
 

ssip vaxtang Wabukianis saxelobis Tbilisis sabaleto xelovnebis  

saxelmwifo saswavleblis 16 wlis gaweuli  
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zogadi informacia 
 
 

sajaro samarTlis iuridiuli piri - vaxtang Wabukianis saxelobis Tbilisis sabaleto  

xelovnebis saxelmwifo saswavlebeli (SemdgomSi - saswavlebeli) warmoadgens, `zogadi 

ganaTlebis Sesaxeb~ da `sajaro samarTlis iuridiuli piris Sesaxeb~ saqarTvelos 

kanonebis Sesabamisad Seqmnil skolisgareSe saxelovnebo saganmanaTleblo dawesebulebas, 

romelic axorcielebs srul saSualo sabaleto saganmanaTleblo programebs 

zogadsaganmanaTleblo programebis gareSe.  

saswavlebeli Tavis saqmianobas warmarTavs saqarTvelos konstitucis, saqarTvelos 

kanonmdeblobis,  wesdebis da Sinaganawesis safuZvelze. 

saswavlebeli axorcielebs xuT wlian sabazo saxelovnebo saganmanaTleblo 

programas, romlis dasrulebis Semdegac gaicema sabazo saxelovnebo ganaTlebis mowmoba 

da sam wlian profilur saxelovnebo saganmanTleblo programas (baletis msaxiobis 

ganxriT da qoreografiuli xelovnebisa da Teatris msaxiobis ganxriT), romlis 

dasrulebisasac gaicema Sesabamisi mowmobebi (sertifikati).    

saswavleblis iuridiuli misamarTia: saqarTvelo, 0105 q. Tbilisi,  v. vekuas   quCa #1, 

tel. 299 06 65, 298 60 41 

Eel.fosta : ballet_zuka@yahoo.com 

 veb-gverdi : www.stateballetschool.ge 
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        saswavleblis Sesaxeb 
 

1916 wels italielma mocekvavem maria perinim saqarTveloSi pirveli kerZo 

sabaleto studia gaxsna, romelic 1920 wlidan operisa da baletis Teatris 

saxelmwifo sabaleto skolad gadakeTda (direqtori da wamyvani pedagogi 1920 wlidan 

m. perini iyo). perinim ufrosi da saSualo Taobis mTeli pleada aRzarda, maT Soris: 

vaxtang da Tamar Wabukianebi, nino ramiSvili, vaxtang vronski, elene gvaramaZe, maria 

baueri, irina da dimitri aleqsiZeebi, iliko suxiSvili, sergei sergeevi, nikoloz 

arbatovi, simon virsalaZe, elene CikvaiZe, maria kazineci, suren gorski, vivi 

metreveli, ana wereTeli, qeTevan nadareiSvili da mravali sxva. 

1935 wels cnobilma qoreografma da Teoretikosma daviT javriSvilma             

m. perinis skola qoreografiul studiad gadaakeTa, romelsac 1951 wlidan saxelmwifo 

qoreografiuli saswavlebeli ewoda. 1951-1977 wlebSi saswavlebels saTaveSi Caudga 

msoflioSi aRiarebuli genialuri mocekvave da qoreografi   v. Wabukiani, romelsac 

sruliad gansakuTrebuli adgili uWiravs qarTuli erovnuli baletis istoriaSi. 

Tbilisis saxelmwifo qoreografiul saswavlebelSi mosvlisTanave vaxtang Wabukianma 

umniSvnelovanesi reformebi ganaxorciela, romelsac mohyva qarTveli mocekvaveebis 

araerTi Taobis da msoflio baletis cnobili saxeebis aRzrda, rogorebic arian: 

nino ananiaSvili, nika ciskariZe, irma nioraZe, igor zelinski, daTo da maia 

maxaTelebi, elene glurjiZe, lali kandelaki, vasil axmeteli, laSa xozaSvili da 

sxvebi. 

2004 wlidan v. Wabukianis saxelobis Tbilisis sabaleto xelovnebis saxelmwifo 

saswavlebels saTaveSi nino ananiaSvili udgas, xolo saswavleblis direqtoria 

zviad baqraZe.  

 

 saswavlo procesi 

    saswavlebelSi moswavleTa miReba warmoebs misaRebi gamocdebis Sedegad. 

konkursSi monawileobis ufleba eZleva moswavles, romelmac daamTavra oTxi klasi 

da Sesabamisad, gamoirCeva im unar CveveebiT, romelic aucilebelia momavali baletis 

msaxiobis CamoyalibebisaTvis. 

 

     

 

 



   saswavlebelSi swavlebis xangrZlioba ganisazRvreba rva akademiur saswavlo   

weliT da iyofa or safexurad : 

    saswavlebeli axorcielebs xuT wlian sabazo saxelovnebo saganmanaTleblo 

programas, romlis dasrulebis Semdegac gaicema sabazo saxelovnebo ganaTlebis 

mowmoba da sam wlian profilur saxelonebo saganmanTleblo programas (baletis 

msaxiobis ganxriT da qoreografiuli xelovnebisa da Teatris msaxiobis ganxriT), 

romlis dasrulebisasac gaicema Sesabamisi mowmobebi (sertifikati).  

 

        
   

v. Wabukianis saxelobis Tbilisis sabaleto xelovnebis saxelmwifo 

saswavlebeli erTaderTia saqarTveloSi, romelic amzadebs baletis profesional 

msaxiobebs. saswavlebelSi klasikuri cekva wamyvani disciplinaa. yvela specialuri 

sagani, romelic aq iswavleba, erTmaneTTan urTierTkavSirSia, rac profesionali 

baletis msaxiobis momzadebas uwyobs xels. aRsaniSnavia, rom operisa da baletis 

Teatris sabaleto dasi (pedagogebi, kordebaleti, solistebi) am saswavleblis 

aRzrdilebi arian. 

