
ფოთის თეატრი 

თარო 18-19 

რიგითი თარო შიფრი № დასახელება, წელი, თეატრი, რეჟისორი მასალა მდგომარეობა 

4218 18 ფთ.თ 1 დენიერის "ორი ობოლი". 1926 წ.  ფოთის 

სახ. თეატრი (ყოფილი კომეტა).  

რეჟისორი-ყალაბეგიშვილი. 

ქაღალდი მძიმე 

4219 18 ფთ.თ 2 სენკევიჩის "ვიდრე ხვალ". 1926 წ. ფოთის 

სახ. თეატრი. რეჟისორი-

ი.ზარდალიშვილი. 

ქაღალდი მძიმე 

4220 18 ფთ.თ 3 ფ. შილერის "ყაჩაღები". 1926 წ. ფოთის 

სახ. თეატრი. რეჟისორი-ყალაბეგიშვილი.  

ქაღალდი მძიმე 

4221 18 ფთ.თ 4 მოლიერის "ტარტიუფი". 1926 წ. ფოთის 

სახ. თეატრი. რეჟისორი- ა. 

ყალაბეგიშვილი. 

ქაღალდი მძიმე 

4222 18 ფთ.თ 5 გადმოკეთებული,  ხონელის "არიქა 

მიშველეთ". 1926 წ.  ფოთის სახ. თეატრი. 

რეჟისორი-შ. ხონელი. 

ქაღალდი მძიმე 

4223 18 ფთ.თ 6 დ. კლდიაშვილის "სამანიშვილის 

დედინაცვალი". 1926 წ. ფოთის სახ. 

თეატრი. რეჟისორი-ი. ზარდალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4224 18 ფთ.თ 7 ნ. შიუკაშვილის "მეგობრობა". 1926 წ. 

ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი-ი. 

ზარდალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4225 18 ფთ.თ 8 ვ. შალიკაშილის "გადაჭრილი მუხა". 1926 

წ. ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი-ი. 

ზარდალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4226 18 ფთ.თ 9 თარგმანი- გ. აბაკელიასი "მემკვიდრე 

პრინცი". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 

რეჟისორი-ი. ზარდალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4227 18 ფთ.თ 10 თარგმანი-ვ. გუნიასი "კინი". 1926 წ. 

ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი- ი. 

ზარდალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4228 18 ფთ.თ 11 ნ. შიუკაშვილი "სიმახინჯე". 1926 წ. 

ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი- 

ყალაბეგიშვილი. 

ქაღალდი მძიმე 

4229 18 ფთ.თ 12 ტ. რამიშვილის "შეშლილები",  "ორი 

პეპელა". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 

რეჟისორი- ი. ზარდალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4230 18 ფთ.თ 13 "ორი ობოლი" . 1926 წ. ფოთის სახ. 

თეატრი. რეჟისორი-ა. ყალაბეგიშვილი. 

ქაღალდი მძიმე 

4231 18 ფთ.თ 14 თარგმანი- შველიძის "ცხოვრების 

გარეშე". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 

რეჟისორი-ი. ზარდალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 



4232 18 ფთ.თ 15 თარგმანი- ა. იმედაშვილის "ქალები და 

ღვინო". 1926 წ. ფოთის  სახ. თეატრი.  

რეჟისორი-ა. ყალაბეგიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4233 18 ფთ.თ 16 თარგმანი- ი. ზარდალიშვილის "კარგად 

შეკერილი ფრაკი". 1926 წ. ფოთის სახ. 

თეატრი. რეჟისორი-ი. ზრდალიშვილი. 

ქაღალდი მძიმე 

4234 18 ფთ.თ 17 თარგმანი-გ. აბაკელიასი "მემკვიდრე 

პრინცი". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 

რეჟისორი-ი. ზარდალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4235 18 ფთ.თ 18 თარგმანი- ვ. აბაშიძის "ორი ჯიბგირი". 

1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი- 

ი. ზარდალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4236 18 ფთ.თ 19 თარგმანი- ვ. აბაშიძის "ორი ჯიბგირი". 

1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი- 

ი. ზარდალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4237 18 ფთ.თ 20 თარგმანი- ი. ზარდალიშვილის "კარგად 

შეკერილი ფრაკი". 1926 წ. ფოთის სახ. 

თეატრი. რეჟისორი-ი. ზრდალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4238 18 ფთ.თ 21 ტ. რამიშვილის "სტუმარ-

მასპინძლობა"1926 წ. ფოთის სახ. 

თეატრი. რეჟისორი- ა. ყალაბეგიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4239 18 ფთ.თ 22 ტ. რამიშვილის "სტუმარ-

მასპინძლობა"1926 წ. ფოთის სახ. 

თეატრი. რეჟისორი- ა. ყალაბეგიშვილი. 

ქაღალდი მძიმე 

4240 18 ფთ.თ 23 თარგმანი- შველიძის " ცხოვრების 

გარეშე" . 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 

რეჟისორი-ი. ზარდალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4241 18 ფთ.თ 24 ა. შანშიაშვილის "უგვირგვინო მეფენი". 

1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი- ა. 

ყალაბეგიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4242 18 ფთ.თ 25 თარგმანი-ვ. გუნიასი "უბედური". 1926 წ. 

ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი-ი. 

ზარდალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4243 18 ფთ.თ 26 ყიფიანის "სამეგრელოს მთავარი ლევან". 

1926 წ.  ფოთის სახ.თეატრი. რეჟისორი- ა. 

ყალაბეგიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 



4244 18 ფთ.თ 27 ა. შანშიაშვილის "უგვირგვინო მეფენი". 

1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი- ა. 

ყალაბეგიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4245 18 ფთ.თ 28 ე. ნინოშვილის  "ქრისტინე". 1926 წ. 

ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი-ა. 

ყალაბეგიშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

4246 18 ფთ.თ 29 თარგმანი- ბარველის "ნათლული". 1926 

წ. ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი- შ. 

ხონელი. 

ქაღალდი საშუალო 

4247 18 ფთ.თ 30 თარგმანი- ვ. აბაშიძის "ჯამბაზები", 

"სოფლის ფერშალი". 1926 წ. ფოთის სახ. 

თეატრი. რეჟისორი-ი. ზარდალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4248 18 ფთ.თ 31 თარგმანი- ვ. გუნიასი "პარიზის ღარიბ-

ღატაკნი". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 

რეჟისორი- შ. ხონელი. 

ქაღალდი საშუალო 

4249 18 ფთ.თ 32 ვ. გუნიას "ზოგი ჭირი მარგებელია". 1926 

წ. ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი-შ. 

ხონელი. 

ქაღალდი საშუალო 

4250 18 ფთ.თ 33 ა. ჯაჯანაშვილის "ქანდაკება". 1926 წ. 

ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი- ი. 

ზარდალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4251 18 ფთ.თ 34 თარგმანი-ნ. ავალიშვილის "ყაჩაღები". 

1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი- ა. 

ყალაბეგიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4252 18 ფთ.თ 35 თარგმანი-ა. ყალაბეგიშვილის "ხუთი 

მამის შვილი". 1926 წ. ფოთის სახ. 

თეატრი. რეჟისორი-ა. ყალაბეგიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4253 18 ფთ.თ 36 თარგმანი- ა. იმედაშვილის "დღენი ჩვენი 

ცხოვრებისა". 1926 წ. ფოთის სახ. 

თეატრი. რეჟისორი-ა. ყალაბეგიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4254 18 ფთ.თ 37 თარგმანი-ა. ყალაბეგიშვილის " ხუთი 

მამის შვილი". 1926 წ. ფოთის სახ. 

თეატრი. რეჟისორი-ა. ყალაბეგიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4255 18 ფთ.თ 38 თარგმანი- ა. ფაღავასი " ახირებულნი". 

1930 წ. ფოთის მუშათა თეატრი. 

რეჟისორი-ბ. გამრეკელი. 

ქაღალდი საშუალო 

4256 18 ფთ.თ 39 თარგმანი-კ. მაჭარაძის " ამება". 1930 წ. 

ფოთის მუშათა თეატრი. რეჟისორი- ბ. 

გამრეკელი. 

ქაღალდი საშუალო 

4257 18 ფთ.თ 40 თრაგმანი ა. ფაღავასი "რღვევა". 1930 წ. 

ფოთის მუშათა თეატრი. რეჟისორი-ბ. 

გამრეკელი 

ქაღალდი საშუალო 



4258 18 ფთ.თ 41 თარგმანი- ბ. გამრეკელის "წმინდა 

ქურდი". 1930 წ. ფოთის მუშათა 

თეატრი.რეჟისორი-ბ. გამრეკელი. 

ქაღალდი საშუალო 

4259 18 ფთ.თ 42 გადმოკეთებული, ა. შანშიაშვილის 

"ყამირი". 1930 წ.  ფოთის მუშათა 

თეატრი. რეჟისორი - ბ. გამრეკელი 

ქაღალდი კარგი 

4260 18 ფთ.თ 43 დ. ჩიაქელის "ყარამბ და ემზარ". 1930 წ. 

ფოთის მუშათა თეატრი, რეჟისორი-ბ. 

გამრეკელი. 

ქაღალდი საშუალო 

4261 18 ფთ.თ 44 თარგმანი- ბ. გამრეკელის "გალსტუხი". 

1930 წ. ფოთის მუშათა კლუბი. 

რეჟისორი- ბ. გამრეკელი 

ქაღალდი საშუალო 

4262 18 ფთ.თ 45 ე. ტოლლერის "ჰოპლა, ჩვენ 

ვცოცხლობთ", ანდერსონის "ერთი 

მკვლელის ამბავი", ი. ჰაშეკის "მამაც 

ჯარისკაცის შვეიკის თავგადასავალი", 

უსპენცკის "ორთაბრძოლა", ფაიკოს "კაცი 

პორტველით", ვოინიჩის "კრაზანა", 

კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 

ცაგარელის "რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ", 

ბარკოვის " 12c261",  გროვეის "ნავთი", 

"პროტესტი", "ყარამ და ემზარ", 

შანშიაშვილის "ყამირი".  1931 წ. ფოთის 

მუშათა თეატრი. რეჟისორი- ბ. 

გამრეკელი. 

ქაღალდი მძიმე 

4263 18 ფთ.თ 46 გ. უსპენსკის "ჯიბრი". 1931 წ. ფოთის 

მუშათა თეატრი.  რეჟისორი- ბ. 

გამრეკელი. 

ქაღალდი კარგი 

4264 18 ფთ.თ 47 ბ. ლავრენიევის "მტრები". 1931 წ. ფოთის 

მუშათა თეატრი. რეჟისორი- ბ. 

გამრეკელი. 

ქაღალდი საშუალო 

4265 18 ფთ.თ 48 ე. ტოლლერის "ჰოპლა, ჩვენ 

ვცოცხლობთ". 1931 წ. ფოთის მუშათა 

თეატრი. რეჟისორი- ბ. გამრეკელი. 

ქაღალდი მძიმე 

4266 18 ფთ.თ 49 დ. ჩიანელის "ყარამბ და ემზარ". 1931 წ. 

ფოთის მუშათა თეატრი, რეჟისორი-ბ. 

გამრეკელი. 

ქაღალდი საშუალო 

4267 18 ფთ.თ 50 შ. დადიანის " თეთნულდი", 

აფინაგენოვის "შიში", კრიშონის "პური", 

თარგმანი- ქორელის "წმინდანების 

ქარხანა", სამსონაძის "სალტე", კაკაბაძის 

"ბახტრიონი", ჟოტკინის "ჩიკაგო", 

თარგმანი- ქორელის " მხიარულების 

ქუჩა", თარგ გამრეკელის",  "თავფეხა 

კაცი". 1933 წ. ფოთის  მუშათა თეატრი. 

რეჟისორი- ბ. გამრეკელი. 

ქაღალდი საშუალო 

4268 18 ფთ.თ 51 შ. დადიანის  "თეთნულდი" 1933 წ. 

ფოთის მუშათა თეატრი. რეჟისორი-ბ. 

გამრეკელი. 

ქაღალდი მძიმე 



4269 18 ფთ.თ 52 გადმოკეთებული, შ. დადიანის "პური". 

1933 წ. ფოთის მუშათა თეატრი. 

რეჟისორი-ბ. გამრეკელი. 

ქაღალდი მძიმე 

4270 18 ფთ.თ 53 თარგმანი- ბ. ქორელის "წმინდანების 

ქრხანა". 1933 წ. ფოთის მუშათა თეატრი. 

რეჟისორი-ბ. გამრეკელი. 

ქაღალდი კარგი 

4271 18 ფთ.თ 54 სამსონაძის "სალტე". 1933 წ. ფოთის 

მუშათა თეათრი. რეჟისორი- ბ. 

გამრეკელი. 

ქაღალდი კარგი 

4272 18 ფთ.თ 55 თარგმანი- ქორელის "ჩემი მეგობარი". 

1933 წ. ფოთის მუშათა თეატრი. 

რეჟისორი-ბ.გამრეკელი. 

ქაღალდი კარგი 

4273 18 ფთ.თ 56 ვ. გაბისკირიას "ლაქაშებში". 1933 წ. 

ფოთის მუშათა თეატრი. რეჟისორი- ბ. 

გამრეკელი. 

ქაღალდი კარგი 

4274 18 ფთ.თ 57 თარგმანი-ქორელის "წმინდანების 

ქარხანა". 1933 წ. ფოთის მუშათა 

თეატრი.რეჟისორი-ბ. გამრეკელი. 

ქაღალდი კარგი 

4275 18 ფთ.თ 58 გ. გააზოვის "მუნჯები ალაპარაკდნენ". 

1933 წ. ფოთის მუშათა თეატრი. 

რეჟისორი- ბ. გამრეკელი. 

