
CV 
განათლება: 
2014-2015 არაფორმალური სამაგისტრო პროგრამა - თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი -თბილისი 
2009-2013 არქიტექტურის ბაკალავრიატი -  სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 
 
ჯილდოები/რეზიდენციები/ გრანტები 
2020 
გამოფენის გრანტი - საქართველოს კულტურის სამინისტრო 
Forbes 30 under 30 
 
2019 
რეზიდენციის გრანტი - Fotograf gallery, პრაღა, ჩეხეთი 
2018  
რეზიდენციის გრანტი  - BINZ39, ციურიხი, შვეიცარია  
2017  

წინანდლის პრემიის გამარჯვებული ვიზუალურ ხელოვნებაში 
რეზიდენციის გრანტი- Transcultural ArtLab, ჯუსტი, გერმანია 
რეზიდენციის გრანტი-  Frauenkulturburo NRW e.V., დუსელდორფი, გერმანია  
2016  

რეზიდენციის გრანტი-  Yarat, Contemporary Art Space, ბაქო, აზერბაიჯანი 
რეზიდენციის გრანტი-  ბათუმის ეზოს ამბები, ბათუმი, საქართველო  
 
წარმომადგენელი გალერეები 
 
Project ArtBeat (თბილისი, საქართველო)   
A01 gallery (ნეაპოლი, იტალია) 
 
2019 წლიდან „magic carpets“ ევროკავშირის სახელოვნებო რეზიდენციის თანაკურატორი  
2017 წლიდან „ფოტოგრაფიის ღამის კურატორი (თბილისის ფოტო ფესტივალი)  

2017 წლიდან თანადამაარსებელი - პატარა გალერეა და The Why Not გალერეა  
 
 
კოლექციებში: 
Alain Servais Collection           Maria Larsson  Collection      Collezione Taurisano       TBC Bank Collection           
Vasili Tsereteli Collection 
Fabio Fresca collection             Silk Museum of Georgia Georgia      Zurab Tsereteli collection     
Agovino collection               David Fleiss Collection 
 
 



პერსონალური გამოფენები:  
 
2020 
TOGETHER FOREVER, „ღია სივრცე“, თბილისი, საქართველო 
PERMANENT ADOLESCENCE , გალერეა Ballon Rouge Club, ბრიუსელი, ბელგია 
 
2019 
წილხვედრი პურ-მარილი ქვეყნის აღსასრულს- სასტუმრო სტამბა, თბილისი, საქართველო 
ვინ ჩაიწერს ისტორიას? გალერეა Project Artbeat, თბილისი, საქართველო 
 
2018  

ხე.  გალერეაA01, ნეაპოლი, იტალია  
ამფიბიები ფრთებით Template Bucharest, ბუქარესტი, რუმინეთი  
მაღაზიაში საქონელი ჩაწვა -  პერფორმანსის დღეები თბილისში  
 
2017  

SAVANNA SAVAGE - გალერეა Project ArtBeat, ბათუმი, საქართველო 
AVOIDING THE THOUGHT OF WHITE BEARS - Weltkunstzimmer, დუსელდორფი, გერმანია 
 
2016  

WITCHCRAFT AND CURIOSITY გალერეაA01, ნეაპოლი, იტალია  
COUNTERFEIT GOODS -  Yarat, ბაქო, აზერბაიჯანი  
 
შერჩეული ჯგუფური გამოფენები:  
 
2019  

ჯგუფური გამოფენა - გალერეა project artbeat, თბილისი, საქართველო 
კომუნალურები, გალერეა საწყობი 
 
2018  

ARTISSIMA სახელოვნებო ბაზრობა - ტურინი, იტალია 
EENY, MEENY, MINNIE MOE - გალერეა project artbeat, თბილისი, საქართველო 
IN AND OUT OF REALITY - Expo Georgia, თბილისის სახელოვნებო ბაზრობა  
თბილისის სახელოვნებო ბაზრობა,- Expo Georgia,  
 
2017  

შემთხვევები - გალერეა ნექტარი, თბილისი  
ARTVERONA -  ვერონა, იტალია 



TAVIDAN - თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი თბილისი  
NACHTFOYER - kunsthalle Düsseldorf, დუსელდორფი, გერმანია 
გაქრობა პეპლის ეფექტით - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი 
 
2016  

მომავლის მეხსიერება -  ფესტინოვა, გარიყულა, საქართველო 
პერსონალური სიყვარული - გალერეა ნექტარი, თბილისი 
 
2015  

MONOLOGUE WITH EQUIPMENT – სახელოვნებო სივრცე D.U.O, ვენა, ავსტრია  
WELCOME პერფორმანსების სერია-  Flare festival, მანჩესტერი, გაერთიანებული სამეფო  
EXTREME TERRITORIES, - საფრანგეთი, უკრაინა, საქართველო 
მოდი ვცადოთ - თნამედროვე ხელოვნების ცენტრი თბილისი 
მომხმარებლის ოცნება-  Popiashvili-Gvaberidze Window Project 


