
კინომსხიობთა სახლი - თუმანიშვილის თეატრი 

რიგითი თარო შიფრი № დასახელება  

21222 75 მც.თ  940 ლ.ჭელიძის "ესმერალდა". პრემიერა. 1977-1978 წწ. 
(კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 
სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა - მ. 
თუმანიშვილი. რეჟისორი - ვ.ნაკაშიძე. მხატვარი დ. 
ტურიაშვილი.  

21223 75 მც.თ  941 სარეპერტუარო აფიშა. 1977-1978 წწ. (კინოსტუდია 
"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 
თუმანიშვილის თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი 
მ.თუმანიშვილი. 

21224 75 მც.თ  942 სარეპერტუარო აფიშა. 1977-1978 წწ. (კინოსტუდია 
"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 
თუმანიშვილის თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი 
მ.თუმანიშვილი. 

21225 75 მც.თ  943 მ.მრევლიშვილის " წამებაი დედოფლისა". 
პრემიერა. 1977-1978 წწ. (კინოსტუდია "ქართული 
ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 
თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა - ნ.ბაგრატიონ-
გრუზინსკი. რეჟისორი - რ.იმნაშვილი. მხატვარი 
კ.ქორიძე.   

21226 75 მც.თ  944 მ.მრევლიშვილის " წამებაი დედოფლისა". 
პრემიერა. 1977-1978 წწ. (კინოსტუდია "ქართული 
ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 
თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა - ნ.ბაგრატიონ-
გრუზინსკი. რეჟისორი - რ.იმნაშვილი. მხატვარი 
კ.ქორიძე.  

21227 75 მც.თ  945 მ.გეგიას " ახალგაზრდა გვარდიის სახელით". 
პრემიერა. 1977-1978 წწ. (კინოსტუდია "ქართული 
ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 
თუმანიშვილის თეატრი. რეჟისორი ქ.დოლიძე, 
ც.ნაკაშიძე, ნ.ბაგრატიონ-გრუზინსკი. მხატვარი  
თ.გომელაური. დაგმის ხელმძღვანელი  
მ.თუმანიშვილი.  

21228 75 მც.თ  946 ფ.გარსია ლორკას " სისხლიანი ქორწილი" . 
პრემიერა . 1978 წწ.  (კინოსტუდია "ქართული 
ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 
თუმანიშვილის თეატრი.  დადგმა - ქ.დოლიძის. 
რეჟისორი - ც.ნაკაშიძე, ნ.ბაგრატიონ-გრუზინსკი. 
მხატვარი გ.მესხიშვილი.  

21229 75 მც.თ  947 მ. ფერმოს "კარებს აჯახუნებენ". 1978 წწ.  
(კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 
სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი.  დადგმა - ნ. 
ბაგრატიონ-გრუზინსკი. მხატვარი - კ. ქორიძე, ფ. 



ზაქარაია. სამხატვრო ხელმძღვანელი - მ. 
თუმანიშვილი.  

21230 75 მც.თ  948 სარეპერტუარო აფიშა. 1978-1979 წწ. (კინოსტუდია 
"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო) . 
თუმანიშვილის თეატრი. 

21231 75 მც.თ  949 ლ. ჭელიძის "ესმერალდა". 1978-79 წწ. (კინოსტუდია 
"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 
თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა - მ.თუმანიშვილი. 
რეჟისორი - ც. ნაკაშიძე.  მხატვარი - თ. გეინე. 

21232 75 მც.თ  950 მ. სუხოვო-კობილინის "საქმე". 1978-79 წწ. 
(კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 
სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა 
მ.თუმანიშვილი. რეჟისორი ც. ნაკაშიძე. მხატვარი 
თ.გეინე. 

21233 75 მც.თ  951 მ. სუხოვო-კობილინის "საქმე". პრემიერა. 1978-79 წწ. 
(კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 
სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა მ. 
თუმანიშვილი. რეჟისორი ც. ნაკაშიძე. მხატვარი 
თ.გეინე.  