        

 

 saswavlebelSi iswavleba: klasikuri cekva, wyvilTa cekva, istoriul -yofiTi 

cekva, saxasiaTo cekva, Tanamedrove da qarTuli cekva, riTmika, grimi, msaxiobis 

ostatoba, scenografia, vokali, metyveleba da sxva ( ixileT grafiki #3 ). mTeli 

wlis ganmavlobaSi saswavleblis moswavleebi aqtiurad monawileoben, operisa da 

baletis Teatris sxvadasxva speqtaklebSi: "maknatuna", "gedebis tba", "don kixoti", 

"Jizeli", "mocartiana", ~amao sifrTxile,~ `gorda~, `wuna da wruwuna~,                  

` ლაურენსია~, ` mZinare mzeTunaxavi ~, ` konservatoria ~, „ ნატალი “  da sxva.  



        

 

  saswavlebelSi swavlebis procesi mimdinareobs, rogorc ufaso saxelmwifo 
dafinansebiT, agreTve fasiani swavlebis formiT.  
   saswavlebelSi 2006 wlidan funqcionirebs mosamzadebeli ganyofileba   6-dan     
9-wlamde asakis bavSvebisTvis. misi mizania gamoavlinos      niWieri bavSvebi da 
moamzados isini dawyebiTi klasebis programis aTvisebisTvis. es programa 
gaTvaliswinebulia mosamzadebeli jgufebisTvis, sadac: 
 
 
1 da 2 klasSi iswavleba: 
klasikuri cekva 
qarTuli cekva 
istoriul-yofiTi cekva 
riTmika  
 
3 da 4 klasSi iswavleba: 
klasikuri cekva 
qarTuli cekva 
istoriul-yofiTi cekva 
sunTqvisa da gawelvis varjiSebi 
Tanamedrove cekva 
msaxiobis ostatoba 
    

           
  
   mosamzadebeli jgufis damTavrebis Semdeg moswavlis survilis SemTxvevaSi is 
agrZelebs swavlas saswavlebelSi misaRebi sakonkurso (sami turi) sistemis gavlis 
Sedegad. 9-10 wlis asakidan iwyeba 8 wliani sabaleto xelovnebis saswavlo kursi.  
 

2016-2017  სასწავლო   წლიდან   კულტურისა და  ძეგლთა  დაცვის  სამინისტროს  ხელშეწყობით    

სასწავლებელმა  დანერგა   სწავლების  ახალი ფორმები  ქართველი და უცხოელი სტუდენტი  

მოსწავლეებისათვის: 
 

 ერთი  თვიდან   წლამდე   სწავლება; 

 ერთი  წლიდან    ხუთ  წლამდე   სწავლება; 

 სამოყვარულო  სწავლების  ჯგუფები; 

 თეატრალური   სტუდია; 

 ექსტერნი სწავლება. 
 



 
   garda amisa saswavlebelis moswavles saswavlebelTan arsebuli #46 sajaro 
skolis saSualebiT SeuZlia miiRos srulyofili zogadi ganaTleba. Cveni 
saswavleblis kursdamTavrebulebi warmatebiT agrZeleben saqmianobas                   
z. faliaSvilis saxelobis Tbilisis operisa da baletis Teatris sabaleto dasSi da 
sxvadasxva TeatrebSi. maRali procentiT (80-90%) abareben sxvadasxva umaRles 
saswavleblebSi, rogorc humanitarul agreTve teqnikur, sabunebismetyvelo, 
samedicino da sxva fakultetebze. Cveni skolis moswavleebi monawileobas iReben 
sxvadasxva samecniero konferenciebSi. gvyavs erovnuli olimpiadis gamarjvebulebi 
moswavleebi ucxo enebSi (franguli, inglisuri, rusuli). 

 

   ganxorcielebuli reformebi  

saswavlebelma saswavlo procesis ganviTarebisa da ukeT warmarTvisaTvis 

bolo 14  wlis manZilze ganaxorciela Sesabamisi reformebi.  pirvel etapze SesZlo  

aemaRlebina pedagogebis kvalifikacia da disciplina, ris Sedegadac gaizarda 

moswavleTa raodenoba (saswavlebelSi, amJamad swavlobs 320 moswavle   (ixileT 

grafiki #1) da  swavlebis xarisxi, rac kargad gamoCnda, rogorc wlidan - welze 

gadasayvan gamocdebze, agreTve saswavlo wlis damamTavrebel - gamosaSveb 

koncertebze. saswavlebels swavlebisaTvis gaaCnia saTanado saganmanaTlebo 

literatura da unikaluri arqivi - muzeumi. sabaleto xelovnebis specifikidan 

gamomdinare garda literaturuli masalisa, saswavlebelma SeiZina mdidari samusiko 

da video masala, rac  xelmisawvdoms xdis swavlebis uaxlesi meTodebis gamoyenebas 

da danergvas saswavlo procesSi.  

saswavlebelSi Camoyalibda qoreografiuli xelovnebisa da Teatris msaxiobis 

ganxra, ramac saSualeba misca  moswavleebs Tavi warmoaCinon ara marto klasikuri 

cekvis ganxriT, aramed saxasiaTo, qarTuli cekvebis da Teatraluri  mimarTulebiTac. 

amavdroulad saswavlebelSi dainerga msaxiobis ostatobis gakveTilebis Seswavla  

dramatuli TeatrisTvis damaxasiaTebeli elementebiT, romelic farTod aris 

danergili evropis qveynebSi. 

       

 saswavlebelSi 2006 wlidan funqcionirebs specialuri aRWurvilobiT 

mowyobili, sademonstracio oTaxi, sadac moswavleebs saSualeba eZlevaT DVDD 

formatSi naxon sabaleto xelovnebis Sedevrebi. Aaqve avRniSnavT rom 2004 wlidan 

saswavlebelSi ganxorcielda marTvis sistemis saerTo kompiuterizacia. sawavlebelSi 

moxerxda Camoyalibebuliyo srulyofili video studia (samontaJo studiiT da 

Sesabamisi video-aparaturiT (ixileT grafiki #4).  

