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Art training 

• Salzburg international summer academy of arts/2017 

• Free University (Tbilisi) Visual art and design school BA (VAADS)/ 2015-2018 

Exhibitions & Activities 

• Contemporary Vienna presented by Window project/2020 

• Essential Rituals/Gallery 4710/ Group show/ Tbilisi/2020 

• Clearing Forest, Building Temple/ solo show/ Ambrolauri museum of fine arts/Tbilisi/2020 

• Presented by Art Agency/Este art fair/ Uruguay/ 2020 

• Rooms Studio/ In circulation/ Design Miami/ curator/2019 

• Vakhtang Kokiashvili/Contemporary Vienna explorations/co curating, Conceptual 
design/2019 

• Desserts of Garamantes/ Group show/ Window project/Tbilisi/2019 

• Blinding Game/Window project/Tbilisi/2019 

• Platformprojects presented by Patara gallery /Athens/2019 

• Mother Agladze str-52 /solo show/ Oxygen Tbilisi/ 2019 

• Presented by window project/ Tbilisi art fair/ 2019 

• Wessel for projection? And I loved watching MTV in particular/Group show/Turin/ 
Officina contemporanea/2018 

• IGAV International residency/Turin/2018 

• We were starving before dinner/curator/ Oxygen Tbilisi/ 2018 

• OBJ/HUM/PLACES/ group show/Georgian national museum/Tbilisi/2018 

• Untitled 1/ solo show from “Artarea gallery” exhibition series “1/1”. 2018 

• Game on the Hinnom Valley/Solo show/Tbilisi/2018 

• I was scrolling down when I went into the void/Solo show at Oxygen Tbilisi /2018 

• Correlation/exhibition at Artarea gallery/Group show/Tbilisi/2018 

• Home repair/solo presentation at “VAADS”/ Tbilisi/2017 

• Archangels/Oni Museum of Local Lore/2017 

• “Time and Time +”/Group show/Tbilisi/2017 

• “Salzburg academy students show” at Periscope gallery/ Salzburg,Austria /2017 



• Arteli racha/ Residency/ 2017 

• Nearby but not far away/ Group show/Tbilisi/2016 

• Art villa Garikula/ Residency/2016 

• “Practice” Gallery nectar/Group show/Tbilisi/2016 

• “Chairs” Gallery nectar/Group show/Tbilisi/2016 

• “All and everything” Video art exhibition at “Artarea Gallery”/Group Show/Tbilisi /2016 

• “By chance” “VAADS” exhibition space/Group show/Tbilisi/2015 
Awards 

• Tsinandali award Nominee /Tbilisi/ Georgia/ 2018 

• IGAV prize winner for young artists/Turin/Italy/2018 



შოთიკო აფციაური, ხელოვანი 

(+995) 593 685 498 ▪shotikoaptsiauri1@gmail.com 

 

განათლება 

• „ზალცბურგის საერთაშორისო საზაფხულო აკადემია“/2017 

• „თავისუფალი უნივერსიტეტი“ ვიზუალური ხელოვნების და დიზაინის 
სკოლა(VADS)/2015-2018 

გამოფენები და აქტივობები 

• Contemporary Vienna /Window Project / 2020 

• Essential Rituals /გალერეა 4710/ ჯგუფური გამოფენა/ თბილისი/ 2020 

• „ტყის ჭრა, ტაძრის შენება“/ სოლო შოუ/ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი/ 
თბილისი/ 2020 

• Este Art Fair/ Art Agency/ Uruguay/ 2020 

• Rooms Studio/ In Circulation/ Design Miami/ Curator/ 2019 

• ვახტანგ ქოქიაშვილი/ Contemporary Vienna explorations/ თანაკურატორი და 
კონცეპტუალური დიზაინი /2019 

• Desserts of Garamantes/ ჯგუფური გამოფენა/ Window Project/ Tbilisi/ 2019 

• Blinding Game/ Window Project/ Tbilisi/ 2019 

• Platformprojects/ პატარა გალერეა /ათენი / 2019 

• დედა: აგლაძის ქ. 52 /სოლო შოუ/ Oxygen Tbilisi/ 2019 

• Window Project/ Tbilisi Art Fair/ 2019 

• წინანდლის პრემიის ნომინანტი/ 2018 

• IGAV-ის პრემიის ლაურეატი/ ტურინი/ 2018 

• Wessel for projection? And I loved watching MTV in particular/ ჯგუფური გამოფენა 
/ტურინი /Officina Contemporanea/ 2018 

• IGAV-ის საერთაშორისო რეზიდენცია/ ტურინი/ 2018 

• We Were Starving Before Dinner/ კურატორი/ Oxygen Tbilisi/  2018 

• OBJ/HUM/PLACES/ ჯგუფური გამოფენა/Georgian national museum/ Tbilisi /2018 

• „უსათაურო1“ /არტარეა გალერეა/ გამოფენების სერიიდან „1/1“/ თბილისი/ 2018 

• „თამაში ჰინომის ველზე“/ სოლო გამოფენა/ თბილისი/ 2018 

• „I Was Scrolling Down When I Went into the Void”/ სოლო გამოფენა/ Oxygen Tbilisi 
NoFair/ სტამბა/ 2018 



• „კორელაცია“/ არტარეა გალერეა/ ჯგუფური გამოფენა/ თბილისი/ 2018 

• “Home repair”/სოლო პრეზენტაცია VAADS-ში/თბილისი/ 2017 

• „დრო და დრო +“/ ჯგუფური გამოფენა/ თბილისი/ 2017 

• „ზალცბურგის აკადემიის სტუდენტების გამოფენა“/ Periscope 
Gallery/ ზალცბურგი/ 2017 

• არტელი რაჭა /რეზიდენცია/ 2017 

• “Nearby but not far away“/ ჯგუფური გამოფენა/ VAADS/ თბილისი/ 2016 

• არტ ვილა გარიყულა /რეზიდენცია/ 2016 

• “Practice”/ გალერეა ნექტარი/ ჯგუფური გამოფენა/ თბილისი/ 2016 

• „სკამები“/ გალერეა ნექტარი/ ჯგუფური გამოფენა/ თბილისი/2016 

• „ყველა და ყველაფერი“ ვიდეო ხელოვნების გამოფენა/ არტარეა 
გალერეა/ ჯგუფური გაოფენა/ 2016 

• „შემთხვევით“/ VAADS/ ჯგუფური გამოფენა/ თბილისი/2015 

 

 