21234 75 მც.თ  952 დ. კლდიაშვილის "ბაკულას ღორები". 1978-79 წწ. 
(კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 
სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი. დამდგმელი 
რეჟისორი მ. თუმანიშვილი. მხატვარი გ.ცერაძე. 

21235 75 მც.თ  953 მ. ფერმოს "კარებს აჯახუნებენ".  1978-79 წწ. 
(კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 
სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა - ნ. 
ბაგრატიონ-გრუზინსკი, მხატვარი - კ. ქორიძე, ფ. 
ზაქარაია. 

21236 75 მც.თ  954 მ. ფერმოს "კარებს აჯახუნებენ".  1978-79 წწ. 
(კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 
სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი.  დადგმა - ნ. 
ბაგრატიონ-გრუზინსკი. მხატვარი - კ. ქორიძე, ფ. 
ზაქარაია. 

21237 75 მც.თ  955 ლ.თაბუკაშვილის " დარაბებს მიღმა გაზაფხულია". 
პრემიერა. 1978-79 წწ. (კინოსტუდია "ქართული 
ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 
თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა ც.ნაკაშიძის. 
მხატვარი თ. ხუციშვილი. სამხატვრო 
ხელმძღვანელი მ. თუმანიშვილი.  

21238 75 მც.თ  956 ლ.თაბუკაშვილის " დარაბებს მიღმა გაზაფხულია". 
პრემიერა.          1978-79 წწ. (კინოსტუდია "ქართული 
ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 
თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა ც.ნაკაშიძის. 
მხატვარი თ. ხუციშვილი. სამხატვრო 
ხელმძღვანელი მ. თუმანიშვილი.  



21239 75 მც.თ  957 ლ. ჭელიძის "ესმერალდა". 1978-79 წწ . (კინოსტუდია 
"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 
თუმანიშვილის თეატრი.  დადგმა - მ.თუმანიშვილი. 
რეჟისორი - ც. ნაკაშიძე.  მხატვარი - თ. გეინე. 

21240 75 მც.თ  958 მ. გეგიას "ახალგაზრდა გვარდიის სახელით". 1978-
79 წწ. (კინოსტუდია "ქართული ფილმის" 
თეატრალური სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი. 
რეჟისორი ქ. დოლიძე, ც. ნაკაშიძე, ნ. ბაგრატიონ-
გრუზინსკი. მხატვარი - თ. გომელაური.   

21241 75 მც.თ  959 ლ. ჭელიძის "ესმერალდა". პრემიერა. 1978-79 წწ. 
(კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 
სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი.  დადგმა - 
მ.თუმანიშვილი. რეჟისორი - ც. ნაკაშიძე.  მხატვარი  
თ. გეინე. 

21242 75 მც.თ  960 მ. სუხოვო-კობილინის "საქმე". 1978-79 წწ. 
(კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 
სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი.  დადგმა 
მ.თუმანიშვილი. რეჟისორი ც. ნაკაშიძე. მხატვარი 
თ.გეინე. 

21243 75 მც.თ  961 სარეპერტუარო აფიშა. 1979-80 წწ.  (კინოსტუდია 
"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 
თუმანიშვილის თეატრი.  

21244 75 მც.თ  962 მ.შატროვის " ლურჯი ცხენები წითელ ბალახზე". 
პრემიერა.               1979-80 წწ.  (კინოსტუდია 
"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 
თუმანიშვილის თეატრი.  დადგმა ც. ნაკაშიძის. 
მხატვარი მ.ჭავჭავაძე.   

21245 75 მც.თ  963 ლ.თაბუკაშვილის " დარაბებს მიღმა გაზაფხულია". 
პრემიერა.           1980-81 წწ. (კინოსტუდია "ქართული 
ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 
თუმანიშვილის თეატრი.  დადგმა ც.ნაკაშიძის. 
მხატვარი თ. ხუციშვილი. სამხატვრო 
ხელმძღვანელი მ. თუმანიშვილი.                                     

