Curriculum Vitae
პირადი ინფორმაცია
სახელი

ვახტანგი

გვარი

ნიკოლავა

დაბადების თარიღი

28.02.1982

მისამართი

ქ.თბილისი, ნუცუბიძის პლატო, მე-4 მკრ., ძოწენიძის, 4

საკონტაქტო ტელეფონი

599 33 26 77

ელ.ფოსტა

599 32 26 77
nikolavaofficial@gmail.com

გამოცდილება
თარიღი

2007 - დღემდე

დაკავებული

რეჟისორი

თანამდებობა

თბილისის ალ.გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო რუსული

დამსაქმებელი

დრამატული თეატრი

თარიღი

2008 - დღემდე

დაკავებული

მოწვეული პედაგოგი (დრამის ფაკულტეტი, თეატრის

თანამდებობა

რეჟისურა/მსახიობის ოსტატობა)
საქართველოს შ.რუსთაველის თეატრისა და კინოს

დამსაქმებელი

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თარიღი

2000 – 2007

დაკავებული

მსახიობი

თანამდებობა

თბილისის ალ.გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო რუსული

დამსაქმებელი

დრამატული თეატრი

თარიღი

2008 – 2011

დაკავებული

რეჟისორი/სამსახიობო სტუდიის ხელმძღვანელი

თანამდებობა

ებრაული სახლი

დამსაქმებელი

განათლება
თარიღი

2004-2007

მინიჭებული ხარისხი

ბაკალავრი თეატრის რეჟისურაში (ავთანდილ

სასწავლო

ვარსიმაშვილის კურსი)

დაწესებულება

საქართველოს შ.რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თარიღი

2000 – 2004

მინიჭებული ხარისხი

ბაკალავრი მსახიობის ოსტატობაში (ავთანდილ
ვარსიმაშვილის კურსი)

სასწავლო

საქართველოს შ.რუსთაველის თეატრისა და კინოს

დაწესებულება

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თარიღი

2016-2018

მინიჭებული ხარისხი

მაგისტრი თეატრის რეჟისურა (ხელმძღვანელი თემურ

სასწავლო

ჩხეიძე-გოგი მარგველაშვილი)

დაწესებულება

საქართველოს შ.რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტრენინგები და სერტიფიკატები
2015

ქ. მოსკოვი
რუსეთის თეატრალურ მოღვაწეთა კავშირის მიერ ორგანიზებული
სარეჟისორო მასტერ-კლასი (ხელმძღვანელი - ადოლფ შაპირო)

2015

ქ. მოსკოვი
თეატრალური ფესტივალი „ოქროს ნიღაბი“.
საუკეთესო სპექტაკლების ჩვენება და მასტერ-კლასები

2016

ისრაელი, ქ. თელავივი
რუსეთის თეატრალურ მოღვაწეთა კავშირის მიერ ორგანიზებული
სარეჟისორო მასტერ-კლასი (ხელმძღვანელი - ადოლფ შაპირო)

პირადი უნარები
მშობლიური ენა

ქართული/რუსული

ენების ცოდნა

ინგლისური (სასუბრო)

კომპიუტერული საოფოსე პროგრამები, Adobe Photoshop, Adobe Premier
პროგრამების
ცონდა

თბილისის ალ.გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო რუსულ დრამატულ თეატრში
დადგმული სარეპერტუარო სპექტაკლები:
1. „საშობაო ზღაპარი“ - 2007(სპექტაკლი მონაწილეობდა გასტროლებში ქ.
ბათუმში, ბათუმის ი.ჭავჭავაძის სახ. სახელმწიფო დრამატული თეატრის
სცენაზე, 2011)
2. ა.კრისტი - „ინგლისური დეტექტივი“ - 2008
3. ბ.ბრეხტი - „არტურო უის კარიერა“ - 2009
გასტროლებში

ქ.

ბათუმში,

ბათუმის

(სპექტაკლი მონაწილეობდა

ი.ჭავჭავაძის

სახ.

