
თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი - ახმეტელის თეატრი 

რიგითი თარო შიფრი № დასახელება 

21331 76 მც.თ  1049 ვაჟა-ფშაველას "მთიანი მაღარო", 1980-81 წწ. 
თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი  ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო 
ჭელიძე. კომპოზიტორი იოსებ კეჭაყვაძე. 
ქორეოგრაფი ბექარ მონავარდისაშვილი. 
მონაწილეობენ: ნელი ბადალაშილი, ირინა გაბიევა, 
ლია გაბუჩია, ვიოლეტა პაქსაშვილი, მზია 
ტალიაშვილი, ლია ქუთათელაძე, მარინა ხარჩილავა, 
ალეკო ალავიძე, ირაკლი ალუდაური, ჯემალ ბერიძე, 
დავით დვალიშვილი, ლერი ლეჟავა, ირაკლი 
ნიჟარაძე, გიორგი პიპინაშვილი, მიხეილ სეთურიძე, 
ამირან ტაკიძე, ნუკრო ფაცურია, ნუგზარ ყურაშვილი, 
ვასო შიხაშვილი, ვაჟა ციცილოშვილი, შოთა 
ხაჯალია, ნუგზარ ხიდაშელი. პრემიერა. 

21332 76 მც.თ  1050 ოტია იოსელიანის "ყრუ ღმერთები", 1980-81 წწ. 
თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი  ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო 
ჭელიძე. პრემიერა. 

21333 76 მც.თ  1051 ოტია იოსელიანის "ყრუ ღმერთები", 1980-81 წწ. 
თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო 
ჭელიძე; პრემიერა; 

21334 76 მც.თ  1052 ოტია იოსელიანის "ყრუ ღმერთები", 1980-81 წწ. 
თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო 
ჭელიძე; პრემიერა; 

21335 76 მც.თ  1053 ვაჟა-ფშაველას "მთიანი მაღარო", 1981-82 წწ. 
თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი  ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო 
ჭელიძე. 

21336 76 მც.თ  1054 ვაჟა-ფშაველას "მთიანი მაღარო", 1981-82 წწ. 
თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი  ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო 
ჭელიძე. 

21337 76 მც.თ  1055 ოტია იოსელიანის "ყრუ ღმერთები", 1981-82 წწ. 
თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი  ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო 
ჭელიძე. 

21338 76 მც.თ  1056 ოტია იოსელიანის "ყრუ ღმერთები", 1981-82 წწ. 
თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო 
ჭელიძე; 



21339 76 მც.თ  1057 ოტია იოსელიანის "ყრუ ღმერთები", თბილისის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. მხატვრული 
აფიშა 

21340 76 მც.თ  1058 ვსევოლოდ ვიშნევსკის "ოპტიმისტური ტრაგედია", 
1981-82 წწ. თბილისის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი  ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  
აივენგო ჭელიძე. 

21341 76 მც.თ  1059 ვსევოლოდ ვიშნევსკის "ოპტიმისტური ტრაგედია", 
1981-82 წწ. თბილისის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  
აივენგო ჭელიძე; პრემიერა;  საბჭოთა კავშირის 
შექმნის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი. 

21342 76 მც.თ  1060 ვსევოლოდ ვიშნევსკის "ოპტიმისტური ტრაგედია", 
1981-82 წწ. თბილისის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი  ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  
აივენგო ჭელიძე. 

21343 76 მც.თ  1061 ფელისიენ მარსოს "ბიჭუნა", 1982-1983 წწ. თბილისის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ანონსი 

21344 76 მც.თ  1062 ფელისიენ მარსოს "ბიჭუნა", 1982-1983 წწ. თბილისის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლერი 
პაქსაშვილი, მხატვარი  ნოდარ გაფრინდაშვიილი. 
ქორეოგრაფი ბექარ მონავარდისაშვილი. პრემიერა 

21345 76 მც.თ  1063 ფელისიენ მარსოს "ბიჭუნა", 1982-1983 წწ. თბილისის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი; რეჟისორი  
ლერი პაქსაშვილი; მხატვარი  ნოდარ 
გაფრინდაშვიილი; პრემიერა. თეატრის XXII 
საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი. 