ქაღალდი კარგი 

4276 18 ფთ.თ 59 თარგმანი-კ. ანდრონიკაშვილის "ჯოი 

სტრიტ". 1933 წ. ფოთის მუშათა თეატრი. 

რეჟისორი-ბ. გამრეკელი. 

ქაღალდი კარგი 

4277 18 ფთ.თ 60 კარტაშევის "ჩვენი ახალგაზრდობა". 1934 

წ. ფოთის მუშათა თეატრი. რეჟისორი- გ. 

ჟურული. 

ქაღალდი კარგი 

4278 18 ფთ.თ 61 თარგმანი- ე. ტატიშვილის "ვერაგობა და 

სიყვარული" 1934 წ. ფოთის მუშათა 

თეატრი. რეჟისორი- გ. ლაღიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4279 18 ფთ.თ 62 ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული", 

გ. კაიზერის "კინო რომანი",   პ.კაკაბაძის  

"ყვარყვარე თუთაბერი",  ს. 

ტრიუდელლის "მაშინალ",  მ. გორკის 

"ეგორ ბულიჩოვ",  კლდიაშვილის 

"სამანიშვილის დედინაცვალი",  

შექსპირის "ოტელო",   გ.გაუპტმანის 

"მზის ჩასვლამდე",   რ.როლანის 

"დადგება დრო". 1933-34 წელები. ფოთის 

მუშათა თეატრი. რეჟისორი-გ. ლაღიძე, 

შ.კილასონიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4280 18 ფთ.თ 63 თარგმანი- ე. ტატიშვილის "ვერაგობა და 

სიყვარული" 1934 წ. ფოთის მუშათა 

თეატრი. რეჟისორი- გ. ჟურული 

ქაღალდი მძიმე 

4281 18 ფთ.თ 64 ბუხნიკაშვილის შკვარკინიდან "მინდა 

ბავშვი". 1934 წ. ფოთის მუშათა თეატრი. 

რეჟისორი- გ. ჟურული. 

ქაღალდი კარგი 

4282 18 ფთ.თ 65 გ.კაიზერის "კინო რომანი". 1934 წ. 

ფოთის მუშათა თეატრი. რეჟისორი- გ. 

ჟურული. 

ქაღალდი საშუალო 



4283 18 ფთ.თ 66 ე. ჟურული და რ. ქორქიას "ფოთი 

ფლორიდა". 1934 წ.  ფოთის მუშათა 

თეატრი. რეჟისორი-გ. ჟურული. 

ქაღალდი კარგი 

4284 18 ფთ.თ 67 შ. დადიანის "გუშინდელნი". 1937 წ. 

ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-

ს. ვაჩნაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4285 18 ფთ.თ 68 ი. ვაკელის "შამილი",გ. მდივანის "ბრმა", 

ა.კორნეიჩუკის "პლატონ კრეტეჩი", გადმ: 

ს.შანშიაშილის "არსენა", 

გომარშეს"ფიგაროს ქორწინება", 

დადიანის "კოლხები", "გუშინდელნი", კ. 

ბუაჩაძის "სიძე", კლდიაშვილის 

"შემოდგომის აზნაურები". 1936-37 

წლები. ფოთის სახ.დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი-შ. ინასარი 

ქაღალდი მძიმე 

4286 18 ფთ.თ 69 შ. დადიანის 

"რუსთაველი",თაქთაქიშვილის " ხალხის 

რჩეული",ნ. შიუკაშვილის "მზე შინა და 

მზე გარეთა", გაბუნიას "ელეონორა 

შტოკბერგერი".  ნათარგმნი პიესები: 

შკვარკინის "უბრალო გოგონა", 

ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 

ვსევოლოჟკის "წარჩინებული ცოლი". 

კლასიკოსები: სოფოკლეს "ოიდიპოს 

მეფე", მოლიერის "გააზნაურებული 

მდაბიო", გოლდონის "მხიარული 

შემთხვევა".  განახლებული დადგმები: 

კლდიაშვილის "გმირთა თაობა", გ. 

მდივანის "ალკაზარი",  დიუმას "მისი 

ცოლი", ტ. რამიშვილის "სტუმარ-

მასპინძლობა", გ. ბერძენიშვილის 

"აჭარის მთებში". 1938-1939 წლები. 

ფოთის სახ. დრამატული 

თეატრი.რეჟისორი-თ ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4287 18 ფთ.თ 70 გეიო და ენნეკენის "ბიჭუნა". 1939 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4288 18 ფთ.თ 71 თარგმანი- ა. იმედაშვილის  "ოიდიპოს 

მეფე".1941 წ. ფოთის სახ. დრამატული 

თეატრი.რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4289 18 ფთ.თ 72 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ 

დამნაშავენი". 1941 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი.რეჟისორი-თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4290 18 ფთ.თ 73 ნახუცრიშვილის "კომბლე". 1941 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული 

თეატრი.რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 



4291 18 ფთ.თ 74 შ. დადიანის "ნინოშილის გურია", 

ა.ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ 

დამნაშავენი", სოფოკლეს "ოიდიპოს 

მეფე", შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან", 

გედევანიშვილის "მსხვერპლი", გ. 

გორკის "ფსკერზე", ა. დენერის "დები 

ჟერარი", ნახუცრიშვილის "კომბლე", შ. 

დადიანის "რუსთაველი", კლდიაშვილის 

"გმირთა თაობა", ა. წერეთლის "პატარა 

კახი",  გუცკოვის "ურიელა  აკოსტა", 

ბერძენიშვილის  "ჩვენი მიწა",  კაკაბაძის 

"კოლმეურნის ქორწინება", გაბისკირიას 

"მათი ამბავი", ვებერის "ჩემი მეომარი", 

ბულიჩენკოს "აყვავებული ბაღი".  1940-

1941 წ.  ფოთის სახ. დრამატული 

თეატრი. რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილი, თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4292 18 ფთ.თ 75 გ. ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა", ა. 

ოსტროვსკის  "უდანაშაულო 

დამნაშავენი", გუცკოვის "ურიელა 

აკოსტა", სოფოკლეს " ოიდიპოს მეფე". 

1941 წ. ფოთის სახ. დრამატული 

თეატრი.რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4293 18 ფთ.თ 76 ფედერიკო გარსია ლორკას "სისხლიანი 

ქორწილი". 1941 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი-თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4294 18 ფთ.თ 77 შ. დადიანის "ნინოშვილის გურია", გ. 

ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა", ვ. 

გაბისკირიას "მათი ამბავი", პ. ვებერის 

"ჩემი მეომარი". 1941 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ნ. 

გოძიაშილი, თ. ლორთქიფანიძე, ი. 

ქაჯაია. 

ქაღალდი კარგი 

4295 18 ფთ.თ 78 კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა", სოფოკლეს 

"ოიდიპოს მეფე". 1941 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი-ნ. 

გოძიაშილი. 

ქაღალდი კარგი 

4296 18 ფთ.თ 79 ნახუცრიშვილის "კომბლე". 1941 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული 

თეატრი.რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4297 18 ფთ.თ 80 შ. დადიანის "ნინოშვილის გურია", 

კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწილი". 1941 

წ. ფოთის სახ. დრამატული 

თეატრი.რეჟისორი-ნ. გოძიაშილი, 

თ.ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4298 18 ფთ.თ 81 სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე", კ. გუცკოვის 

"ურელ აკოსტა", ა. ოსტროვსკის 

"უდანაშაულო დამნაშავენი". 1941 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

ქაღალდი კარგი 



რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილი, თ. 

ლორთქიფანიძე. 

4299 18 ფთ.თ 82 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ 

დამნაშავენი". 1941 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი.რეჟისორი-თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4300 18 ფთ.თ 83 ი. შალაურის "უკანასკნელი ღობე", პ. 

ვებერის "ჩემი მეომარი". 1941 წ. ფოთის 

სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ნ. 

გოძიაშვილი, ი. ქაჯაია. 

ქაღალდი კარგი 

4301 18 ფთ.თ 84 სტანისლავსკის "შურისძიება", 

სუბათაშვილის "ციხის საიდუმლო", ვ. 

შალიკაშვილის "უნიადაგონი", ვ. გუნიას 

"და-ძმა". 1943 წ. ფოთის სახ. დრამატული 

თეატრი. რეჟისორი-ნ. გოძიაშილი, თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4302 18 ფთ.თ 85 სუმბათაშვილის "ღალატი", კაკაბაძის 

"ყვარყვარე თუთაბერი", დ. ერისთავის 

"სამშობლო". 1943 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი-ნ. 

გოძიაშვილი, თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4303 18 ფთ.თ 86 პ. კაკაბაძის "კომეურნის ქორწინება", 

შალიკაშილი "უნიადაგონი". 1943 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4304 18 ფთ.თ 87 ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი". 1943 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეტრი. 

რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4305 18 ფთ.თ 88 პ. კაკაბაძე "კომეურნის ქორწინება", 

შალიკაშვილი "უნიადაგონი". 1943 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4306 18 ფთ.თ 89 სუმბათაშვილის "ღალატი". 1944 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4307 18 ფთ.თ 90 დ. ერისთავის "სამშობლო". 1944 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- ნ. გოძიაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

4308 18 ფთ.თ 91 პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება". 

1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4309 18 ფთ.თ 92 პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი",  კ. 

სიმონოვის  "მელოდე". 1994 წ. ფოთის 

სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4310 18 ფთ.თ 93 თარგმანი-ვ. ნინიძის "ექიმ ვერბიცკის 

ცდა". 1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული 

თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 



4311 18 ფთ.თ 94 ა. სუბათაშვილის "ციხის საიდუმლო", კ. 

სიმონოვის "მელოდე". 1944 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი.რეჟისორი-. თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4312 18 ფთ.თ 95 პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება". 

1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4313 18 ფთ.თ 96 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", ვ. 

გუნიას "და-ძმა". 1944 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. 

ლორთქიფანიძე, ნ გოძიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4314 18 ფთ.თ 97 ვ.შალიკაშვილის "უნიადაგონი", 

სიმონოვის "მელოდე". 1944 წ. ფოთის 

სახ.დრმატული თეატრი. რეჟისორი- თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4315 18 ფთ.თ 98 ვ.გოლდონის "საპატარძლო აფიშიდან", გ. 

ლაღიძის "სამშობლოს აღზრდილნი", პ. 

კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1944 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე, ნ. 

გოძიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4316 18 ფთ.თ 99 კ. გოლდონის "საპატარძლო აფიშიდან", 

ვ. გუნიას "და-ძმა".1944 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი-თ. 

ლორთქიფანიძე, ნ. გოძიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4317 18 ფთ.თ 100 გ. ლაღიძე "სამშობლოს აღზრდილნი", ვ. 

გუნიას "და-ძმა", პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე 

თუთაბერი". 1944 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი-ნ. 

გოძიაშილი, თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4318 18 ფთ.თ 101 გ. ლაღიძე "სამშობლოს აღზრდილნი", პ. 

კაკაბაძე "ყვარყვარე თუთაბერი", კ. 

გოლდონი "საპატარძლო აფიშიდან", ვ. 

გუნია "და-ძმა". 1944 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- 

ნ.გოძიაშვილი, თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4319 18 ფთ.თ 102 სუმბათაშვილის "ციხის საიდუმლო", 

სიმონოვის "მელოდე". 1944 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4320 18 ფთ.თ 103 პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", გ. 

ლაღიძე "სამშობლოს აღზრდილნი". 1944 

წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

ქაღალდი კარგი 

4321 18 ფთ.თ 104 გ. ლაღიძის " სამშობლოს აღზრდილნი", 

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", კ. 

გოლდონის "საპატარძლო აფიშიდან". 

1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილი, თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 



4322 18 ფთ.თ 105 კ. სიმონოვის "მელოდე". 1944 წ. ფოთის 

სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი-თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4323 18 ფთ.თ 106 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი" . 1944 

წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4324 18 ფთ.თ 107 მ. ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული". 1944 

წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4325 18 ფთ.თ 108 ვ. გუნიას "და-ძმა". 1944 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- 

ნ.გოძიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4326 18 ფთ.თ 109 ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი". 1944 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეტრი. 

რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4327 18 ფთ.თ 110 ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი". 1944 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეტრი. 

რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4328 18 ფთ.თ 111 კ. გოლდონის "საპატარაძლო აფიშიდან". 

1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი-თ. ლორთქიფანძე. 

ქაღალდი კარგი 

4329 18 ფთ.თ 112 კ. გოლდონის  "საპატარძლო აფიშიდან". 

1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4330 18 ფთ.თ 113 გ. ლაღიძე "სამშობლოს აღზრდილნი". 

1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილის. 

ქაღალდი კარგი 

4331 18 ფთ.თ 114 ვ. გუნიას "და-ძმა",  გოლდონის  

"საპატარძლო აფიშიდან". 1944 წ. ფოთის 

სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი-ნ. 

გოძიაშვილი, თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4332 18 ფთ.თ 115 კ. სიმონოვის "მელოდე". 1944 წ. ფოთის 

სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი-თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4333 18 ფთ.თ 116 ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი". 1944 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეტრი. 

რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4334 18 ფთ.თ 117 გ. ლაღიძის " სამშობლოს  აღზრდილნი", 

გოლდონი "საპატარძლო აფიშიდან", 

სიმონოვის "მელოდე", მ. ჯაფარიძის 

"ჟამთაბერის ასული". 1945 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ნ. 

გოძიაშვილი, თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4335 18 ფთ.თ 118 გოლდონის " საპატარძლო აფიშიდან", გ. 

ლაღიძის "სამშობლოს აღზრდილნი". 

1945 წ.  ფოთის სახ. დრამატული 

თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე, 

ნ . გოძიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 



4336 18 ფთ.თ 119 მ. ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული", კ. 

