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სამუშაო გამოცდილება

2012 წლიდან დღემდე - შოთარუსთაველისსახელობისთეატრისა და კინოს

სახელმწიფოუნივერსიტეტის პედაგოგი
(მსახიობისოსტატობა).

1986 წლიდანდღემდე -არის
შოთარუსთაველისსახელობისსახელმწიფოდრამატულითე
ატრისმსახიობი.

განათლება

1986 წელს - დაამთავრა შოთარუსთაველისსახელობისთეატრისა და
კინოს სახელმწიფოუნივერსიტეტის სამსახიობო
ფაკულტეტი.

2012-2015 წელი -შოთარუსთაველისსახელობისთეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა

რუსთაველის თეატრის სცენაზე განსახიერებული როლები:

ანა (ფ. გუდრიჩი,ჰაკეტი “ანაფრანკისდღიური”, რეჟისორი – გ. ჟორდანია),

დარიკო, ვერიჩკა (დ. კლდიაშვილი “სამანიშვილისდედინაცვალი”, რეჟისორი – გ.
ჟორდანია),

ისკრა (ბ. ვასილევი „ამაღამმგონიიქნებაქარი”, რეჟისორი – გ. ჟორდანია),

ლენა (გ. ბიუხნერი “ლეონსიდალენა”, რეჟისორი – ნ. კვასხვაძე),

ოფელია (შექსპირი “ჰამლეტი”, რეჟისორი – გ. ჟორდანია),

ცოლი (ბ. ბრეხტი “სეჩუანელიკეთილიადამიანი”, რეჟისორი – რ. სტურუა),

მარტირიო (ფ. გარსიალორკა “ბერნარდაალბასსახლი”, რეჟისორი – გ. კაპანაძე),

შპრეხმაისტერი (გ. ბიუხნერი “ვოიცეკი”, რეჟისორი – ლ. წულაძე),

ეკა (ლ. გერში “ესთავისუფალიპეპლები”, რეჟისორი – დ. მღებრიშვილი),



მაშა (ა. ჩეხოვი “თოლია”, რეჟისორი – გ. ქავთარაძე),

მეგი (“საშობაოსიზმარი”, ჩარლზდიკენსისმოთხრობისმიხედვით, რეჟისორები – რ.
სტურუა, ლ. წულაძე, ო. ეგაძე),

დედოფალიელისაბედი (ფ. შილერი “მარიამსტიუარტი”, რეჟისორი – გ. კაპანაძე),

ლალი (ლ. თაბუკაშვილი “მერერა, რომსველიასველიიასამანი”, რეჟისორები – რ.
სტურუა, დ. ხინიკაძე),

სმერალდინა (კ. გოცი “ქალი-გველი”, რეჟისორები – რ. სტურუა, დ. საყვარელიძე),

ალტი (ა. ენუქიძე “ქალებინისლში”, რეჟისორი – ა. ენუქიძე),

ვოგი (თ. ჭილაძე “ნახვისდღე”, რეჟისორები – რ. სტურუა, გ. თავაძე)

პამპლა (ი. ჭავჭავაძე “კაცია-ადამიანი?!”, რეჟისორები – რ. სტურუა, ა. ენუქიძე),

მარია (შექსპირი “შობისმეთორმეტეღამეანუროგორცგენებოთ”, რეჟისორი – რ.
სტურუა),

ანგელოზი, მალენა (ლ. ბუღაძე “ჯარისკაცი, სიყვარული, დაცვისბიჭი და. . .
პრეზიდენტი”, რეჟისორი - რ. სტურუა),

ნანა (ი. სამსონაძე “ყოფილებისსარეცელი”, რეჟისორი – ნ. ლიპარტიანი),

რომი (რ. შიმელპფენიგი “ქალიწარსულიდან”, რეჟისორი – მ. ნაცვლიშვილი)

რენე, კორდე (“შეშლილისამყარო”, იუკიომისიმასადაპიტერვაისისმიხედვით,
რეჟისორი – ნ. ლიპარტიანი),

ქორნისქვრივი (ლ. ბარტი “ოლივერ!”, ჩ. დიკენსის “ოლივერტვისტის” მიხედვით,
რეჟისორი – დ. საყვარელიძე).