სახელმწიფო

დრამატული თეატრის სცენაზე, 2011)
4. ს.აქსაკოვი - „ალისფერი ყვავილი“ - 2011
5. ა.გრინი - „ალისფერი იალქნები“ 2011 (სპექტაკლი მონაწილეობდა
გასტროლებში ქ. ბათუმში, ბათუმის ი.ჭავჭავაძის სახ. სახელმწიფო
დრამატული თეატრის სცენაზე, 2014)
6. ა.ოსტროვსკი - „ჭექა-ქუხილი“ - 2012 (სპექტაკლი მონაწილეობდა
გასტროლებში
ფესტივალზე

ქ.

ჩერკასში,

„კაციობრიობის

უკრაინა
სცენა“;

საერთაშორისო

იყო

თბილისის

თეატრალურ
საერთაშორისო

თეატრალური ფესტივალის Georgian Showcase მონაწილე)
7. უ.შექსპირი - „ზამთრის ზღაპარი“ - 2013
8. რ.კიპლინგი - „მაუგლი“ - 2015 (სპექტაკლი მონაწილეობდა გასტროლებში ქ.
ბათუმში, ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის სცენაზე, 2016)
9. ე.ლაბიში და მარკ-მიშელი - „ვოდევილი, ვოდევილი!“ - 2015
10. პ.ერშოვი - „კუზიანი კვიცი“ – 2016
11. ლ.ფ. ბაუმი - „მოგზაურობა საოცრებათა ქვეყანაში“ – 2017
12. შ. პერო - „წითელქუდა“ - 2018
თავისუფალ თეატრში დადგმული სპექტაკლები:
1. დ.ტურაშვილი - „შავი კეტები“ - 2010
2. ძმები გრიმები - „ბრემენელი მუსიკოსები“ – 2011
ებრაულ სახლში დადგმული სპექტაკლები:
1. ხანუქა
2. ხანუკას სასწაული
3. ილია კოგანის წერილები
4. ჰოლოკოსტი
ქვეყნის საზღვრებს გარეთ დადგმული სპექტაკლები
1. „თევზი და შოკოლადი“- პ. ბოროდინა, რუსეთი, ქ. რიაზანი -2016
2. „მე,ბებია, ილიკო და ილარიონი“ - ნ. დუმბაძე, რუსეთი, ქ. პერმი-2017

საქართველოს შ.რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ტ.უილიამსი „განწირულნი დასანგრევად“ – 2007
საქართველოს ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზი
„თბილისი ლაივ“ - შოუ დაჯილდოვება 2010
გაეროს საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში
სპექტაკლი „ ლტოლვილები“ - 2010

თბილისის ალ.გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო რუსულ დრამატულ თეატრში
შესრულებული როლები:
1. ტრუფალდინო

– «ვნებანი გოლდონიზე» ( ა.ვარსიმაშვილის სცენური

კომპოზიცია კ.გოლდონის „სასტუმროს დიასახლისის“ მიხედვით)
2. გვიდონი – ი.გარუჩავა, პ.ხოტიანოვსკი - «ლუკომორიეს საოცრება»
(რეჟ.ი.გარუჩავა, პ.ხოტიანოვსკი)
3. პრინცი – გ.-ჰ. ანდერსენი - «პრინცესა და ღორების მწყემსი (ა.ენუქიძის
პიესა და დადგმა)
4. კოტე - ა.ცაგარელი, გ.ყანჩელი - „ხანუმა“ (რეჟ. ა.ვარსიმაშვილი)
5. პასტერნალი - „სიზმრები საქართველოზე“ (რეჟ. ა.ვარსიმაშვილი)
6. ლატუნსკი

-

მ.ბულგაკოვი

–

„ოსტატი

და

მარგარიტა“

ა.ვარსიმაშვილი)
7. ივანი - „ემელიას ბედნიერება“ (რეჟ. გ.თოდაძე)
8. სლავა - ა.ვოლოდინი „ხუთი საღამო“ (რეჟ.გ.შალუტაშვილი)

(რეჟ.