გოლდონის "საპატარძლო აფიშიდან". 

1945 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი-თ. ლორთქიფანძე. 

ქაღალდი კარგი 

4337 18 ფთ.თ 120 სიმონოვის "მელოდე", ვ. შალიკაშვილის 

"უნიადაგონი", ჯაფარიძის "ჯამთაბერის 

ასული". 1945 წელი . ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი-თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4338 18 ფთ.თ 121 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 

გოლდონის "საპატარძლო აფიშიდან". 

1945 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4339 18 ფთ.თ 122 კ. გოლდონის "საპატარაძლო 

აფიშიდან",პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე 

თუთაბერი", სიმონოვის "მელოდე". 1945 

წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4340 18 ფთ.თ 123 კ. სიმონოვის "მელოდე", კ. გოლდონის 

"საპატარძლო აფიშიდან". 1945 წ. ფოთის 

სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4341 18 ფთ.თ 124 ა. ოსტროვსკის "რისხვა". 1946 წ. ფოთის 

სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4342 18 ფთ.თ 125 ჯ. პრისტლის " ინსპექტორი მოვიდა", 

კორმონის "ორი ობოლი", ს. მთვარაძის 

"სახსოვარი". 1946 წ.ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. 

ლორთქიფანიძე,ნ გოძიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4343 18 ფთ.თ 126 ს. კლდიაშვილის "გმირთა თაობა". 1947 

წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- ნ. გოძიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4344 18 ფთ.თ 127 ა. კერესელიძე "მეგობრობა". 1947 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4345 18 ფთ.თ 128 კ. სიმონოვის "ასეც იქნება". 1947 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4346 18 ფთ.თ 129 კ. სიმონოვი "ასეც იქნება", ლ. მალიუგინი 

"ძველი მეგობრები", ა. კერესელიძე " 

მეგობრობა". 1947 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 



4347 18 ფთ.თ 130 გოუ და დიუსო "ღრმა ფესვები", ა. 

ფადაევი "ახალგაზრდა გვარდია", 

ჩიქოვანი "უბრალო ადამიანები", გ. 

ქელბაქიანი "დაგვიანებული სინანული", 

ა. ოსტროვსკი "რისხვა", კ. სიმონოვი 

"რუსეთის საკითხი", ლ.მალიუგინი 

"ძველი მეგობრები", პ. კაკაბაძე 

"კოლმეურნის ქორწინება", კ. გოლდონი 

"საპატარძლო აფიშიდან", კ. სიმონოვი 

"ასეც იქნება", ს. მთვარაძე "სახსოვარი", ა. 

კერესელიძე "მეგობრობა". 1947-1948 

წლები. ფოთის სახ. დრამატული 

თეატრი. რეჟისორი- თ.ლორთქიფაიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4348 18 ფთ.თ 131 დიუსო და გოუ "ღრმა ფესვები". 1948 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4349 18 ფთ.თ 132 კ. სიმონოვის "რუსეთის საკითხი". 1948 

წ.ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4350 18 ფთ.თ 133 კ. სიმონოვის "რუსეთის საკითხი". 1948 

წ.ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4351 18 ფთ.თ 134 ოსტროვსკი "რისხვა", სიმონოვი 

"რუსეთის საკითხი". 1948 წ. ფოთის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4352 18 ფთ.თ 135 ოსტროვსკი "რისხვა". 1948 წ. ფოთის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4353 18 ფთ.თ 136 უ.ჰაჯიბეგოვი "არშინ მალ-ალან". 1948 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4354 18 ფთ.თ 137 გ. ქელბაქიანი "დაგვიანებული 

სინანული. 1948 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4355 18 ფთ.თ 138 ა. ოსტროვსკი "რისხვა". 1948 წ.ბერიას 

სახ.  ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4356 18 ფთ.თ 139 ა. ოსტროვსკი "რისხვა". 1948 წ.ბერიას 

სახ.  ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 



4357 18 ფთ.თ 140 დიუსო და გოუ "ღრმა ფესვები". 1948 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4358 18 ფთ.თ 141 დიუსო და გოუ "ღრმა ფესვები". 1948 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4359 18 ფთ.თ 142 ოსტროვსკი "რისხვა", სიმონოვი 

"რუსეთის საკითხი". 1948 წ.ბერია სახ. 

ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- 

თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4360 18 ფთ.თ 143 სიმონოვი "რუსეთის სახკითხი". 1948 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4361 18 ფთ.თ 144 ბ. გამრეკელი "გარდატეხა", ვ. პატარაია 

"უჩა უცარდია", ვ. გაბისკირია 

"საყვარელი ეზო". 1949 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი-თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4362 18 ფთ.თ 145 ბ. გამრეკელი "გარდატეხა", ვ. პატარაია 

"უჩა უცარდია", ვ. გაბისკირია 

"საყვარელი ეზო". 1949 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი-თ. 

ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4363 18 ფთ.თ 146 ვ. პატარია "უჩა უჩარდია", ვ. გაბისკირია 

"საყვარელი ეზო", ბ. გამრეკელი 

"გარდატეხა". 1949 წ. ბერიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-თ. 

ლორთქიფნიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4364 18 ფთ.თ 147 ვ. პატარია "უჩა უჩარდია", ვ. გაბისკირია 

"საყვარელი ეზო", ბ. გამრეკელი 

"გარდატეხა". 1949 წ. ბერიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-თ. 

ლორთქიფნიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4365 18 ფთ.თ 148 შ. დადიანი "ნაპერწკლიდან". 1950 წ. 

ბერიას სახ.ფოთის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- გ. 

გაბუნია. 

ქაღალდი საშუალო 

4366 18 ფთ.თ 149 შ. დადიანი "ნაპრეწკლიდან", გ. 

წერეთელი "პირველი ნაბიჯები",  ა. 

მოვზორნის "კონსტანტინე ზასლონოვი", 

მ. გრევლიშვილი "ხარატაანთ კერა", გ. 

ერისთავი "თილისმის ხანი", გ. 

გოგიჩაიშვილი "ჩვენი დროის 

ახალგაზრდობა", ბ. ზაიაიცკის  "რობინ 

ქაღალდი საშუალო 



გუდი", ვ. პატარაია "უჩა უჩარდია". 1950 

წ. ბერიას სახ. ფოთის ახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- გ. 

გაბუნია. 

4367 18 ფთ.თ 150 ა. წერეთლის  "კინტო". 1950 წ. ბერიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4368 18 ფთ.თ 151 ვ. პატარაიას "უჩა უჩარდია ". 1950 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი-გ. გაბუნია. 

ქაღალდი კარგი 

4369 18 ფთ.თ 152 გ. წერეთლის "პირველი ნაბიჯები". 1950 

წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია. 

ქაღალდი კარგი 

4370 18 ფთ.თ 153 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 1950 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია 

ქაღალდი საშუალო 

4371 18 ფთ.თ 154 ბ.ზაიაიცკის "რობინ გუდი". 1950 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4372 18 ფთ.თ 155 ა. მოვზონის "კონსტანტინე ზასლონოვი". 

1950 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია. 

ქაღალდი კარგი 

4373 18 ფთ.თ 156 მ. მრევლიშვილის "ხარატაანთ კერა" 1950 

წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია. 

ქაღალდი კარგი 

4374 18 ფთ.თ 157 გ. გოგიჩაიშვილის "ჩვენი დროის 

ახალგაზრდობა". 1950 წ. ბერიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-

გ. გაბუნია. 

ქაღალდი კარგი 

4375 18 ფთ.თ 158 გ. ერისთავის " თილისმის ხანი". 1950 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია  

ქაღალდი კარგი 

4376 18 ფთ.თ 159 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 1950 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია 

ქაღალდი კარგი 

4377 18 ფთ.თ 160  ჭუბაბრია ჭავჭანიძის  "პირველი 

ნაბიჯი". 1950 წ.ბერიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- გ. გაბუნია. 

ქაღალდი საშუალო 

4378 18 ფთ.თ 161 შ. დადიანი "ნაპერწკლიდან". 1950 წ. 

ბერიას სახ.ფოთის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი-გ. 

გაბუნია. 

ქაღალდი საშუალო 

4379 18 ფთ.თ 162 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან "1951 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- გ. 

გაბუნია 

ქაღალდი საშუალო 



4380 18 ფთ.თ 163 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან "1951 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- გ. 

გაბუნია 

ქაღალდი საშუალო 

4381 18 ფთ.თ 164 ვ. ფშაველას "მოკვეთილი". 1951 წ. ბერიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი-გ. გაბუნია. 

ქაღალდი საშუალო 

4382 18 ფთ.თ 165 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 1951 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია 

ქაღალდი საშუალო 

4383 18 ფთ.თ 166 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 1951 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია 

ქაღალდი საშუალო 

4384 18 ფთ.თ 167 გ. მდივანის "კეთილი ნების ადამიანები". 

1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4385 18 ფთ.თ 168 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 1951 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია 

ქაღალდი საშუალო 

4386 18 ფთ.თ 169 კ.ბუაჩაძის "ფაქიზი განცდები". 1951 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4387 18 ფთ.თ 170 ვ. ფშაველას "მოკვეთილი". 1951 წ. ბერიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი- გ. გაბუნია. 

ქაღალდი საშუალო 

4388 18 ფთ.თ 171 გ. გაბუნია "მზის ამოსვლის წინ". 1951 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი-გ. გაბუნია. 

ქაღალდი საშუალო 

4389 18 ფთ.თ 172 გ. მდივანის "კეთილი ნების ადამიანები". 

1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4390 18 ფთ.თ 173 ბ. ლავრენევის "რღვევა". 1951 წ. ბერიას 

სახ. სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი- გ. 

გაბუნია. 

ქაღალდი საშუალო 

4391 18 ფთ.თ 174 ბ. ლავრენევის "რღვევა".1951 წ. ბერიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი- გ. გაბუნია. 

ქაღალდი საშუალო 

4392 18 ფთ.თ 175 გ. ქელბაქიანის "ჩვენი პირადი საქმე". 

1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი-ვ. მჭედლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 



4393 18 ფთ.თ 176 ვ. ფშაველას "მოკვეთილი". 1951 წ. ბერიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი-გ. გაბუნია. 

ქაღალდი საშუალო 

4394 18 ფთ.თ 177 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან" 1951 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია 

ქაღალდი საშუალო 

4395 18 ფთ.თ 178 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 1951 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია 

ქაღალდი საშუალო 

4396 18 ფთ.თ 179 კ. ბუაჩაძე " ფაქიზი განცდები". 1951 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4397 18 ფთ.თ 180 ბ.ლავრენიევის "რღვევა". 1951 წ. ბერიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი- გ. გაბუნია 

ქაღალდი საშუალო 

4398 18 ფთ.თ 181 უ. ჰაჯიბეგოვის " არშინ მალ-ალან". 1951 

წ.  ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია. 

ქაღალდი საშუალო 

4399 18 ფთ.თ 182 გ. ერისთავის " თილისმის ხანი", გ. 

წერეთლის "პირველი ნაბიჯი", ვ. 

დარასელის "ვასო კიკვიძე".   1951 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია  

ქაღალდი საშუალო 

4400 18 ფთ.თ 183 ი. მოსაშვილის "მისი ვარვკვლავი", მ. 

ბარათაშვილის " მარინე", ვ. ფშაველას 

"მოკვეთილი", ტოლსტოის "ცოცხალი 

ლეში", შექსპირის "ჭირვეულის 

მორჯულება", ვ. დოლიძის "ქეთო და 

კოტე", მიხაელოვის " შინ დაბრუნება 

მინდა", ა. კორნეიჩუკის "უზანის ჭალა", 

ნ. შეგლოვის " 1904 წელი(გაქცევა), 

შილერის "ფიესკოს შეთქმულება".  1950-

1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია, ვ. 

მჭედლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4401 18 ფთ.თ 184 ვ. პატარაია "უჩა უჩარდია", ი. ჭავჭანიძე 

"თბილისელი ქალიშვილი", ვ. დარასელი 

"კიკვიძე", ი. ჭავჭავაძე "ოთარაანთ 

ქვრივი", ი. ბურიაკოვსკი "იულიუს 

ფუჩიკი",  შექსპირი "ჭირვეულის 

მორჯულება", მოლიერი "ძალად ექიმი". 

1951-1952 წ. ბერიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-გ. 

გაბუნია. 

ქაღალდი საშუალო 



4402 18 ფთ.თ 185 ა. ყაზბეგი "არსენა" 1952 წ. ბერიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- 

ვ. მჭედლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4403 18 ფთ.თ 186 ვ. დარასელის "კიკვიძე". 1952 წ. ბერიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი- გ. გაბუნია. 

ქაღალდი საშუალო 

4404 18 ფთ.თ 187 შექსპირი "ჭირვეული მორჯულება". 1952 

წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი.  რეჟისორი-. გ. გაბუნია. 

ქაღალდი საშუალო 

4405 18 ფთ.თ 188 ი. ბურიაკოვსკის "იულიუს ფუჩიკი". 

1952 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4406 18 ფთ.თ 189 ი. ჭავჭავაძის "ოთარაანთ ქვრივი". 1952 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ა. გამსახურდია. 

ქაღალდი საშუალო 

4407 18 ფთ.თ 190 ს. კლდიაშვილის "დაბრუნება",  გ. 

ნახუცრიშვილის "ნაცარქექია",  ი. 

მოშაშვილის "მისი ვარსკვლავი". 

მუხტაროვის "ალანის ოჯახი", ი. 

ბურიაკოვსკის "იულიუს ფუჩიკი", ი. 

ჭავჭავაძის "ოთარაანთ ქვრივი", ვ. 