ჯაჯო (ფანტაზიაპოლიკარპეკაკაბაძისპიესებისმიხედვით. რეჟისორი –
რობერტსტურუა)

მარიამი (,,არაბეთის სურნელოვანი ბალახები“, ო. ჭილაძე, რეჟისორი - ნიკოლოზ
ჰაინე-შველიძე),
ლია (ი. სამსონაძე, გ. თავაძე “დაბოლილიმთვარე”, რეჟისორი – გ. თავაძე),
მათხოვარი (,,ჯადოსნური ღამე“, რეჟისორი- რ. სტურუა, ნიკოლოზ ჰაინე-შველიძე)
ნინა (,,მოხუცი ჯამბაზები“, რ. ჰარვუდი, რეჟისორი - გოჩა კაპანაძე)

სხვათეატრებისსცენაზენათამაშები სპექტაკლები:



,,FM 90-იანიადამიანისხმა”, რეჟისორი – ნ. ჯანელიძე (მონოსპექტაკლი);
,,მაკროპულოსისსაიდუმლო”, რეჟისორი – ნ. ლიპარტიანი;
,,მინდაგამოსვლაწამიდან-ანტიგონე”, რეჟისორი – ნ.ჯანელიძე;
,,საჩუქარიდიდებს, როცაისინიპატარებიიყვნენ”, რეჟისორი – ნ. ჯანელიძე
(მიუზიკლი), ,,სიყვარული კვარცხლბეკზე“ , რეჟისორი - ანდრო ენუქიძე

გადაღებულია ფილმებში:

“გარეჯი” (რეჟისორი – ზ. მექვაბიშვილი),

„ერთხელმხოლოდისიცძილში“ (რეჟისორი – მ. ანასაშვილი),

„ტოტომუკამბა“ (რეჟისორი – მ. კოკოჩაშვილი).

სატელევიზიო ვიდეო-რგოლი ,,ვაგონი მიქრის“ (რეჟისორი ბ.ფოცხიშვილი)

სატელევიზიო ვიდეო-რგოლი ,,მგზავრები“ (რეჟისორი ბ. ფოცხიშვილი),

სერიალი ,,ჩემი ცოლის დაქალები“ (რეჟისორი -გიორგი ლიფონავა)

დადგმული სპექტაკლები:

2016 წელი -,,თეატრი“ - რეჟისორის ასისტენტი,
შოთარუსთაველისსახელობისთეატრისა და კინოს
სახელმწიფოუნივერსიტეტი

2015 წელი -,,სამი ხუმრობა“ – რეჟისორის ასისტენტი,
შოთარუსთაველისსახელობისთეატრისა და კინოს
სახელმწიფოუნივერსიტეტი

2014 წელი -,,ანტიგონე“ - რეჟისორი,შოთარუსთაველისსახელობისთეატრისა
და კინოს სახელმწიფოუნივერსიტეტი

2008 წელი -,,სახურავი“ - რეჟისორი, თეატრი ათონელზე,

2007 წელი -,,ბრალდება“ -რეჟისორი, შოთა რუსთაველის სახელობის
სახელმწიფო დრამატული თეატრის ექსპერიმენტული სცენა

2017 წელი -„სახურავი“- რეჟისორი, თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის
სახელწიფო დრამატული თეატრი

სატელევიზიო შოუები:

2013 წელი - სატელევიზიო შოუ ,,ერთი-ერთში“ - ჟიურის წევრი

2008-2009 წელი - TBC ბანკის ლატარეა - წამყვანი



2007 წელი - რეალითი შოუ ,,დასი“ - მენტორი-რეჟისორი,

2007 წელი - ცამეტი სპექტაკლის რეჟისორი რეალითი შოუში ,,დასი“

2010 წელი - თეატრალური პრემია ,,დურუჯი“- ჟიურის წევრი

მიღებული ჯილდოები:

1998 წელი - ვაიმარის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი - მთავარი პრიზი
სპექტაკლისთვის ,,მარიამ სტუარტი“,

2002 წელი -გოტენბერგის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი - მთავარი
პრიზი სპექტაკლისთვის ,,FM 90-იანიადამიანისხმა”,

1996 წელი -თეატრისა და მუსიკის ფესტივალი ,,ბრავო“ - წლის საუკეთესო
მსახიობი ქალი,

2001 წელი -რუსთავის თეატრალური ფესტივალი ,,ოქროს ნიღაბი“, ჯილდო
საუკეთესო მეორეხასისხოვანი როლის შესრულებისთვის