2004 wlidan dRemde saswavlebelma SeiZina aTeulobiT sacekvao kostumebi da 

srulyofilad ganaaxla sacekvao kostumebis garderobi Tavisi samrecxaoTi         

(ixileT grafiki #5). saswavlebels agreTve gaaCnia avtobusi da msumbuqi avtomanqanebi.  



2007-2008 wlebSi saswavlebelma vekuas #1 arsebul administraciul SenobaSi 

moawyo internati – saqarTvelos regionebidan saswavleblad Camosuli 

moswavleebisTvis, magram misi gamoyeneba ver moxerxda Sesabamisi dafinansebis ar 

qonis gamo, xolo amJamad CubinaSvilis quCaze arsebuli Senobis avariulobis gamo 

internatis farTobze mimdinareobs swavleba. 2015  წელს CubinaSvilis quCa # 49 – ში 

არსებული შენობა მძიმე ავარიული მდგომარეობიდან გამომდინარე ჩაიბარა ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტრომ.    

 

Gganxorcielebuli RonisZiebebi 

v. Wabukianis saxelobis Tbilisis sabaleto xelovnebis saxelmwifo 

saswavlebeli aris kera, sadac nino ananiaSvilis xelmZRvanelobiT  izrdebian 

Rirseuli mocekvaveebi, romlebic mniSvnelovan adgils ikaveben  msoflio sabaleto 

xelovnebis korifeebs Soris  da uzrunvelyofen msoflioSi qarTuli kulturis 

popularizacias. qalbatonma nino ananiaSvilma,  itvirTa da Tavis Tavze aiRo 

udidesi misia, qarTuli baletis aRorZinebisa da misi, msoflio asparezze 

warmoCinebisa, raTa saqarTvelo daadges im qveynebis gzas, romlebmac saxeli gauTqves 

am unatifes xelovnebas. 

     

   2004 wlidan  dRemde  saswavlebels ganxorcielebuli aqvs 400 -mde    (ixileT 

grafiki #2) RonisZieba  (gamosaSvebi saRamoebi, koncertebi, speqtaklebi, 

saqvelmoqmedo saRamoebi, saerTaSoriso konkursebi, gacvliTi programebi, 

Teatraluri  da SemecnebiTi saRamoebi da sxva) moswavleebi monawileoben 

saswavleblis speqtaklebSi, romlebic daidga saswavlebelSi: Sopenis “Sopeniana”, 

minkusis “paxita”, Caikovskis “gedebis tba”, “mZinare mZeTunaxavi”, prokofievis “konkia”, 

mendelsonis “zafxulis Ramis sizmari”; morozovis “eqimi aiboliti” k.xaCaturianis 

~Cipolino~, l. delibis ` kopelia ~ da sxva.  

 

   



   agreTve saswavleblis moswavleebi aqtiurad monawileoben sxvadasxva 

speqtaklebSi, romlebic idgmeba operisa da baletis saxelmwifo akademiur TeatrSi. 

2004 wlidan DdRemde saswavlo procesis srulyofisaTvis    sazRvargareTidan 

mowveuli  gamoCenili mocekvaveebisa da pedagogebis mier Catarebul iqna        

master – klasebi : iukiko sakurais, irina kolpakovas, vlad semionovis, maria 

kalegaris, eva kloborgis, Aandrei kudelinis, dimitri korneevis, olivie pateis, teet 

kaskis, tom bosmanis, aleqsei miSutinis, valentin bartesis da mravali sxva 

gamoCenili moRvawis monawileobiT.   

 

  

     

  

 

2011 wels ukrainis qalaq doneckSi saswavleblis moswavle nuca CekuraSvili 

dajildovda serJ lifaris saxelobis me-7 saerTaSoriso konkursis lauriatis mesame 

premiiT.  

                            

 2011 wlis 11-27 ivliss Cvens saswavlebelsa da espaneTis qalaq burgosis cekvis 

akademias ` helad-s~ Soris ganxorcielda gacvliTi programa. moswavleebma 

monawileoba miiRes erTobliv speqtaklSi.   



     

2012 wels qalaq rigaSi saerTaSoriso sabaleto konkursze saswavleblis 

aRsazrdelebma nuca CekuraSvilma da mamuka kikaliSvilma did warmatebebs miaRwies. 

saukeTesoTa Soris maT daimsaxures gran pri da asaxeles saswavlebeli, agreTve 2012 

wels qalaq helsinkSi gamarTul saerTasoriso sabaleto konkursze nuca CekuraSvili 

da mamuka kikaliSvili moxvdnen finalSi da morigi warmatebiT dabrundnen 

samSobloSi. namdvilad SeiZleba CaiTvalos  miRwevad, is rom saswavlebelma SesZlo 

swavlebis VIII wlis moswavleTa gagzavna pekinis mesame msoflio sabaleto 

festivalze. sadac monawileebma daimsaxures saukeTeso xuTeulSi moxvedra. 

     

 

         2013 wlis 22 – 28 aprils da 30 ivnisidan - 7  ivlisamde,  Cvens saswavlebelsa 

da portugaliis erovnuli konservatoriis  cekvis skolas Soris  ganxorcielda 

moswavleTa gacvliTi proeqti. moswavleebma monawileoba miiRes Cveni saswavleblis da 

portugaliis erovnuli konservatoriis  cekvis skolis gamosaSveb speqtaklebSi.  

       



             gacvliT  proeqtSi  monawileobis  miReba  mniSvnelovania saswavleblis 

moswavleebisaTvis sacekvao gamocdilebis gaziarebis, erToblivi sacekvao nomrebis 

momzadebisa da momavalSi erToblivi  spektaklis ganxorcielebisaTvis.  

 

         aRsaniSnavia, rom saswavlebelis moswavleebi monawileobas Rebuloben 

speqtaklebSi, romlebic tardeba saqarTvelos regionebSi, sxvadasxva saxis 

saqvelmoqmedo koncertebsa da aqciebSic. kerZod: saswavlebelma gamarTa 

saqvelmoqmedo koncerti sareabilitacio da socialuri adaptaciis centr `aisis”,    

# 180 sajaro skolis,  # 194 sajaro skolis, #84 sajaro skolis da `momavlis 

saxlis”, Tbilisis # 6 baRis aRsazrdelebisa da evropuli  skolis moswavleTaTvis.  

