
 

ინფორმაცია  დავით  ცინცაძის  შესახებ 

დაბადების თარიღი: 2.12.1964.  

ყავს შვილი. ელისაბედ ცინცაძე (სტუდენტი).  

მისამართი: ქ. თბილისი. / უნაძის ქ. № 2, I სად. 8 სართ. ბინ 35.  

მობ:  595 24 47 45 /  ტელ: 2 95 5525. 

იმეილი: davidtsin007@gmail.com 

 

2012 - ჟურნალისტური  გამოძიება  (დოკ. ტელეფილმი) - ,,მეტი  სარგებელი  ხალხს? ელიტარული 

კორუფცია“  - ავტორი, ჟურნალისტი, რეჟისორი. სტიდია ,,ახალი ხელოვნება“, ,,რაკურსი“ , ტელევიზია 

,,მეცხრე არხის“ ტექ. მხარდაჭერით.  

2012  - ჟურნალისტური გამოძიება (დოკ. ტელეფოლმი) - ,,,,გიფსო-კორდონი“ - აღმაშენებლის  ყალბი 

რეაბილიტაცია“ . ავტორი, ჟურნალისტი, რეჟისორი. სტიდია ,,ახალი ხელოვნება“, ,,რაკურსი“. 

2012 - ვმუშაობ  მხატვრული  ფილმის  -,,შემოდგომის  მოთხრობა  სიყვარულზე" - დასრულებაზე. ვარ  

ფილმის  სცენარის  ავტორი  და  რეჟისორი. მთ. როლში: რამაზ  ჩხიკვაძე.  

2004 - 2007 - რუსთაველის  სახ. თეატრისა  და  კინოს  უნივერსიტეტში  ვიყავი  ტელე-კინო  რეჟისურის 

სახელოსნოს  ხელმძღვანელი.  

2007 - დავინიშნე  ,,მეტეხი მედია  ჰოლდინგის" გენ. დირექტორად. 

2007 - 2008 - დავაარსე  (და  აღვადგინე)  ყოველკვირეული, საინფორმაციო  სარეკლამო  ჟურნალი 

,,ცნობის  ფურცელი" ვიყავი  ჟურნალის  სამხატვრო  ხელმძღვანელი, მთ. რედაქტორი. 

2007 - გავხდი საზოგადოებრივი ურთიერთობის სააგენტოს ,,პროფილის", ყოველწლიური კონკურსის 

გამარჯვებული, ჟურნალმა ,,ცნობის  ფურცელმა"  გაიმარჯვა  ნომინაციაში - ,,საუკეთესო ახალი  

ბრენდი”. დაჯილდოვდა  სპეც. დიპლომით  და  ოქროს  მედლით. 

2007 - გადავიღე  სარეკლამო  ვიდეო რგოლი ,,ცნობის  ფურცელი".  მონაწილეობენ: მ. ჯინორია, თ. 

ჩხეიძე. ვარ სცენ. ავტორი და  რეჟისორი.  

2006 - 2005 - ვმუშაობდი  დოკ. ფილმის  კინოსცენარზე - ,, კავკასიური  ნაციონალობის  სახე".  

2004 - გაეროს  დაკვეთა: სატელევიზიო   დოკ. ფილმი  ,,ტრეფიკინგი   საქართველოში".  სცენარის  

ავტორი  და   რეჟისორი.  სტუდია TBC.  

2003 - გადავიღე  კრიტიკულ-პუბლიცისტური  ტელეფილმი ,,ქუჩა  და  ბავშვები". (ობოლი  და  

სოციალურად  დაუცველი  ბავშვების   პრობლემები). სტ. TBC. ავტორი, რეჟისორი,  ჟურნალისტი. 

2003 - გადავიღე  ვიდეო რგოლი ,,მაკა  ქავთარაძის  მოდა". ვიდეო რგოლმა  მოსკოვის  მოდის 

ფესტივალზე  დაიმსახურა  ნომინაცია ,,საუკეთესო ვიდეო  რგოლი  მოდაზე". რეჟისორი.  

სტუდია ,,რაკურსი“  

 



 

2003 - გადავიღე  დოკ. ტელეფილმი ,,ჟურნალისტური   გამოძიება   საქართველოს  წითელ  ჯვარში".  

ავტორი,  ჟურნალისტი,  რეჟისორი.  ტელეფილმმა  დაიმსახურა  ჟენევის  წითელი  ჯვრის  მთ. ოფისის  

მადლობა. სტუდია TBC.  

