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C.V. 

ბიოგრაფიული მონაცემები 

 

კობა ცხაკაია (Koba Tskhakaia) 

ნუცუბიძის პლატო, მე-2 მ/რ-ნი, მე-2 კვარტალი,  

მე-9 კორპუსი, ბინა-48.  

0183, თბილისი-83, საქართველო.  

ტელ: +995 (32) 221. 69. 30 

      +995 (32) 231. 68. 02  

მობილ: 577-766294 

        

e-mail : kobacxak@yahoo.co.uk 

 

დაიბადა 1964 წ. 30 მარტს, საქართველოში. 

1981        წელს დავამთავრე თბილისის 161-ე საშუალო სკოლა. 

1982-84     ვსახურობდი ჯარში.  

 

განათლება: 

1984-88   საქართველოს თეატრალური ინსტიტუტი. კინოსა და თეატრის მსახიობის 
დიპლომი.  

1987-90   თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კინოდრამატურგიის ფაკულტეტი. 
.დრამატურგის დიპლომი.  

1990 -95  გერასიმოვის სახელობის საერთაშორისო კინო ინსტიტუტი(VGIK). მხატვრული 
კინოსა და ტელევიზიის რეჟისორის დიპლომი.  

1995      ხელოვნების მაგისტრის დიპლომი. (მოსკოვი)  

1996-97   ვენის (ავსტრია) უნივერსიტეტი. ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტი.  
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პროფესიული მოღვაწეობა: 

1986-90       რუსთავის სახელმწიფო თეატრი. მსახიობი.  

1991-93       “მოს-ფილმი”. რეჟ. ასისტენტი, ვ. ვ. ნაუმოვის ფილმებზე. 

1995-2012   სახელმწიფო ტექნიკურ უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული ინსტიტუტი, რეჟისურის 
ფაკულტეტი, სარეჟისორო სახელოსნოს  ხელმძღვანელი. ასოცირებული პროფესორი  - 
საათები შემიჩერეს სავარაუდოდ პოლიტიკური შეხედულებების გამო. 

1997–98     ქვემო ქართლის სატელევიზიოკომპანიის “კლდეკარი“ კოორდინატორი.  

2001         კ/ფ”წითელი სტრეპტოციდი"(რეჟ.ვ.ჩიგინსკი) მსახიობი. 

1995-        დღემდე  კინოსტუდია `ქართული-ფილმი", დამდგმელი-რეჟისორი. 

2006-2008   თეატრისა და კინოს საქართველოს სახლემწიფო უნივერსიტეტი. ასოცირებული 
პროფესორი. 

2007 -2011   პროფესიული კოლეჯი „აიტი“, ვიდეო და აუდიო მონტაჟი, ფოტო და ვიდეო                         
გადაღების საფუძვლები - საათები შემიჩერეს სავარაუდოდ პოლიტიკური შეხედულებების 
გამო. 

2011 - დღემდე  ილიას სახელობის უნივერსიტეტი, სასწავლო-სატელევიზიო სტუდია, 
მონტაჟისა და გადაღების პედაგოგი 

 

ჩემი შემოქმედებითი სახელოსნოს სტუდენტთა ნამუშევრებს საქართველოში ჩატარებული 
ტელე და კინო ფესტუვალებზე მოპოვებული აქვთ პრიზები და დიპლომები. 

 

განხორციელებული პროექტები: 

 

დადგმული კინო და ტელე-ფილმები: 

1992     `ანარეკლი~, 10 წთ. დოკ–კ/ფ. კინოსტუდია ” ქართული ფილმი” ; და VGIK  მოსკოვი. 

1993   `პილიგრიმი~, 56 წთ. კ/ფ. კინოსტუდია ” ქართული ფილმი”;, შემოქმედებითი 
გაერთიანება &ქუოტ;მუზა&ქუოტ; და VGIK  მოსკოვი. 
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1994     ” თამადა ანუ სამყარო სუფრის გარშემო”, 26 წთ. დოკ–ტ/ფ. ” IMA –Film” ფრანგეთი. 

