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gizo vaSakiZis ferweruli tiloebi

დაბადების ადგილი:  ქალაქი თბილისი.  
განათლება: 1982-1989 წლებში ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი. 
სწავლობდა ამავე უნივერსიტეტის მეორად ფაკულტეტზე ფერწერის 
განხრით. 2002 წელს  დაამთავრა ასპირანტურა. 2006 წელს მიენიჭა 
გეოგრაფიის დოქტორის წოდება. ამჟამად მუშაობს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტთან არსებულ გამოყენებითი ეკოლოგიის ინსტიტუტის 

ცივილიზაციების ეკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელად. არის რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომისა და 
მონოგრაფიის ავტორი: ”პერსონალური ტორნადო ფარაონის სულისათვისათვის”; ”ციური ექსპრესი”; ”მეშვიდე 
საყვირი - გამოცხადება”; ”ფესტოსის დისკო - გზავნილი გალაქტიკიდან”; “საბუს დისკი  - ორთქლის მანქანა”  (ძველი 
ეგვიპტის ტექნოლოგიები) და სხვ. 

გიზო ვაშაკიძე ნოველების, ლექსებისა და პიესის ავტორიცაა. 
მისი ფერწერული ტილოები ინახება სხვადასხვა ქვეყნის კერძო კოლექციებში. არის რამდენიმე პერსონალური 

და ჯგუფური გამოფენის მონაწილე.  
 

The arTisT…  WriTer…  DocTor of GeoGraphy…

Gizo Vashakidze was born  in Tbilisi, Georgia. In 1982-1989 he studied at Tbilisi 
State University, Department of Geography and Geology. In 2002 completed the 
post-graduate  courses majoring in meteorology.  In 2006 he was awarded the 
PhD degree in geography. Gizo Vashakidze is the author of the following scientific 
works: “Tornado as the Key to Some Enciphered Ancient Hieroglyphs”, 2003, Mag-
azine “Georgian Geography” (Article); “Whirlwind (Tornado) Mechanism”, 2005, 
Magazine “Georgian Geography” (Article); “Personal Tornado for Pharaoh’s Soul”, 
monograph, in Georgian, 2003; “Personal Tornado for Pharaoh’s  Soul”, mono-
graph, in Russian, 2004;  “The Seventh Trumpet” (theology), 2009 (monograph);  
“Phaistos Disc – Message from Galaxy”, the continuation of “The Haven Express”, 
published in Georgian and English languages in 2012; DISC OF SABU  – STEAM 
MACHINE (ANCIENT EGYPTIAN TECHNIQUES), published in Georgian and En-
glish languages in 2013.

Currently, Gizo Vashakidze  holds the position of the Head of the Civilization 
Ecology Division, Faculty of Exact and Natural Sciences of Iv. Javakhishvili Tbilisi 
State University.

In addition to his main activity the author is fond of painting. His canvases are kept in private collections of foreign 
countries. He is the participant of four personal and many joint exhibitions.

Gizo Vashakidze is the author of some short stories, verses and plays. In the nearest future the publishing house 
“Siesta” will publish the collection of his works“Siesta” will publish the collection of his works.

mxatvari...

mwerali...

geografiis doqtori...
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აბსტრაქცია
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 70/60
Abstraction
Material: oil on canvas
Size: 70/60

აბსტრაქცია 
მასალა:ტილო, ზეთი
ზომა: 60/82
Abstraction
Material: oil on canvas
Size: 60/82

აბსტრაქცია 
მასალა:ტილო, ზეთი
ზომა: 70/90
Abstraction
Material: oil on canvas
Size: 70/90
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აბსტრაქცია არყის ხეები
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 70/80
Abstraction Birch trees
Material: oil on canvas
Size: 70/80                        

აბსტრაქცია 
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 60/50
Abstraction 
Material: oil on canvas
Size: 60/50                        

აბსტრაქცია სოკოები
მასალა: ტილო, აკრილი
ზომა: 60/50
Abstraction Mushrooms
Material: acrylic on canvas
Size: 60/50                        
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აბსტრაქცია 
მასალა: ტილო, აკრილი
ზომა: 80/60
Abstraction
Size: 80/60
Material: acrylic on canvas       

აბსტრაქცია 
მასალა: ტილო, აკრილი
ზომა: 88/68
Abstraction
Size: 88/68
Material: acrylic on canvas       