   

              yovel  wels  baletis moyvarulTa sazogadoeba, saswavleblis moswavleeebs 

ajildovebs sigelebiT da stipendiebiT. qalbatoni nino ananiaSvili da misi 

megobrebi iaponiidan, daniidan, germaniidan. amerikidan da bevri sxva qveynidan patara 

balerinebs asaCuqreben puantebiT, sacekvao kostumebiT da aqsesuarebiT (ixileT 

grafiki #6). 
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             pirvelad saswavleblis  arsebobis istoriaSi qalbaton nino ananiaSvilis 

xelmZRvanelobiT gamoica sabaleto sityvaTa leqsikoni da ganmartebiTi 

saxelmZRvanelo qarTul enaze. L igi praqtikuli daniSnulebisaa, romlis gamoyeneba 

SeuZlebelia Sesabamisi mecadineobebis gareSe. Lleqsikoni saukeTeso damxmare 

saSualeba gaxda  sabaleto xelovnebiT dainteresebuli moswavleebisaTvis. 

LleqsikonSi Sesulia 370 _ mde sityva, romelTa umetesoba dRes aqtiurad gamoiyeneba 

swavlis procesSi, mas gaaCnia ilustrirebuli masala garkveuli moZraobebis ukeT 

aRqmisaTvis.  

       

              

    ქალბატონ ნინო ანანიაშვილის ინიციატივითა  და  მხარდაჭერით  სასწავლებლის მოსწავლეები  

მონაწილეობას იღებენ  სხვადასხვა ქვეყნის გაცვლით  პროგრამებში:  ესპანეთი ქ. ბურგოსი, რუმინეთი 

ქ.ტიმიშუარა, იაპონია ქ.ტოკიო, ქ. საიტამა და  ქ.ნაგოია, დიდი ბრიტანეთი ქ. ლონდონი, იტალია ქ. ლეჩე და      

ქ. კასტელიანეტა - მარინა და სხვა. saswavlebels  kavSiri aqvs damyarebuli Aazerbaijanis, 

somxeTis, moldaveTis, belorusiis, ukrainis amerikis, iaponiis, italiis, portugaliis  

germaniis და daniis samefo  skolებთან. 

     saswavleblis kursadamaTavrebulebs, romlebic moRvaweoben msoflios 

sxvadasxva TeatrebSi aqvT mWidro kavSiri saswavlebelTan. isiniGgvacnoben TavianT 

warmatebebs da gvawvdian informacias im inovaciuri meTodebis Sesaxeb, romelic 

inergeba wamyvani evropuli Teatrebis scenebze.  

              wlebis  manZilze saswavlebelis kursdamTavrebulebi iricxebian operisa da 

baletis sabaleto dasSi, zogierTi moswavle kvalifikaciis amaRlebis mizniT 

gaemgzavra sazRvargareTis sxvadasxva TeatrebSi, xolo danarCeni moswavleebi 

erovnuli gamocdebis warmatebiT Cabarebis Sedegad Caricxul iqnen sxvadasxva 

umaRles saswavleblebSi, romlebic amavdroulad ewevian warmatebul sasceno   

moRvaweobas da Rebuloben monawileobas Teatralur, satelevizio da samodelo 
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proeqtebSi. 2013 wels qalaq rigaSi saerTaSoriso sabaleto konkursze 

saswavleblis aRzrdilma nino samadaSvilma did warmatebas miaRwia. saukeTesoTa 

Soris man daimsaxura granpri da pirveli adgili. 

                

     2014 wlis 17 – 23 Tebervals gaimarTa  გერმანიის ქალაქ ბერლინის საერთაშორისო 

ცეკვის ფესტივალი TANZOLYMP 2014.  სასწავლებლის მოსწავლემ სალომე ლევერაშვილმა 

ინდივიდუალურ ცეკვაში დაიმსახურა მე-2 ადგილი,  ხოლო ჯგუფურ ცეკვაში სასწავლებლის 

მოსწავლეებმა: სალომე ლევარაშვილმა, ქეთევან კობახიძემ, ლანა გოგისვანიძემ და ნინო 

ხახუტაშვილმა დაიმსახურეს მე-4 ადგილი.  

realuri istoriebi, ucnobi faqtebi, legendad qceuli adamianebi, romlebmac 

qarTuli baletis istoria Seqmnes – amis naxva Tqven SegiZliaT or nawilian 

dokumentur filmSi ` baleti saqarTveloSi ~. filmis avtorebi mayurebels 

mecxramete saukunis dasawyisSi amogzaureben da aCveneben qarTuli baletis Seqmnis 

momajadoebel fragmentebs. Ffilmi marTalia dokumenturia, magram bevria dadgmiTi 

scenebi, romelic maria perinis, vaxtang Wabukianisa da sxva mniSvnelovani 

pirovnebebis dramatul cxovrebas acocxlebs. Ffilmi ikvlevs agreTve politikuri 

da socialuri faqtorebis gavlenas qarTuli baletis istoriaze.  

                      

     2013 wlis 12 ivliss kinoTeatr ` rusTaveli ~ - Si v. Wabukianis saxelobis 

Tbilisis     sabaleto xelovnebis saxelmwifo saswavlebelma da SemoqmedebiTma 

jgufma warmoadgina  dokumenturi filmi     ` baleti saqarTveloSi ~ . filmis 

qronometraJia  90 wuTi. Ees aris pirveli mcdeloba qarTuli baletis istoriis 

mxatvrul – dokumenturi Txrobisa.Ffilmze muSaobdnen:Pprodiuseri – prima balerina 

qalbatoni nino ananiaSvili, scenaris avtorebi _ lela Sengeli, Salva Sengeli, 

reJisori – Salva Sengeli, ideis avtori – zviad baqraZe, kompozitori – miSa 

mdinaraZe, konsultanti – ilia TavberiZe.   