პატარაია "უჩა უჩარდია", ვ. დარასელის 

"კიკვიძე", მოლერის "ძალით ექიმი". 

1952-1953 წ. ბერიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. 

გამსახურდია, ვ. მჭედლიშვილი, გ. 

გაბუნია 

ქაღალდი საშუალო 

4408 18 ფთ.თ 191 მოლიერის "ძალად ექიმი", ი. 

ბურიაკოვსკის "იულიუს ფუჩიკი". 1953 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ა.  გამსახურდია. 

ქაღალდი საშუალო 

4409 18 ფთ.თ 192 ი. გამსახურდიას "იულიუს ფუჩიკი", გ. 

ნახუცრიშვილის "ნაცარქექია",მოლიერის 

"ძალად ექიმი".  1953 წ.  ბერიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- 

ა. გამსახურდია 

ქაღალდი საშუალო 

4410 18 ფთ.თ 193 ვ. პატარაია "მელია და მისი კუდი". 1953 

წ.  ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ა. გამსახურდია. 

ქაღალდი საშუალო 

4411 18 ფთ.თ 194 ი. მოსაშვილის" მისი ვარსკვლავი", გ. 

ნახუცრიშვილი "გარდატეხა", ს. 

კლდიაშვილი "დაბრუნება", 

ნახუცრიშვილი და გამრეკელი 

"ნაცარქექია", ჰ. მუხთაროვი "ალანის 

ოჯახი", ს. ვურგუნი "ამოდის მზე",  

ვანშიფუ "დაღვრილი 

ფიალა",ო.ვასილევი "ამქვეყნიური 

სამოთხე", მ. გორკის "ვასსა ჟელეზნიოვა", 

ბურიაკოვსკი "იულიუს ფუჩიკი", ი. 

ჭავჭავაძე "ოთარაანთ ქვრივი", ვ. 

ქაღალდი საშუალო 



პატარაია "უჩა უჩარდია", ვ. დარასელი 

"კიკვიძე", მოლიერი "ძალად ექიმი". 1953 

წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ა. გამსახურდია, ვ. 

მჭედლიშვილი, თ. ლორთქიფანიძე, გ. 

გაბუნია. 

4412 18 ფთ.თ 195 ვ. პატარაია "უჩა უჩარდია". 1953 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ა. გამსახურდია. 

ქაღალდი საშუალო 

4413 18 ფთ.თ 196 ჰ. მუხთაროვი "ალანის ოჯახი". 1953 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თაეატრი. რეჟისორი- ა. გამსახურდია. 

ქაღალდი საშუალო 

4414 18 ფთ.თ 197 ჰ. მუხთაროვი "ალანის ოჯახი". 1953 წ. 

ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თაეატრი. რეჟისორი- ა. გამსახურდია. 

ქაღალდი საშუალო 

4415 18 ფთ.თ 198 ლოპე დე ვეგა " ცეკვის მასწავლებელი". 

1953 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ა. გამსახურდია. 

ქაღალდი საშუალო 

4416 18 ფთ.თ 199 თარგმანი- ა. გამსახურდიასი 

"ამქვეყნიური სამოთხე". 1953 წ. ბერიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4417 18 ფთ.თ 200 თარგმანი- ა. გამსახურდიასი 

"ამქვეყნიური სამოთხე". 1953 წ. ბერიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4418 18 ფთ.თ 201 გ. ნახუცრიშვილი და გამრეკელის " 

ნაცარქექია". 1953 წ. ბერიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ვ. 

მჭედლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4419 18 ფთ.თ 202 გ. ნახუცრიშვილი და გამრეკელის " 

ნაცარქექია". 1953 წ. ბერიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ვ. 

მჭედლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4420 18 ფთ.თ 203 ვ. პატარაია "მელია და მისი კუდი". 1953 

წ.  ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ა. გამსახურდია. 

ქაღალდი საშუალო 

4421 18 ფთ.თ 204 ნ. ელიაშვილი, ი. ჯავახიშვილი "რაც 

მოგივა დავითაო". 1955 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ვ. 

მჭედლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4422 18 ფთ.თ 205 ნ. კანდელაკი "მეცნიერი სოფელში". 1955 

წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- მ. მეძმარიაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

4423 18 ფთ.თ 206 ნ. ელიაშვილი, ი. ჯავახიშვილი "რაც 

მოგივა დავითაო". 1955 წ. ფოთის სახ. 

ქაღალდი კარგი 



დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ვ. 

მჭედლიძე. 

4424 18 ფთ.თ 207 თარგმანი- შ. ბუაჩაძის " საქორწინო 

მოგზაურობა". 1955 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ვ. 

მჭედლიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4425 18 ფთ.თ 208 დ. თაქთაქიშვილის "ამბავი წრფელი 

სიყვარულისა". 1955 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თაეტრი. რეჟისორი- 

მ.მეძმარიაშილი. 

ქაღალდი კარგი 

4426 18 ფთ.თ 209 ს. კალანდარიშვილი "ადამიანის 

ღირსება". 1956 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4427 18 ფთ.თ 210 გ. ქელბაქიანი " თქმულება დიად 

მეგობრობაზე". 1956 წ. ფოთის 

სახ.დრამატული თეტრი. რეჟისორი- მ. 

მეძმარიაშილი. 

ქაღალდი კარგი 

4428 18 ფთ.თ 211 ვ. გაბისკირია "უფსკრულთან". 1956 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი- თ.ლორთქიფანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4429 18 ფთ.თ 212 კ. ჭავჭავაძე "კეთილი მეზობლები". 1956 

წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- გ. მაცხონიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4430 18 ფთ.თ 213 დ. თაქთაქიშვილის "სასიამოვნო 

უსიამოვნება". 1956 წ. ფოთის სახ. 

დრამატლი თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

4431 18 ფთ.თ 214 ვ. კანდელაკი "მაია წყნეთელი". 1956 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- ს. კალანდარიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

4432 18 ფთ.თ 215 ვ. კანდელაკი "მაია წყნეთელი". 1956 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- ს. კალანდარიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

4433 18 ფთ.თ 216 ჯიაკომეტი "დამნაშავის ოჯახი". 1956 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- ვ. მჭედლიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4434 18 ფთ.თ 217 ვოინიჩი " კრაზანა" 1956 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- მ. 

მეძმარიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4435 18 ფთ.თ 218 ა. ცაგარელი "ციმბირელი". 1956 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4436 18 ფთ.თ 219 გ. ქელბაქიანი " განა ეს სიყვარულია?". 

1956 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- ვ. მჭედლიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4437 18 ფთ.თ 220 ა. წერეთელი "ბაში აჩუკი". 1956 წ. ფოთის 

სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ვ. 

მჭედლიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 



4438 18 ფთ.თ 221 დ. თაქთაქიშვილი  "ამბავი წრფელი 

სიყვარულისა". 1956 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- მ. 

მეძმარიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4439 18 ფთ.თ 222 დ. თაქთაქიშვილი "სასიამოვნო 

უსიამოვნება". 1956 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი. 

  საშუალო 

4440 18 ფთ.თ 223 ს. კალანდარიშვილი "ადამიანის 

ღირსება". 1956 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი. 

  საშუალო 

4441 18 ფთ.თ 224 ა. ცაგრელის "ციმბირელი". 1956 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

  კარგი 

4442 18 ფთ.თ 225 ა. შირვაზადე "პატიოსნებისათვის". 1957 

წ.  ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4443 18 ფთ.თ 226 ოსტროვსკი " გვიანი სიყვარული". 1957 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4444 18 ფთ.თ 227 გ. ბერძენიშვილი "კოჭლი მეწისქვილე". 

1957 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4445 18 ფთ.თ 228 ა. ცაგარელი "ციმბირელი". 1957 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4446 18 ფთ.თ 229 დ. კლდიაშვილი "სამანიშვილის 

დედინაცვალი". 1957 წ. ფოთს სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი-  ვ. 

მჭედლიძე, რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4447 18 ფთ.თ 230 ვ. გაბისკირია "გურიის მთები 

დაუთოვია". 1957 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4448 18 ფთ.თ 231 ა.  ყაზბეგი "ხევისბერი გოჩა". 1957 წ.  

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- ს. კალანდარიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4449 18 ფთ.თ 232 ა. ცაგარელი "ციმბირელი". 1957 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4450 18 ფთ.თ 233 ოსტროვსკი "გვიანი სიყვარული". 1957 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი-რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4451 18 ფთ.თ 234 ოსტროვსკი "გვიანი სიყვარული". 1957 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი-რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 



4452 18 ფთ.თ 235 თარგმანი- ზ. ნუცუბიძის "განგის 

ქალიშვილი". 1957 წ. ფოთის  სახ. 

დრამატული  თეატრი. რეჟისორი- ვ. 

მჭედლიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

4453 18 ფთ.თ 236 გ. ბერძენიშვილი "კოჭლი მეწისქვილე". 

1957 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4454 18 ფთ.თ 237 ი. გედევანიშილი "მსხვერპლი". 1957 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშილი. 

ქაღალდი კარგი 

4455 18 ფთ.თ 238 ი. გედევანიშილი "მსხვერპლი". 1957 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშილი. 

ქაღალდი კარგი 

4456 18 ფთ.თ 239 ა. შირვანზადე "პატიოსნებისათვის". 1957 

წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4457 18 ფთ.თ 240 ვ. კარსანიძე "ცხოვრების გზაზე". 1957 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- ვ. მჭედლიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4458 18 ფთ.თ 241 თარგმანი- დ. მესხის "იმედის დაღუპვა". 

1958 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- გ. იოსელიანი. 

ქაღალდი კარგი 

4459 18 ფთ.თ 242 ი. ჯავახიშვილი "პაწია მერცხალი". 1958 

წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- ბ. თოფურძე 

ქაღალდი კარგი 

4460 18 ფთ.თ 243 ი. ჭავჭავაძე "გლახის ნაამბობი". 1958 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- ს. კალანდარაშილი 

ქაღალდი კარგი 

4461 18 ფთ.თ 244 პ. გრუზინსკი "შემთხვევა გზაზე". 1958 წ. 

ფოთის სახ დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4462 18 ფთ.თ 245 ი. ჯავახიშვილი "ჩრდილი ყვავილებზე". 

1958 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4463 18 ფთ.თ 246 ვ. კანდელაკი "ამაღლებული სოფელი", რ. 

ებრალიძე "ჩამოდით ჩვენთან". 1958 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- პ. ფრანგიშვილი, რ. 

ქართველიშილი. 

ქაღალდი კარგი 

4464 18 ფთ.თ 247 ნ. არეშიძე "რაც არ გერგება, არ 

შეგერგება". 1958 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ს. 

კალანდარაშილი. 

ქაღალდი კარგი 

4465 18 ფთ.თ 248 ლ. სანიკიძე "გაიუს გრაკხი". 1958 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- გ. იოსელიანი. 

ქაღალდი კარგი 

4466 18 ფთ.თ 249 ვ. კანდელაკი "ამაღლებული სოფელი", რ. 

ებრალიძე "ჩამოდით ჩვენთან". 1958 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

ქაღალდი კარგი 



რეჟისორი- პ. ფრანგიშვილი, რ. 

ქართველიშილი. 

4467 18 ფთ.თ 250 ი. ჯავახიშვილი "ჩრდილი ყვავილებზე". 

1958 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4468 18 ფთ.თ 251 პ. გრუზინსკი "შემთხვევა გზაზე". 1958 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4469 18 ფთ.თ 252 შ. დადიანი "გეგეჭკორი". 1958 წ. ფოთის 

სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი-რ. 

ქართველიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4470 18 ფთ.თ 253 ი. ვაკელი " შამილი". 1959 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ს. 

კალანდარიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4471 18 ფთ.თ 254 ლ. სანიკიძე "გაიუს გრაკხი", ი. 

ჯავახიშვილი "ჩრდილი ყვავილებძე", რ. 

ებრალიძე "ჩამოდით ჩვენთან". 1959 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- გ. იოსელიანი. 

ქაღალდი კარგი 

4472 18 ფთ.თ 255 თ. ფერაძე და ო. რაზმაძე "წარსულის 

ჩრდილი". 1959 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

4473 18 ფთ.თ 256 ა. ოდიშარია "პარაშუტი გაიშალა". 1959 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

4474 18 ფთ.თ 257 ლ. სანიკიძე "გაიუს გრაკხი", ი. 

ჯავახიშვილი "ჩრდილი ყვავილებძე", რ. 

ებრალიძე " ჩამოდით ჩვენთან". 1959 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- გ. იოსელიანი. 

ქაღალდი საშუალო 

4475 18 ფთ.თ 258 თარგმანი-პ. წერეთლის "ჩარლის 

დეიდა". 1959 წ. ფოთის სახ. დრამატული 

თეატრი. რეჟისორი- გ. იოსელიანი. 

ქაღალდი საშუალო 

4476 18 ფთ.თ 259 გ. ჩიტაიშვილი "როცა მეზობლად 

მტერია". 1960 წ. ფოთის სახ. დრამატული 

თეატრი. რეჟისორი- ს. 

კალანდარიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4477 18 ფთ.თ 260 ქ. ცინცაძე-ხაფავა "ერთ სკოლაში". 1960 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

4478 18 ფთ.თ 261 მ.კიკვაძე "დიმიტრი თავდადებული". 

1960 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- გ. სებისკვერაძე. 

ქაღალდი კარგი 



4479 18 ფთ.თ 262 ეგონ რანეტი "გზააბნეული შვილი". 1960 

წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

4480 18 ფთ.თ 263 შ. ბათიაშვილი "ოქროს სათუთნე". 1960 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- ს. კალანდარიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

4481 18 ფთ.თ 264 ვ. როზოვი "ხალისიანი მეგობრები". 1960 

წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშილი. 

