მიხეილ კვაჭაძე
დაბადების თარიღი: 10.01.1956 წ.
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
სახცოვრებელი მისამართი: ბათუმი, 26 მაისის 40, ბინა 17
ტელ: 27 86 87; მობილური: 593 710 293
ელ. ფოსტა: mikheilkvachadze@gmail.com
ოჯახური მდგომარეობა:
მეუღლე - ქეთევან ფილიპოვა-კვაჭაძე, 1956. მხატვარი
შვილი მარიამ კვაჭაძე - 1963. მხატვარი
შვილი ლუკა კვაჭაძე 1986 ეკონომისტი
სალექციო კურსები:
ბათუმის ხელოვნების უნივერისტეტის სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე
ხელოვნების ფაკულტეტი, სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი, ხის, ლითონის
დიზაინის მიმართულება. შესრულება მასალაში (მინანქარი). კომპოზიცია
(მინანქარი).
განათლება და სამეცნიერო ხარისხი:
თარიღი: 1971-1975
დაწესებულება (ფაკულტეტი): ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის
სამხატვრო სასწავლებელი
სპეციალობა: ლითონის მხატვრული დამუშავება
დიპლომის (სერტიფიკატის) № Э № 071867
კვალიფიკაცია: მხატვარ-კონსტრუქტორი
თარიღი: 1978-1983
დაწესებულება: თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია.
დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნების ფაკულტეტი. ხის, ლითონის და სხვა
მასალათა მხატვრული ნაწარმის განყოფილება.
დიპლომის / სერტიფიკატი / № AB 054423
კვალიფიკაცია: გამოყენებითი ხელოვნების მხატვარი.
სამუშაო გამოცდილება:
მუშაობის პერიოდი 2010 წლიდან დღემდე
სამსახურის დასახელება: ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
სამსახურის მისამართი: ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. № 37
თანამდებობა: 2010-2014 ასისტენტ-პროფესორი

2014-დან ასოცირებული პროფესორი
მუშაობის პერიოდი 2007 - 2010
სამსახურის დასახელება: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ხელოვნების ფაკულტეტი
სამსახურის მისამართი: ბათუმი, ე. ნინოშვილის ქ. № 35
თანამდებობა: მასწავლებელი
მუშაობის პერიოდი 2012-დან დღემდე
სამსახურის დასახელება: ბათუმის ნ. კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა
სამსახურის მისამართი: ბათუმი, ფიროსმანის 16
თანამდებობა: პედაგოგი
მუშაობის პერიოდი 01.09.1984 – 03.01.2012
სამსახურის დასახელება: ბათუმის შ. ზამთარაძის სახელობის სამხატვრო სკოლა
სამსახურის მისამართი: ბათუმი, გოგებაშვილის 22
თანამდებობა: პედაგოგი
მუშაობის პერიოდი 04.09.1983 – 01.09.1985
სამსახურის დასახელება: ბათუმის ნ. კანდელაკის სახელობის სამხატვრო
სასწავლებელი
სამსახურის მისამართი: ბათუმი, ფიროსმანის 18
თანამდებობა: პედაგოგი
მუშაობის პერიოდი 03.10.1977 – 01.09.1978
სამსახურის დასახელება: ბათუმის ბამბუკის ავეჯის ფაბრიკა
სამსახურის მისამართი: ბათუმი, სულხან-საბა ორბელიანის 7
თანამდებობა: მუშა
მუშაობის პერიოდი 30.12.1976 – 01.07.1977
სამსახურის დასახელება: საქართველოს სსრ სახალხო მეურნეობის მიღწევათა
გამოფენა
სამსახურის მისამართი: თბილისი, ა. წერეთლის 119
თანამდებობა: მხატვარ-გამფორმებელი
მუშაობის პერიოდი 02.12.1975 – 29.12.1976
სამსახურის დასახელება: თბილისის სამხატვრო კომბინატი
სამსახურის მისამართი: თბილისი, პავლოვის 18
თანამდებობა: მხატვარ-გამფორმებელი

