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   დიანა თალაკვაძე 11.04.1974 

 

  აკადემიური თანამდებობა: სახვითი, სასცენო და კინო–
ტელე   ხელოვნების ფაკულტეტის სახვითი ხელოვნების 
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.  

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
საცხოვრებელი მისამართი: ქ. ბათუმი. ფარნავაზ მეფის ქ. #128 
ტელ:  სახლი: 22 71 01 
მობილური: 599 40 14 68 
ელ–ფოსტა: dianatal1974@gmail.com 
 
 
ოჯახური მდგომარეობა: 
მეუღლე: რატი ჩიბურდანიძე, 1968, ხელოვნებათმცოდნე. 
შვილი: ნატა ჩიბურდანიძე, 2005. 
 
პედაგოგიური მოღვაწეობა: 
მიმართულება: ტანსაცმლის დიზაინი 
სალექციო კურსები: სპეც. კომპოზიცია (B), სამოსის მოდელირება (M), ინოვაციური 
მასალები და მოდის ტენდენციები (M). 
                                      
განათლება და სამეცნიერო ხარისხი: 
თარიღი: 1991–1997 
დაწესებულება (ფაკულტეტი): ქ. ქუთაისის ხელოვნებისა და პედაგოგიკის 
ინსტიტუტი. ხელოვნების ფაკულტეტი. 
სპეციალობა: ტანსაცმლის მხატვრული მოდელირება. 
დიპლომის/სერტიფიკატის №0001742 
 
სამუშაო გამოცდილება: 
მუშაობის პერიოდი: 2020 - დან 
სამსახურის დასახელება: ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტი. 
სამსახურის მისამართი: ზ. გორგილაძის 19 / ვაჟა-ფშაველას 32. 
თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი. 
 
მუშაობის პერიოდი: 2014- 2020 



სამსახურის დასახელება: ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტი. 
სამსახურის მისამართი: ლ. ასათიანის ქ. 37. 
თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი. 
 
 
 
მუშაობის პერიოდი: 2010- 2014  
სამსახურის დასახელება: ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტი. 
სამსახურის მისამართი: ლ. ასათიანის ქ. 37. 
თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი. 
 
მუშაობის პერიოდი: 2006-2010 
სამსახურის დასახელება: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
სამსახურის მისამართი: ე. ნინოშვილის ქ. 35. 
თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი.  
 
მუშაობის პერიოდი:  1998 -  2006 
სამსახურის დასახელება –ბათუმის  ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი.    
სამსახურის მისამართი – თამარ მეფის გამზირი 102. 
თანამდებობა:  სპეც. კომპოზიციის მასწავლებელი. 
 
მუშაობის პერიოდი:   1996 -  2006 
სამსახურის დასახელება – ქ. ბათუმის ნ. კანდელაკის სახელობის სამხატვრო 
სასწავლებელი. 
სამსახურის მისამართი – ფიროსმანის 16 
თანამდებობა – კომპოზიციის პედაგოგი. 
 
მუშაობის პერიოდი:  2000 –დან  
სამსახურის დასახელება – ზამთარაძის სახ. სამხატვრო სკოლა. 
სამსახურის მისამართი – გოგებაშვილის 22 
თანამდებობა – პედაგოგი.  
 
 
სამეცნიერო აკადემიების, საზოგადოებების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო 
კოლეგიების წევრობა: 
ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 
წევრი (2014-18). 
2018-დან წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი. 
 
შემოქმედებითი მუშაობა/გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები: 

1. “მოდელები“ -  პერსონალური გამოფენა  (აჭარის ხელოვნების მუზეუმი. 2008) 
2. პერსონალური გამოფენა - კაფე „მონ ამი“ (ბათუმი. 2014) 
3. თემატური გამოფენა - „წითელი და შავი“ (აჭარის ხელოვნების მუზეუმი. 2014) 
4. საშობაო გამოფენა (აჭარის მხატვართა კავშირი. 2015) 



5. საგაზაფხულო გამოფენა- „მუზა’ (აჭარის ხელოვნების მუზეუმი. 2015) 
6. აჭარის ა. რ. მხატვართა შემოქმედებითი კავშირის გამოფენა (კატალოგი 2015) 
7. თემატური გამოფენა - „ულტრამარინი“ (აჭარის ხელოვნების მუზეუმი. 2015)) 
8. გამოფენა - აქცია „ყავის ხანა“ (აჭარის ხელოვნების მუზეუმი. 2016) 
9. ქ. ბათუმის ნ. კანდელაკის სახ. სამხატვრო სასწავლებლის 80 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საიუბილეო გამოფენა (აჭარის მხატვართა კავშირი. კატალოგი 
2016) 