ქაღალდი კარგი 

4482 18 ფთ.თ 265 თ. ფერაძე და ო. რაზმაძე "წარსულის 

ჩრდილი". 1960 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

4483 18 ფთ.თ 266 ი. ვაკელი "შური". 1960 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ს. 

კალანდარიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4484 18 ფთ.თ 267 გ. ქელბაქიანი "ხმა გულისა". 1960 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- ს. კალანდარიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

4485 18 ფთ.თ 268 ეგონ რანეტი "გზააბნეული შვილი". 1960 

წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

4486 18 ფთ.თ 269 ქ. ცინცაძე-ხაფავა " ერთ სკოლაში". 1960 

წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

4487 18 ფთ.თ 270 ვ. როზოვი "ხალისიანი მეგობრები". 1960 

წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშილი. 

ქაღალდი კარგი 

4488 18 ფთ.თ 271 ი. ვაკელი "შამილი". 1960 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ს. 

კალანდარიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4489 18 ფთ.თ 272 გ. ქელბაქიანი "ხმა გულისა". 1960 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- ს. კალანდარიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4490 18 ფთ.თ 273 დ.კეჟერაძე "დამნაშავე". 1961 წ. ფოთის 

სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4491 18 ფთ.თ 274 გ. სტეპანსკი "ავი სული". 1961 წ. ფოთის 

სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4492 18 ფთ.თ 275 ლ. კვიცარიძე "თოვლიან ღამეს". 1961 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეტრი. 

რეჟისორი- ა. ალაზნისპირელი 

ქაღალდი კარგი 

4493 18 ფთ.თ 276 გ. ქელბაქიანის "დღესასწაული ჩვენს 

ქუჩაზე". 1961  წ. ფოთი სახ. დრამატული 

თეატრი. რეჟისორი-ს. კალანდარაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4494 18 ფთ.თ 277 დ. კეჟერაძე "დამნაშავე". 1961 წ. ფოთის  

სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

ქაღალდი საშუალო 



4495 18 ფთ.თ 278 ლ. კვიცარიძე "თოვლიან ღამეს". 1961 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეტრი. 

რეჟისორი- ა. ალაზნისპირელი 

ქაღალდი საშუალო 

4496 18 ფთ.თ 279 გ. ბერძენიშვილი "გული ხელისგულზე". 

1961 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4497 18 ფთ.თ 280 ნ. დუმბაძე "მე, ბებია, ილიკო და 

ილარიონი". 1961 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი.რეჟისორი- ვ. 

მჭედლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4498 18 ფთ.თ 281 გ. სტეპანსკი "ავი სული". 1961 წ. ფოთის 

სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4499 18 ფთ.თ 282 ლ. მილორავა "ჭირვეული მოხუცი". 1962 

წ. ფოთის სახ.დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4500 18 ფთ.თ 283 დ. თაქთაქიშვული "არწივების 

გარიჟრაჟი". 1962 წ. ფოთის სა. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ვ. 

მოდებაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4501 18 ფთ.თ 284 ე. გაბაშვილი "კონა".  1962  წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ვ. 

მოდებაძე. 

ქაღალდი კარგი 

4502 18 ფთ.თ 285 ფ. ხალვაში "გაზაფხულის ცრემლები". 

1962 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი 

. რეჟისორი- ვ. ფაჩულია. 

ქაღალდი კარგი 

4503 18 ფთ.თ 286 ფ. ხალვაში "გაზაფხულის ცრემლები", გ. 

ბერძენიშვილი "სიყვარულის ძალა", " 

გული ხელისგულზე", მ. ბარათაშვილი 

"ჩემი ყვავილეთი". 1962 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი.  რეჟისორი- გ. 

ფაჩულია, რ. ქართველიშვილი, ნ. 

გოძიაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

4504 18 ფთ.თ 287 ფ. ხალვაში "გაზაფხულის ცრემლები", გ. 

ბერძენიშვილი "სიყვარულის ძალა", " 

გული ხელისგულზე", მ. ბარათაშვილი 

"ჩემი ყვავილეთი". 1962 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი.  რეჟისორი- გ. 

ფაჩულია, რ. ქართველიშვილი, ნ. 

გოძიაშვილი.  

ქაღალდი   

4505 18 ფთ.თ 288 ლ. მილორავა "ჭირვეული მოხუცი". 1962 

წ. ფოთის სახ.დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4506 18 ფთ.თ 289 გ. ბერძენიშვილი "სიყვარულის ძალა". 

1962 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი-რ. ქართველიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

4507 18 ფთ.თ 290 მ. ბარათაშვილი "ჩემი ყვავილეთი". 1962 

წელი . ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 



4508 18 ფთ.თ 291 ლ. კვიცარაძე "თოვლიან ღამეს". 1962 

წელი . ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- ა. ალაზნისპირელი 

ქაღალდი კარგი 

4509 18 ფთ.თ 292 მ. ბარათაშვილი "ჩემი ყვავილეთი". 1962 

წელი . ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4510 18 ფთ.თ 293 გ. ბერძენიშვილი "სიყვარულის ძალა". 

1962 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი-რ. ქართველიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

4511 18 ფთ.თ 294 ი. ვაკელი "აპრაკუნე". 1963 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- გ. 

ჟურული. 

ქაღალდი საშუალო 

4512 18 ფთ.თ 295 ნ. შკვარკინი "ნაბიჭვარი". 1963 წ. ფოთის 

სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშილი 

ქაღალდი კარგი 

4513 18 ფთ.თ 296 პ. გრუზინსკი " სასჯელის შიშით". 1963 წ. 

ფოთის სახ.დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

4514 18 ფთ.თ 297 ვ. გუნია "და-ძმა". 1963 წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- პ. 

ფრანგიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4515 18 ფთ.თ 298 ნ. დუმბაძე "მე ვხედავ მზეს". 1963 წ. 

ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- ს. კალანდარაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4516 18 ფთ.თ 299 დ. უგრიამოვი "უცხოური ჩემოდანი". 

1963 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4517 18 ფთ.თ 300 ნ. შკვარკინი "ნაბიჭვარი". 1963 წ. ვ. 

გუნიას სახ.ფოთის სახელმწიფო  

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშილი 

ქაღალდი კარგი 

4518 18 ფთ.თ 301 პ. გრუზინსკი "სასჯელის შიშით". 1963 წ. 

ვ. გუნიას სახ.ფოთის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4519 18 ფთ.თ 302 გ. ნახუცრიშვილი "ჭინჭრაქა". 1964 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

4520 18 ფთ.თ 303 ა. აფშილავა "ადამიანი დაბრუნდა". 1964 

წ. ვ. გუნიას  სახ.ფოთის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4521 18 ფთ.თ 304 ს. მთვარაძე "სახსოვარი". 1964 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახემწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი-რ. 

ქართველიშვილი 

ქაღალდი კარგი 



4522 18 ფთ.თ 305 კ. ვიტლინგერი "ვარსკვლავიდან 

ჩამოსული კაცი". 1964 წ. ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო  დრამატული 

თეატრი. რეჟისორი-ნ. იონათამიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4523 18 ფთ.თ 306 ა. აფშილავა "ადამიანი დაბრუნდა". 1964 

წ. ვ. გუნიას  სახ.ფოთის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4524 18 ფთ.თ 307 დ. კვიცარიძე "მამის კვალზე". 1964 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ი. კრიხელი 

ქაღალდი კარგი 

4525 18 ფთ.თ 308 ს. მთვარაძე "სახსოვარი". 1964 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახემწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი-რ. 

ქართველიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

4526 18 ფთ.თ 309 გ. ნახუცრიშვილი "ჭინჭრაქა". 1964 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

4527 18 ფთ.თ 310 ნ. არეშიძე " ვინ არის დედა". 1964 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4528 18 ფთ.თ 311 დ. პსაფასი "საჭიროა მატყუარა". 1964 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ნ. იონათამიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4529 18 ფთ.თ 312 კ. ვიტლინგერი "ვარსკვლავიდან 

ჩამოსული კაცი". 1964 წ. ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო  დრამატული 

თეატრი. რეჟისორი-ნ. იონათამიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4530 18 ფთ.თ 313 რ. ქორქია "ნიკო ნიკოლაძე". 1965 წ.  ვ. 

გუნიას სახ.ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ს. 

კალანდარიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4531 18 ფთ.თ 314 ს. ბეგიაშილი "უცნობი". 1965 წ. ვ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი-  მ. ბაბლოანი. 

ქაღალდი მძიმე 

4532 18 ფთ.თ 315 ნარ-დო "მოკლული მტრედი". 1965 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე 

ქაღალდი საშუალო 

4533 18 ფთ.თ 316 შ. ბათიაშვილი "ცხოვრება იწყება 

თავიდან". 1966 წ. ვ.გნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ი. მაცხონაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4534 18 ფთ.თ 317 მ. მეტერლინკი "მონა ვანა". 1966 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4535 18 ფთ.თ 318 შ. ბათიაშვილი "ცხოვრება იწყება 

თავიდან". 1966 წ. ვ.გნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ი. მაცხონაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 



4536 18 ფთ.თ 319 შ. ბათიაშვილი "ცხოვრება იწყება 

თავიდან". 1966 წ. ვ.გნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ი. მაცხონაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4537 18 ფთ.თ 320 ი. გიაძე "ნაადრევი შემოდგომა". 1966 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4538 18 ფთ.თ 321 გ. ნახუცრიშვილი "შაითან-ხიხო". 1966 წ. 

ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ი. მაცხონაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4539 18 ფთ.თ 322 ე. ციცაგი "ფითრი". 1966 წ. ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ს. ყიფშიძე 

ქაღალდი საშუალო 

4540 18 ფთ.თ 323 მ. ჩახავა "მზე კვლავ აცხუნებს". 1966 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ვ. ფაჩულია. 

ქაღალდი საშუალო 

4541 18 ფთ.თ 324 აბდულ ამიმოვი "განაჩენი აღარ 

გასაჩივრდება". 1966 წ. ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ს. ყიფშიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4542 18 ფთ.თ 325 გ. მოდებაძე " თამრიკო და ბეკეკა". 1966 წ. 

ფოთის კულტურისა და დასვენების 

პარკი. რეჟისორი- რ. მომცემლიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4543 18 ფთ.თ 326 შ. როყვა "დედა". 1967 წ. ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ს. კალანდარიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4544 18 ფთ.თ 327 თარგმანი-ნ. კევლიშვილის " სახელი 

შენი, სახრავი ჩემი". 1967 წ. ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ს. ყიფშიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4545 18 ფთ.თ 328 გილიერმე- ფიგეირდო " მელია და 

ყურძენი". 1967 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ბ. ტორონჯაძე. 

ქაღალდი კარგი 

4546 18 ფთ.თ 329 ლ. ქიაჩელი "ტარიელ გოლუა". 1967 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ს. ყიფშიძე. 

ქაღალდი კარგი 

4547 18 ფთ.თ 330 ნ. დუმბაძე "მე ვხედავ მზეს". 1967 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი რეჟისორი- ს. კალანდარიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4548 18 ფთ.თ 331 რ. ქორქია "ნიკო ნიკოლაძე". 1967 წ.  ვ. 

გუნიას სახ.ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ს. 

კალანდარიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4549 18 ფთ.თ 332 ნ. არეშიძე "ფრთებდამწვარი ფარვანა". 

1968 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

ქაღალდი კარგი 



სახელმწიფო დრან. თეატრი. რეჟისორი- 

ს. ყიფშიძე. 

4550 18 ფთ.თ 333 მ. ჯავახიშვილი "ყბაჩამ დაიგვიანა". 1968 

წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ს. ყიფშიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4551 18 ფთ.თ 334 გ. ბერძენიშვილის "მეხდაცემული 

კაკალი". 1968 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ს. კალანდარიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4552 18 ფთ.თ 335 კასუმოვი, სეითბელი " რისთვის 

ცხოვრობ". 1968 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ს. ყიფშიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4553 18 ფთ.თ 336 რ. ებრალიძე "ნანა". 1969 წ. ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ს. ახალაძე 

ქაღალდი კარგი 

4554 18 ფთ.თ 337 გ. სანადირაძე "ეშმაკის სამკუთხედი". 

1969 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ს. ახალაძე. 

ქაღალდი კარგი 

4555 18 ფთ.თ 338 ი. ვოინოვიჩი "გრიგალი". 1969 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ს. ახალაძე. 

ქაღალდი კარგი 

4556 18 ფთ.თ 339 მ. ქოჩარიანი "ბრმა მუსიკოსი". 1969 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ს. 

კალანდარიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

4557 18 ფთ.თ 340 გ. ტუღუში "ცისკრის ზარები". 1970 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ს. ახალაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

4558 18 ფთ.თ 341 ლ. სანიკიძე " მედეა". 1970 წ. ვ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ა. ჟვანია. 

ქაღალდი კარგი 

4559 18 ფთ.თ 342 პ. კაკაბაძე "ყვარყვარე თუთაბერი". 1970 

წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი. რეჟისორი- გ. აბესაძე 

ქაღალდი კარგი 

4560 18 ფთ.თ 343 შ. ბათიაშვილი "შემთხვევა თეატრში". 

1970 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ე. ჩაიძე 

ქაღალდი კარგი 

4561 18 ფთ.თ 344 ი. ჭავჭანიძე "ნისლიანი დღეები". 1970 წ. 

ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეტარი. რეჟისორი- ს. კალანდარიშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

4562 18 ფთ.თ 345 გ. ტუღუში "ცისკრის ზარები". 1970 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ს. ახალაძე. 

ქაღალდი კარგი 

4563 18 ფთ.თ 346 ტური და შეინინი "პირისპირ". 1970 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ს. ახალაძე. 

ქაღალდი კარგი 



4564 18 ფთ.თ 347 ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1971 წ. ვ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი- ა. ჟვანია. 

