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 სახელი: მაია 

გვარი: ბურდული 

 

დაბადების ადგილი 26/07 1965წ., 

თბილისი, საქართველო   

სქესი: მდედრობითი 

მოქალაქეობა: საქართველი 

 

მისამართი: ეკ. გაბაშვილი N6, თბილისი, საქართველო. 

 ტელ. (+ 99532) 987598;. (+ 99577) 74 36 90 

  

E-mail: maia_tvoia @. Mail.ru 

  

განათლება: 

 

2006წ. ქ.ბერლინის უნივერსიტეტი "Talent campuss" 

2006წ. workshop ქ. ეკატერინბურგში ხელმძღვანელობით A. Mitta .  

 2004წ. -workshop "ხელოვნება" საქართველო-ავსტრიის პროექტი, თბილისი, საქართველო. 

 

2004წ. workshop "ქარი კავკასიიდან", საქართველოსა და რუსეთის პროექტი, თბილისი, საქართველო. 

 

2004-2008 წ.წ. მოსკოვის  გერასიმოვის სახელობის სახელმწიფო  კინემატოგარფიის 

ინსტიტუტი.(ვგიკ) 

1988-1991წ.წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტი. 

ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი. 

 

1988-1993წ.წ.  სარეჟისორო ფაკულტეტი , ოსტატები ოთარ იოსელიანი, ნოდარ მანაგაძე, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო ინსტიტუტი. 

 

1983-1988წ.წ. სამსახიობო ფაკულტეტი , შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრალური 

ინსტიტუტი. 

 

1983-1988წ.წ. ხელოვნების ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

 

 პროფესიული გამოცდილება: 

 

1995-2012წ.წ. დირექტორი პროექტის "ინტერ კლუბი " 

2000-2002წ.წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის ლექტორი -

მსახიობის ოსტატობაში.  

1995-1999წ.წ. საბავშო პროგრამების პროდიუსერი. მოსკოვის საბავშვო გადაცემა "Tsiplionok". 

1996წ. სოროსის ფონდის დაფინანსება პროექტზე "მოსკოვის ინტერ კლუბი” (ლტოლვილთა 

დასახმარებლად ). 

1993-2010წ.წ. საქართველოს ცენტრალური ტელევიზიის სპეციალური კორესპონდენტი მოსკოვში. 

1984-1994წ.წ, მოსწავლე -ახალგაზრდობის რესპუბლიკური სასახლის თეატრალური სექტორის 



პედაგოგი. 

1982-1983წ.წ, სოღალუღის უსინათლოთა საზოგადოების ქარხანაში ვმუშაობდი მუშად. 

 

FILMOGRAPH 

.2012წ. "მე ვხედავ მზეს”(დიანა გურცკაია) ,2012წ. "რუსეთში დაბადებული ქართველები" 

,2012წ. "Гари Гари”,  2011წ. "ომი და სიყვარული”. 2011წ. ” რიმ დარი რომ” დოკ. ფილმი. 

2011წ. ”XББ ГЙЯ”, 2011წ. ”Бакинские Армяие” დოკ. ფილმი. 2011წ.”კახი კავსადზის 

პორტრეტი”. 2011წ.”Русский Ромаисс Грузинского Разлива” (ირმა სოხაძე) 2010წ. 

პორტრეტი ”Письм Емигранта ”.  
2009წ. "სოფიკო დიდი რეპეტიცია", სტუდია "Belly" 

2008 წ. N + N = LOVE", სტუდია "Belly" 

2007 წ. "Wordless Love", debul მოსკოვის გერასიმოვის სახ. სახელმწიფო   კინემატოგრაფიის 

ინსტიტუტის. 

2006 10 წუთი, 35 მმ, "სახლი", მოსკოვის გერასიმოვის სახ. სახელმწიფო  კინემატოგრაფიის 

ინსტიტუტის   . 

2005წ. "1937წელი".საკურსო მოსკოვის გერასიმოვის სახ. სახელმწიფო  კინემატოგრაფიის 

ინსტიტუტის   . 

 

2005 1 წუთი, 35 მმ, "შენი ქალაქი შენი სახლია", სოციალური რეკლამა. 

2005 "შელი", 1 წუთი, 35 მილიმეტრამდე, სოციალური რეკლამა მოსკოვის გერასიმოვის სახ. 

სახელმწიფო  კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის. 

  

2004 "ამნისტია", 3 წუთი, 35 მილიმეტრამდე, ფერადი, სოციალური რეკლამა. ტელეკომპანია 

"მირ".თანამედროვე მოსკოვის თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი, მემორიალი. 

