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განათლება______________________________________________________________________________ 

 

2012-2014 

კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი 

შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 

(სრული დაფინანსება გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურიდან - DAAD) 

შტუტგარტი, გერმანია 

 

2010-2012 

ხელოვნების მაგისტრის ხარისხი 

აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 

თბილისი, საქართველო 

 

2006-2010 

ფერმწერის ბაკალავრის ხარისხი 

აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 

თბილისი, საქართველო 

 

1996-2006 

საბავშვო სამხატვრო სკოლა (ათწლედი) 

თბილისი, საქართველო  

 

 

mailto:salome.rigvava@yahoo.com


გამოფენები___________________________________________________________________ 

2019 წ. 

 გალერეა ‘’გამრეკელი’’- ‘’Be My Valentine’’, პერსონალური გამოფენა. თბილისი, საქართველო  

 საქველმოქმედო გამოფენა-აუქციონი ბავშვთა ჰოსპისი ‘’ციცინათელების ქვეყანა’’-ს 

მხარდასაჭერად. თბილისი, საქართველო 

 პრინტის საერთაშორისო ფესტივალი - ‘LIFENSTYLE’’. თბილისი, საქართველო 

2018 წ. 

 საერთაშორისო ფესტივალი კედლის მოხატვაში ‘’METROPOLINK’’. ჰაიდელბერგი, გერმანია  

 პრინტის საერთაშორისო ფესტივალი - ‘’LIFENSTYLE’’. თბილისი, საქართველო 

 საქველმოქმედო გამოფენა-აუქციონი ბავშვთა ჰოსპისი ‘’ციცინათელების ქვეყანა’’-ს 

მხარდასაჭერად. თბილისი, საქართველო 

2017 წ.  

 გალერეა ‘’კუნსტმასნაჰმენ’’ (kunstmassnahmen), პერსონალური გამოფენა  

ჰაიდელბერგი, გერმანია (http://kunstmassnahmen.de/) 

 ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი (MOMA Tbilisi), პერსონალური გამოფენა 

თბილისი, საქართველო  (http://www.tbilisimoma.ge)  

 

2016 წ. 

 გალერეა ‘’არტ მორა’’ (Art Mora Gallery), პერსონალური გამოფენა 

ნიუ-იორკი, აშშ.    (https://www.artmora.com/) 

 გალერეა ‘’ვილიბერი’’ (Gallery by Williber), ჯგუფური გამოფენა. ჰაიდელბერგი, გერმანია 

 

2015 წ. 

 გალერეა ‘’ვონ ბრაუნბეჰრენს’’ (Galerie von Braunbehrens), ჯგუფური გამოფენა 

შტუტგარტი, გერმანია (https://www.galerie-braunbehrens.de/) 

 გალერეა ‘’არტ ვერიტას’’ (Gallery Art Veritas), ჯგუფური გამოფენა 

გეტებორგი, შვედეთი   (https://gallery-art-veritas.com/) 

 ‘’არტ კარლსრუჰე 2015’’ (Art KARLSRUHE), გალერეა მოლინე-ს (Gallery Moline) მხატვარი 

შტუტგარტი, გერმანია (https://www.art-karlsruhe.de/de/) 

 გალერეა ‘’ვონ ბრაუნბეჰრენს’’ (Galerie von Braunbehrens), ჯგუფური გამოფენა  

შტუტგარტი, გერმანია 

 

2014 წ. 

 გალერეა ‘’მოლინე’’ (Gallery Moline), ჯგუფური გამოფენა. შტუტგარტი, გერმანია 

 გალერეა ‘’კუნსტმასნაჰმენ’’ (kunstmassnahmen), პერსონალური გამოფენა 

ჰაიდელბერგი, გერმანია (http://kunstmassnahmen.de/) 

 გალერეა ‘’ფილსერ & გრაფ’’ (Filser & Graf Gallery), ჯგუფური გამოფენა. მიუნხენი, გერმანია 

 გალერეა ‘’მოლინე’’ (Gallery Moline), ჯგუფური გამოფენა. შტუტგარტი, გერმანია 
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2013 წ.  

 შტუტგარტის ხელოვნების და დიზაინის სახ. აკადემიის საგამოფენო სივრცე, ჯგუფური გამოფენა 

შტუტგარტი, გერმანია 

 ‘’ზიგზაგ დიალოგი’’ შტუტგარტის ხელოვნების და დიზაინის სახ. აკადემიის საგამოფენო სივრცე      

შტუტგარტი, გერმანია 

2012 წ. 