2015 წლის 4 თებერვალს სსიპ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების 

სახელმწიფო სასწავლებელს  საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ბატონი მიხეილ 

გიორგაძე ეწვია. ბატონი მიხეილი სასწავლებლის სამხატვრო ხელმძღვანელს ქალბატონ ნინო ანანიაშვილს, 

დირექტორს ზვიად ბაქრაძეს, ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, პედაგოგ-სპეციალისტებსა და 

სასწავლებლის აღსაზრდელებს შეხვდა. საუბარი ყველა საჭირო საკითხებთან ერთად შეეხო 

სასწავლებლისთვის ახალი შენობის გამოყოფის საკითხს. 

                                

ქალბატონ  ნინო ანანიაშვილის ინიციატივით და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამინისტროს 

ხელშეწყობით  2015 წლის 25 – დან 31 მარტამდე ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო 

ხელოვნების სასწავლების მოსწავლეებმა  მონაწილეობა მიიღეს იტალიაში ქალაქ ბარში „დომენიკო 

მოდუნის“ საერთაშორისო საბალეტო კონკურსზე. სასწავლებლის მოსწავლემ ნინო ხახუტაშვილმა 

დაიმსახურა საუკეთესოთაშორის მე-2 ადგილი ნომინაციაში ვარიაცია. სასწავლებლის მოსწავლემ სალომე 

ლევერაშვილმა დაიმსახურა საუკეთესოთაშორის მე-3 ადგილი ნომინაციაში პა-დე-დე, აგრეთვე მე-3 ადგილი 

ნომინაციაში ვარიაცია , ხოლო სასწავლებლის მოსწავლეებმა ჯგუფურ ნომინაციაში დაიკავეს მე-2 ადგილი. 

              

                                              

2015 წლის 7 აპრილს სასწავლებლის მოსწავლებმა ნ.ხახუტაშვილმა, ს.ლევერაშვილმა, თ.თალაკვაძემ, 

ლ.გოგისვანიძემ რუმინეთში ქალაქ ტიმიშუარაში მონაწილეობა მიიღეს ქორეოგრაფ  ვალენტინ ბარტესის 

მიერ დადგმულ სპექტაკლში ,,ამაო სიფრთხილე’’ სადაც დიდი მოწონება და ოვაციები დაიმსახურეს და 

ასახელეს ქართული ბალეტი. 

 

                        

                                                                      

 

          2015 წლის 3 მაისს თბილისის ა.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსულ დრამატულ თეატრში 

ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელმა სოციალურად 

დაუცველი და უნარ – შეზღუდული ბავშვებისთვის გამართა  საქველმოქმედო კონცერტი ორ მოქმედებად: 

საკონცერტო პროგრამა და ჩიპოლინო.  



 

        

           2015 წლის 26 მაისს  ვ. ჭაბუკიანის სახელობის  თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო 

სასწავლებელმა   რესპუბლიკის მოედანზე გამართა  დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი. 

 

    

                      

2015 წლის 8 ოქტომბერს თბილისის საერთაშორისო თეტრალური ფესტივალის ფარგლებში              

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გაიმართა  ვ. ჭაბუკიანის სახელობის 

თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებლის ქორეოგრაფიული ხელოვნებისა და 

თეატრის მსახიობის განხრის სპექტაკლი ,,ანბანთ-ქება”. რეჟისორი - ლელა ჭინჭარაული. 

 

                

 

 

          2016 წელის  21 -   24 აპრილს  თბილისის ვახტან ჭაბუკიანის სახელობის საბალეტო ხელოვნების 

სასწავლების მოსწავლეებმა მიიღეს მონაწილეობა ლატვიაში ქალაქ რიგაში „ევენტუსის“ საერთაშორისო 

საბალეტო კონკურსზე ქალბატონ ნინო ანანიაშვილის ინიციატივით. სასწავლებლის მოსწავლემ სალომე 

ლევერაშვილმა დაიმსახურა საუკეთესოთა შორის 1- ადგილი, ოქროს მედალი და გრან-პრი ნომინაციაში 

კლასიკური ვარიაცია. აგრეთვე თანამედროვე ცეკვაში მე-2 ადგილი და ვერცხლის მედალი. 

ასევე სასწავლებლის მოსწავლემ თათული თალაკვაძემ დაიმსახურა საუკეთესოთა შორის მე-2 ადგილი და 

ვერცხლის მედალი ნომინაციაში კლასიკური ვარიაცია 

 



 

 

            
 

               
 

 

 

2016 წლის 12, 13  მაისს სასწავლებლის სამხატვრო ხელმძღვანელის ქალბატონ ნინო ანანიაშვილის 

ინიციატივით და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ხელშეწყობით საქართველოში ჩამოსული 

იყო იაპონიაში მოღვაწე რუსი ქორეოგრაფი ალექსანდრე მიშუტინი, რომელმაც გამოსაშვები საღამოსათვის 

დადგა სპექტაკლი „არლეკინის მილიონები“, რომელიც გაიმართა 2016 წლის 12-13 მაისს ოპერისა და ბალეტის 

თეატრში. 

