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განათლება  
 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 1993-1998  
აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი - 
აღმოსავლეთმცოდნე ისტორიკოსი.  
 
ქალაქ სიეტლის (აშშ) ხელოვნების ინსტიტუტი   2001-
2003 
ტელე და ვიდეო წარმოების ფაკულტეტი. 
 
 
 
შრომითი გამოცდილება  
 
საქტელერადიო დეპარტამენტი (დღეს საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი) 1993-1998  
დილის 3 საათიანი პროგრამის “9 დან 12 მდე” 
რეჟოსoრი.  
 
 
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 1999-2000 
სპეციალისტი აზია აფრიკის ავსტრალიისა და 
ოკეანეთის დეპარტამენტში.  
 
 



საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის 
სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი “ერისიონი” 2000 – 
2001  
ანსამბლის ბიზნეს მენეჯერი  
 
 
 
ქალაქ სიეტლის (აშშ) ხელოვნების ინსტიტუტი  2002 – 
2003 
სტუდენტთა მრჩეველი და ვიდეო/აუდიო ტექნიკის 
საცავის მენეჯერი. 
 
 
კომპანია “Theatre Magic Universal” ქალაქი 
ორლანდო, (აშშ).  2004 – 2008 
კომპანიის მენეჯერი და ვიდეო წარმოების 
კოორდინატორი. ჩემი ხელმძღვანელობით შეიქმნა 100-
მდე სასწავლო ვიდეო ფილმი.  
 
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი  2009 – 
2013 
დოკუმენტური ფილმების სტუდიის მთავარი პროდიუსერი 
და არქივის დიგიტალიზაციის პროექტის ხელმძღვანელი.   
 
 
 
პროექტები და ინიციატივები 
 
2000-2001 წლებში მონაწილეობა მივიღე და ძალიან 
დიდი წვლილი შევიტანე ანსამბლ “ერისიონის” 
ლეგენდარული შოუს “ქართული ლეგენდა” შექმნაში.  
 
2003 წელს, პროფესორ შოთა ვაშაკიძესთან ერთად ნიუ 
ჯერსის შტატში, ორგანიზება გავუწიე ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში პირველ ქართულ კულტურის დღეს.  
 
2004 წელს ქალაქ ორლანდოში პროდიოსერ ნიკოლას 
ჯეისთან ერთად შევქმენი დოკუმენტური ფილმი 
“ამერიკის თვალები”, რომელიც ამერიკაში 
არასრულწლოვანთა გატაცების მწვავე პრობლემას 
შეეხებოდა.  
 
2005 წელს ორგანიზება გავუწიე ბატონი კახი 
კავსაძის შეხვედრას ფლორიდის შტატის ქართულ 
დიასპორასთან.  
 



ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრების ბოლო სამი 
წლის განმავლობაში, ჩემი ინიციატივით და სახსრებით 
მოვიძიე და საქართველოში ჩამოვიტანე ლეგენდარული 
ქართველ-ამერიკელი ავიაკონსტუქტორის, ალექსანდრე 
ქართველიშვილის შესახებ ძალიან დიდი ინფორმაცია. 
პროექტის ფარგლებში გადავიღებ მხატვულ-დოკუმენტურ 
ფილმს ამ ძალიან დიდი ქართველის შესახებ და 
საქათველოში ჩამოვა მისი შექმნილი ერთ-ერთი 
თვითმფრინავი.  
 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის დოკუმენტური ფილმების 
სტუდიაში, ჩემი ხელმძღვანელობის პერიოდში შეიქმნა 
60-ზე მეტი დოკუმენტური ფილმი სხვა და სხვა 
საინტერესო თემებზე და პიროვნებებზე. 2010 წელს მე 
დავამყარე კონტაქტი დიდ ადრონულ კოლაიდერზე 
მოღვაწე ქართველ მეცნიერებთან და მათთან ერთად 
შევქმენით ძალიან მაღალი დონის სამეცნიერო 
პოპულარული ფილმები. ევროპის მაუწყებელთა კავშირის 
2011 წლის დასკვნაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
შესახებ, დუკუმენტური ფილმების სტუდიას ყველაზე 
მაღალი და დადებითი შეფასება ხვდა წილად.  
 
2010 – 2011 წლებში ვიყავი საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის სამხატვრო საბჭოს წევრი.  
 
2012 წლის მაისში, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის 
საელჩოს ინიციატივით და მხარდაჭერით, საქართველოს 
ეროვნულ მუზეუმში მოეწყო ჩემი ფოტო გამოფენა.  
 
 
 
კომპიუტერის ცოდნა 
 
მაღალ დონეზე ვფლობ, რამოდენიმე პროფესიონალურ 
ვიდეო სამონტაჟო და ფოტო რედაქტირების კომპიუტერულ 
პროგრამებს.  
 
 
ჰობი 
 
ფოტოგრაფია, მუსიკა, ავიაცია 
 
 
ენები 
 
ქართული, ინგლისური, რუსული 
 