21246 75 მც.თ  964 მ.შატროვის " ლურჯი ცხენები წითელ ბალახზე". 
1980-81 წწ. კინომსახიობთა თეატრი. დადგმა ც. 
ნაკაშიძის. მხატვარი მ.ჭავჭავაძე.  

21247 75 მც.თ  965 სარეპერტუარო აფიშა. 1980-81 წწ. კინომსახიობთა 
თეატრი. 

21248 75 მც.თ  966 ჟან-ბატისტ   მოლიერის "დონ ჟუანი". 1981-1982 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი. დადგმა მ. თუმანიშვილის. 
მხატვარი გ. მესხიშვილი. 

21249 75 მც.თ  967 ჟან-ბატისტ   მოლიერის "დონ ჟუანი". 1981-1982 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი. დადგმა მ. თუმანიშვილის. 
მხატვარი გ. მესხიშვილი. 



21250 75 მც.თ  968 სარეპერტუარო აფიშა. 1981-1982 წწ. კინომსახიობთა 
თეატრი.  

21251 75 მც.თ  969 სარეპერტუარო აფიშა. 1981-82 წწ. კინომსახიობთა 
თეატრი. 

21252 75 მც.თ  970 ო.სოსინის "გამოაფხიზლეთ მთვლემარე". 1981-82 
წწ. კინომსახიობთა თეატრი. ანონსი. 

21253 75 მც.თ  971 მ. შისგალის "ვეფხვი". 1981-82 წწ. კინომსახიობთა 
თეატრი. დადგმა ქ. დოლიძის. სამხატვრო 
ხელმძღვანელი მ. თუმანიშვილი. 

21254 75 მც.თ  972 თ. უაილდერის " ჩვენი პატარა ქალაქი". პრემიერა. 
1982-83 წწ. კინომსახიობთა თეატრი. დადგმა მ. 
თუმანიშვილი. რეჟისორი ზ. მიქაშავიძე. მხატვარი 
ი.გეგეშიძე. 

21255 75 მც.თ  973 ჟ. კოკტოს "გულცივი მამაკაცი".  პრემიერა. 1982-1983 
წწ. კინომსახიობათა თეატრი. რეჟისორი - ო. ეგაძე. 
მხატვარი -კ. ქორიძე. თეატრის სამხატვრო 
ხელმძღვანელი - მ. თუმანიშვილი.  

21256 75 მც.თ  974 დ. კლდიაშვილის "ბაკულას ღორები", ჟ.ბ. 
მოლიერის "დონ ჟუანი". 1982-83 წწ. კინომსახიობთა 
თეატრი. დამდგმელი რეჟისორი მ. თუმანიშვილი.  

21257 75 მც.თ  975 შ. შამანაძის " ღია შუშაბანდი". 1983-84 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი. დამდგმელი რეჟისორი ნ. 
ლორთქიფანიძე. მხატვარი გ. გეგეჩკორი.  

21258 75 მც.თ  976 სარეპერტუარო აფიშა. 1983-84 წწ. კინომსახიობთა 
თეატრი. 

21259 75 მც.თ  977  "წუთისოფელი ასეა" (ქართული ხალხური ლექსით 
მოთხრობილი ამბავი). პრემიერა. 1984-1985 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი.  რეჟისორი - ნუგზარ 
ლორთქიფანიძე. მხატვარი - კახი ქორიძე. თეატრის 
სამხატვრო ხელმძღვანელი - მიხეილ თუმანიშვილი.  

21260 75 მც.თ  978 ედუარდო დე ფილიპოს "ცილინდრი". პრემიერა. 
1984-1985 წწ. კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი - 
მიხეილ თუმანიშვილი. მხატვარი - კახა ქორიძე.   

21261 75 მც.თ  979 "წუთისოფელი ასეა" (ქართული ხალხური ლექსით 
მოთხრობილი ამბავი). 1985-1986 წწ. კინომსახიობთა 
თეატრი.  დადგმა - ნუგზარ ლორთქიფანიძე. 
თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი - მიხეილ 
თუმანიშვილი.  