გამოსაშვებ საღამოზე აგრეთვე მონაწილეობას ღებულობდნენ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში იაპონიის     

ქ. ტოკიოს საერთაშორისო საბალეტო კომპანია საერთაშორისო საბალეტო უმაღლესი სკოლის 11 მოსწავლე და 

2 პედაგოგი                                                                                                
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2016 წლის 29 ივნისიდან - 27 ივლისამდე ქალბატონ ნინო ანანიაშვილის ინიციატივით                         

ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელსა და 

იაპონიის ქ. ტოკიოს საერთაშორისო საბალეტო კომპანიასა და იაპონიის ქ.ნაგოიას ,,იასუკო ნაიტო 

ბალეტ’’- ის სკოლებს შორის   ქ. ტოკიოში    და ქ. ნაგოიაში განხორციელდა  გაცვლითი პროგრამა; 

ჩატარდა მასტერკლასები, სპექტაკლები და კონცერტები. პროგრამაში მონაწილეობდნენ 

სასწავლებლის სწავლების - IV, V, VIII წლის მოსწავლეები. 
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სასწავლებლის პედაგოგი ლარისა ჩხიკვიშვილი და სწავლების მე- V წლის მოსწავლე ლიზი ავსაჯანიშვილი 

2016 წლის 1 ნოემბრიდან 3 ნოემბრის ჩათვლით იმყოფებოდნენ ქ.უფაში ქორეოგრაფიული სასწავლებლების 

საეთაშორისო ფესტივალზე ,სადაც ჩვენმა სასწავლებელმა დაიმსახურა დიდი მოწონება. ფესტივალზე 

მონაწილეობისათვის მათ გადაეცათ დიპლომი, სერთიფიკატი და სამადლობელო სიგელი. 
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2016 წლის 25, 26 და  27 ნოემბერს ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში 

გაიმართა პრემიერა ბალეტისა "წუნა და წრუწუნა", რაშიც მონაწილეობა მიიღეს სასწავლებლის 

სწავლების - I, II, III, IV, V წლის მოსწავლეებმა. 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                                           

 

 

2016 წლის 25 დეკემბერს  თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრის წითელი დარბაზი ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების 

სახელმწიფო სასწავლებელის ასი წლის იუბილესადმი მიძღვნილი წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა. ეს წიგნი 

ეძღვნება სასწავლებლის დაარსების 100 წლის თავს, ავტორები შეეცადნენ თარიღების ქრონოლოგიურად 
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დალაგების ნაცვლად მკითხველისთვის მოეთხროდ ამ სასწავლებლის და იქ მოღვაწე ადამიანების 

ცხოვრებისეული ეპიზოდები. ავტორებს ამგვარად აქვთ წარმოდგენილი ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის 

თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელის თავგადასავალი პერინიდამ დღემდე. 

ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ სასწავლებლის პედაგოგები, მოსწავლეები და მოწვეული სტუმრები. 

 

       
 

      
 

 

 

 

  2017 წლის  17 იანვარს  მეგაშოუ  " შენ შეგიძლია ცეკვა"- ფინალში  გამარჯვებული გახდა ვ.ჭაბუკიანის 

სახელობის საბალეტო ხელოვნების სასწავლებლის მოსწავლე ნიტა ლომიძე (სწავლების მე-IV წელი) 
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2017 წლის 15-ივლისიდან 7-აგვისტომდე  ქალბატონ ნინო ანანიაშვილის მხარდაჭერით იაპონიის          

ქ. ტოკიოში გაიმართა ერთობლივი სპექტაკლი (ლ. მინკუსის ბალეტი - "დონ კიხოტი")                                    

ქ. ტოკიოს საერთაშორისო საბალეტო სკოლას შორის.  

სასწავლებელის მოსწავლეებმა აგრეთვე მონაწილეობა მიიღეს ქალაქ ტოკიოში გამართულ 

საერთაშორისო საბალეტო კონკურსზე. სასწავლებლის მოსწავლემ ლიზი ავსაჯანიშვილმა 

დაიმსახურა საუკეთესოთაშორის 1- ადგილი ნომინაციაში ვარიაცია. აგრეთვე სასწავლებლის ოთხი 

მოსწავლე საუკეთესოთა ათეულში შევიდა.  

ტოკიოში აგრეთვე სასწავლებლის მოსწავლეებმა გაიარეს მასტერ- კლასი მსოფლიო ბალეტის 

ვარსკვლავთან Dominique Khalfoun-სთან. 

 

 

 

    

    

 

 

 

2017 წლის 24 ივლისიდან - 5 აგვისტომდე  ვ.ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო 

ხელოვნების სასწავლებლის მოსწავლეები მელორ ჟორჟოლიანი და გიორგი ფოცხიშვილი ქალბატონ 

ელენე გლურჯიძის და ქალბატონ ნინო ანანიაშვილის  ინიციატივით იმყოფებოდნენ ინგლისში 

ქალაქ ლონდონში ორკვირიან საზაფხულო კურსებზე.  მოსწავლეების სრული დაფინანსება 

უზრუნველყო ქალბატონმა ელენე გლურჯიძემ - (ინგლისის ნაციონალური ბალეტის სოლისტი). 
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 2017 წლის 28 ოქტომბერს  ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების 

სახელმწიფო სასწავლებელს ესტუმრა რუსეთის სახალხო არტისტი, ბალერინა ილზი ლიეპა თავის 

მოსწავლეებთან ერთად, რომლებიც პედაგოგ-სპეციალისტებსა და სასწავლებლის აღსაზრდელებს 

შეხვდნენ. ჩატარდა ერთობლივი კლასიკის გაკვეთილი. 

 

 

 

 

2017 წლის  28, 29 ოქტომბერს თბილისის ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრში  გაიმართა კრეინის ბალეტი "ლაურენსია", სადაც მონაწილეობა 

მიიღეს სასწავლებლის სწავლების I, II, VI, VII, VIII წლის მოსწავლეებმა. 
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2017 წლის 26 დეკემბერს ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში გაიმართა ვ. 

ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელის 

საახალწლო კონცერტი ორ მოქმედებად საკონცერტო პროგრამა და ი.ბაიერის ბალეტი "თოჯინების 

ფერია", სადაც მონაწილეობა მიიღეს სასწავლებლის მოსამზადებელი ჯგუფის - I, მე- II, III და IV 

კლასის  და სწავლების -I, მე-II, III , IV, V, VI, VII, VIII წლის მოსწავლეებმა  
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2018 წლის 16  -  19 მარტი   თბილისის ვახტან ჭაბუკიანის სახელობის საბალეტო ხელოვნების სასწავლების 

მოსწავლეებმა,   ქ-ბ ნინო ანანიაშვილის მხარდაჭერით,  მონაწილეობა  მიიღეს იტალიაში ქალაქ ლეჩეში 

"დომენიკო მოდუნის" საერთაშორისო საბალეტო კონკურსზე.  

