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სამუშაო გამოცდილება: 

1978 წლიდან მუშაობდა საქართველოს მოსწავლე ახალგაზრდობის რესპ. სასახ-

ლეში ხატვის და ფეწერის კაბინეტის პედაგოგად. 

1979 წლიდან მუშაობდა თსუ საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტზე 

მოწვეულ პედაგოგად. 

1983 წლიდან – მუშაობდა თსუ საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტის უფრ. 

ლაბორანტად. 

1986 წლიდან – მუშაობდა თსუ ხელოვნების ფაკ. მეცნიერ თანამშრომლად. 

1988 წლიდან – თსუ სტუდენტი ახალგაზრდობის მხატვრულ-ესთეტიკური 

აღზრდის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის გამგე. 

1992 წლიდან – თსუ სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების კათედრის გამგე. 

2005 წლიდან – თსუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტის 

დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი. 
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2005 წლიდან – თსუ გაერთიანებული ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის 

მოადგილე, ხელოვნების მიმართულებით. 

2006 წლიდან – მოწვეულ პედაგოგად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

2010 წელი – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი 

2012 წელი – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი 

2016 წელი – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი 

 

განათლება:  

1972 წელს – დაამთავრა საშუალო სკოლა 

1972-1977 წლებში – სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის 

სახვითი ფაკულტეტის პედაგოგიკის განყოფილებაზე.  

1986-1990 წლებში – სწავლობდა საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადე-

მიის ფილოსოფიის ინსტიტუტის ასპირანტურაში. ესთეტიკისა და ხელოვნების 

თეორიის სპეციალობით. 

1991 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე `სახვითი ხელოვნების მი-

თოსური ფესვები~ და მიენიჭა ფილოსოფიურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეც-

ნიერო ხარისხი. 

 

სამეცნიერო გრანტები, იხ. დანართი 1 

 

სამეცნიერო საზოგადოების და აკადემიების წევრობა, პუბლიკაციები, გამოფენები, 

ჯილდოები, იხ. დანართი 2. 
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დანართი 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეროვნულ სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 

№ მოქმედების 

ვადები 

პროექტის დასახელება როლი პროექტში დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

1 2016 წლის 

I და II 

სემესტრი 

სახვითი ხელოვნების 

სწავლების მიზნები და 

მეთოდიკა თსუ-ს 

სტუდენტებისათვის 

(კვლევის II ნაწილი – 

კომპოზიცია) 

თანახელმძ-

ღვანელი 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბი-

ლისის სახელმ-

წიფო უნივერსი-

ტეტი, ჰუმანიტა-

რულ მეცნიერე-

ბათა ფაკულტე-

ტის ვიზუალური 

ხელოვნების სას-

წავლო-სამეცნი-

ერო ინსტიტუტი 

2 2015 წლის  

I და II 

სემესტრი 

სახვითი ხელოვნების  

სწავლების მიზნები და 

მეთოდიკა თსუ-ს 

სტუდენტებისთვის  

(კვლევის I ნაწილი – 

კომპოზიცია) 

თანახელმძ-

ღვანელი 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბი-

ლისის სახელმ-

წიფო უნივერსი-

ტეტი, ჰუმანიტა-

რულ მეცნიერე-

ბათა ფაკულტე-

ტის ვიზუალური 

ხელოვნების სას-

წავლო-სამეცნი-

ერო ინსტიტუტი 
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დანართი 2 

 

აკადემიის წევრობა 

 აკადემია „იტალიის ხელოვნება მსოფლიოსთვის, (ვიზუალურ ხელოვნებათა აკადე-

მია)”  საპატიო  (ასოცირებული)  წევრი,  ბრინდიზი,  იტალია. Academy  “Italia  In  Arte  

Nel  Mondo (Academy of  Visual  Arts)”,  Associate  member,  Honorary  and  Susteiner , 

Brindisi,  Italy. 2016. 

პუბლიკაციები 

№ 

პუბლიკაციის სახეობა (მონო-

გრაფია, სტატია რეცენზირე-

ბად,  საერთაშორისო, უცხოურ, 

ადგილობრივ ჟურნალში, სა-

კონფერენციო მასალები (Proce-

edings)  და სხვა) 

პუბლიკაციის სათაური, ავტორები, 

ჟურნალის/ გამომცემლობის დასა-

ხელება, ტიპი/ ტომი, გვერდები, 

პუბლიკაციის ელექტრონული მი-

სამართი (არსებობის შემთხვევაში). 

გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბი
ს 

წე
ლ

ი
 

ც
ი

ტ
ი

რ
ებ

ებ
ი

ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

1 

საიუბილეო საერთაშორისო კა-

ტალოგი მიძღვნილი რემბრან-

ტის დაბადებიდან 410 წლის-

თავს, 2 ფერწერული ნამუშევა-

რი, ბიოგრაფიული მონაცემები 

და შემოქმედების დახასიათება 

არტ-დირექტორისა რობერტო 

ჩიავარინის მიერ.  

ACCADEMIA ITALIA IN ARTE  

NEL MONDO 

CATALOGO D’ARTE 

INTERNAZIONALE CELEBRATIVO 

2016 

Omagio a REMBRANDT 

HARMENZOON VAN RIJN 

NEL 4100 ANNIVERSARIO 

DELA NASCITA 

Decem-

ber 

2016 

 

2 

თანამედროვენი უფიციში, 

ოფიციალური კატალოგი, ფერ-

წერული ნამუშევარი და მისი 

ტექსტური მონაცემები; კრი-

ტიკული წერილი სანდრო 

სერადიფაკოს ავტორობით. 