21262 75 მც.თ  980 სარეპერტუარო აფიშა. 1985-1986 წწ. კინომსახიობთა 
თეატრი. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი - 
მიხეილ თუმანიშვილი. (სპექტაკლი გაიმართა ვ. 
აბაშიძის სახელობის სახელმწიფო მუსიკალური 
კომედიის თეატრის შენობაში). 



21263 75 მც.თ  981 თ. უაილდერის "ჩვენი პატარა ქალაქი". 1986-1987 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი, კავშირგაბმულობის 
მუშათა კულტურის სახლში.  თეატრის სამხატვრო 
ხელმძღვანელი - მიხეილ თუმანიშვილი. ეროსი 
მანჯგალაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი. 

21264 75 მც.თ  982 დ. კლდიაშვილის "ბაკულას ღორები". 1987-1988 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი, კავშირგაბმულობის 
მუშათა კულტურის სახლში.  თეატრის სამხატვრო 
ხელმძღვანელი - მიხეილ თუმანიშვილი. (სეზონის 
გახსნა).  

21265 75 მც.თ  983 გოგოლის "შეშლილის წერილები". ეიქბორნის, 
ერისთავისა და ჩიქოვანის "ბნელ ოთახში". 1987-
1988 წწ. კინომსახიობთა თეატრი, 
კავშირგაბმულობის მუშათა კულტურის სახლში.  
თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი - მიხეილ 
თუმანიშვილი. 

21266 75 მც.თ  984 ჟან-ბატისტ   მოლიერის "დონ ჟუანი". 
დ.კლდიაშვილის "ბაკულას ღორები". 1987-88 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი, კავშირგაბმულობის 
მუშათა კულტურის სახლში.  

21267 75 მც.თ  985 დ. კლდიაშვილის " ბაკულას ღორები". 
თ.უაილდერის "ჩვენი პატარა ქალაქი". 1987-88 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი, კავშირგაბმულობის 
მუშათა კულტურის სახლში.  

21268 75 მც.თ  986 "წუთისოფელი ასეა" (ქართული ხალხური ლექსით 
მოთხრობილი ამბავი), 1987-88 წწ. კინომსახიობთა 
თეატრი,  კავშირგაბმულობის მუშათა კულტურის 
სახლში.    

21269 75 მც.თ  987 ჟ.ბ. მოლიერის "დონ ჟუანი". 1987-88 წწ. 
კინომსახიობთა თეტარი, კავშირგაბმულობის 
მუშათა კულტურის სახლში.  

21270 75 მც.თ  988 ჟ.ბ. მოლიერის "დონ ჟუანი". 1987-88 წწ. 
კინომსახიობთა თეტარი, კავშირგაბმულობის 
მუშათა კულტურის სახლში.   

21271 75 მც.თ  989 თ. უაილდერის "ჩვენი პატარა ქალაქი". 1987-1988 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი, კავშირგაბმულობის 
მუშათა კულტურის სახლში.   

21272 75 მც.თ  990 თ. უაილდერის "ჩვენი პატარა ქალაქი". 1987-1988 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი, კავშირგაბმულობის 
მუშათა კულტურის სახლში.   

21273 75 მც.თ  991 თ. უაილდერის "ჩვენი პატარა ქალაქი". 1987-1988 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი, კავშირგაბმულობის 
მუშათა კულტურის სახლში.    

21274 75 მც.თ  992 თ. უაილდერის " ჩვენი პატარა ქალაქი" ,  ჟ.ბ. 
მოლიერი "დონ ჟუანი". 1987-88 წწ. კინომსახიობთა 
თეატრი, კავშირგაბმულობის მუშათა კულტურის 
სახლში.    



21275 75 მც.თ  993  "ბნელ ოთახში". 1988-89 წწ. კინომსახიობთა 
თეატრი, კავშირგაბმულობის მუშათა კულტურის 
სახლში. 

