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განათლება
2010-2013

დოქტორანტი. თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი.
კურსი - “რეჟისურა თანამედროვე კინოპროცესში”. სადოქტორო თემა “დარღვევები კინომონტაჟში და შედეგად მიღებული ახალი აზროვნება”

2009

დოქტორატურის სემინარები (3 თვე). ბოლონიის უნივერსიტეტი, იტალია

2002

რომის ნაციონალური კინოსკოლა. კინორეჟისურის კურსი. იტალია.

2001

პერუჯის ენის უნივერსიტეტი უცხოელთათვის. იტალია.

1993-1998

საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
ინსტიტუტი. ფაკულტეტი - კინო. სპეციალობა - რეჟისორი.

შრომითი გამოცდილება
2007-დღემდე საპროდიუსერო კომპანია „ჯი-ეფ-ემ სტუდიო“-ს დამფუძნებელი და დირექტორი.
www.gfmstudio.com
2003-დღემდე

საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. კინო-ტელე ფაკულტეტი. ასისტენტ-პროფესორი.

2010-დღემდე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მოწვეული პედაგოგი.
კურსი - მონტაჟი.
2011

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. გადაცემა “სილამაზის ფორმულა” დამდგმელი რეჟისორი.
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2011

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სასწავლო უნივერსიტეტი.
მოწვეული პედაგოგი. კურსი - ტელერეჟისურის საფუძვლები
(ჟურნალისტთათვის)

2006-2007

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი.
ტელევიქტორინა "პერსპექტივა"-ს დამდგმელი რეჟისორი.
გადაცემა "სასამართლო დარბაზი" - რეჟისორი.
გადაცემა “კვირის იდილია” – დამდგმელი რეჟისორი
გადაცემა “ფესტივალი ბასტი-ბუბუ” – დამდგმელი რეჟისორი

2004

ტელეკომპანია “იმედი”, გადაცემა “არ იდარდო”. რეჟისორი.

1999-2003

საქტელერადიო მაუწყებლობა 1 არხი. ყოველკვირეული გადაცემის
“თბილისი და თბილისელები”-ს რეჟისორი და ოპერატორი.

1997-1998

დამოუკიდებელი ტელეკომპანია ტვ-4. რეჟისორი და ოპერატორი.

პროექტები
2010

კინოტერმინების კვლევის და ქართულ ენაზე შემუშავების პროექტი.
პროექტის ავტორი და დარგობრივი მოდერატორი.
http://glossary.isi.ac.ge/index.php/index/8.xhtml
(საქართველოს ეროვნული

2009

კინოცენტრის დაფინანსებით)

“საგადასახადო შეღავათები და საბეგარო წახალისებები კინოინდუსტრიაში”
/ავტორი/ კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, საქართველოს პარლამენტი.

2009

სამი მინისპექტაკლი იტალიურ ენაზე: “დღესასწაული” და “კონვერტი” სპირო
შიმონეს მიხედვით, “ორი ძმა” ფაუსტო პარავიდინოს მიხედვით.
რუსთაველის ექსპერიმენტული სცენა. თბილისი. / დამდგმელი რეჟისორი /

2001

ფოტოგამოფენა “მზერა იტალიაში” (გალერეა TMS) /მონაწილე და ორგანიზატორი /

ფილმები
2012

“სულის ცხენი” (დოკ. ფ. 70 წთ HD) /რეჟისორი/.
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2012

“ბალანსი ანუ ჩაო ჯორდანო” (მხ. 90 წთ HD) რეჟ. გიორგი კაჭარავა.
/ოპერატორი და მემონტაჟე /

2012

“აქ ცხოვრობს ღვინო” (დოკ. 14 წთ HD) რეჟ. მერაბ კოკოჩაშვილი.
/ ოპერატორი და მემონტაჟე /

2011

"ღვინის აკვანი" (დოკ. 60 წთ HD) რეჟ. მერაბ კოკოჩაშვილი.
/ ოპერატორი და მემონტაჟე /