ქაღალდი კარგი 

4565 18 ფთ.თ 348 ა. ჩხაიძე " ხიდი".1971 წ. ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ა. ახალაძე. 

ქაღალდი კარგი 

4566 18 ფთ.თ 349 ა. ყაზბეგი "მოძღვარი". 1971 წ. ვ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ა. ჟვანია. 

ქაღალდი კარგი 

4567 18 ფთ.თ 350 ო. იოსელიანი "ხუთი შინაბერა და ერთი 

მამაკაცი". 1972 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

რ. აბულაძე. 

ქაღალდი კარგი 

4568 18 ფთ.თ 351 მ. სიმოვა "არაჩვეულებრივი პროცესი". 

1972 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი-

შ. ჩერქეზიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4569 18 ფთ.თ 352 გ. ნახუცრიშვილი "ნაცარქექია". 1973 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ა. ჟვანია. 

ქაღალდი საშუალო 

4570 18 ფთ.თ 353 ლევ მიტროფანოვი "მკვლელობა". 1973 წ. 

ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ა. ჟვანია 

ქაღალდი კარგი 

4571 18 ფთ.თ 354 ჯ. ფლეტჩერი " ესპანელი მღვდელი". 

1973 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

რ.აბულაძე. 

ქაღალდი კარგი 

4572 18 ფთ.თ 355 ჟ. სიმონენი "კომისარი ეძებს დამნაშავეს". 

1973 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

შ. დავითაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

4573 18 ფთ.თ 356 ა. ჩეხოვი და ა. ცაგარელი "ვოდევილები". 

1973 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ა. ჟვანია. 

ქაღალდი კარგი 

4574 18 ფთ.თ 357 ვ. ეფტიმიუ "სიკვდილგამოვლილი 

ადამიანი". 1973 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

რ. აბულაძე.  

ქაღალდი კარგი 

4575 18 ფთ.თ 358 ლევ მიტროფანოვი "მკვლელობა". 1973 წ. 

ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ა. ჟვანია 

ქაღალდი კარგი 

4576 18 ფთ.თ 359 დ. კლდიაშვილი " წარსულის 

სურათები". 1973 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ა. ჟვანია. 

ქაღალდი საშუალო 

4577 18 ფთ.თ 360 ო. ჭილაძე "დავიწყებული ამბავი". 1973 წ. 

ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- რ. აბულაძე 

ქაღალდი კარგი 



4578 18 ფთ.თ 361 ო. ჩხეიძე "გიორგი". 1973 წ. ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- რ. აბულაძე. 

ქაღალდი კარგი 

4579 18 ფთ.თ 362 ა. წერეთლის  "კინტო". უთარიღო. ბერიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი- მ. კოკაია. 

ქაღალდი კარგი 

4580 18 ფთ.თ 363 ვ. ლიუბიმოვა "თეთრა". უთარიღო. 

ფოთის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი- ბ. თოფურიძე 

ქაღალდი კარგი 

4581 18 ფთ.თ 364 ი. გოგებაშვილი "იავნანა". უთარიღო. 

ფოთის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი- ბ. თოფურიძე 

ქაღალდი კარგი 

4582 18 ფთ.თ 365 ა. კაჭკაჭიშვილი "ამბავი ორი ბიჭისა". 

ფოთის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

4583 18 ფთ.თ 366 ვ. გუნიას სახელობის ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. უთარიღო. 

საგასტროლო რეპერტუარი. რეჟისორი- 

გ. ჟურული, ს. ყიფშიძე, ბ. ტორონჯაძე, ს. 

კალანდარიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

4584 19 ფთ.თ 367 "დონ-ჟუანი". 1974 წ.  ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი.  

  კარგი 

4585 19 ფთ.თ 368 "დონ-ჟუანი". 1974 წ.  ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი.  

  კარგი 

4586 19 ფთ.თ 369 "დონ-ჟუანი". 1974 წ.  ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი.  

  საშუალო 

4587 19 ფთ.თ 370 მ. ჩახავა "ახირებული კაცი". 1974 წ. 

ვ.გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძის. 

  კარგი 

4588 19 ფთ.თ 371 გ. ბათიაშვილი "ოქროს თევზი". 1974 წ. 

ვ.გუნიას სახ.ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- რ. აბულაძე. 

  კარგი 

4589 19 ფთ.თ 372 რობერ ტომა "რვა მოსიყვარულე ქალი". 

1974 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

რ. აბულაძე. 

  კარგი 

4590 19 ფთ.თ 373 ი. დოლბაიას "მაცხოვრის ფრესკა". 1974 წ. 

ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ.თეატრი. რეჟისორი- რ. აბულაძე. 

  კარგი 

4591 19 ფთ.თ 374 ი. დოლბაიას "მაცხოვრის ფრესკა". 1974 წ. 

ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ.თეატრი. რეჟისორი- რ. აბულაძე. 

  კარგი 

4592 19 ფთ.თ 375 ა. ჩეხოვი და ა. ცაგარელი "ვოდევილები". 

1974 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ა. ჟვანია. 

  კარგი 

4593 19 ფთ.თ 376 გ. ბათიაშვილი "ოქროს თევზი". 1974 წ. 

ვ.გუნიას სახ.ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ქ. ხარშილაძე. 

  კარგი 



4594 19 ფთ.თ 377 ნ. დუმბაძე "საბრალდებო დასკვნა".1974 

წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ა. ჟვანია. 

  კარგი 

4595 19 ფთ.თ 378 გ. სანადირაძე "მოსამართლე და მისი 

მსაჯული". 1975 წ. ვ.გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი-

ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4596 19 ფთ.თ 379 ნ. დუმბაძე "დიდრო, უმადური და მზე". 

1975 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

რ. აბულაძე. 

  კარგი 

4597 19 ფთ.თ 380 ლ.უსტინოვი "ქალაქი უსიყვარულოდ". 

1975 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

გ. ანთაძე. 

  კარგი 

4598 19 ფთ.თ 381 გ. ნახუცრიშვილი "კალმასობა". 1975 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- რ. აბულაძე 

  კარგი 

4599 19 ფთ.თ 382 გ. ბერიაშვილი "მთვარე დევს დაუჭერია". 

1975 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ზ. ჯანელიძე. 

  კარგი 

4600 19 ფთ.თ 383 ნ. გოგოლი "რევიზორი". 1975 წ. ვ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4601 19 ფთ.თ 384 გ. ბათიაშვილი "სერობის შემდეგ". 1975 წ. 

ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- რ. აბულაძე. 

  კარგი 

4602 19 ფთ.თ 385 ვ. შუკშინი "ენერგიული ადამიანები". 

1975 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4603 19 ფთ.თ 386 ა. პუშკინი "დონ-ჟუანი". 1975 წ. ვ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- რ. აბულაძე. 

  საშუალო 

4604 19 ფთ.თ 387 კ.ლორთქიფანიძე "კოლხეთის ცისკარი". 

1976 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ს. კალანდარიშვილი.   

  კარგი 

4605 19 ფთ.თ 388 ი. ვაკელის " ახალი აზნაურები". 1976 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- გ. ლაღიძე. 

  კარგი 

4606 19 ფთ.თ 389 ვ.იაკაშვილი "ჰორიზონტს იქით". 1976 წ. 

ვ. გუნიას სახ. ფოთს სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  საშუალო 

4607 19 ფთ.თ 390 კ.ლორთქიფანიძე "კოლხეთის ცისკარი". 

1976 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ს. კალანდარიშვილი.   

  კარგი 



4608 19 ფთ.თ 391 ო. იოსელიანი "ადამიანი იბადება 

ერთხელ". 1976 წ. ვ. გუნია სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4609 19 ფთ.თ 392 გ. ქსენოპულოსი "ცდუნება". 1976 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ა. ჟვანია 

  კარგი 

4610 19 ფთ.თ 393 ვ. შუკშინი "თვალსაზრისი". 1976 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4611 19 ფთ.თ 394 ბ. ბარათაშვილი " შეხვედრა 

ნაკადულასთან". 1976 წ. ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ზ. ჯანელიძე.  

  კარგი 

4612 19 ფთ.თ 395 ა. ფადეევი "ახალგზრდა გვარდია". 1976 

წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4613 19 ფთ.თ 396 კ. ლორთქიფანიძე "კოლხეთის ცისკარი". 

1976 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ს. კალანდარიშვილი.   

  კარგი 

4614 19 ფთ.თ 397 ი. ვაკელი "ახალი აზნაურები". 1976 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი-გ. ლაღიძე. 

  კარგი 

4615 19 ფთ.თ 398 ვ. შუკშინი " თვალსაზრისი". 1976 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4616 19 ფთ.თ 399 ა. ჩხაიძე "დაბრუნება". 1977 წ. ვ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ს. ყიფშიძე. 

  საშუალო 

4617 19 ფთ.თ 400 გ. ბერიაშვილი "მთვარე დევს დაუჭერია". 

1977 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ზ. ჯანელიძე. 

  კარგი 

4618 19 ფთ.თ 401 შ. ბათიაშვილი "ლაქები". 1977 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე 

  კარგი 

4619 19 ფთ.თ 402 რ. მამულაშვილი "მერხებზე ანგელოზები 

სხედან". 1977 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ს. კალანდარიშვილი. 

  კარგი 

4620 19 ფთ.თ 403 ო. იოსელიანი "სანამ ურემი 

გადაბრუნდება". 1977 წ. ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ს. ყიფშიძე. 

  კარგი 

4621 19 ფთ.თ 404 ლ. მილორავა " ორი გზა". 1977 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ზ. ჯანელიძე. 

  კარგი 

4622 19 ფთ.თ 405 გ. ბერიაშვილი "ძახილი ნაკრძალში". 

1978 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

  კარგი 



სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი-

ზ. ჯანელიძე. 

4623 19 ფთ.თ 406 კ. ესაკია "ფარფალიები". 1978 წ. ვ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი-ო.ცერაძე. 

  კარგი 

4624 19 ფთ.თ 407 ა. გეწაძე "მოჭიდავე". 1978 წ. ვ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ო. ცერაძე 

  კარგი 

4625 19 ფთ.თ 408 ა. ჩხაიძე "დაბრუნება". 1978  წ. ვ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ს. ყიფშიძე. 

  კარგი 

4626 19 ფთ.თ 409 გ. ნახუცრიშვილი "წიწამური". 1978 წ.ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- გ. სებისკვერაძე. 

  კარგი 

4627 19 ფთ.თ 410 გ. ნახუცრიშვილი "წიწამური". 1978 წ.ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- გ. სებისკვერაძე. 

  კარგი 

4628 19 ფთ.თ 411 ი. ტაბიძე "შავი წიგნი". 1978 წ. ვ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ს. კალანდარიშვილი. 

  კარგი 

4629 19 ფთ.თ 412 გ. ბათიაშვილი "გზები". 1978 წ. ვ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4630 19 ფთ.თ 413 იშტვან კალაი "ვინ აგებს პასუხს". 1979 წ. 

ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- გ. სებისკვერაძე. 

  კარგი 

4631 19 ფთ.თ 414 კ. გოლდონი "ორი ბატონის მსახური". 

1979 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ო. ცერაძე 

  კარგი 

4632 19 ფთ.თ 415 კ. ბუაჩაძე " ეზოში ავი ძაღლია". 1979 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- გ. სებისკვერაძე. 

  კარგი 

4633 19 ფთ.თ 416 გ. მანუაშვილი "ქოსა ტყუილების ახალი 

თავგადასავალი".1979 წ. ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- გ. სებისკვერაძე. 

  კარგი 

4634 19 ფთ.თ 417 ლ. ჭელიძე "ესმერალდა". 1980 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ.თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  საშუალო 

4635 19 ფთ.თ 418 ა. გეწაძე "ბერბიჭას აღსარება". 1980  წ. ვ. 

გუნიას სახ.ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- გ. სებისკვერაძე. 

  საშუალო 

4636 19 ფთ.თ 419 მ. ბარათაშვილი "ფრთხილად 

სასიკვდილოა". 1981 წ. ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი.რეჟისორი-ი. მაცხონაშვილი 

  კარგი 



4637 19 ფთ.თ 420 ა. ჩხეიძე "თავისუფალი თემა". 1981 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  საშუალო 

4638 19 ფთ.თ 421 ბ. ტომასი "ჩარლის დეიდა". 1981 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი-ი. მაცხონაშვილი 

  კარგი 

4639 19 ფთ.თ 422 ბ. ტომასი "ჩარლის დეიდა". 1981 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი-ი. მაცხონაშვილი 

  კარგი 

4640 19 ფთ.თ 423 ა. ჩხაიძე "შთამომავლობა". 1981 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ი. მაცხონაშვილი 

  კარგი 

4641 19 ფთ.თ 424 ი. დოლბაია "ჭალიკონი". 1981 წ. ვ.გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4642 19 ფთ.თ 425 ვ. იაკაშვილი "ჰორიზონტს იქით". 1981 წ. 

ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4643 19 ფთ.თ 426 ვ. კოროსტილოვი "მე მჯერა შენი". 1981 წ. 

ვ. გუნიას სახ. ოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4644 19 ფთ.თ 427 ვ. მხითარიანი "დაგვიბრუნეთ ბებია". 

1982  წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

გ. აბრამიშვილი 

  კარგი 

4645 19 ფთ.თ 428 ა. ჩხაიძე "შთამომავლობა". 1982 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ი. მაცხონაშვილი 

  საშუალო 

4646 19 ფთ.თ 429 გ. ერისთავი "ძუნწი". 1982 წ. ვ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ი. მაცხონაშვილი. 

  კარგი 

4647 19 ფთ.თ 430 ვ. კოროსტილოვი "იმედის ათი წუთი". 

1982 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ლ. მირცხულავა. 