21346 76 მც.თ  1064 გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე", 1982-1983 წწ. 
თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი  ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო 
ჭელიძე. პრემიერა. 

21347 76 მც.თ  1065 ო. მამფორიას "იეთიმ-გურჯი", 1983-84 წწ. თბილისის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

21348 76 მც.თ  1066 გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე", 1983-84 წწ. თბილისის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლერი 
პაქსაშვილი. დილის წარმოდგენა. 

21349 76 მც.თ  1067 გ. ბათიაშვილის "1832 წელი", 1983-84 წწ. თბილისის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლერი 
პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე 

21350 76 მც.თ  1068 გ. ბათიაშვილის "1832 წელი", 1983-84 წწ. თბილისის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლერი 
პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. 

21351 76 მც.თ  1069 ა. აბდულინის "უკანასკნელი პატრიარქი", 1985-1986 
წწ. თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი  ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო 



ჭელიძე. პრემიერა. სკკპ XXVII ყრილობისადმი 
მიძღვნილი. 

21352 76 მც.თ  1070 ა. აბდულინის "უკანასკნელი პატრიარქი", 1985-1986 
წწ. თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

21353 76 მც.თ  1071 ა. აბდულინის "უკანასკნელი პატრიარქი", 1985-1986 
წწ. თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

21354 76 მც.თ  1072 თ. ბაძაღუას "ღუზა ჩაუშვი, ანგელოზო", 1986-1987 წწ. 
თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი  ქეთევან ხარშილაძე, მხატვარი  ლევან 
ჭიჭინაძე. პრემიერა. 

21355 76 მც.თ  1073 ილია ჭავჭავაძის "ბაზალეთისა ტბის ძირას", 1986-
1987 წწ. თბილისის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. პრემიერა. 

21356 76 მც.თ  1074 ილია ჭავჭავაძის "ბაზალეთისა ტბის ძირას", 1986-
1987 წწ. თბილისის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  იური კაკულია; მხატვარი  
აივენგო ჭელიძე; პრემიერა; ილია ჭავჭავაძის 
დაბადების 150 წლისთავს მიძღვნილი. 

21357 76 მც.თ  1075 ილია ჭავჭავაძის "ბაზალეთისა ტბის ძირას", 1986-
1987 წწ. თბილისის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი  იური კაკულია,  მხატვარი  
აივენგო ჭელიძე. პრემიერა. ილია ჭავჭავაძის 
დაბადების 150 წლისთავს მიძღვნილი. 

21358 76 მც.თ  1076 ილია ჭავჭავაძის "ბაზალეთისა ტბის ძირას", 1987-
1988 წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  
იური კაკულია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. პრემიერა. 
ილია ჭავჭავაძის დაბადების 150 წლისთავს 
მიძღვნილი. 

21359 76 მც.თ  1077 ილია ჭავჭავაძის "ბაზალეთისა ტბის ძირას", 1987-
1988 წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ლიტერატურულ 
-დრამატული კომპოზიცია. პრემიერა 

21360 76 მც.თ  1078 ილია ჭავჭავაძის "ბაზალეთისა ტბის ძირას", 1987-
1988 წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  იური 
კაკულია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე.  ვ. აბაშიძის სახ. 
მუსიკალური კომედიის თეატრის შენობაში. 

21361 76 მც.თ  1079 ასტრიდ ლინდგრენის "ბიჭუნა და სახურავის 
ბინადარი კარლსონი"; ნოდარ დუმბაძის "ნუ გეშინია, 
დედა", 1987-88 წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 



21362 76 მც.თ  1080 ასტრიდ ლინდგრენი "ბიჭუნა და სახურავის 
ბინადარი კარლსონი", 1987-88 წწ. სანდრო 
ახმეტელის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ქეთევან 
ხარშილაძე, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. პრემიერა; 

21363 76 მც.თ  1081 ნოდარ დუმბაძის "ნუ გეშინია, დედა", 1987-88 წწ. 
სანდრო ახმეტელის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ი. 
კაკულია, მხატვარი  ჯ. ფაჩუაშვილი, პრემიერა. 
ნოდარ დუმბაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი . 