2002 - ამერიკული  ფირმა ,,ფილიპ  მორისის" და  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მიერ  მოწყობილ  

ყოველწლიურ  კონკურსში ,, დედაქალაქი" გადაცემამ ,,თბილისის  დროით" გაიმარჯვა  ნომინაციაში 

,,საუკეთესო  გადაცემა  ქალაქზე", როგორც  გადაცემის  ავტორს  და  რეჟისორს  გადმომეცა  სპეც. პრიზი  

და  სოგელი. 

1999 - 2002 - ვსწავლობდი  და  დავამთავრე  თბილისის  სოციალურ  ეკონომიური  ინსტიტუტის 

სამართალ  მცოდნეობის  ფაკულტეტი. მივიღე  იურისტის  კვალიფიკაცია.  

 

2002 - კინო სცენარმა - ,,შემოდგომის  მოთხრობამ  სიყვარულზე" გაიმარჯვა  საქართველოს  ეროვნული  

კინოცენტრის  მიერ  გამოცხადებულ  კონკურსში.  სცენარის თანაავტორი, რეჟისორი.  

2002 - გადავიღე  დოკ. ტელეფილმი ,,ადამიანი  როგორიც  ის  არის" (საკრებულოს  თავმჯდომარის  

პორტრეტი). სცენარის  ავტორი, რეჟისორი.  სტუდია TBC.  

2001 - გადავიღე  დოკ. ტელეფილმი  ,,ჩემი  ქალაქი“ -ავტორი,  რეჟისორი,  ჟურნალისტი.  სტ. TBC.  

ამავე  წელს, ფილმმა  გაიმარჯვა  ნომინაციაში  საუკეთესო  ტელეფილმი, ამერიკული  ფირმა ,,ფილიპ  

მორისის" და  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მიერ  მოწყობილ, ყოველწლიურ  კონკურსში 

,,დედაქალაქი".  

 

2001 - ვიყავი  მეორე  რეჟისორი  ლ. ცინცაძის  დოკ. ფილმზე  ,,XX საუკუნის  ქართული  ქრონიკები". 

დოკ. ფილმების  სტუდია  ,,მემატიანე". 

2000 - ტელეგადაცემამ ,,თბილისი დროით“  გაიმარჯვა   ნომინაციაში  საუკეთესო  ტელე- გადაცემა: 

ამერიკული  ფირმა ,,ფილიპ  მორისის" და  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მიერ  მოწყობილ 

ყოველწლიურ  კონკურსში  ,,თბილისი  ჩემი ქალაქია".  როგორც  გადაცემის  ავტორს  და რეჟისორს 

გადმომეცა სპეციალური  სიგელი  და  ჯილდო.  

1999 - 2004 - სტუდია TBC - ში, ქალაქის  მერიასთან თამშრომლობით, განვახორციელე  ყოველკვირეული 

სატელევიზიო  გადაცემის  პროექტი -,,თბილისის  დროით". ვიყავი  გადაცემის  პროექტის  ავტორი, მთ. 

რედაქტორი,  რეჟისორი,  სამხატვრო  ხელმძღვანელი.  

1998 - სრულ  მეტრაჟიანი  მხავრული  კინოფილმის -,, და  იქმნა  ნათელის"  სცენარის  ავტორი. 

1998 - გადავიღე  მუსიკალური  ვიდეო რგოლი ,,ღვთისშობელო  მარიამ"  (მღერის: განდღულაძე). 

სტუდია ,,რაკურსი“.   

1997 - გადავიღე  მუსიკალური  ვიდეო რგოლი ,,რა  დამავიწყებს"  (მღერის: გ. ანდღულაძე). სტ. 

,,რაკურსი“.  იმავე  წელს, ვიდეო  რგოლმა  გაიმარჯვა ,,პირველი  არხის" მიერ  გამოცხადებულ - 

მუსიკალური  ვიდეორგოლების  კონკურსში;  დაიმსახურა  ნომინაცია ,,მაყურებლის  სიმპათია".  

1996 - 1998  - ვმუშაობდი  სტიდია ,, აუდიენციაში" რეჟისორად.  

1996 - მოკლე  მეტრაჟიანი  დოკ. ფილმი ,,ქართული  სოფელი".  

