
ანტონ ბალანჩივაძე  

 

მხატვარი. ცხოვრობს და მუშაობს თბილისში  

დაიბადა 27 ივლისს, 1978  წელს 

 

განათლება  

1993 - 1995    ყარამან ქუთათელაძისა და გია გორდეზიანის სახელოსნო, 

1995 - 2001    თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, ფერწერა 

                        

  

პროფესიული გამოცდილება და გამოფენები  

 

 

2019  მინიატურების გამოფენა, "ს-ა." , გალერეა ჰელმერსი, ბადენვაილერი, გერმანია  

2019  გამოფენა სერიებიდან "ბაღები", "მე.უდაბნო", გოეთეანუმი, დორნახი, შვეიცარია   

2019  გამოფენა სერიიდან "ბაღები", შატო ბუერა, ლოპოტა რეზორტი   Exhibition of  

2019  "მე.უდაბნო", პერსონალური გამოფენა, ვანდა გალერეა, თბილისი  

2018     "ბაღები" - პერსონალური გამოფენა, ბაია გალერეა, თბილისი  

2018    ფრიზლაით პერფორმანსი, სასტუმრო სტამბას ამფითეატრი, თბილისი  
2017    "მხატვრები მშვიდობისთვის",, თავდაცვის სამინისტროს პროექტი, საქართველოს    

          ნაციონალური არქივი 

2017    80 მინიატურა, ქართული აიპიემ კვლევითი კომპანიის პროექტი  

2016    240 მინიატურა, კომპანია ევექსის პროექტი  

2016    ფრიზლაით პერფორმანსი და თეატრალური დადგმები, კოლაბორაცია ანტონ   

           სოკოლოვთან (ფოტო) სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებთან (მუსიკა) და მოძრაობის  

        თეატრთან (სასცენო დადგმები), ოზურგეთის დრამატული თეატრი 

2015    გამოფენა IAF "A'dam Int'l AF 2015", Beurs Van Berlage,  ამსტერდამი, ჰოლანდია  

2015    მუდმივმოქმედი გამოფენის გახსნა, ლოპოტა რეზორტი, კახეთი, საქართველო   

2015    ფრიზლაით პერფორმანსი, ხატვა ცეცხლით, თბილისის სახელმწიფო  

             სამხატვრო აკადემია 

2015     პერსონალური გამოფენა "ბილიკი მდინარის პირას", ბაია გალერეა, თბილისი  

2014      გამოფენა, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ს.ჯანაშიას სახელობის ისტორიის მუზეუმი  

2014     მხატვრული ფილმი: "სკივრის საიდუმლოება", რეჟისორი, მხატვარი  

2014     პერსონალური გამოფენა "თიბისი გალერეა", თბილისი 

2013     "ქართული კულტურის დღეები საფრანგეთში", Basilique du Sacre-  Coeur de Montmartre,  

             პარიზი   

2013     პერსონალური გამოფენა, ბაია გალერეა, თბილისი  

2013     მუდმივმოქმედი "Freezlight" გამოფენა, "კანაპე ორთაჭალა"  

2012-2013     ქართველ მხატვართა ჯგუფური გამოფენები, გალერეა შარდენი 

2012     IAF - “Parallax Art Fair 2012”, Chelsea Old Town Hall, ლონდონი, ინგლისი  



2011     გამოფენა "თეთრი და შავი", თბილისის ისტორიის მუზეუმი  

2011      "თანამედროვე ქართული მინიატურა", ხელნაწერთა ცენტრი,  

              საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა 

2010      180 მინიატურა,  "თიბისი ბანკის" დაკვეთა  

2010      ჯგუფური გამოფენა, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია  

2010      "Freezlight Project" - გამოფენა და პერფორმანსი, ანტონ ბალანჩივაძე,  

              ანტონ სოკოლოვი. ფესტივალი "Fest I Nova 2010", არტ ვილა გარიყულა  

2010      გამოფენა "Carrousel du Louvre 2010",  წარმდგენი "Camden Art Gallery - London ",  

              პარიზი, საფრანგეთი 

2010      ჯგუფური გამოფენა, თბილისი მარიოტის საგამოფენო დარბაზი  

2010      გამოფენა "წითელი", "გალერეა 9",  თბილისი  

2010      გამოფენა "Living Without Fairs", Camden Art Gallery, ლონდონი, ინგლისი  

2010      გამოფენა "Art For All", JMA გალერეა, პაბლო პიკასოს, სალვადორ   

              დალის, მარკ შაგალის ნამუშევრებთან ერთად,  ვენა, ავსტრია    

2008      გამოფენა "ქართული კულტურის დღეები 2008",  ფრანკფურტი, გერმანია  

2008      პერსონალური გამოფენა, გალერეა "Christine Colas", საფრანგეთი, პარიზი  

2007      გამოფენა "ახალი თაობა" გალერეა "შარდენი" 

2006      " GAG " გამოფენა, "არსის" საგამოფენო დარბაზი, თბილისი  

2006      გამოფენა "ახალი თაობა თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაში",  

              გალერეა კოპალა, თბილისი  

2006      პერსონალური გამოფენა, გალერეა "ჰობი" , თბილისი  

2005      ჯგუფური გამოფენა, საქართველოს ეროვნული გალერეა      

2005      გამოფენა "GAG", გალერეა კოპალა , თბილისი 

2005      "GAG"-ის და გალერეა "ტაპირის" სამხატვრო ხელმძღვანელი და ერთ-ერთი              

              დამფუძნებელი, 2005-2006 პერმანენტული "GAG" გამოფენები გალერეაში "ტაპირი" 

1999-2003    თეატრალური დეკორაციები ჰენრიკ იბსენის დრამისთვის "როდესაც ჩვენ მკვდრები 

             ვიღვიძებთ" და მოცარტის "ჯადოსნური ფლეიტა", კამერული მუსიკალური თეატრი  

             "ორფევსის" დადგმები              

2002     პერსონალური გამოფენა, საქართველოს ისტორიის მუზეუმი "ქარვასლა" 

1998     ჩრდილების თეატრის სპექტაკლი, "კულტურულ ინიციატივათა საერთაშორისო ასოციაცია"    

                              

         

       ნამუშევრები დაცულია კერძო კოლექციებში:  

 

                       საქართველო; რუსეთი; გერმანია; საფრანგეთი; ინგლისი; ჰოლანდია; აშშ; 

                       საბერძნეთი; უნგრეთი; ისრაელი; თურქეთი   

             

კონტაქტი:                       

                    (+995) 599 606039  

                    antonbalanchivadze@gmail.com             

                    www.antonbalanchivadze.com 

http://www.antonbalanchivadze.com/