21364 76 მც.თ  1082 ნოდარ დუმბაძე "ნუ გეშინია, დედა"; მოგონებები 
ნოდარ დუმბაძეზე, 1987-88 წწ. სანდრო ახმეტელის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი  ი. კაკულია, მხატვარი  ჯ. 
ფაჩუაშვილი. ნოდარ დუმბაძის ხსოვნისადმი 
მიძღვნილი. პრემიერა. 

21365 76 მც.თ  1083 თ. ბაძაღუას "ღუზა ჩაუშვი, ანგელოზო!", მოგონებები 
თამაზ ბაძაღუაზე; 1987-88 წწ. სანდრო ახმეტელის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ქეთევან ხარშილაძე; მხატვარი  
ლევან ჭიჭინაძე. თამაზ ბაძაღუას ხსოვნის საღამო.  

21366 76 მც.თ  1084 შეხვედრა დრამატურგ შადიმან შამანაძესთან;  შ 
შამანაძის "ღია შუშაბანდი", 1987-88 წწ. სანდრო 
ახმეტელის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი  იური კაკულია, 
მხატვარი  ჯეირან ფაჩუაშვილი; 

21367 76 მც.თ  1085 შადიმან შამანაძის "ღია შუშაბანდი", 1987-1988 წწ. 
სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი  იური კაკულია, 
მხატვარი  ჯეირან ფაჩუაშვილი. ქართული თეატრის 
დღისადმი მიძღვნილი. 

21368 76 მც.თ  1086 სარეპერტუარო აფიშა, 1988-1989 წწ. სანდრო 
ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. 

21369 76 მც.თ  1087 ირაკლი სამსონაძის "შუაღამისას", 1988-89 წწ. 
სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი  მარლენ 
ბესტავაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე, 
პრემიერა. 

21370 76 მც.თ  1088 დავით ერისთავის "სადაო მფლობელობა, ანუ მე 
თქვენ მიყვარხართ", 1988-89 წწ. სანდრო ახმეტელის 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ქეთევან ხარშილაძე, მხატვარი  ნინო 
ფურცხვანიძე. პრემიერა. 

21371 76 მც.თ  1089 დ. ერისთავის "სადაო მფლობელობა, ანუ მე თქვენ 
მიყვარხართ", 1989-90 წწ. სანდრო ახმეტელის 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 



რეჟისორი  ქეთევან ხარშილაძე, მხატვარი  ნინო 
ფურცვანიძე 

21372 76 მც.თ  1090 ზურაბ სამადაშვილის "კარს იქით", 1989-90 წწ. 
სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ალექსანდრე 
ქანთარია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. პრემიერა. 

21373 76 მც.თ  1091 ლაშა თაბუკაშვილის "ტაძარი", 1989-90 წწ. სანდრო 
ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, 
მხატვარი  აივენგო ჭელიძე; პრემიერა; 

21374 76 მც.თ  1092 პ. კაკაბაძის "დემეტრე მეორე", 1990-1991 წწ. სანდრო 
ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, 
მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. პრემიერა. 

21375 76 მც.თ  1093 პ. კაკაბაძის "დემეტრე მეორე", 1990-1991 წწ. სანდრო 
ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, 
მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. პრემიერა. 

21376 76 მც.თ  1094 პ. კაკაბაძის "დემეტრე მეორე", 1990-1991 წწ. სანდრო 
ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, 
მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. პრემიერა. 

21377 76 მც.თ  1095 ნ. ჭავჭანიძის, ქ. ხარშილაძის "ახალი წელი, 
ყარაბასი, ბურატინო, კარლსონი და სხვები", 1990-91 
წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ქეთევან 
ხარშილაძე, მხატვარი  ნინო ფურცხვანიძე. 

21378 76 მც.თ  1096 ნ. ჭავჭანიძის, ქ. ხარშილაძის "ახალი წელი, 
ყარაბასი, ბურატინო, კარლსონი და სხვები", 1990-91 
წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ქეთევან 
ხარშილაძე, მხატვარი  ნინო ფურცხვანიძე.  

21379 76 მც.თ  1097 ლაშა თაბუკაშვილის "ტაძარი", 1990-91 წწ. სანდრო 
ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, 
მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. 

21380 76 მც.თ  1098 პოლიკარპე კაკაბაძის "დემეტრე მეორე", 1991-1992 
წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ალექსანდრე 
ქანთარია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. 