საუკეთესოთა შორის პირველი ადგილი კლასიკურ ვარიაციაში მიიღო სასწავლებლის მოსწავლემ მარი 

ლომჯარიამ (სწავ მე-7 წ/მ), თინათინ ხაინდრავამ (სწავ მე-7 წ/მ) საუკეთესოთა შორის მეოთხე ადგილი, სოფო 

ნაჭყებიამ (სწავ მე-7 წ/მ) საუკეთესოთა შორის მეექვსე ადგილი დაიმსახურა, ასევე სასწავლებლის 

მოსწავლეებმა: ხაინდრავა თინათინ, ხალვაში მარიამი, ლომჯარია მარი, ნაჭყებია სოფიო, ალაფიშვილი 

ელენე, ჭაბუკიანი ელისაბედი, ვოტკინსონი პატრიცია-ანასტასია, მამადაშვილი ანნა, ცინცაძე სოფიკო, 

ვიქტორია ჩხენკელი (სწავ მე-6,7 წ/მ) ჯგუფურ ცეკვაში დაიმსახურეს საუკეთესოთა შორის მესამე ადგილი. 

ასევე მოსწავლეებმა მარი ლომჯარიამ და სოფიკო ცინცაძემ საჩუქრად მიიღეს                                                                 

მიწვევა ბარსელონაში საზაფხულო სკოლაში ასს პროცენტიანი დაფინანსებით. 

 

                        

 

      

 

   

 

 2018 წლის   19-20 აპრილს  ქალაქ რიგაში "Eventus" -ის საერთაშორისო კონკურსზე, ვ.ჭაბუკიანის სახელობის 

თბილისის საბალეტო ხელოვნების სასწავლებლის მოსწავლეებმა: ლომჯარია მარიმ, ნაჭყებია სოფომ და 

ვოტკინსონ პატრიციამ დაიკავეს პირველი ადგილი კლასიკურ ვარიაციებში. 

აგრეთვე დიდად აღსანიშნავია ის რომ, გრან-პრი და დოპლომი დაიმსახურა ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის 

საბალეტო ხელოვნების სასწავლებელმა, საუკეთესო საბალეტო სკოლის ნომინაციაში. 
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2018 წლის  15 მაისს მოძრაობის თეატრის სცენაზე გაიმართა, თეატრალური სპექტაკლი ორ 

მოქმედებად ლაშა თაბუკაშვილის პიესის "მაგრამ უფლება არ მოუცია"-ს მიხედვით. 

მონაწილეობდნენ სასწავლებლის თეატრალური განხრის, სწავლების - მე- VII, VI წლის მოსწავლეები 

 

                                           

                                                        

 

 

2018 წლის 1 - 10 ივლისს   ვახტან ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების 

სასწავლების მოსწავლეები იმყოფებოდნენ იტალიაში ქალაქ კასტელიანეტა მარინაში, სადაც გაიარეს 
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საზაფხულო სემინარის კურსები ბალეტის ხელოვნებაში. 

მონაწილეობდნენ  სასწავლებლის  სწავლების - მე- III წლის მოსწავლეები 

 

          

                 

 

 

2018 წელის 6 ივლისს "ხარ თუ არა მეექვსე კლასელზე ჭკვიანი" - პირველი არხის პროექტი. 

ქალბატონმა ნინო ანანიაშვილმა, გადაცემაში მოგებული თანხით ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის 

თბილისის საბალეტო ხელოვნების სასწავლებელის მოსწავლეებს საჩუქრები გადასცა. 

მონაწილეობდნენ სასწავლებლის სწავლების - მე- II, III, IV, V, VI, VII წლის მოსწავლეები 
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2018 წელის 30-ივლისიდან  16-აგვისტომდე  იაპონიაში  ქ. ტოკიო -საიტამაში  ქალბატონ ნინო 

ანანიაშვილის მხარდაჭერით  ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების 

სახელმწიფო სასწავლებელმა და იაპონიის ქ. საიტამას საბალეტო სკოლა "Sato ballet"-მა  

წარმოადგინეს ერთობლივიკ პროექტი /ხაჩატურიანის ბალეტი - "ჩიპოლინო" და საკონცერტო 

პრიგრამა/. იაპონიაში სასწავლებლის მოსწავლეებმა ასევე გაიარეს მასტერ - კლასი. 

მონაწილეობდნენ სასწავლებლის  სწავლების - მე- IV, V, VII წლის მოსწავლეები 

 

                          

 

                                                            

     

   2018 წლის  4-8 ოქტომბერს  რუმინეთის  ქალაქ სიბიუში გაიმართა საერთაშორისო საბალეტო 

კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო თბილისის ვახტან ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის  

საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლების მოსწავლეებმა.  

   საუკეთესოთა შორის პირველი ადგილი დაიმსახურა ნიტა ლომიძემ (კონტენ -პორარი), ხოლო 

სასწავლებლის მოსწავლეებმა: სესილი გუგუჩიამ, მარიამ ლეკიშვილმა, ნინო ქართველიშვილმა, 

სოფიო კანდელაკმა, ანასტასია წოწონავამ  ჯგუფურ ცეკვაში                                                    

დაიმსახურეს საუკეთესოთ შორის პირველი ადგილი. 

               საუკეთესოთა შორის მეორე ადგილი კლასიკურ ვარიაციაში მიიღო სასწავლებლის 

მოსწავლემ  მარი ლომჯარიამ, ხოლო  საუკეთესოთა შორის მეოთხე ადგილი - სოფო ნაჭყებიამ.   