2004 "მემკვიდრე", მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კინემატოგრაფიის. 

2003-2004 "SOS", 2 სერია (თითო 35 წუთი), საუკეთესო ფილმად დაასახელეს მოსკოვის 

საერთაშორისო კინოფესტივალ ოქროს პეგასზე. 

2003 "ყვავილები ჰოლანდიიდან", 9 წუთი, 35 მილიმეტრიანი, ფერადი ფირი, მოსკოვში ესენგე-ს 

ქვეყნების ფორუმზე,   მონაწილეობდა საქართვლოს სახელით.2003" დიპლომი ჰოლივუდის 

საერთაშორისო სტუდენტური ფილმების ფესტივალი. 2004 გადაიცა ტელევიზიით "მირ"-ზე. 

2002 "არტისტი", (ნატალია კრაჩკოვსკაიაზე) 7 წუთი  საბავშვო ფილმი.ამავე წელს  ვერა ხალოდნაიას 

სახელობის მოსკოვის საერთაშორისო ქალთა  კინოფესტივალზე გრამპრი.  

2002 "Durst", 3 წუთის, ჰამბურგის საერთაშორისო კინოფესტივალის აღმოჩენად იქცა ; მონაწილეობა 

მიიღო ფესტივალ "ოქროს რაინდი-2002", ამავე წელს საქართველოს კულტურის დღეებზე   ნაჩვენები 

იქნა  ქ. ლონდონში.2002 წ. თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალზე იქნა  წარმოდგენილი. 

1998 "ჯვრის მონასტერი", 30 წუთი, დოკუმენტური ფილმი.ნაჩვენები იქნა საქართველოსა და 

ისრაელის ცენტრალური ტელევიზიით.  

1996 "დირექტორი რობერტ სტურუა მოსკოვში ", 35 წუთი, დოკუმენტური, საქართველოს 

ცენტრალური ტელევიზიის დაკვეთით.  

1993 "საახალწლო" (სადიპლომო პროექტი), 10 წუთი, 35 მილიმეტრამდე, ფერადი ფირი, მხატვრული 

ფილმი; დიპლომი სტუდენტური ფილმების საერთაშორისო  კინოფესტივალზე Anjou,საფრანგეთი. 

 

ჯილდოები და წოდებები  

2012- 11-17 ნოემბერს ჩატარდება, რუსეთის  საერთაშორისო კინო ფესტივალ 

”ვოლოკალამსკი რუბეჟ”,(ბონდარჩუკ) სადაც საავტორო ფილმი ”ომი და სიყვარული” 

საუკეთესო სამეულშია დასახელებული. 

2009 წ. ევრაზიის ტელე-რადიო აკადემიის ნამდვილი წევრი. 



2011-წ. ჩინეთის საერთაშორისო სატელევიზიო ფესტივალი სეჩუანი ,გრამპრი.  

2011წ.- ბულგარეთის საერთაშორისო ფესტივალი არტ ამფორა.  

2011 წ.”ორი მარია”,2008წ. არტი  ”N + N = LOVE". 2007წ.-არტი ” Wordless Love” საერთაშორისო კანის 

კინო ფესტივალი "short philm corner". 

2008წ., 2006წ., 2003წ.- ლაურეატი მოსკოვის საერთაშორისო ფესტივალის თანამედროვე ხელოვნების 

"მემორიალები". 

2007-ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. ” აზისის’’ ხელოვნებისა და კულტურის აკადემიის ნამდვილი წევრი. 

2006 -მონაწილე ბერლინის საერთაშორისო ფესტივალის . 

2003- ნამდვილი წევრი სამხატვრო აკადემიის "ფაზისისა" (თბილისი). 

2003- ლაურეატი მოსკოვის საერთაშორისო თანამედროვე ფესტივალის ხელოვნების ძეგლები 

ნომინაციაში" ვიდეო არტის ". 

2000 -ლაურეატი ფოტო ფესტივალი "შავი, თეთრი" (თბილისი) ნომინაციაში "საუკეთესო 

დოკუმენტური ფოტო". 

1994- ლაურეატი სატელევიზიო კონკურსი "AMA" (თბილისი) ნომინაციაში "საუკეთესო 

ტელეკომპანია" 2 არხი. 

ენები 

 

ინგლისური ლექსიკონით 

რუსული თავისუფლად 

 

პირადი თვისებები 

 

პასუხისმგებელი, შრომის მოყვარე, საქმის მცოდნე , ოპერატიული,მაღალი დონის პროფესიონალი. 

კომუნიკაბელურო, ხალისა.  