 ბაზის ბანკის საგამოფენო სივრცე, ჯგუფური გამოფენა. თბილისი, საქართველო 

 ეროვნული ბანკი - ‘’კრეატიული გზის სტუდია’’, ჯგუფური გამოფენა. თბილისი, საქართველო 

(საქართველოს ეროვნული ბანკის ორგანიზებით) 

 გალერეა ‘’აკადემია+’’ – ‘’12 დღე’’, პერსონალური გამოფენა. თბილისი, საქართველო 

 

2011 წ. 

  ‘’დამზადებულია საქართველოში’’, ჯგუფური გამოფენა. მოსკოვი, რუსეთი,  

 (ორგანიზებული L&S გალერეას მიერ) 

 გალერეა ‘’K-Art’’ - ‘’ქართული სინდრომი’’, ჯგუფური გამოფენა. ალმაატა, ყაზახეთი 

 გალერეა ‘’New Art Café’’ – ‘’ვაშლის სინდრომი‘’, პერსონალური გამოფენა. თბილისი, საქართველო 

 გალერეა ‘’Tiflis Avenue’’ - ‘’შესანიშნავი პარასკევი’’, ახალგაზრდა მხატვრების საქველმოქმედო აქცია 

მიძღვნილი შშმ ბავშვების დასახმარებლად. თბილისი, საქართველო 

 გალერეა ‘’თიბისი’’ – ‘’ჩემი არტი’’, ჯგუფური გამოფენა. თბილისი, საქართველო 

 

2010 წ. 

 ‘’ერთი დღე თბილისში’’, ჯგუფური გამოფენა, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის 

საგამოფენო სივრცე. თბილისი, საქართველო 

 რუმუალდო დელ ბიანკოს ფონდის მიერ ორგანიზებული გამოფენა თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემიის საგამოფენო სივრცეში. თბილისი, საქართველო 

 ‘’დინამიკა’’, სტუდენტების ჯგუფური გამოფენა სამხატვრო აკადემიის საგამოფენო სივრცეში 

თბილისი, საქართველო 

 ‘’გზავნილი აკადემიიდან’’, სამხატვრო აკადემიის სტუდენტების ჯგუფური გამოფენა 

თბილისი, საქართველო 

 

2009 წ. 

 ‘’ერის ხმა 2009’’, სამხატვრო აკადემიის სტუდენტების ტრადიციული ფესტივალი  

 თბილისი, საქართველო 

 ვიზუალური ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტების გამოფენა სამხატვრო აკადემიის საგამოფენო    

სივრცეში. თბილისი, საქართველო 

 

2008 წ.  

 ‘’შემოდგომის სიღნაღი 2008’’, ჯგუფური გამოფენა მოწყობილი კულტურის განვითარების და 

პოპულარიზაციის ფონდის მიერ, თბილისი, საქართველო 



პროექტები__________________________________________________________________________ 

 

2013 წ. 

 ‘’პალას სომმერ 2013’’ (Palais Sommer 2013), საერთაშორისო პროექტი. დრეზდენი, გერმანია 

2012 წ. 

 პროექტი ‘’სხეული’’, ჯგუფური გამოფენა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის 

საგამოფენო სივრცეში. თბილისი, საქართველო 

2011 წ.  

 სამხატვრო აკადემიის მაგისტრატურის სტუდენტების მონაწილეობა ვორქშოპში ‘’ინტერვენცია’’. 

პროექტის ავტორები და კურატორები: პროფ. ფრანცისკა კოჩ (ციურიხის ხელოვნების 

უნივერსიტეტი), მონიკა სქორი (ტექნიკური მენეჯერი, მიგროსის თანამედროვე ხელოვნების 

მუზეუმი, ციურიხი). თბილისი, საქართელო  

2010 წ. 

 ბრიტანეთის საბჭოს მიერ მოწყობილი ვორქშოპი კლეარ მითთენის ხელმძღვანელობით  

თბილისი, საქართველო 

2009 წ.  

 ბათუმის ახალ ბულვარში მოწყობილი გამოფენა ეგიდით ‘’მხატვრები დევნილების 

დასაბრუნებლად’’. ბათუმი, საქართველო 

 

 

 

ენები: 

 ინგლისური - კარგად 

 რუსული - კარგად 

 ქართული - მშობლიური 

 

 