ჟურნალი „არტ ინტერნეიში-

ონალ კონტეპორარი მეგეზინ“  

CONTEMPORARIES at UFFIZI offi-

cial catalog, “Art International 

Contemporary Magazine” Florence 

(Italy) 

 

10-13 

Novem-

ber 

2016 
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3 

პარიზი ლუვრ ექსპო,  

ოფიციალური კატალოგი დოქ. 

სალვატორე და ფრანჩესკო 

სავერიო რუსოს კურატორო-

ბით. 

ფერწერული ნამუშევარი და 

მისი ტექსტური მონაცემები. 

ჟურნალი „არტ ინტერნეიშიო-

ნალ კონტპორარი მეგეზინ“ 

PARIS LOUVRE EXPO 

official catalog, 

“Art International  

Contemporary Magazine” 

ASS. SOCIO CULTURALE EA 

EDITORE 

October 

21/23 

2016 

 

4 

ბიენალე „რივიერა დელ ბრენ-

ტა“, მირა-ვენეცია, იტალია, 

ოფიციალური კატალოგი დოქ. 

სალვატორე და ფრანჩესკო 

სავერიო რუსოს კურატორო-

ბით. ფერწერული ნამუშევარი 

და მისი ტექსტური მონაცე-

მები. 

 

Biennale “Riviera Del Brenta (The land 

of Canaletto)”, Official Catalogue  

by dr. Salvatore and Francesko  

Saverio Russo 

Mira-Venice Italy 

April, 

2016 
 

5 

გამოფენა „წითელი ვნება“, ტუ-

ლუზა, საფრანგეთი, ოფიცია-

ლური კატალოგი, ფერწერული 

ნამუშევარი და მისი კრიტიკუ-

ლი ანალიზი დოქ. ადელინდა 

ალეგრეტის მიერ და მისი 

კურატორობით.  

 

Exhibition “Red Passion”, Tolouse, 

France, Official Catalogue by dr. 

Adelinda Allegretti 

 

Rome, Italy 

 

February 

2016 
 

6 

ჯან ლორენციო ბერნინის პრე-

მიის ოფიციალური კატალოგი 

აკადემია „იტალიის ხელოვნება 

მსოფლიოსთვის“. ფერწერული 

ნამუშევარი და პერსონალური 

მონაცემები. 

David by Gian Lorenzo Bernini 

premio, Official Catalogue, Academy 

“Italia in Arte Nel Mondo” 

 

Brindisi, Italy 

2015  
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7 

„საუკეთესო  ახალი და  თანა-

მედროვე  მხატვრები, 2015 წ. 

(შეიცავს მე-XX საუკუნისა და 

თანამედროვობის საუკეთესო 

მხატვრებს)“.  ფერწერული ნა-

მუშევარი და მისი მოკლედ და-

ხასიათება დოქტ. სალვატორე 

რუსოს მიერ 

THE BEST MODERN AND 

CONTEMPORARY ARTISTS, 2015 

(contains the greatest masters of XX 

century and of the present time) 

 

Presented in Edinburgh, UK, Dandas 

Street Gallery 

14 of 

Novem-

ber, 

2015 

 

8 

„ლაი ისოლა ჩე’ჩე“, ხელოვნე-

ბის ფესტივალის ფარგლებში, 

გამოფენის, „თანამედროვე სა-

მოთხე“, ოფიციალური კატა-

ლოგი. ფერწერული ნამუშევა-

რი და პერსონალური მონაცე-

მები.  

“La Isola Che’Che”, Art Festival, 

Exhibition “Contemporary Paradise”, 

Official Catalogue, Over Art Magazine 

 

Palermo, Italy 

 

October, 

2015 
 

9 

რომა იმპერიალე საერთაშორი-

სო ჯილდოს პუბლიკაცია, 

ჟურნალ „ეფეტო არტე“-ში. 

ფერწერული ნამუშევარი და 

პერსონალური მონაცემები. 

Roma Imperiale International Price, 

Effetto Arte Magazine 

 

Rome, Italy 

 

May-

June, 

2015 

 

10 

სანდრო ბოტიჩელის საერთა-

შორისო პრემიის, იფიციალუ-

რი კატალოგი, „გამომცემელთა 

სოციალურ-კულტურული 

ასოცაიცია“. ფერწერული ნამუ-

შევარი და პერსონალური მო-

ნაცემები. 

Sandro Bottichelli prize official 

Catalogue, Associacione Socio 

Culturale Ea Editore 

 

Palermo, Florence, Italy 

February 

2015 
 

11 

გამოფენა „რეალობის ილუ-

ზია“, ოფიციალური კატალოგი, 

წარდგენილია „ტრევიზან არტ 

ინტერნეიშეონალის მიერ“. 2 

ფერწერული ნამუშევარი და 

პერსონალური მონაცემები. 

THE ILLUSION OF REALITY, Official 

Catalogue presenta, mostra 

internazionale d’arte. Trevisan Art 

International 

 

Bologna, Italy 

 

2014  
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12 

„არტ ჟურნალი“. ფერწერული 

ნამუშევარი.  
ART Journal 

 

Bolonia, Italy 

October-
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