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დრამის რეჟისორი
საოპერო დადგმების რეჟისორი
ღონისძიებების დამდგმელი რეჟისორი
პედაგოგი

პროფესიული გამოცდილება
1984-2000 წლამდე - რეჟისორის ასისტენტი
2000-2005 წლამდე პედაგოგი
2005 დღემდე- ასოცირებული პროფესორი
შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი
-----------------------------------------1983-2008 წლამდე-პედაგოგი
2008-2013 წლამდე -ასოცირებული პროფესორი
2013 დან -დღემდე პედაგოგ-რეჟისორი
ვანო სარაჯიშვილის სახ. კონსერვატორია
2005-2010 წლამდე-ზაქარია ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრიდამდგმელი რეჟისორი.
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ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული
თეატრი
20011-2014 წლამდე -დამდგმელი რეჟისორი
2014-დან- დღემდე- მთავარი რეჟისორი.

თეატრალურ უნივერსიტეტში სხვადასხვა დროს მუშაობდა ასისტენტად და
რეჟისორ-პედაგოგად ლ. იოსელიანთან, რ. მირცხულავასთან, თ. აბაშიძესთან, ტ.
ბუხბინდერთან, მ. კუჭუხიძესთან, ა. ქუთათელაძესთან, გ. ლორთქიფანიძესთან.

განათლება
1977- 1982
შოთა

რუსთაველის

სახელობის

თეატრალური

ინსტიტუტი,

დრამის

რეჟისურა,

ხელმძღვანელი დიმიტრი ალექსიძე.
დრამის რეჟისორი
მაგისტრი

1974-1978
მელიტონ ბალანჩივაძის მე-3 სამუსიკო სასწავლებელი ფლეიტის განხრით

სტაჟირება და ტრენინგები

1984წ.- იანვარი,თებერვალი,მარტი
სტაჟირება პეტერბურგის (ლენინგრადის) თეატრის, მუსიკისა და კინოს ინსტიტუტში
პროფ. გ. ტოვსტონოგოვის და ა. კაცმანის ხელმძღვანელობით.

პედაგოგიური მოღვაწეობა
1991-1995 წწ. მუსიკალური სამსახიობო ჯგუფის გამოშვება
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2006-2009 წწ. მუსიკალური სამსახიობო ჯგუფის გამოშვება
2009-2013 წწ. მუსიკალური სამსახიობო ჯგუფის გამოშვება
2013-2017წწ.მუსიკალური სამსახიობო ჯგუფის გამოშვება

სპექტაკლები, კონცერტები, ღონისძიებები
I თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი
2005 წ. გაეტანო დონიცეტი „დონ პასკუალე“.

II ქუთაისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი
2008 წ. ჯუზეპე ვერდი „ტრავიატა“
2011 წ. რუჯერო ლეონკავალო „ჯამბაზები“
2011 წ. ოთარ თაქთაქიშვილი „მინდია“
2015 წ. ზაქარია ფალიაშვილი „აბესალომ და ეთერი“
2016 წ. ოთარ თაქთაქიშვილი „პირველი სიყვარული“

2016 წ. ჯუზეპე ვერდი „ტრავიატა“
2017 წ. სერგეი რახმანინოვი „ალეკო“
2017 წ. ჯუზეპე ვერდი „რიგოლეტო“.
III კონსერვატორიის საოპერო სტუდია
1982 წ. გაეტანო დონიცეტი „სიყვარულის ნექტარი“
1991 წ. ჯუზეპე ვერდი „რიგოლეტო“
2004 წ. გაეტანო დონიცეტი „დონ პასკუალე“
2004 წ. ჯ.ბ.პერგოლეზი „მოახლე ქალბატონი“
2004 წ. ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი „ბასტიენი და ბასტიენა“
2009 წ. ჯუზეპე ვერდი „ტრავიატა“
2011 წ. ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი „ფიგაროს ქორწინება“
2014 წ. ჯაკომო პუჩინი „ბოჰემა“
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2015 წ. ჯოაკინო როსინი „სევილიელი დალაქი“

IV თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სცენა (დადგმები)
1980 წ. ვაჟა-ფშაველა „მოკვეთილი“ (წინასადიპლომო სპექტაკლი)
1981 წ. ვუდი ალენი „სიკვდილი კარზე აკაკუნებს“ (სადიპლომო სპექტაკლი)
1995 წ. პ.იერ ბომარშე - ვ. ა. მოცარტი „ფიგაროს ქორწინება“ (IV კურსი, სადიპლომო
სპექტაკლი)
2008 წ. პიერ ბომარშე „შეშლილი დღე“ (დრამის ფაკ. მუს. თეატრის მსახ. სპეც. III კ. საკურსო
სპექტაკლი)
2009 წ. დ. ალექსიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო
2012 წ. ავქსენტი ცაგარელი - ვ. დოლიძე „ქეთო და კოტე, ხანუმა ან როგორც გენებოთ“
(დრამის ფაკ. მუს. თეატრის სპეც. III კ. საკურსო სპექტაკლი)
2016 წ. ჯერი ბოკი „მევიოლინე სახურავზე“ (დრამის ფაკ. მუს. თეატრის სპეც. III კ. საკურსო
სპექტაკლი)

