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ოჯახური მდგომარეობა - დაოჯახებული

telefonis nomeri/e-mail - (+995) 93 363 368  (+995) 2 968508 tinatin.kordzadze@yahoo.com

განათლება - 1996-1999წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და
კინოს ინსტიტუტი, დრამისა და კინოს ფაკულტეტი

ბნ. შალვა გაწერელიას ჯგუფი. წარჩინებით

2009 -2011 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა
და კინოს უნივერსიტეტი, დრამისა და კინოს ფაკულტეტი

მაგისტრატურა, მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნების
სპეციალობა, ბნ. შალვა გაწერელიას ჯგუფი, წარჩინებით

პროფესიული მოღვაწეობა - 1999-2005 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და
კინოს უნივერსიტეტი, დრამისა და კინოს ფაკულტეტი

ბნ. შალვა გაწერელიას შტატგარეშე ასისტენტი

2005-2009 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და
კინოს უნივერსიტეტი, დრამისა და კინოს ფაკულტეტი

ბნ. შალვა გაწერელიას ასისტენტ-პროფესორი

2005-2007 წწ. მ. თუმანიშვილის სახელობის კინო მსახიობთა
თეატრი, მსახიობი

2003 წლიდან თავისუფალი თეატრი, მსახიობი



2005 წლიდან თავისუფალი თეატრი, რეჟისორის ასისტენტი

2010 წლიდან შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს
უნივერსიტეტი, მუსიკისა და დრამის ფაკულტეტი ,

ასისტენტ- პროფესორი

2014-2015 წწ. სახელოვნებო ინდუსტრია „არტპალასი“,
კრეატიულ ჯგუფი, რეჟისორ-სცენარისტი

უცხო ენა - რუსული , ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამები,

ოპერაციული სისტემები - Microsoft Office Word Microsoft Office Excel , Microsoft Office

PowerPoint, Internet

დამატებითი ინფორმაცია - 2007 წელი ჯილდო „თავისუფალი ხომალდი’’
სპექტაკლი „ძმები“ ქალის როლის საუკეთესო

შესრულებისთვის

2008 წელი ჯილდო „თავისუფალი ხომალდი’’ სპექტაკლი
„ღმერთო დაგვიფარე ჩვენ და ადამიანები“

ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის

შესრულებული როლები

ა . ჩეხოვი „ ალუბლის ბაღი“ - შარლოტა, რეჟ. შ. გაწერელია 1997 წ.

მ.გორკი „ ფსკერზე“ -კვაშნია, რეჟ. შ. გაწერელია 1998წ.

ბ. ბრეხტი „ბიურგერული ქორწილი“ - ცოლი, რეჟ. ლ.წულაძე 1999წ.



შ. დადიანი „გუშინდელნი“ - ფოფოდია, რეჟ. შ. გაწერელია 2000 წ.

დ. კლდიაშვილი „მსხვერპლი“- ესმა, რეჟ. ა. ენუქიძე 2001 წ.

ტ. ვილიამსი „ გათელილი ტიტები“ - დოროთი, რეჟ. დ. სარალიძე 2002წ.

გ. ბიუხნერი „ვოიცეკი“ - წამყვანი, ქეთე, რეჟ. ა. ენუქიძე 2003 წ.

ჟ. ბ. მოლიერი „ დონ ჟუანი“ შარლოტა, რეჟ. ალ. ჯაყელი 2003წ.

„მარკიზ დე სადის ცხოვრება და სიკვდილი“ - დირექტორის ცოლი, რეჟ. მ. კიკაჩეიშვილი
2002წ.

დე ფილიპო „აჩრდილები“- კარმელა, რეჟ. გ. შალუტაშვილი 2004 წ.

გ. ქოქრაშვილი „ მეხუთე“ „ვარიაციები პატრიოტულ თემაზე“ - მეხუთე, რეჟ. გ.
შალუტაშვილი 2005 წ.

ა. ჩეხოვი „ ალუბლის ბაღი“- ვარია, რეჟ. გ. მარგველაშვილი 2005 წ.

„ძმები“- თაკო, რეჟ. ა. ვარსიმაშვილი 2006 წ.