21276 75 მც.თ  994 გზა ხსნისა (ი. ჭავჭავაძის "განდეგილის" მიხედვით). 
პრემიერა. 1988-1989 წწ. კინომსახიობთა თეატრი, ა. 
ხორავას სახ. მსახიობთა სახლში. რეჟისორი - ნ. 
ბაგრატიონ-გრუზინსკი, ც. ნაკაშიძე. მხატვარი - მ. 
ჭავჭავაძე.  

21277 75 მც.თ  995 გ. დოჩანაშვილის "ვატერპოლოო ანუ აღდგენითი 
სამუშაოები".                   1989-1990 წწ. კინომსახიობთა 
თეატრი. რეჟისორი  ნ.ბაგრატიონი გრუზინსკი. 
მხატვარი  ნ. მეტრეველი.  

21278 75 მც.თ  996 გ. დოჩანაშვილის "ვატერპოლოო ანუ აღდგენითი 
სამუშაოები". პრემიერა. 1989-1990 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი  ნ.ბაგრატიონი 
გრუზინსკი. მხატვარი  ნ. მეტრეველი.  

21279 75 მც.თ  997 გ. დოჩანაშვილის "ვატერპოლოო ანუ აღდგენითი 
სამუშაოები". პრემიერა. 1989-1990 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი  ნ.ბაგრატიონი 
გრუზინსკი. მხატვარი  ნ. მეტრეველი.  

21280 75 მც.თ  998 თ. უაილდერის " ჩემი პატარა ქალაქი". 1989-90 წწ. 
კინომსახიონთა თეატრი. 

21281 75 მც.თ  999 ა. ცაგარელის " ჭკუისა მჭირს". 1989-90 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი ო. ეგაძე. 
მხატვარი შ. გლურჯიძე. 

21282 75 მც.თ  1000 კ. ჩაპეკის "დედა". პრემიერა. 1990- 91 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი ლ. ქულაძე. 
მხატვარი გ. ლაპიაშვილი, თ. თევსაძე. 

21283 75 მც.თ  1001 ლ. თაბუკაშვილის " ნატაძრალზე". პრემიერა. 1990-
91 წწ. კინომსახიობთა თეატრი. დამდგმელი 
რეჟისორი მ. თუმანიშვილი. რეჟისორი ი.ჟღენტი. 
მხატვარი გ.მესხიშვილი, ქ. მესხიშვილი. 

21284 75 მც.თ  1002 ლ. თაბუკაშვილის " ნატაძრალზე".  1990-91 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი.  (თეატრი სპექტაკლს 
უძღვნის რ. თაბუკაშვილის ხსოვნას). 

21285 75 მც.თ  1003 ა. ცაგარელის " ჭკუისა მჭირს". 1990-91 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი. თეატრის სამხატვრო 
ხელმძღვანელი მ. თუმანიშვილი.  

21286 75 მც.თ  1004 ა. ცაგარელის " ჭკუისა მჭირს". 1990-91 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი. თეატრის სამხატვრო 
ხელმძღვანელი მ. თუმანიშვილი.  

21287 75 მც.თ  1005  წუთისოფელი ასეა. 1990-91 წწ.  კინომსახიობთა 
თეატრი. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი მ. 
თუმანიშვილი. (ქართული ხალხური ლექსით 
მოთხრობილი ამბავი). 



21288 75 მც.თ  1006 თ. უაილდერის " ჩვენი პატარა ქალაქი". 1990-1991 
წწ. კინომსახიობთა თეატრი. თეატრის სამხატვრო 
ხელმძღვანელი მ. თუმანიშვილი.  

21289 75 მც.თ  1007 თ. უაილდერის " ჩვენი პატარა ქალაქი". 1990-1991 
წწ. კინომსახიობთა თეატრი. თეატრის სამხატვრო 
ხელმძღვანელი მ. თუმანიშვილი.  

21290 75 მც.თ  1008 სარეპერტუარო აფიშა. 1990-91 წწ. კინომსახიობთა 
თეატრი.  თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი მ. 
თუმანიშვილი. 