V სტუდენტებთან დადგმული სპექტაკლები
1983 წ. ოთარ თაქთაქიშვილი „ორი განაჩენი“ (მუს. კომ. V კ. წინასადიპლომო სპექტაკლი.
რეჟისორის ასისტენტი)
1986 წ. არბუზოვი „მკაცრი თამაშები“ (სამსახ. ფაკ. IV კ. სადიპლომო სპექტაკლი. რეჟისორის
ასისტენტი)
1986 წ. ვიქტორ დოლიძე „ქეთო და კოტე“ (მუს. ფაკ. V კ. სადიპლომო სპექტაკლი. რეჟისორის
ასისტენტი)
1986 წ. „ჰოფმანის ზღაპრები“ (მუს. ფაკ. V კ. სადიპლომო სპექტაკლი. რეჟისორის ასისტენტი)
1987 წ. ევრიპიდე „ელექტრა“ (სამსახიობო ფაკ. IV კ. წინასადიპლომო სპექტაკლი. რეჟისორი)
1987 წ. მიხეილ სებასტიანი „უსახელო ვარსკვლავი“ (სამსახიობო ფაკ. IV კ. წინასადიპლომო
სპექტაკლი. რეჟისორი)
1988 წ. მერაბ ელიოზიშვილი „ბერიკონი“ (სამსახიობო ფაკ. IV კ. წინასადიპლომო სპექტაკლი.
რეჟისორი)
2003 წ. ჯონ პრისტლი „ვარდი და გვირგვინი“ (სამსახიობო ფაკ. III კ. წინასადიპლომო
სპექტაკლი. რეჟისორი)
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2004 წ. შილდსი „ლარის წვეულება“

(სამსახიობო ფაკ. IV კ. სადიპლომო სპექტაკლი.

რეჟისორი)
2009 წ. მეიო და ენევენი „ოჯახური აურზაური ანუ სხვისი შვილების მამა“ (დრამის ფაკ. მუს.
თეატრის მსახ. სპეც. IV კ. სადიპლომო სპექტაკლი. რეჟისორი)

VI ღონისძიებები
 თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია
2006 წ. გ. გაჩეჩილაძის საიუბილეო საღამო
2007 წ. რუსული რომანსი საქართველოში
2008 წ. ა. ხომერიკის 60 წლის იუბილე
2009 წ. გ. ფერაძისადმი მიძღვნილი საქველმოქმედო საღამო
2017 წ. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საოპერო სტუდიის საიუბილეო გალაკონცერტი

თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი



2006 წ. რ. ლაღიძის ხსოვნის საღამო
2006 წ. პ. ამირანაშვილის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო-კონცერტი
2007 წ. ევროკავშირის იუბილესადმი მიძღვნილი საღამო
2007 წ. ზ. სოტკილავას საიუბილეო კონცერტი
2007 წ. საახალწლო გალა-კონცერტი
2008 წ. აშშ ძირითადი ებრაული ორგანიზაციების პრეზიდენტების გაერთიანება და
ებრაელთა ევრაზიული კონგრესის წევრებისადმი მიძღვნილი კონცერტი
2008 წ. თ. გუგუშვილის შემოქმედებითი საღამო
2009 წ. ბ. კვერნაძის შემოქმედებითი საღამო


ქუთაისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი

2009 წ. ქუთაისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის 40 წლის იუბილე
2014 წ. თეატრის 45 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები:
თეიმურაზ კობახიძის საიუბილეო საღამო,
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საქართველოს სახალხო არტისტების გ. ლომთაძის და ა. ჭურღულიას ვარსკვლავების გახსნა.
სხვადასხვა დროს მუშაობდა დირიჟორებთან: რევაზ ტაკიძე, ზაზა აზმაიფარაშვილი, გიორგი
ჭიჭინაძე, ავთანდილ მამაცაშვილი, დავით კინწურაშვილი, თამაზ ჯაფარიძე, შავლეგ
შილაკაძე, რევაზ ჯავახიშვილი, ლეო სიბერსკი (გერმანია), ჯ. გალანტი (აშშ).
მისი აღზრდილი მუსიკოს-შემსრულებლები და მსახიობები:


ლადო ათანელი, ნაირა გლუნჩაძე, შავლეგ მაჭარაშვილი, მიხეილ კოლელიშვილი,
სულხან გველესიანი, ნინო მაჩაიძე, გია ონიანი, ნიკა ლაგვილავა, ზაალ ხელაია, გოჩა
დათუსანი, მამუკა ლომიძე, ქეთი ქემოკლიძე, მამუკა ტეფნაძე, სოფიო გორდელაძე,
მიხეილ შეშაბერიძე, ზაზა ზაალიშვილი, მაია ჩიხრაძე, ნიკა გულიაშვილი, გიორგი
დარბაიძე, ანზორ ხიდაშელი, არმაზ დარაშვილი, მარიკა მაჩიტიძე, თათია ჯიბლაძე,
დიმიტრი ფხალაძე, მიხეილ ქირია, ნატალია ქუთათელაძე, მარიამ როინიშვილი, ოთო
ჯორჯიკია და სხვ.



ნატა ბერეჟიანი, როლანდ ოქროპირიძე, ეკა დოლიძე, გიორგი იარაჯული, ნინო
მუმლაძე, ანა ჯავახიშვილი, გიორგი კაჭახიძე, სოფო მეძმარიაშვილი, გიორგი
ჯიქურიძე, თორნიკე ქინქლაძე, თაკო ბერიაშვილი, ბექა მიქაძე, გელა გოგიშვილი და
სხვ.

სხვა უნარები:
ენები: ქართული (მშობლიური), რუსული (ძალიან კარგი), ინგლისური (საკომუნიკაციო)
კომპიუტერული პროგრამები: Microsoft Office.
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