1991 - 1996 - დოკ. ფილმების  სტუდია ,,მემატიანეში'' ვმუშაობდი  რეჟისორად. ამავე  წლებში 

პარალერულად  ვმუშაობდი  სტუდია ,,რაკურსის" სამხატვრო  ხელმძღვანელად  და  რეჟისორად.  

 

 



 

 

1992 - 1993 - აფხაზეთში  მიმდინარე  საბრძოლო  მოქმედებების  პერიოდში, დოკუმენტური  ფილმების  

სტიდია  ,,მემატიანესთვის" ვიღებდი  აფხაზეთში  მიმდინარე  ბრძოლების  მატიანეს.  

1987 -  გადავიღე  სადიპლომო  ნამუშევარი ,,არა  მარტო  ტკბილ  ხმათათვის".  

1986 - გადავიღე ,,ფილმი  ეპიზოდი" ლ. ბაქრაძის  სრულმეტრაჟიანი  მხატვრული  ფილმისთვის 

,,გამალამაზეთ". ფილმმა  ტაშკენტის  საერთაშორისო  ფესტივალზე  დაიმსახურა  მთავარი  პრიზი.  

1985 - საკურსო  ნამუშევარი. მხატვრული  ფილმი ,,მშვიდობით  დედა". ფილმ  მაახალგაზრდული  

ფილმების  ფესტივალზე -,,ამირანი" - დაიმსახურა  პრიზი ,,მაყურებლის სიმფათია“. 

1984 - საკურსო   ფილმი ,,სათამაშო  თოფი".  

1988 - 1990 - მოვიხადე  სავალდებულო  სამხედრო  სამსახური.  

1982 - 1988 - ვსწავლობდი  და  დავამთავრე  საქართველოს  რუსთაველის  სახ. თეატრისა  და  კინოს  

უნივერსიტეტი.  კვალიფიკაცია: რეჟისორი.  

 

დამატებითი  ინფორმაცია: 

1972 - 1982 - საშ. სკოლის (23-საშ. სკოლა. თბილისი)  პარალელულად  ვსწავლობდი  ხელოვნების  

სამხატვრო  სკოლაში. ვმონაწილეობდი  გამოფენებში.  

1999 - 2004 - TBC -TV -ში  მღვაწეობის  პერიოდში,  როგორც  რეჟისორს,  ჟურნალისტს  და  გადაცემის 

(,,თბილისის  დროითის") ავტორს, გადაღებული  მაქვს  70-მდე  ტელესიუჟეტი.  ვიყავი  242 (20 

წუთიანი) ყოველკვირეული  გადაცემის  სამხატვრო  ხელმძღვანელი, გადაცემის  რეჟისორი, 

ჟურნალისტი.   

2006 - სამეცნიერი  პოპულარული  ესსეს - ,,კავკასიური  ნაციონალობის  სახე" -ავტორი. დაიბეჭდა 

ჟურნალ ,,ცნობის  ფურცელში"  

2010 -2011- ვმუშაობდი  მრავალ  სერიანი  დოკ. ფილმის  სცენარზე ,,საქართველოს  სამხედრო  

ხელოვნების  ისტორია". სცენარის  ავტორი. 

2011 - დავაფუძნე  სტუდია ,,ახალი  ხელოვნება" .  

2012 - ვმუშაობ  მრავალ  სერიანი  დოკ. ფილმის  სცენარსა  და  პროექტზე ,,უძველესი კვების  კულტურა 

და  სამზარეულო  საქართველოსა  და  კავკასიაში"  (პროექტის  სამუშაო  სათაური).   

2012 - ამჟამად  ვმუშაობ  მხატვრული  ფილმის დასრულებაზე- ,,შემოდგომის  მოთხრობა  

სიყვარულზე".  ვარ  ფილმის  სცენარის  ავტორი  და  რეჟისორი. მთ. როლში: რამაზ  ჩხიკვაძე.   

 

• ვარ  საგაზეთო  სტატიის, კინო-რომანის, ტელეპროექტების  ავტორი.  

• პროფესიონალურ  მოღვაწეობაში  მიღებული  მაქვს  სხვადასხვა  სახის ჯილდოები და  სიგელები.  

• ვარ  კინომატოგრაფისტთა  კავშირის  წევრი.  

• ხელოვანთა  საერთაშორისო  ფედერაციის  წევრი.  

• გრიგოლ  ლორთქიფანიძის  საზოგადოების  წევრი. 