2011

"თოჯინების ქალაქი" (მხ. 90 წთ HD) რეჟ. გიორგი კაჭარავა. / მემონტაჟე /

2007

დოკუმენტური ფილმი “მესხების კუნძული”. / რეჟისორი /

2006
წთ

დოკუმენტური ფილმი “აზერბაიჯანი” ციკლიდან - “მეზობლების თვალებით”. 20
/ რეჟისორი, კონსულტანტი /

2005

დოკ. ფილმი “ღია ფანჯრები” 45 წთ/ ავტორი და რეჟისორი /

2005

სატელევიზიო დოკუმენტური ფილმების ციკლი “აქტუალური მინიატურები” (სამი
ნაწილი) /რეჟისორი და ოპერატორი. /

2002

“გატაცება” (მხ.ფ. 12 წთ, ფერადი. დებიუტი)

1999

“ნანინა” (დოკ, 25 წთ, ფერადი. სადიპლომო) /ავტორი და რეჟისორი /

1997

“უნამუსო” (მხ. ფ, 7 წთ, 35 მმ, შ/თ. საკურსო) /ავტორი და რეჟისორი /

1994

“ერთი დღე სკაუტებთან ერთად” (დოკ. ფ, 16 მმ, შ/თ. საკურსო)
/ავტორი და რეჟისორი/

პრიზები
2003

პრიზი საუკეთესო რეჟისურისთვის. ნიუ-იორკის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების
საერთაშორისო ფესტივალი.

1998

წმ. ანას სახელობის II პრემია. საერთაშორისო ფესტივალი. მოსკოვი.

1998

“ოქროს რაინდი”. ქრისტიანული და მართლმადიდებლური ქვეყნების VII
საერთაშორისო კინოფესტივალი. კიევი.

ორგნიზაციების წევრობა
2011

ნიუ-იორკის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი. ჟიურის წევრი
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2009

არაკომერციული ორგანიზაცია "გემუგი"-ს (მაკინტოშის ქართველ მომხმარებელთა
გაერთიანება) დამფუძნებელი.

2007-დღემდე

არაკომერციული ორგანიზაცია "ჯი-ეფ-ემ ფილმბრიჯი"-ს დამფუძნებელი.

2002 - დღემდესაქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი.
1998 - დღემდემართმადიდებლური და სლავური ქვეყნების კინემატოგრაფისტთა კავშირის
წევრი.

ჩატარებული მასტერ კლასები
17.05.11 - 20.05.11

"ერთკადრიანი ფილმი" (One Shot Movie) ფესტივალ "ამირანის"
ფარგლებში.

15.10.04 - 20.10.04

ერევნის კინოსა და თეატრის სახელმწიფო ინსტიტუტი.
მასტერ კლასის ხელმძღვანელი. მიზანი – 3 წუთიანი ფილმის მომზადება.

18.05.03 – 22.05.03

ქ. იზმირის 9 სექტემბრის სახელობის ხელოვნების უნივერსიტეტი.
მასტერ კლასისი ხელმძღვანელი. მიზანი - 3 წუთიანი ფილმის გადაღება.

მიღებული გრანტები
09.2004 - 05.2005

მასმედიის ეროვნული პროგრამა, ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო”, რეჟისორი

03.09.04 – 03.02.05

ინვალიდთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში (დოკ. ფილმის პროექტი).
ინვალიდთა და ვეტერანთა კოალიცია “დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის”
პროექტის აღმასრულებელი დირექტორი, რეჟისორი

ენების ცოდნა
ქართული მშობლიური
რუსული კარგად
იტალიური კარგად
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ინგლისური კარგად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

Final Cut Pro

Adobe Premiere Pro

Motion 3

Adobe Photoshop CS

Soundtrack Pro

Adobe Audition

DVD studio pro

Adobe After Effect

Compressor

Adobe Encore DVD

Microsoft Office

Sound Forge

EDIUS

Garage Band

ოჯახური მდგომარეობა

მეუღლე და ერთი შვილი.
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