სამეცნიერო აკადემიების, საზოგადოების, სამეცნიერო საბჭოების, სამხატვრო
კოლეგიების წევრობა:
ხელოვნების უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი
2000 წ. საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი. მოწმობა №849
1989 წ. დიზაინერთა კავშირის წევრი. მოწმობა №2716
2017 წლიდან მხატვართა გილდიის წევრი. მოწმობა A 022 GEO
პერსონალური გამოფენები:
2017 ხელოვნების სტუდია „ფერადი სამყარო“
2016 მ. ბერძენიშვილის სახელობის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თანამედროვე
ხელოვნების ცენტრი
2016 საიუბილეო გამოფენა. აჭარის ხელოვნების მუზეუმი
2013 კაფე Mon Ami ბათუმი, ჟორდანიას 24
2008 აჭარის ხელოვნების მუზეუმი
2008 ბლიც გამოფენა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჯგუფური გამოფენები:
2018 ტრაპიზონისა და ბათუმელი მხატვრების ერთობლივი გამოფენა.
2017 თემატური გამოფენა „ფანჯარა“ აჭარის ხელოვნების მუზეუმი.
2017 აჭარის მხატვრების საშემოდგომო გამოფენა ქედაში.
2017 აჭარის მხატვართა გამოფენა ზუგდიდში. აჭარის მხატვართა კავშირი.
ზუგდიდის საგამოფენო დარბაზი.
2017 აჭარის მხატვართა გამოფენა ხულოში. ხულოს საგამოფენო დარბაზი.
2017 გამოფენა ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკაში. მხატვართა კავშირი.
2017 მაისი. აჭარის მხატვართა გამოფენა ბათუმი. მხატვართა კავშირი
2016 ბათუმელ მხატვართა ნამუშევრების ჯგუფური გამოფენა. ქუთაისი. ქუთაისის
მხატვართა კავშირის საგამოფენო დარბაზი.
2016 ბათუმელ მხატვართა ნამუშევრების ჯგუფური გამოფენა. ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი.
2016 კონცეპტუალური გამოფენა „ნავი“. აჭარის ხელოვნების მუზეუმი.
2015 თემატური გამოფენა „ულტრამარინი“, აჭარის ხელოვნების მუზეუმი.
2015 ხელოვნების უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა გამოფენა
2015 შემაჯამებელი გამოფენა მხატვართა ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირი.
2014 თემატური გამოფენა „ზამთარი“. აჭარის ხელოვნების მუზეუმი.
2014 ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა
ნამუშევრების ჯგუფური გამოფენა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თანამედროვე
სახვითი ხელოვნების ცენტრი.
2014 მხატვართა კავშირის საიუბილეო გამოფენა.
2014 საგაზაფხულო გამოფენა მხატვართა კავშირი.
2014 26 მაისისადმი მიძღვნილი გამოფენა. მხატვართა კავშირი.

2014 შობა-ახალი წლისადმი მიძღვნილი გამოფენა. მხატვართა კავშირი.
შემოქმედებითი ღონისძიებები:
2017-2018 დღემდე ბათუმის ი. ჭავჭავაძის სახ. დრამატული თეატრის სამხატვრო
სამუშაოები.
პლენერები:
2017 ქართველი და უცხოელი მხატვრების ერთობლივი პლენერი. ბათუმი.
ორგანიზაცია „ახალგაზრდები მომავლისათვის“. კოორდინატრი და მონაწილე.
2017 ბეშუმის პლენერი. მხატვართა კავშირი.
2017 საერთაშორისო პლენერი მეგობრობის პალიტრა. საპატიო სტუმრის სტატუსი.
2016 ქართველ და უცხოელ მხატვართა ერთობლივი პლენერი. ბათუმი.
კოორდინატორი და მონაწილე.
2016 საერთაშორისო პლენერი „მეგობრობის პალიტრა“. ბათუმი.
2016 ბეშუმის პლენერი. მხატვართა კავშირი.
2015 ქართველი და პოლონელი მხატვრების ერთობლივი პლენერი. ბათუმი.
კოორდინატორი და მონაწილე.
2015 საერთაშორისო პლენერი „მეგობრობის პალიტრა“. ბათუმი.
2015 ბეშუმის პლენერი. მხატვართა კავშირი.
2014 ქართველი და ლიტველი მხატვრების ერთობლივი პლენერი. ბათუმი.
კოორდინატორი და მონაწილე.
2014 ბეშუმის პლენერი. მხატვართა კავშირი.
2014. 30.06-7.07 Art Spase საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ავსტრია ქ. კრემსი.
უცხო ენები: რუსული თავისუფლად.
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: Word
დამატებითი ინფორმაცია:
სისტემატიურად ვმონაწილეობ გამოფენებში. მაქვს პედაგოგიურო მუშაობის 35 წლის
სტაჟი. სარეკლამო და დიზაინის სფეროში მუშაობის დიდი გამოცდილება.