ნავი  
მასალა: ტილო, აკრილი
ზომა: 50/60
The boat
Size: 50/60
Material: acrylic on canvas       
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ყვავილები
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 38/38
Flowers
Material: oil on canvas
Size: 38/38

აბსტრაქცია
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 30/40
Abstraction
Material: oil on canvas
Size: 30/40

ფარშევანგის რევერანსი
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 45/58
The peacock curtsey
Material: oil on canvas
Size: 45/58
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აბსტრაქცია ტიტანიკის ღამე
მასალა: ტილო, აკრილი
ზომა: 97/45
Abstraction Titanic Night
Material: acrylic on canvas
Size: 97/45

აბსტრაქცია
მასალა: ტილო, აკრილი
ზომა: 65/45
Abstraction 
Material: acrylic on canvas
Size: 65/45

აბსტრაქცია
მასალა: ტილო, აკრილი
ზომა: 65/45
Abstraction 
Material: acrylic on canvas
Size: 65/45

აბსტრაქცია
მასალა: ტილო, აკრილი
ზომა: 65/45
Abstraction 
Material: acrylic on canvas
Size: 65/45
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აბსტრაქცია იმედის მატარებელი
მასალა: ტილო, აკრილი
ზომა:110/80
Abstraction The train of Hope
Material: acrylic on canvas
Size: 110/80

აბსტრაქცია ჩრდიოეთის ლიცლიცი
მასალა: ტილო, აკრილი
ზომა: 97/77
Abstraction Northern RADIANCE
Material: acrylic on canvas
Size: 97/77



16 Art of Gizo Vashakidze

ყვავილები
მასალა: ტილო, აკრილი
ზომა: 40/40
Flowers
Material: canvas, acrylic
Size: 40/40

ღამის მატარებელი
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 55/45
The night Train
Material: oil on canvas
Size: 55/45

დაისი
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 55/45
Sunset
Material: oil on canvas
Size: 55/45
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წვიმა ბათუმში
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 72/60
Rain in Batumi
Material: oil on canvas
Size: 72/60

შემოდგომა
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 70/50
The fall
Material: oil on canvas
Size: 70/50
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მისტიური ნისლი
მასალა: ტილო,ზეთი
ზომა:40/50
Mystic fog
Size: 50/40
Material: oil on canvas

თეთრი ღამე
მასალა: ტილო,ზეთი 
ზომა:50/40 
White Night
Material: oil on canvas
Size: 50/40
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პარიზი შემოდგომით
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 50/40
Paris in autumn
Material: oil on canvas
Size: 50/40

პეიზაჟი
მასალა: ტილო,ზეთი
ზომა: 50/40
Landscape
Material: oil on canvas
Size: 50/40

ბოტანიკური ბაღი
მასალა: ტილო,ზეთი
ზომა: 50/40
The Botanical Garden
Material: oil on canvas
Size: 50/40

ოქროსფერი შემოდგომა
მასალა: ტილო,ზეთი 
ზომა:50/40 
Golden Autumn
Size: 50/40 
Material: oil on canvas

ცეცხლოვანი შემოდგომა
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 50/40
The fiery Autumn
Material: oil on canvas
Size: 50/40
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თეთრი რაში
მასალა: ტილო,ზეთი
ზომა:40/40
The White Horse
Size: 40/40
Material: oil on canvas      

პეიზაჟი
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 50/60
Landscape
Material: oil on canvas
Size: 50/60                     
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იისფერი თოვლი თბილისში
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 50/40
The Violet Snow in Tbilisi
Material: oil on canvas
Size: 50/40                      

დათოვლილი რუსთაველის პროსპექტი
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 50/40
Snowy Rustaveli Avenue
Material: oil on canvas
Size: 50/40                      

თოვლიანი თბილისი
მასალა: ტილო,ზეთი
ზომა: 40/50
Snowy Tbilisi
Material: oil on canvas
Size: 40/50                      
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მისტიური ლონდონი
მასალა:ტილო, ზეთი
ზომა: 55/45
Mystical London
Material: oil on canvas
size: 55/45                     

ნისლიანი ლონდონი
მასალა:ტილო, ზეთი
ზომა: 50/40
London in fog
Material: oil on canvas
size: 50/40                     