დავით ცინცაძე.  



 

დავით  ცინცაძის  ზოგიერთი  ნამუშევრების  ინტერნეტის  ლინკები:  

 

,,მეტი  სარგებელი  ხალხს? ელიტარული კორუფცია“ – http://www.youtube.com/watch?v=SfdW8xdxsEw 

,,გიფსო-კორდონი“  - http://www.youtube.com/watch?v=paWKTMX9uNw 

,,შემოდგომის მოთხრობა სიყვარულზე“ = http://www.youtube.com/watch?v=NPCeOFs5DSE 

ფილმის  ტრეილერი (03. 55 წთ) (სამუშაო სათაური) ,,შემოდგომის  მოთხრობა  სიყვარულზე".  

მთ. როლში: რამაზ  ჩხიკვაძე. როლებში: რუსიკო  ბოლქვაძე, ნინოლეჟავა, ნანა  ხურითი, ლეოა  ნთაძე, 

სოსო  ლაღიძე, კირა  ანდრონიკავშილი, ქეთი  ყიასაშვილი, მერაბ  ანდრონიკაშვილი, მერაბ  ამირიძე, 

თამუნა  კბილაშვილი, ანა  თუმანიშვილი, და  პირველად  ეკრანზე  ლიკა  მასპინძელაშვილი. ფილმის  

რეჟისორი  დავით  ცინცაძე.  

*** 
სარეკლამო რგოლი (00. 50 წმ) - http://www.youtube.com/watch?v=O3FsywQniEY&feature=relmfu 

,,ცნობის ფურცელი“  

როლებში: მურმან ჯინორია, თაკო ჩხეიძე, ანა კოშაძე და სხვ.  

რეჟისორი: დავით ცინცაძე.  

*** 
მუსიკალური  ვიდეორგოლი: ,,რა  დამავიწყებს" /1997 / 
http://www.youtube.com/watch?v=RTDk1R_WRKg&list=UU1CDBgnn8UVXXx25OPPcdUQ&index=5&feature=plcp 

შემსრულებელი: გიორგი  ანდღულაძე. მუსიკა: ვაჟა  აზარაშვილი.  

რეჟ: დავით  ცინცაძე 

*** 
,,პრობლემის შტრიხები - საქართველოს წითელი ჯვარი“ - ჟურნალისტური გამოძიება -1 ნაწილი/2003 / 

http://www.youtube.com/watch?v=-TdCp0HJEfs&list=UU1CDBgnn8UVXXx25OPPcdUQ&index=7&feature=plcp 

ჟურნალისტური გამოძიება -2 ნაწილი 

http://www.youtube.com/watch?v=Ig5wtFevYFs&list=UU1CDBgnn8UVXXx25OPPcdUQ&index=6&feature=plcp 

*** 
სატელევიზიო დოკუმენტური ფილმი:  ,,ჩემი ქალაქი“  - 1 ნაწილი (08: 14 წთ) \ 

http://www.youtube.com/watch?v=PVSB5f-qtQ0&list=UU1CDBgnn8UVXXx25OPPcdUQ&index=3&feature=plcp 

ჩემი ქალაქი - 2 ნაწილი (09:13 წთ) /http://www.youtube.com/watch?v=_263FnG7cq0 

ჩემი ქალაქი - 3 ნაწილი (06: 12 წთ) / http://www.youtube.com/watch?v=QKVvEDslAA8 

*** 
სხვა ნამუშევრების ნაწ. იხ: (პროფილზე: davidtsin007) You Tube: 
http://www.youtube.com/my_videos?feature=mhee 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SfdW8xdxsEw
http://www.youtube.com/watch?v=paWKTMX9uNw
http://www.youtube.com/watch?v=NPCeOFs5DSE
http://www.youtube.com/watch?v=O3FsywQniEY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=RTDk1R_WRKg&list=UU1CDBgnn8UVXXx25OPPcdUQ&index=5&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=-TdCp0HJEfs&list=UU1CDBgnn8UVXXx25OPPcdUQ&index=7&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Ig5wtFevYFs&list=UU1CDBgnn8UVXXx25OPPcdUQ&index=6&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=PVSB5f-qtQ0&list=UU1CDBgnn8UVXXx25OPPcdUQ&index=3&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=_263FnG7cq0
http://www.youtube.com/watch?v=QKVvEDslAA8
http://www.youtube.com/my_videos?feature=mhee