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების - მე- VI, VIII წლის მოსწავლეები 
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2018 წელის 16-18 ნოემბერს ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში გაიმართა ბალეტი 

"დონ-კიხოტი", რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სასწავლებლის სწავლების - მე- III, IV წლის მოსწავლეებმა 

 

                     

                     

 

 

 

2019 წელის  22-25 მარტს თბილისის ვახტან ჭაბუკიანის სახელობის საბალეტო ხელოვნების სასწავლების 

მოსწავლეებმა,   ქ-ბ ნინო ანანიაშვილის მხარდაჭერით, მონაწილეობა მიიღეს იტალიაში ქალაქ ლეჩეში 

"დომენიკო მოდუნის" საერთაშორისო საბალეტო კონკურსზე. 

საუკეთესოთა შორის პირველი ადგილი კლასიკურ ვარიაციაში მიიღო სასწავლებლის მოსწავლემ მარი 

ლომჯარიამ (სწავ მე-8 წლ), საუკეთესოთა შორის მესამე ადგილი  -  სოფო ნაჭყებიამ (სწავ მე-8 წლ), 

საუკეთესოთა შორის მეექვსე ადგილი დაიმსახურა სოფიკო ცინცაძემ და ბუჯიაშვილი ელენემ (სწავ მე-7 წლ), 

აგრეთვე სასწავლებლის მოსწავლეებმა: სესილი გუგუჩიამ, მარიამ ლეკიშვილმა, ლიკა გუგეშაშვილმა, ნინო 

ისიპაშვილმა  და ანასტასია წოწონავამ  ჯგუფურ ცეკვაში დაიმსახურეს საუკეთესოთა შორის მესამე ადგილი. 

საუკეთესოთა შორის მეორე ადგილი დაიმსახურა ნიტა ლომიძემ (კონტენ-პორარი). 

კონკურსში მონაწილეობდნენ სასწავლებლის სწავლების VI, VII, VIII წლის მოსწავლეები. 
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2019 წელის  27 ივლისიდან - 16 აგვისტომდე   იაპონიაში . ქ. ტოკიოში ქალბატონ ნინო ანანიაშვილის 

მხარდაჭერით გაიმართა ერთობლივი პროექტი (ლ. მინკუსის ბალეტი - "ბაიადერა" და საკონცერტო   

პროგრამა) - ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელსა და 

იაპონიის ქ. ტოკიოს საერთაშორისო საბალეტო სკოლას შორის. 

    სასწავლებელის მოსწავლეებმა აგრეთვე მონაწილეობა მიიღეს ქალაქ ტოკიოში გამართულ 

საერთაშორისო საბალეტო კონკურსზე. სასწავლებლის მოსწავლემ ანა დათუნაშვილმა დაიმსახურა 

საუკეთესოთაშორ  მე - 2 ადგილი ნომინაციაში ვარიაცია. აგრეთვე სასწავლებლის ოთხი მოსწავლე 

საუკეთესოთა ათეულში შევიდა:  სალომე იარაჯული მე-4 ადგილი, ფოცხიშვილი მარი მე-4 ადგილი, 

მირიანაშვილი მარი მე-8 ადგილი, საგინაძე ნინო მე-10 ადგილი. 
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2019 წლის   5 ოქტომბერს  ორბელიანის მოედანზე გაიმართა თბილისობა - 2019.  

მონაწილეობდნენ სასწავლებლის სწავლების V, VI, VII, VIII წლის მოსწავლეები. 

 

   

                                             

 

 

 

2019 წლის  5 - 6 ოქტომბერს  თბილისის ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში 

გაიმართა ვახტანგ ჭაბუკიანის ბალეტი "ლაურენსია", რომელშიც მონაწილეობდნენ სასწავლებლის 

მოსამზადებელი ჯგუფის - IV კლასის მოსწავლეები და სწავლების IV, V წლის მოსწავლეები 
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2019 წელის  24-28 ოქტომბერს    რუმინეთის ქალაქ სიბიუში გაიმართა საერთაშორისო საბალეტო კონკურსი 

"SIBIU DANCE COMPETITION." რომელშიც მონაწილეობა მიიღო თბილისის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის 

თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლების მოსწავლეებმა. 

საუკეთესოთა  შორის მესამე ადგილი დაიმსახურა ელენე ბუჯიაშვილმა(კლასიკური ვარიაცია), ხოლო 

სასწავლებლის მოსწავლეები: ანასტასია წოწონავა, ანა დათუნაშვილი, მარი მირიანაშვილი მოხვდნენ 

საუკეთესოთა ათეულში. 

 

                   

         

 

 

 

              დეტალური ინფომაცია და ყველა განხორციელებული ღონისZიება შეგიძლიათ ნახოთ                                                                

სასწავლებლის საიტზე:     www.stateballetschool.ge 

                                             

http://www.stateballetschool.ge/
http://www.stateballetschool.ge/6_oqtomberi_2019.html#1
http://www.stateballetschool.ge/6_oqtomberi_2019.html#1
http://www.stateballetschool.ge/24_oqtomberi_2019.html#1
http://www.stateballetschool.ge/24_oqtomberi_2019.html#1
http://www.stateballetschool.ge/24_oqtomberi_2019.html#1
http://www.stateballetschool.ge/24_oqtomberi_2019.html#1
http://www.stateballetschool.ge/24_oqtomberi_2019.html#1
http://www.stateballetschool.ge/24_oqtomberi_2019.html#1
http://www.stateballetschool.ge/24_oqtomberi_2019.html#1


                                              
                                                                                                                                                                        grafiki #1 

moswavleTa raodenoba wlebis mixedviT 

 

 

Ggrafiki #2 

saswavlebelSi ganxorcielebuli RonisZiebebis  

raodenoba wlebis mixedviT 
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 Ggrafiki #3 

 

saswavlo struqtura 
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                                                                                                      Ggrafiki #4 

saswavleblis struqtura 
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Ggrafiki #5 

saswavlebelSi SeZenili sacekvao tansacmelis,  

teqnikis da sxva qonebis raodenoba  

wlebis mixedviT 

 

 

grafiki # 6 

Bbaletis moyvarulTa sazogadoebis da qalbaton nino ananiaSvilis 

 mier dafinansebuli moswavleebi wlebis mixedviT 
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