 – სოხუმისდრამატულითეატრის 125-ესეზონი
2011 – ახმეტელისთეატრი 30 წლისაა2017 – „თენგიზ არჩვაძე“

1993 wlidandRemdesaqarTvelosJurnal-gazeTebSigamoqveynebuliaqvs 100-mde

publikacia.



2010-2012

wlebSiiyosaqarTvelosTeatralurisazogadoebisyovelwliurpremiaTamimniWebeli

Jiuriswevri.

hyavsmeuRle da samivaJiSvili

2018weli22იანვარი


