
მანანა ბერიკაშვილი

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

საგანი: მედიკომუნიკაცია

განათლება:

1999-2002 - სპეციალობა: დრამის რეჟისორი. საქართველოს შოთა

რუსთაველის სახელობი თეატრალური ინსტიტუტი.

1982-2002 – სპეციალობა: სასცენო მეტყველების პედაგოგი“. გიტის”

ასპირანტურა, მოსკოვი

1975-1979 – სპეციალობა: სამსახიობო. დრამის ფაკულტეტი. საქართველოს

შოთა რუსთაველის სახელობი თეატრალური ინსტიტუტი,

სამუშაო გამოცდილება:

2008-დღემდე – ლექტორი. მეტყველების თეორია და კულტურა. კავკასიის

უნივერსიტეტის მედის სკოლა.

2007-დღემდე – რეჟისორი. ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკისა და დრამის თეატრი

2010-დღემდე - საეთერო გამოსვლების ოსტატობისა და მეტყველების

კულტურის კონსულტანტი. ტელეკომპანია “იმედი”

2009-დღემდე - საეთერო გამოსვლების ოსტატობისა და მეტყველების

კულტურის კონსულტანტი. აჭარის ტელევიზია

2007-დღემდე - რიტორიკის პედაგოგი. იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

1995-2002 - საეთერო გამოსვლების ოსტატობისა და მეტყველების

2005-2010 - კულტურის კონსულტანტი. სამაუწყებლო კომპანია “რუსთავი

2”

2002-2005 – სამხატვრო ხელმძღვანელი. ტელეკომპანია “მზე”

2001-2003 – რეჟისორი. თბილისის მერაბ კოსტავას სახელობის

მუნიციპალური თეატრი

პრემიები:



2003 – სპექტაკლმა “ჩვენ გველის დიდება” დაიმსახურა 2 პრემია

საუკეთესო

ანსამბლური სპექტაკლისათვის და საუკეთესო ეპიზოდური როლისათვის

2000 – ჩიკაგოს საერთაშორისო ფესტივალის I პრეიმია

1996 – ვ.იახტოვის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალის გრან-პრი~

დამატებითი საქმიანობა

2009 – პატრიარქისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს რეჟისორი

2008 – კულტურის სამინისტრო, ქ.თბილისის მერია “ილიაობა”, რეჟისორი

2001 – ორგანიზაცია მემორიალი აფხაზეთში დაღუპულთა ხსოვნის

საღამოს რეჟისორი

1999 – კულტურის სამინისტრო, ქ.თბილისის მერია. ინოლა გურგულიას

საღამოს დამდგმელი რეჟისორი

1995-2001 – ფონდი “ინტერნიუსი”. მეტყველების პედაგოგი

დადგმული სპექტაკლები

სატელვიზიო სპექტაკლი – “ლექსად თქმული ქართლის ცხვორება”

მარჯანიშვილის თეატრი – საახალწლო შოუ

თეატრალური სარდაფი – “ეგზერსისი” ნ გომელაური, დ. ევგენიძე

მერაბ კოსტავას სახელობის თეატრი – ჯ. აჯიაშვილი “სებია”

დ. ალექსიძის სახელობის სასწავლო თეატრი – “ლექსად თქმული

ქართლის ცხოვრება”

ნ. დუმბაძე – “ჰელადოს” / ვ. იახონტოვის სახ. საერთ. ფესტივალის პრემია

ნ. ლორთქიფანიძე – “მოუარეთ საქართველოს”

ო. ჭილაძე – “ყოველმან ჩემმან მპოვნელმან”

ო. იოსელიანი – “სიშორით სიახლოვე”

კ. გორნი – “ჩვენ გველის Dდიდება”

დ. კლდიაშვილი – “მგზავრები”

ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრი: “მარკიზა დე

სად”, “ბედნიერი ერი”, “აკრძალული თამაშები”.



გამოქვეყნებული შრომები:

“მეტყველების კულტურის საკითხებისათვის თანამედროვე

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში” თეატრი და ცხოვრება ^#2 2005 წ.

“მეტყველების ტექნიკა/არტიკულაცია, წარმოთქმა/” შ.რუსთაველის სახ.

თეატრისა და კინოს სახ. უნივერსიტეტი. თბილისი “ჩიხი” 2005 წ.

“მეტყველების კულტურის ძირითადი პრინციპები”, განათლება 2005 წ.

სახელმძღვანელო: “მეტყველების თეორიისა და კულტურისა პრაქტიკული

საკითხები”, ფონდი ინტერნიუსი, 2001 წ.