1995 ” მეომარნი ქრისტესანი”, 18 წთ.  ტ/ფ. დოკ–ტ/ფ. VGIK  მოსკოვი. 

1997   ბავშვო ტელესერიალი ” შატალო”, 13 სერია. ტ/ფ. ქვემო ქართლის სატელევიზიო 
კომპანია. 

1999    ” საშობაო ზღაპარი”; მხატვრული ვიდეო-ფილმი, 26 წუთი. ქვემო ქართლის 
სატელევიზიო კომპანია და თV-4 თბილისი. 

1999-2000 ” წვრილვარსკვლავთა ღამე”, 45სერია. სცენარის თანაავტორი და თანარეჟისორი. 1 
არხი. 

2002      ტელესერიალი ” ოპერები”, 3 სერია. დამდგმელი რეჟისორი და სცენარის თანაავტორი.          

2003      დოკუმენტური ვიდეო-ფილმების ციკლი "პროვინციული ჩანახატები" 12 ფილმი, 
რეჟისორი და სცენარის ავტორი. (ტელეკომპანია `მზე~) 

2009    "ლექსად თქმული ქადაგებები" – დოკუმენტური ფილმი 45 წუთი (სტუდია "კოტს") 

2010 „ბედნიერებამ მითხრა“ - კლიპი 11 წუთი (სტუდია „კოტს“) 

2010     "გულის ძახილი" -  დოკუმენტური ფილმი 47 წუთი (სტუდია "კოტს") 

2011    კლიპი "მებრძოლი“  5 წუთი (სტუდია "კოტს") 

2011    ანიმაციური ფილმი "წვიმით დაწერილი ზღაპარი" 12 წუთი (სტუდია "კოტს") 

2011    ანიმაციური ფილმი "ზამთრად ქცეული ბაღი ამბავი" 11 წუთი (სტუდია "კოტს") 

2011    ანიმაციური ფილმი "ერთი ამოსუნთქვის სიყვარული" 5 წუთი (სტუდია "კოტს") 

2011   კლიპი "შქმერი"  3 წუთი (სტუდია "კოტს") 

2012 ანიმაციური ფილმი - „სულელური პროფესია“ 32 წუთი (სტუდია „კოტს“) 

2012 ანიმაციური ფილმი - „გურამის ხვალინდელი დღე“  38 წუთი (სტუდია „კოტს“) 

2012 ანიმაციური ფილმების ციკლი - „ქართული იავნანები“ 15 წუთი (სტუდია „კოტს“) 

2012 ანიმაციური კლიპი - „ზამთარია“ 3 წუთი (სტუდია „კოტს“) 

2012 ანიმაციური კლიპი - „ქარი ქრის“ 32 წუთი (სტუდია „კოტს“) 

 

რადიო – დადგმების ავტორი და რეჟისორი: 
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2000  ” გრძნობა”, 26 წთ. (1-ი რადიო) 

2001  ” პეპლის დაჟანგული ფრთები”, 28წთ. (1-ი რადიო) 

2002 ”ამბავი ლომისა, ძაღლისა და ადამიანებისა”, 27წთ. (1-ი რადიო) 

2003 "სიყვარულის წიწვოვანი კავშირი" 80წთ. (1-ი რადიო) 

2004    ”დაღლილი ანგელოზის სამი ბუმბული” 82 წუთი (1-ი რადიო) 

2005 ”ეკლიანი და ვიწრო გზა”   80წთ. (1-ი რადიო) 

2009 "ნათხოვარი იმედები" 80წთ. (1-ი რადიო) 

2011 -  " ცხოვრება საწვავის გარეშე" 45 წუთი (1-ი რადიო) 

 

ჩემი პიესების მიხედვით დადგმული სპექტაკლები; 

2001 ”ცხოვრება საწვავის გარეშე”. (თბილისის ექსპერიმენტალური &ქუოტ;ჯიბის&ქუოტ; 
თეატრი) 

2002  ”მზის ჯარისკაცები”. (ახალციხის სახელმწიფო თეატრი) 

2004  ”პატარა ილუზიები”.  (თელავის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი) 

2006    ”ვინ არის?” (რუსთავის სახელმწიფო თეატრი) ავტორი და რეჟისორი. 