10. აჭარის მხატვართა ნამუსევრების გამოფენა თბილისში (მ. ბერძენიშვილის 
საგამოფენო დარბაზი. 2016) 

11. საშობაო გამოფენა (აჭარის ხელოვნების მუზეუმი. 2016) 
12. აჭარის მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა ოზურგეთსა და ქუთაისში                 

( ოზურგეთის სამხატვრო გალერეა. ქუთაისის გალერეა „ვარლა“. კატალოგი 
2016) 

13. კონცეპტუალური გამოფენა - „ნავი“ (აჭარის ხელოვნების მუზეუმი. 2016)  
14. აჭარის მხატვართა ნამუშევრების სამაისო გამოფენა (აჭარის მხატვართა 

კავშირი. კატალოგი 2017) 
15. საშემოდგომო გამოფენა (აჭარის მხატვართა კავშირი. კატალოგი 2017) 
16. თემატური გამოფენა - „ფანჯარა“ (აჭარის ხელოვნების მუზეუმი. 2017) 
17. „Primavera“ - საგაზაფხულო გამოფენა (აჭარის ხელოვნების მუზეუმი. 2018) 
18. ბათუმი-ტრაპიზონი, ქართველ და თურქ მხატვართა საერთაშორისო გამოფენა 

(აჭარის ხელოვნების მუზეუმი.  ტრაპიზონის უნივერსიტეტი. 2018) . 
19. საგაზაფხულო გამოფენა (აჭარის მხატვართა კავშირი. კატალოგი 2018). 
20. ქალ მხატვართა საერთაშორისო გამოფენა „ბათუმი-პარიზი“.(აჭარის 

ხელოვნების მუზეუმი. 2018). 
21. ბათუმელ მხატვართა ჯგუფური გამოფენა კიევში - “Привiт з Батумi” 

(„მოკითხვა ბათუმიდან“) გალერეა „მაისტერნია“ უკრაინა 2018. 
22. შობა-ახალი წლისადმი მიძღვნილი გამოფენა (აჭარის მხატვართა კავშირი.  

კატალოგი 2018) 
23. თანამედროვე ქართველ მხატვართა გამოფენა ვენეციაში (იტალია). („ფერები 

საზღვრებს გარეშე“) -  გალერეა “Lark Art Studio” 2019. 
24. ქართულ-გერმანული კულტურის დღეები „მხატვრის თვალით“. აჭარის 

ხ.ახვლედიანის სახ. მუზეუმი, ბათუმი, 2019 
25. ბათუმელ ქალ მხატვართა გამოფენა პარიზში - GALERIE BEAUTE DU MATIN 

CALME (საფრანგეთი), 2019. 
26. აჭარის მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა თბილისში, საქართველოს 

მხატვართა კავშირის საგამოფენო დარბაზი, 2019. 
 

შემოქმედებით ღონისძიებებში/ სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა: 
პლენერები:  

XVII საერთაშორისო პლენერი „BARWY  MALOPOLSKI“. MIECHOW 2016 
(„მალოპოლსკის ფერები“) მიეხოვი 2016 (პოლონეთი) 
 

INTER ART PLEIN AIR BATUMI 2016 
 

საერთაშორისო პლენერი „მეგობრობის პალიტრა“ ბათუმი 2017 
 



სახვითი ხელოვნების I საერთაშორისო ფესტივალი - „წელიწადის 4 დრო - 
შემოდგომა“. ბათუმი 2018. 
 

საერთაშორისო პლენერი. ტრაპიზონი (აქჩაბათის მერია), თურქეთი. 2018. 
 
სახვითი ხელოვნების IΙ საერთაშორისო ფესტივალი - „წელიწადის 4 დრო - 
ზამთარი“. ბათუმი 2019. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
შემოქმედებით ღონისძიებებში/სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა: 
ლატვიის კულტურის აკადემიის კოლეჯი ქ. რიგა. ევროკავშირის ერაზმუსის 
პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული მასტერ-კლასები თემაზე: „მუშაობა 
ტანსაცმლის ესკიზებზე“. 18-22. 09. 2017. 
 
უცხო ენების ცოდნა: 
ინგლისური ლექსიკონის დახმარებით. 
რუსული – თავისუფლად 
 
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: 
Microsoft office: Word, Power Point  


