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ლევან თუთბერიძე 
რეჟისორი 

ბიოფილმოგრაფია 

დაიბადა 1959 წლის 4 დეკემბერს, ქალაქ თბილისში. 

1977 – 1982 წლებში სწავლობდა ქ. თბილისის თეატრალურ ინსტიტუტში, 

კინოსარეჟისორო ფაკულტეტზე (სოსო ჩხაიძის და ბუბა ხოტივარის სახელოსნო). 

1980 წელს შესრულებული აქვს მთავარი როლი ფილმში „დიმიტრი თავდადებული“. 

1982 -1985 წლებში მუშაობდა საქართველოს ტელევიზიაში რეჟისორად. 

1986 წლიდან დღემდე არის ს/ს კინოსტუდია „ქართული- ფილმის“ აქციონერი. 

1995 -1999 წლებში იყო ევროპული ფილმების დისტრიბუციის ოფისის ( efdo) წევრი. 

1990 წელს შექმნა პირველი დამოუკიდებელი კინოსტუდია „აისი“. 

1995 – 2007 წლებში იყო კინოთეატრ „ამირანის“დამფუძნებელი და მხატვრული 

ხელმძღვანელი. 

2005 წელს დაჯილდოვდა „ღირსების ორდენით“. 

2007 წელს დაარსა კინოკომპანია „ნაზარი“. 

1999 -2002 წლებში მუშაობდა ტელვიზია „იბერიაში“ მხატვრულ ხელმძღვანელად. 

 1998-2000 წლებში მუშაობდა ლექტორად თბილისის სახელმწიფო კინოინსტიტუტში. 

2009 წლიდან დღემდე მუშაობს თბილისის სახელმწიფო თეატრისა და კინოს 

უნივერსიტეტში ასოცირებულ პროფესორად 

2013 წლიდან დაინიშნა „ქართული კინოს განვითარების ცენტრის“სამეთვალყურეო 

საბჭოს წევრად 

2013 წლიდან დაინიშნა საქართველოს კულტურის სამინისტროში არსებული 

კინოკომისიის წევრად. 

ფილმოგრაფია: 
 

2012 – “C’est La vie” (9წ. მოკლ. ფილმი, 12 ნოველიანი მხატვ. ფილმში „თბილისი ჩემი  

ქალაქი“, საქართველო - აშშ,  რეჟისორი 
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2010 - “უშენოდ მგონი მოვკვდები” (100წ. მხ. ფილმი), რეჟისორი 

მოსკოვის საერთ. კ/ფესტივალი, მთავარი კონკურსი 

“კინოშოკი”-დსთ და ბალტიის კინოფესტივალი, მთავარი კონკურსი 

 

2006 - “ქაღალდის ტყვია” (18 ნაწილი, ტელესერიალი), რეჟისორი 

 

2005 - “მოგზაურობა ყარაბახში” (115 წ., მხ. ფილმი), რეჟისორი 

“კინოშოკი”-დსთ და ბალტიისპირეთის კინოფესტივალი, მთავარი პრიზი, გრანპრი 

“ახალი კინო XXI საუკუნე”- სმოლენსკის საერთაშორისო კინოფესტივალი, საუკეთესო 

რეჟისორი 

“პრომეთე”-თბილისის საერთაშორისო კ/ფესტივალი, კინოკრიტიკოსების 

საერთაშორისო პრიზი (FIPRESCI) 

“ახალი კინო XXI საუკუნე”- სმოლენსკის საერთაშორისო კინოფესტივალი, საუკეთესო 

ოპერატორი - (გორან პავიჩევიჩი) 

ევროპული ფილმების აკადემია,- შერჩეულია საუკეთესო ფილმების ოცეულში 

“კოტბუსი”- გერმანიის საერთ. ფესტივალი, პრიზი დისტრიბუციაზე 

 

1996 - “წარსულის აჩრდილები” (114წ., მხ. ფილმი), რეჟისორი 

ოფიციალურად შერჩეულია სხვადასხვ საერთაშორისო ფესტივალებზე 

 

1989 - ”ნაზარის უკანასკნელი ლოცვა” (70წ., მხ. ფილმი), რეჟისორი 

“დებიუტი”-მოსკოვის ფილმების ფესტივალი, კინიკრიტიკოსების პრიზი 

“წმინდა ანდრიას ჯვარი”-ბათუმის რელიგიური ფილმების საერთ. ფესტივალის 

გრანპრი 

 

1984 - “მახარე” (30 წ., მხ. ფილმი), რეჟისორი 

 

1982 - “უბისი” (30წ., დოკ. ფილმი), რეჟისორი 

“ამირანი”-თბილისის საკავშირო ფესტ., საუკეთესო დოკუმენტური ფილმი 

 

1980 - “თუშური ყველი” (20წ., დოკ. ფილმი) რეჟისორი 

“მოლოდისტ”-კიევის საერთ. კინოფესტივალი, საუკეთესო დოკუმენტური ფილმი 

 

1980 - “დიმიტრი II” (მხ. ფილმი, 160წ., რეჟ. ბუბა ხოტივარი), მსახიობი 

 

1979 – „როგორ ვიცხოვრო უშენოდ“ (მხ. ფილმი, 90წ.), მსახიობი 

 

1977 – „დილის ნისლივით“ (მხ.ფილმი, 90წ.), მსახიობი 
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