კუნი „იდიოტოკრატია ანუ ძალიან ძალიან სასაცილო კომედია“- კლეოპატრა, რეჟ. ა.
ვარსიმაშვილი 2007 წ.

„ღმერთო დაგვიფარე ჩვენ და ადამიანები“ - მარო, რეჟ. ა. ვარსიმაშვილი 2007 წ.

ა. ლინდგრენი “პეპი გრძელი წინდა”- მასწავლებელი, რეჟ. ა. ვარსიმაშვილი 2008წ.

ბ. ბრეხტი „კავკასიური ცარცის წრე“ - ნათელა აბაშვილი, დედამთილი, რეჟ.
ა.ვარსიმაშვილი 2008 წ.

ნილ საიმონი „მგზნებარე შეყვარებული“ - მაგდა, რეჟ. თ. ქათამაშვილი 2011 წ.

ა. ვარსიმაშვილი „ვალსი ძილის წინ“ - თიკო კორძაძე, რეჟ. ა. ვარსიმაშვილი 2013 წ.

უ.შექსპირის „რიჩარდ III “ - დედა დედოფალი,რეჟ. ა. ვარსიმაშვილი 2014 წ.

ალბერტ რამსდელ ჰენრი „რა დროს შექსპირია?!“, რეჟ. ი.ხუციშვილი 2015 წ.

მაკკოი ხორასის ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვით „ხომ, ხოცავენ
ქანცგაწყვეტილ ცხენებს?!“- ფატი, პიესის ავტორი და რეჟ. ა. ვარსიმაშვილი 2015წ.

ფილმები, სერიალები



„ ყავა და ლუდი“ რეჟ. ზ. ბუაძე, ლ. კიტია 2003წ.

„ იდიოტოკრატია“ რეჟ. ა. ვარსიმაშვილი 2007 წ.

„ყველაფერი კარგად იქნება“ რეჟ. ა.ვარსიმაშვილი 2008წ.

ტელე კომპანია „იმედი“ „შუა ქალაქში“  2009 წ.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხატვრულ-დოკუმენტური ფილმების სერია “გააგრძელე
საქართველოს ისტორია” რეჟისორი – შალვა

შენგელი 2012 წ.

ტელეკომპანია „რუსთავი 2“ „ალუბლების ქუჩა“ 2012 წ.

ტელეკომპანია „რუსთავი 2“ „კოქტეილი“ 2013-2014წწ.

ტელეკომპანია „რუსთავი 2“ „ნათია, ნათია“ 2014 წ.

ტელეკომპანია „რუსთავი 2“  „Mr. ძიძა“ 2014წ.

ტელეკომპანია „რუსთავი 2“ „ხუთი ნახვით შეყვარება“ 2014წ.

ტელეკომპანია „კომედი არხი“ „ქალთა სახეები“ 2014-2016წწ.

დადგმული სპექტაკლები

ნ. წულუკიძის (იგავ-არაკების) მიხედვით „ჩვენებურები“  2008 წ.

ლ. ბუღაძე „ სულიერი არსებები, სულიერი პროცესები + უსულო საგნები“ 2008 წ.

ლ. ბუღაძე „ სულიერი არსებები, სულიერი პროცესები + უსულო საგნები“  2009წ.

გ. ერისთავი „ უჩინმაჩინის ქუდი“ 2009 წ.

ა. ცაგარელი „ ხანუმა“ 2012 წ.

დ.კლდიაშვილი „დარისპანის გასაჭირი“ 2013წ.

ჟ.სტაინი „მევიოლინე სახურავზე“ 2016წ.

დადგმული გალა-კონცერტები



კომპანია „არტპალასის“ ოფიციალური გახსნის ცერემონია „კრის ბოტი თბილისში“ 2014წ.
თბილისის ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზი

პაატა ბურჭულაძისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საოპერო კონცერტი „მღერიან ქართველი
პრიმადონები“ სპეციალური სტუმარი ალენ დელონი. თბილისის სპორტის სასახლე 2015 წ.

„საშობაო საღამო“, ქართველი საოპერო და საესტრადო ვარსკვლავების მონაწილეობით
სასტუმრო-

კომპლექსი "ამბასადორი“ 2015 წ.