  კარგი 

4648 19 ფთ.თ 431 რ. ერისთავი "ჯერ დაიხოცნენ, მერე 

იქორწინეს". 1982 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. ტეატრი. რეჟისორი- 

ი. მაცხონაშვილი. 

  კარგი 

4649 19 ფთ.თ 432 მ. ბერიძე "განქორწინება ქალაქურად". 

1982 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4650 19 ფთ.თ 433 რ. ერისთავი "ჯერ დაიხოცნენ, მერე 

იქორწინეს". 1982 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. ტეატრი. რეჟისორი- 

ი. მაცხონაშვილი. 

  საშუალო 

4651 19 ფთ.თ 434 ვ. მაიაკოვსკი "წითელი აფრები". 1982 წ. 

ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ი. მაცხონაშვილი. 

  კარგი 



4652 19 ფთ.თ 435 ი. იაკაშვილი "კარიერა". 1982 წ. ვ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ო. ცერაძე 

  კარგი 

4653 19 ფთ.თ 436 მ. ჯავახიშვილი "კვაჭი კვაჭატირაძე". 

1983 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ა. ჯანელიძე. 

  საშუალო 

4654 19 ფთ.თ 437 ფედერიკო გარსია ლორკა " ბერნარდა 

ალბას სახლი". 1983 წ. ვ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ი. მაცხონაშვილი.  

  კარგი 

4655 19 ფთ.თ 438 გ. ბათიაშვილი "ვალი". 1983 წ. ვ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი-ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4656 19 ფთ.თ 439 შ. შამანაძე " ღია შუშაბანდი". 1984 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4657 19 ფთ.თ 440 ა. ჩხაიძე "სამიდან ექვს საათამდე".  1984 

წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთს სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე. 

  კარგი 

4658 19 ფთ.თ 441 ლ. თაბუკაშვილი "შენსკენ სავალი 

გზები". 1984 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. 

ჯანელიძე. 

  კარგი 

4659 19 ფთ.თ 442 გ. გურევიჩი "ბატის ჭუკი". 1985 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ.თეატრი. რეჟისორი- შ. ცუცქირიძე 

  კარგი 

4660 19 ფთ.თ 443 ევრიპიდე "მედეა". 1985 წ. ვ.გუნიას სახ. 

ფთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ლ. მირცხულავა. 

  კარგი 

4661 19 ფთ.თ 444 ა. გეწაძე "წმინდანები ჯოჯოხეთში". 1985 

წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ლ.მირცხულავა. 

  კარგი 

4662 19 ფთ.თ 445 ევრიპიდე " მედეა", ცაგარელი 

"ვოდევილების საღამო", თაბუკაშვილი " 

შენკენ სავალი გზები", შ. შამანაძე "ღია 

შუშაბანდი", ა. გეწაძე "წმინდანები 

ჯოჯოხეთში", დ. კლდიაშვილი 

"სამანიშვილის დედინაცვალი", ი. შტოკი 

"ღვთაებრივი კომედია", ბ. ბრეჰტი 

"სამგროშიანი ოპერა", ვ. მაიაკოვსკი 

"ბაღლინჯო",  დუმბაძე " მარადისობის 

კანონი", გ. გუევიჩი "ბატის ჭკუა", გ. 

მეტერლინკი " ლურჯი ფრინველი". 1985 

წელი . ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი- ო. ცერაძე, ა. ჯანელიძე, ბ. 

კობახიძე, გ. ჟორდანია. 

  კარგი 

4663 19 ფთ.თ 446 კ. გოლდონი "სასტუმროს დიასახლისი". 

1985 წ. ვ. გუნიას  სახ. ფოთის 

  კარგი 



სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ა. გამსახურდია. 

4664 19 ფთ.თ 447 გ. გურევიჩი "ბატის ჭუკი". 1985 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ.თეატრი. რეჟისორი- შ. ცუცქირიძე 

  კარგი 

4665 19 ფთ.თ 448 გ. გურევიჩი "ბატის ჭუკი". 1985 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ.თეატრი. რეჟისორი- შ. ცუცქირიძე 

  საშუალო 

4666 19 ფთ.თ 449 ევრიპიდე "მედეა". 1985 წ. ვ.გუნიას სახ. 

ფთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ლ. მირცხულავა. 

  კარგი 

4667 19 ფთ.თ 450 წერეთელი, გუნია, ცაგარელი 

"ვოდევილების საღამო". 1985 წ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი-ა. ჯანელიძე 

  კარგი 

4668 19 ფთ.თ 451 შ. შამანაძე "ღია შუშაბანდი". 1985 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4669 19 ფთ.თ 452 ლ. თაბუკაშვილი "შენსკენ სავალი 

გზები". 1985 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. 

ჯანელიძე. 

  კარგი 

4670 19 ფთ.თ 453 ნ. დუმბაძე "მარადისობის კანონი". 1986 

წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე.  

  საშუალო 

4671 19 ფთ.თ 454  "ვოდევილების საღამო". 1986 წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი-ა. ჯანელიძე. 

  საშუალო 

4672 19 ფთ.თ 455 ი. შტოკი "ღვთაებრივი კომედია". 1986 წ. 

ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ბ. კობახიძე. 

  მძიმე 

4673 19 ფთ.თ 456 ა. გეწაძე.  " წმინდანები ჯოჯოხეთში". 

1986 წ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი- ლ. მირცხულავა 

  საშუალო 

4674 19 ფთ.თ 457 მ. როშჩინი "იჩქარე სიკეთის გაკეთება". 

1986 წ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ა. 

გამსახურდია. 

  საშუალო 

4675 19 ფთ.თ 458 მ. როშჩინი "იჩქარე სიკეთის გაკეთება". 

1986 წ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ა. 

გამსახურდია. 

  კარგი 



4676 19 ფთ.თ 459 ნ. დუმბაძე "მარადისობის კანონი". 1986 

წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე.  

  კარგი 

4677 19 ფთ.თ 460 ლუის ბერლანგა "ჯალათი". 1986 წ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ.თეატრი. რეჟისორი- ზ. 

სიხარულიძე. 

  კარგი 

4678 19 ფთ.თ 461 კონსტანტინე პაუსტოვსკი "კოლხიდა". 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ლ. მირცხულავა. 

  კარგი 

4679 19 ფთ.თ 462 ლუის ბერლანგა "ჯალათი". 1986 წ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ.თეატრი. რეჟისორი- ზ. 

სიხარულიძე. 

  საშუალო 

4680 19 ფთ.თ 463 ნ. დუმბაძე "მარადისობის კანონი". 1986 

წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე.  

  საშუალო 

4681 19 ფთ.თ 464 დ. კლდიაშვილი "სამანიშვილის 

დედინაცვალი". 1986 წ. ფოთს სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი-  ს. 

ბაზიაშვილი. 

  საშუალო 

4682 19 ფთ.თ 465 ა. ჩეხოვი "კომედიები". 1987 წ.  გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4683 19 ფთ.თ 466 ი. ჭავჭავაძე "კაცია ადამიანი?!".1987 წ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ზ. სიხარულიძე. 

  საშუალო 

4684 19 ფთ.თ 467 დ. კლდიაშვილი "სამანიშვილის 

დედინაცვალი". 1987 წ. ფოთს სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი-  ს. 

ბაზიაშვილი. 

  კარგი 

4685 19 ფთ.თ 468 ნ. დუმბაძე "მარადისობის კანონი". 1987 

წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე.  

  საშუალო 

4686 19 ფთ.თ 469 ე. ყიფიანი "ჯულიეტა აივნის ქვეშ". 1987 

წ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე 

  საშუალო 

4687 19 ფთ.თ 470 მოლიერი "ძალად ექიმი". 1987 წ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ალექსიშვილი. 

  საშუალო 

4688 19 ფთ.თ 471 დ. კლდიაშვილი "სამანიშვილის 

დედინაცვალი". 1987 წ. ფოთს სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი-  ს. 

ბაზიაშვილი. 

  კარგი 

4689 19 ფთ.თ 472 მოლიერი "ძალად ექიმი". 1987 წ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ალექსიშვილი. 

  კარგი 

4690 19 ფთ.თ 473 ჟან ანუი "სარდაფი". 1987 წ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 



4691 19 ფთ.თ 474 რობერ ტომა "მახე". 1987 წ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ალექსიშვილი. 

  კარგი 

4692 19 ფთ.თ 475 ი. ჭავჭავაძე "კაცია ადამიანი?!".1987 წ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ზ. სიხარულიძე. 

  კარგი 

4693 19 ფთ.თ 476 ა.ჩეხოვი "კომედიები". 1987 წ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი-ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4694 19 ფთ.თ 477 რობერ ტომა "მახე". 1988 წ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ალექსიშვილი. 

  კარგი 

4695 19 ფთ.თ 478 ვ. დადიანიძე "ზღაპარ იყო".1988 წ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი-ლ. მირცხულავა 

  საშუალო 

4696 19 ფთ.თ 479 ლ. ბერლანგა "ჯალათი". 1988 წ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ზ. სიხარულიძე. 

  საშუალო 

4697 19 ფთ.თ 480 თ. ბიბილური "მოლოდინი". 1988 წ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- თ. ალექსიშვილი  

  კარგი 

4698 19 ფთ.თ 481 ბ. ვასილიევი "განთიადი კი აქ წყნარი 

იცის". 1988 წ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. 

ჯანელიძე. 

  კარგი 

4699 19 ფთ.თ 482 მ. ჩახავა "ექვსი არაკი ანტრაქტის გარეშე 

16 წლამდე და უფროსი ასაკისთვის". 

1988 წ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4700 19 ფთ.თ 483 ი. დოლბაია " სქვა ილიკო მართალი". 

1988 წ. გუნიას სახ, ფოთის სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი. რეჟისორი- თ. 

ალექსიშვილი 

  კარგი 

4701 19 ფთ.თ 484 შექსპირი "ზაფხულის ღამის სიზმარი". 

1988 წ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4702 19 ფთ.თ 485 ბ. ვასილიევი "განთიადი კი აქ წყნარი 

იცის". 1988 წ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. 

ჯანელიძე. 

  კარგი 

4703 19 ფთ.თ 486 ბ. ვასილიევი "განთიადი კი აქ წყნარი 

იცის". 1988 წ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. 

ჯანელიძე. 

  კარგი 

4704 19 ფთ.თ 487 გ. ბათიაშვილი "უკეთუ გაცდუნებდეს". 

1989 წ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი.რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4705 19 ფთ.თ 488 ზ. ჯანელიძე "ცხვრების ბილიკებზე". 

1989 წ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 



4706 19 ფთ.თ 489 ბ. აპრილოვი "ჩიმი". 1989 წ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- თ. ბოლქვაძე. 

  კარგი 

4707 19 ფთ.თ 490 გ. ბათიაშვილი "უკეთუ გაცდუნებდეს". 

1989 წ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი.რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4708 19 ფთ.თ 491 რ.კობიძე "აღსარება". 1989 წ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ა. ჯანელიძე. 

  კარგი 

4709 19 ფთ.თ 492 ედუარდო დე ფილიპო "ცილინდრი". 

1989 წ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ თეატრი. რეჟისორი-ა. ჯანელიძე. 

  კარგი 

4710 19 ფთ.თ 493 ლ. სანიკიძე "იქმენინ საქართველო ანუ 

წამება ქეთევან დედოფლისა". 1990 წ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი-ზ. ჯანელიძე. 

  კარგი 

4711 19 ფთ.თ 494 ჟან ბატისტ მოლიერი "სასაცილო 

პრესიოზები", ა. ჩეხოვი "დათვი". 1990 წ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4712 19 ფთ.თ 495 ვლადის პაველოვსკი  "ცუღლუტი 

მელაკუდა". 1991 წ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

მ. ფურცხვანიძე. 

  საშუალო 

4713 19 ფთ.თ 496 გ. ერისთავი "უჩინმაჩინის ქუდი". 1991 წ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი-ზ. სიხარულიძე 

  კარგი 

4714 19 ფთ.თ 497 ნ. დუბძე "საბრალდებო დასკვნა". 1991 წ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ 

თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე. 

  კარგი 

4715 19 ფთ.თ 498 დ. კლდიაშვილი "სოლომანი". 1995  წ. 

გუნიას სახ. ფოთის ახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ზ. სიხარულიძე. 

  საშუალო 

4716 19 ფთ.თ 499 ნ. გოგოლი "რევიზორი". 1998 წ. ვ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4717 19 ფთ.თ 500 გ. ერისთავი "უჩინმაჩინის ქუდი". 1998 წ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი-ზ. სიხარულიძე 

  კარგი 

4718 19 ფთ.თ 501 ლ. თაბუკაშვილი "ნატაძრალზე". 1998 წ. 

გუნიას სახ.ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე 

  კარგი 

4719 19 ფთ.თ 502 გ. ერისთავი "უჩინმაჩინის ქუდი". 1998 წ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი-ზ. სიხარულიძე 

  კარგი 

4720 19 ფთ.თ 503 ი. სოლომონაშვილი "ქვირითობა". 1999 წ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ქ. ბედელაძე. 

  საშუალო 



4721 19 ფთ.თ 504 რ. კლდიაშვილი "საპოვნელა". 1999 წ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ 

თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე. 

  კარგი 

4722 19 ფთ.თ 505 გ. ნახუცრიშვილი "ნაცარქექია". 2000  წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი-ა. ჯანელიძე 

  კარგი 

4723 19 ფთ.თ 506 გ. ბათიაშვილი " წერილები შვილებს". 

2000 წ. გუნიას სახ.ფოთის სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე 

  კარგი 

4724 19 ფთ.თ 507 პ. კორნელი "ცრუპენტელა". 2000 წ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 

თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. 

  კარგი 

4725 19 ფთ.თ 508 ვლადის პაველოვსკი  "ცუღლუტი 

მელაკუდა". 2001  წ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

მ. ფურცხვანიძე. 