21291 75 მც.თ  1009 დ. კლდიაშვილის " დარისპანის გასაჭირი". ა. 
ცაგარელის " ჭკუისა მჭირს". 1991- 1992 წწ. 
კინომსახიობთა თეატრი. 

21292 75 მც.თ  1010 დ.კლდიაშვილის " დარისპანის გასაჭირი". პრემიერა. 
1991-1992 წწ. რეჟისორი ნ. ბაგრატიონი-გრუზინსკი. 
მხატვარი გ. აბესალაშვილი, დ. აფციაური. 

21293 75 მც.თ  1011 ფ.გარსია ლორკას "მარიანა პინედა". პრემიერა. 
1996-1997 წწ. კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი გ. 
სიხარულიძე. მხატვარი ნ. ჩიტაიშვილი. 

21294 75 მც.თ  1012 ე. ბრილის " სერობა". 1996-1997 წწ.  კინომსახიობთა 
თეატრი. რეჟისორი ქ.დოლიძე. მხატვარი ი. 
გეგეშიძე. 

21295 75 მც.თ  1013 ო. ტაქსიდუს "გახლეჩილი სამყარო". პრემიერა. 
1997-1998 წწ.  კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი - 
ნ.კვასხვაძე, მხატვარი - ა. ჭელიძე.  

21296 75 მც.თ  1014 ო. ტაქსიდუს "გახლეჩილი სამყარო". პრემიერა. 
1997-1998 წ.წ.  კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი - 
ნ.კვასხვაძე, მხატვარი - ა. ჭელიძე.  

21297 75 მც.თ  1015 რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს". 
1997-1998 წწ. კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი ნ. 
ბაგრატიონი-გრუზინსკი. 

21298 75 მც.თ  1016 ედუარდო დე ფილიპოს "ნეაპოლი მილიონერთა 
ქალაქი".                  1997-1998 წწ. კინომსახიობთა 
თეატრი. რეჟისორი ნ. ბაგრატიონი-გრუზინსკი. 
მხატვარი მ.ჭავჭავაძე, თ. სანიკიძე.  

21299 75 მც.თ  1017 ფედერიკო გარსია ლორკას "სისხლიანი ქორწილი". 
[1978 წწ.] კინოსტუდია "ქართული ფილმის" 
თეატრალური სახელოსნო. მხატვრული აფიშა. 

21300 75 მც.თ  1018 ფედერიკო გარსია ლორკას "სისხლიანი ქორწილი". 
[1978 წწ. ] კინოსტუდია "ქართული ფილმის" 
თეატრალური სახელოსნო. მხატვრული აფიშა. 

21301 75 მც.თ  1019 ფედერიკო გარსია ლორკას "სისხლიანი ქორწილი". 
[1978 წწ. ] კინოსტუდია "ქართული ფილმის" 
თეატრალური სახელოსნო. მხატვრული აფიშა. 



21302 75 მც.თ  1020 მ. მრევლიშვილის "წამებაი დედოფლისა" (იაკობ 
ხუცესის ისტორიული ქრონიკების მიხედვით). [1978 
წწ]. კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 
სახელოსნო. დადგმა - ნ. ბაგრატიონ-გრუზინსკი. 
მხატვარი - კ. ქორიძე. მხატვრული აფიშა. 

21303 75 მც.თ  1021 მ. მრევლიშვილის "წამებაი დედოფლისა" (იაკობ 
ხუცესის ისტორიული ქრონიკების მიხედვით). [1978 
წწ]. კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 
სახელოსნო. დადგმა - ნ. ბაგრატიონ-გრუზინსკი. 
მხატვარი - კ. ქორიძე. მხატვრული აფიშა. 

21304 75 მც.თ  1022 მ. მრევლიშვილის "წამებაი დედოფლისა" (იაკობ 
ხუცესის ისტორიული ქრონიკების მიხედვით). [1978 
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