 

წიგნები: 

2000   ”ალბატროსების ჯოგი” (მოთხრობები, პიესები).  

2002   ”ზონაში ” (პიესა) (თანაავტორი).  

2003   ”ფერები და შიმშილი” (მოთხრობები, პიესები) . 

2004   ”ბაღდადელი ქურდები” (რომანი) (თანაავტორი). 

 

ფესტივალები და კონკურსები: 

1986 ლენინგრადის მხატვრული კითხვის საერთაშორისო კონკურსი. პრიზი.  
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1993 მიუნხენის საერთაშორისო ფესტივალი. ვიმ ვენდერსის(ჟიურის თავჯდომარის) 
პრიზი.  

1994 კიევის კინოფესტივალი ”МОЛОДОСТ ".  

1995 კინოფესტივალი ”ЗОЛОТОИ ВИТЯЗЬ”. დიპლომი.  

1995 კინოსკოლების საერთაშორისო სელექტი (მეხოკო).  

1999 ახალგაზრდა მწერალთა კონკურსი ”ბესტსელერი ”. პრემია.  

2001   ტელესერიალების პროექტების კონკურსი ”იბერია”. ნომინაცია.  

2002  ახალგაზრდა დრამატურგთა კონკურსი ”ერთობა ”. პრემია.  

2002  ტელესერიალების პროექტების კონკურსი ”მე-9 არხი”. I პრემია.  

2002  ინტერნეტ-გაზეთი”კვალის” (ქართული სათვისტომოების გაზეთი) დრამატურგთა 
კონკურსი.  

2003 ლიტერატურული კონკურსი”საბა”, წლის საუკეთესო დრამატურგიული ნაწარმოების 
ნომინაცია. 

2004 ლიტერატურული კონკურსი”ომეგა”. პრიზი. ”თამადა ” (ქართული სუფრის ჯაზური 
კომპოზიცია).     (გამოქვეყნდა 2006 წლის ”ქართული მწერლობის” იანვრის ნომერში)  

2004  BBC-ის რადიო პიესების საერთაშორისო კონკურსი. sertificate. 

2005   BBC-ის რადიო პიესების საერთაშორისო კონკურსი. sertificate. 

2006   აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს გამოცხადებული დრამატურგთა კონკურსი. პრემია. 

2006   რუსეთის დრამატურგების საერთაშორისო კონკურსი ”Деиствующие лица" . პრემია.  

2006    BBC-ის რადიო პიესების საერთაშორისო კონკურსი. sertificate. 

2010  ფილმების ფესტივალი „წმინდა ანდრიას ჯვარი“ 

2011 ფილმების ფესტივალი „წმინდა ანდრიას ჯვარი“ 

2012 ფილმების ფესტივალი „წმინდა ანდრიას ჯვარი“ 

2012 სტატია „მასხარები და ძალაუფლება“ სტატია დაიბეჭდა ილიას უნივერსიტეტის, 
სომეისტიკის კათედრის ყოველწლიური საკონკურსო ჟურნალში. 

Facebook-ზე მაქვს ჩემი გვერდი -Koba Tskhakaia, რომელიზეც განთავსებულ სტატიებსა და 
ჩანახატებს ეცნობა  5 000-მდე მეგობარი. 
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ქართულ პერიოდიკაში იბეჭდება ჩემი სტატიები, მოთხრობები და პიესები.  

 

ენები: 

ქართული, რუსული. ინგლისური.  

მყავს მეუღლე და ორი შვილი. 

პროგრამები: Corel Draw, Adobe photoshop, Adobe Premiere, Word, Sony Sound 
forge, Sony Vegas,  Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Poser, I Clone, Cinema 
4d. 