პრაღა
მასალა:ტილო, ზეთი 
ზომა: 30/40 
Prague
Material: oil on canvas
size: 30/40                     

თელ-ავივის ნავსაყუდელი
მასალა:ტილო, ზეთი
ზომა: 55/45
Tel Aviv harbor
Material: oil on canvas
size: 55/45                     
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პარიზის ცის ქვეშ
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 40/40
Under the sky of Paris
Material: Oil on canvas
Size: 40/40

პარიზი
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 40/60
Paris
Material: Oil on canvas
Size: 40/60

შემოდგომა პარიზში
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 40/60
Autumn in Paris
Material: Oil on canvas
Size: 40/60
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იერუსალიმი, იაფოს ქუჩა
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 55/45
Jaffa Street, Jerusalem
Material: oil on canvas
Size: 55/45

იერუსალიმი, ძველი ქალაქის კედელი
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა:55/45
Jerusalem’s Old City Wall
Material: oil on canvas
Size: 55/45

მდინარე იორდანე
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 55/45
River Jordan
Material: oil on canvas
Size: 55/45

იასამნისფერი ქალაქი
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 60/50
Purple City
Material: oil on canvas
Size: 60/50
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ყვავილები
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 38/38
Flowers
Material: oil on canvas
Size: 38/38
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მოლოდინი
მასალა: მუყაო, აკვარელი
ზომა: 40/50
Expectations
Materials: Cardboard, watercolor
Size: 40/50

შეხვედრის წინ
მასალა: კარდონი, აკვარელი
ზომა: 20/30
Before the match
Material: Kordon, watercolor
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მთავარანგელოზი მიქაელი
(რუბლოვის მიხედვით)
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 70/95  
The archangel Michael (according to the Rublov)
Material: oil on canvas
Size: 70/95

ყინწვისის ანგელოზი
მასალა: ტილო, ზეთი
ზომა: 80/80
The angel of Kintsvisi
Material: oil on canvas
Size: 80/80



g a m o f e n e b i :

1987 წელი - საქართველოს ეროვნული გალერეა -”ცისფერი გალერეა” - ჯგუფური გამოფენა.

2009, 2010, 2011, 2012 წლებში - მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა -  სამი 
პერსონალური გამოფენა.

2012 წელს - საჯარო ბიბლიოთეკის დიდი დარბაზი - პერსონალური გამოფენა. 

2013 წელის 7.I -15.I - გალერეა ”ფრონტლაინი”- პერსონალური გამოფენა. 

2013 წლის 10. II-10.III გამოფენა წიგნის სახლში ბახტრიონზე.

2013 წლის 25.V - მხატვართა კავშირის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებული გამოფენა ღია ცის ქვეშ.

2013 წლის 25. VI-10.VII-  გალერეა ”ვაჩე” პერსონალური გამოფენა - ”იმედის მატარებელი”

2013 წლის 1.IX-3 .IX - საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალი- “Inter ART Batumi”.

2013 წელის 1.XII – 15.XII- გალერეა ”ფრონტლაინი”- პერსონალური გამოფენა. 

2013 წლის  25.XII -27. XII - გალერეა  ,,ART AVENUE“  პერსონალური გამოფენა.

დ-რი გიზო ვაშაკიძის ფერწერული ტილოები ინახება სხვადასხვა ქვეყნის კერძო კოლექციებში.  
(ისრაელი, ამერიკა, იტალია, საბერძნეთი, რუსეთი და ა.შ.) 



galerea `vanda~ | Gallery “Vanda”

galerea `frontlaini~ | Gallery “frontline”

mecnierebaTa akademiis erovnuli samecniero biblioTekis sagamofeno darbazi

gamofena wignis saxlSi baxtrionze maswavlebeli, mxatvari aleqsandre miqaZe

saerTaSoriso xelovnebis festivali
“inter arT Batumi”

galerea `baia~ | Gallery “Baia”

mxatvarTa kavSiris 80 wlis iubile

saerTaSoriso xelovnebis festivali
“inter arT Batumi”

zazanova | Zazanova

sagamofeno darbazi `zaza nova~
“Zaza Nova”

galerea “art aveniu”
Gallery “art avenue”

galerea “art aveniu”
Gallery “art avenue”

galerea “art aveniu”
Gallery “art avenue”

galerea `vaCe~ | Gallery “Vache”

mxatvarTa kavSiris 80 wlis iubile