  კარგი 

4726 19 ფთ.თ 509 ი. ვაკელი "აპრაკუნე". 2001  წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ა. 

ჯანელიძე 

  კარგი 

4727 19 ფთ.თ 510 ი. სოლომონაშვილი "ქაღალდის 

ფრინველი". 2001 წ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ა. ჯანელიძე. 

  კარგი 

4728 19 ფთ.თ 511 კ. ბუაჩაძე "მკაცრი ქალიშვილები". 2001 წ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ.თეატრი. რეჟისორი- შ. 

ლიპარტელიანი 

  კარგი 

4729 19 ფთ.თ 512 ა. ცაგარელი "ოინბაზი". 2001 წ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ.თეატრი. 

რეჟისორი- დ. კამკამაძე. 

  კარგი 

4730 19 ფთ.თ 513 ი. სოლომონაშვილი "ქაღალდის 

ფრინველი". 2001 წ. გუნიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- 

ა. ჯანელიძე. 

  კარგი 

4731 19 ფთ.თ 514 "სამი მეგობარი". 2001 წ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- დ. კამკამაძე. 

  კარგი 

4732 19 ფთ.თ 515 ი. ვაკელი "აპრაკუნე". 2001  წ. ფოთის სახ. 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ა. 

ჯანელიძე 

  საშუალო 

4733 19 ფთ.თ 516 გ. გურევიჩი "ბატის ჭუკი".2001  წ. ვ. 

გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ.თეატრი. რეჟისორი- შ. ცუცქირიძე 

  კარგი 

4734 19 ფთ.თ 517 "სამი მეგობარი". 2001 წ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- დ. კამკამაძე. 

  კარგი 

4735 19 ფთ.თ 518 ნ. დუმბაძე "საბრალდებო დასკვნა".2001 

წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე. 

  კარგი 



4736 19 ფთ.თ 519 ა. ცაგარელი "ოინბაზი". 2001 წ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ.თეატრი. 

რეჟისორი- დ. კამკამაძე. 

  კარგი 

4737 19 ფთ.თ 520 ო. ბაღათურიას "ამიკო". 2003 წ. გუნიას 

სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. 

რეჟისორი- ქ. ბედელაძე. 

  საშუალო 

4738 19 ფთ.თ 521 ვ. თარხნიშვილი "ბაბაჯანას კოშკები". 

2003 წ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 

დრამ. თეატრი. რეჟისორი- პ. ცუცქირიძე. 

  კარგი 

4739 19 ფთ.თ 522 გ. ნახუცრიშვილი "როგორ გვიყვარდა 

ჩვენ ერთმანეთი". 2006 წ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- 

ქ. ბედელაძე. 

  კარგი 

4740 19 ფთ.თ 523 გ. ნახუცრიშვილი "როგორ გვიყვარდა 

ჩვენ ერთმანეთი". 2006 წ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- 

ქ. ბედელაძე. 

  კარგი 

4741 19 ფთ.თ 524 გ. ნახუცრიშვილი "როგორ გვიყვარდა 

ჩვენ ერთმანეთი". 2006 წ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- 

ქ. ბედელაძე. 

  კარგი 

4742 19 ფთ.თ 525 გ. ნახუცრიშვილი "როგორ გვიყვარდა 

ჩვენ ერთმანეთი". 2006 წ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- 

ქ. ბედელაძე. 

  კარგი 

4743 19 ფთ.თ 526 გ. ნახუცრიშვილი "როგორ გვიყვარდა 

ჩვენ ერთმანეთი". 2006 წ. გუნიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- 

ქ. ბედელაძე. 

  კარგი 

4744 19 ფთ.თ 527 ლ. მოლარიშვილი "ბუა". 2006 წელი . 

გუნია სახ. ფოთის თეატრი. რეჟისორი- ი. 

გოგია. 

  კარგი 

4745 19 ფთ.თ 528 ლ. მოლარიშვილი "ბუა". 2006 წელი . 

გუნია სახ. ფოთის თეატრი. რეჟისორი- ი. 

გოგია. 

  კარგი 

4746 19 ფთ.თ 529 ლ. მოლარიშვილი "ბუა". 2006 წელი . 

გუნია სახ. ფოთის თეატრი. რეჟისორი- ი. 

გოგია. 

  კარგი 

4747 19 ფთ.თ 530 ლ. ბუღაძე "თეატრი". 2007 წ. ფოთის 

გუნიას სახ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი- გ. გოშაძე. 

  კარგი 

4748 19 ფთ.თ 531 ლ. ბუღაძე "თეატრი". 2007 წ. ფოთის 

გუნიას სახ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი- გ. გოშაძე. 

  კარგი 

4749 19 ფთ.თ 532 თუნიჯერ ჯუჯიენოღლუ "ზვავი". 2007 

წელი ფოთს გუნიასახ 

თეატრი.რეჟისორი-გ. გოშაძე. 

  კარგი 

4750 19 ფთ.თ 533 თუნიჯერ ჯუჯიენოღლუ "ზვავი". 2007 

წელი ფოთს გუნიასახ 

თეატრი.რეჟისორი-გ. გოშაძე. 

  კარგი 



4751 19 ფთ.თ 534 თუნიჯერ ჯუჯიენოღლუ "ზვავი". 2007 

წელი ფოთს გუნიასახ 

თეატრი.რეჟისორი-გ. გოშაძე. 

  კარგი 

4752 19 ფთ.თ 535 თუნიჯერ ჯუჯიენოღლუ "ზვავი". 2007 

წელი ფოთს გუნიასახ 

თეატრი.რეჟისორი-გ. გოშაძე. 

  კარგი 

4753 19 ფთ.თ 536 რ. კლდიაშვილი "პილონი". 2007 წ. 

ფოთის გუნიას სახ. ფოთის თეატრი. 

რეჟისორი- ი. გოგოია 

  კარგი 

4754 19 ფთ.თ 537 რ. კლდიაშვილი "პილონი". 2007 წ. 

ფოთის გუნიას სახ. ფოთის თეატრი. 

რეჟისორი- ი. გოგოია 

  კარგი 

4755 19 ფთ.თ 538 რ. კლდიაშვილი "პილონი". 2007 წ. 

ფოთის გუნიას სახ. ფოთის თეატრი. 

რეჟისორი- ი. გოგოია 

  კარგი 

4756 19 ფთ.თ 539 მიხეილ ბულგაკოვი "მორფი". 2007 წ. 

ფოთის გუნიას სახ. თეატრი. რეჟისორი-

ი. გოგოია. 

  კარგი 

4757 19 ფთ.თ 540 მიხეილ ბულგაკოვი "მორფი". 2007 წ. 

ფოთის გუნიას სახ. თეატრი. რეჟისორი-

ი. გოგოია. 

  კარგი 

4758 19 ფთ.თ 541 ფერნანდო ჯოვანინი "ძალაუფლება". 

2008 წ.ფოთის გუნიას სახ. თეატრი. 

რეჟისორი-ი. გოგია. 

  კარგი 

4759 19 ფთ.თ 542 ფერნანდო ჯოვანინი "ძალაუფლება". 

2008 წ.ფოთის გუნიას სახ. თეატრი. 

რეჟისორი-ი. გოგია. 

  კარგი 

4760 19 ფთ.თ 543 ფერნანდო ჯოვანინი "ძალაუფლება". 

2008 წ.ფოთის გუნიას სახ. თეატრი. 

რეჟისორი-ი. გოგია. 

  კარგი 

4761 19 ფთ.თ 544 "ვინ არის ვინ". 2008 წ. ფოთის გუნიას 

სახ. თეატრი რეჟისორი-გ. გოშაძე 

  კარგი 

4762 19 ფთ.თ 545 "ვინ არის ვინ". 2008 წ. ფოთის გუნიას 

სახ. თეატრი რეჟისორი-გ. გოშაძე 

  კარგი 

4763 19 ფთ.თ 546 რეი ბრედბერი "451 გრადუსი 

ფარენგეიტით". 2009 წ. ფოთის გუნიას 

სახ. თეატრი. რეჟისორი-ზ. 

ბეგლარიშვილი 

  კარგი 

4764 19 ფთ.თ 547 რეი ბრედბერი "451 გრადუსი 

ფარენგეიტით". 2009 წ. ფოთის გუნიას 

სახ. თეატრი. რეჟისორი-ზ. 

ბეგლარიშვილი 

  კარგი 

4765 19 ფთ.თ 548 რეი ბრედბერი "451 გრადუსი 

ფარენგეიტით". 2009 წ. ფოთის გუნიას 

სახ. თეატრი. რეჟისორი-ზ. 

ბეგლარიშვილი 

  კარგი 

4766 19 ფთ.თ 549 პიტერ ტურინი "ვირთხებზე ნადირობა". 

2009 წ. ფოთის გუნიას სახ. თეატრი. 

რეჟისორი- რაფაელ ზიბელთი. 

  კარგი 



4767 19 ფთ.თ 550 პიტერ ტურინი "ვირთხებზე ნადირობა". 

2009 წ. ფოთის გუნიას სახ. თეატრი. 

რეჟისორი- რაფაელ ზიბელთი. 

  საშუალო 

4768 19 ფთ.თ 551 პიტერ ტურინი "ვირთხებზე ნადირობა". 

2009 წ. ფოთის გუნიას სახ. თეატრი. 

რეჟისორი- რაფაელ ზიბელთი. 

  კარგი 

4769 19 ფთ.თ 552 ლ. ბუღაძე "ვიდრე მთავარ გმირს ეძინა". 

2010 წ. ფოთის გუნიას სახ. თეატრი. 

რეჟისორი-ი. გოგია. 

  კარგი 

4770 19 ფთ.თ 553 ლ. ბუღაძე "ვიდრე მთავარ გმირს ეძინა". 

2010 წ. ფოთის გუნიას სახ. თეატრი. 

რეჟისორი-ი. გოგია. 

  კარგი 

4771 19 ფთ.თ 554 ე. შვარცი "დრაკონი". 2010 წ. ფოთის 

გუნიას სახ. თეატრი. რეჟისორი- ზ. 

ბეგლარიშვილი 

  კარგი 

4772 19 ფთ.თ 555 დანიელა ჯანჯიჩი "ყვითელი დღეები". 

2011 წ. ფოთის გუნიას სახ. თეატრი. 

რეჟისორი- დ. მღებრიშვილი 

  კარგი 

4773 19 ფთ.თ 556 თარგმანი - თამაზ მეტრეველის "ქვრივთა 

ნუგეშისმცემელი". 2011 წ. ფოთის გუნიას 

სახ. თეატრი.რეჟისორი-რ. იოსელიანი 

  კარგი 

4774 19 ფთ.თ 557 თარგმანი - თამაზ მეტრეველის "ქვრივთა 

ნუგეშისმცემელი". 2011 წ. ფოთის გუნიას 

სახ. თეატრი.რეჟისორი-რ. იოსელიანი 

  კარგი 

4775 19 ფთ.თ 558 ეჟენ იონესკო "მაკბეტი". უთარიღო. 

ფოთის გუნიას სახ. თეატრი.რეჟისორი-გ. 

სიხარულიძე 

  კარგი 

4776 19 ფთ.თ 559 ეჟენ იონესკო "მაკბეტი". უთარიღო. 

ფოთის გუნიას სახ. თეატრი.რეჟისორი-გ. 

სიხარულიძე 

  კარგი 

4777 19 ფთ.თ 560 ეჟენ იონესკო "მაკბეტი". უთარიღო. 

ფოთის გუნიას სახ. თეატრი.რეჟისორი-გ. 

სიხარულიძე 

  კარგი 

4778 19 ფთ.თ 561 ბერტოლდ ბრეხტი "დედა კურაჟი და 

მისი შვილები". უთარიღო. ფოთის 

გუნიას სახ.თეატრი. რეჟისორი-

რეინჰარდ აუერი 

  კარგი 

4779 19 ფთ.თ 562 ბერტოლდ ბრეხტი "დედა კურაჟი და 

მისი შვილები". უთარიღო. ფოთის 

გუნიას სახ.თეატრი. რეჟისორი-

რეინჰარდ აუერი 

  კარგი 

4780 19 ფთ.თ 563 ჰენრიხ იბსენი "ხალხის მტერი" 

უთარიღო. ფოთის გუნიას სახ. თეატრი. 

რეჟისორი- დ. მღებრიშვილი. 

  კარგი 

4781 19 ფთ.თ 564 თარგმანი - ქ. კვანტალიანის "ხრამუნა". 

უთარიღო. ფოთის გუნიას სახ. თეატრი. 

რეჟისორი- პ. ციკოლია 

  კარგი 

4782 19 ფთ.თ 565 ინსცენირება  დ. მღებრიშვილის "ეს 

თავისუფალი პეპლები". უთარიღო. 

  კარგი 



ფოთის გუნიას სახ. თეატრი. რეჟისორი- 

დ. მღებრიშვილი. 

4783 19 ფთ.თ 566 ა. ცაგარელი "ხანუმა". უთარიღო. ფოთის 

გუნიას სახ. თეატრი. რეჟისორი- დ. 

მღებრიშვილი 

  კარგი 

4784 19 ფთ.თ 567 გ. წიკლაური "აღსარება" უთარიღო. 

ფოთის გუნიას სახ. თეატრი. რეჟისორი- 

დ. მღებრიშვილი. 

  კარგი 

4785 19 ფთ.თ 568 ზ. სიხარულიძე "ნერგი". უთარიღო. 

ფოთის გუნიას სახ. თეატრი . რეჟისორი-

ზ. სიხარულიძე 

  კარგი 

4786 19 ფთ.თ 569 "კალიგულა". უთარიღო. ფოთის გუნიას 

სახ. თეატრი რეჟისორი-პ. ციკოლია 

  კარგი 

 