21381 76 მც.თ  1099 ოთარ ჩხეიძის "ერთი მერცხლის ჭიკჭიკი", 1991-92 წწ. 
სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ალექსანდრე 
ქანთარია, მხატვარი  თამარ მალაზონია. პრემიერა. 



21382 76 მც.თ  1100 ოთარ ჩხეიძის"ერთი მერცხლის ჭიკჭიკი", 1991-92 წწ. 
სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ალექსანდრე 
ქანთარია, მხატვარი  თამარ მალაზონია. პრემიერა. 

21383 76 მც.თ  1101 ლ. თაბუკაშვილის "მინდა ვიცოცხლო, მინდა 
მიყვარდეს", 1991-1992წწ. სანდრო ახმეტელის 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი  ლია მირცხულავა,  მხატვარი  ნუცა 
მესხიშვილი. პრემიერა. 

21384 76 მც.თ  1102 ლ. თაბუკაშვილის "მინდა ვიცოცხლო, მინდა 
მიყვარდეს", 1991-1992წწ. სანდრო ახმეტელის 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი  ლია მირცხულავა, მხატვარი  ნუცა 
მესხიშვილი. პრემიერა. 

21385 76 მც.თ  1103 ჯუზეპე მაროტას, ბელიზარიო რანდონეს "ქვრივთა 
ნუგეშისმცემელი", 1992-93 წწ. სანდრო ახმეტელის 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, მხატვარი  მურად 
ტყეშელაშვილი. პრემიერა. 

21386 76 მც.თ  1104 ოთარ ჭილაძის "ლაბირინთი", 1992-1993 წწ. სანდრო 
ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, 
მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. პრემიერა. 

21387 76 მც.თ  1105 ზ. სამადაშვილის "წრე", 1992-93 წწ. სანდრო 
ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, 
მხატვარი  თამარ კობიაშვილი; პრემიერა 

21388 76 მც.თ  1106 დავით კლდიაშვილის "სოლომანი", 1993-1994 წწ. 
სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ზ. სიხარულიძე, 
მხატვარი  ა. ჭელიძე. პრემიერა. 

21389 76 მც.თ  1107 ირაკლი სამსონაძის "აღდგომა გაუქმებულ 
სასაფლაოზე", 1993-94 წწ. სანდრო ახმეტელის 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი  გიორგი შალუტაშვილი, მხატვარი  კიაზო 
ბერიაშვილი, ზაზა იაშვილი;. კოსტიუმების მხატვარი 
ანა ნიჟარაძე. პრემიერა. 

21390 76 მც.თ  1108 ჯაბა იოსელიანის "შავი კატა", 1994-95 წწ. სანდრო 
ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, 
მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. პრემიერა. 

21391 76 მც.თ  1109 არტურ მილერის "ხედი ხიდიდან", 1994-95 წწ. 
სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ალექსანდრე 
ქანთარია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. თარგმანი  
ზაზა ჭელიძე. პრემიერა. 



21392 76 მც.თ  1110 დავით კლდიაშვილის "დარისპანის გასაჭირი", 1995-
1996 წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ზინა 
კვერენჩხილაძე, მხატვარი  უშანგი იმერლიშვილი. 
მთავარ როლში ალეკო ალავიძე. პრემიერა. 

21393 76 მც.თ  1111 გურამ ბათიაშვილის დრმატული კოლაჟი  "ოდესმე 
დიდი ყოფილა საქართველო", 1996-97 წწ. სანდრო 
ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. დამდგმელი რეჟისორი  გიორგი ქავთარაძე, 
რეჟისორი ცოტნე ნაკაშიძე, ნუგზარ ბაგრატიონი. 
მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. მუსიკა გომარ 
სიხარულიძე, ქორეოგრაფი რევაზ ჭანიშვილი. 
კოსტიუმების მოდელიორი ინგა ტორჩინავა. 
პრემიერა. ს.ახმეტელის დაბადების 110 
წლისთავისადმი მიძღვნილი. 

21394 76 მც.თ  1112 ლაშა თაბუკაშვილის "ტაძარი", სანდრო ახმეტელის 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი.მხატვრული აფიშა. [1989-90წწ.] 

 


