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თამარ ჭავჭავაძის ფოტოარქივი

1. 12736/6. თამარ ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი. 9X13. 1 ც. ასლი.
2. 12736/3. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი. 8X14. 1 ც. ორიგინალი.
3. 12736/5. თ. ჭავჭავაძე, პორტრეტი მთელი ტანით. 6X15 1 ც. ორიგინალი.
4. 12736/3. 21381. 12736/3. 38236. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი. 8X12. 8X16 4 ც. 1 

ც. ორიგინალი.
5. 12736/3. 4121. თ. ჭავჭავაძე  ახალგაზრდობაში, პორტრეტი, პროფილში. 9X10. 15X17. 2 ც. ასლი.
6. 12736/4. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი. 6X9. 12X17 2 ც. ასლი.
7. 38236. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი. 13X18. 1 ც. ასლი.
8. 12736/5. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში. 13X18 1 ც. ასლი.
9. 22349. თ. ჭავჭავაძე პორტრეტი სარეკლამო რგოლიდან “კოტე მარჯანიშვილი”. 1930 წ. 17X23. 1 

ც. ასლი.
10. 12736/3. 38236. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი. 8X12. 17X19. 1 ც. ორიგინალი.
11. 26041. 12736/4626. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი, პროფილში. 8X11. 9X19. 17X17  

4 ც. 2 ც. ორიგინალი.
12. 12736/4. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი. 17X22. 1 ც. ორიგინალი.
13. 12736/5. 22349. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი, პროფილში. 16X23. 18X24. 2 ც. 

ასლი
14. 12736/5. 4364. 4074. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი. 1936 წ. 6X6. 6X8. 10X14. 

16X17. 4 ც. 1 ც. ორიგინალი.
15. 38236. 12736/5. 18537. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი, პროფილში. 7X10. 9X13. 

13X18. 16X23. 6 ც. 1 ც. ორიგინალი.
16. 38236. 11378. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი. 12X18. 15X24 23X29. 6 ც. 1 ც. 

ორიგინალი.
17. 21381. 127326/4. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი. 10X12. 12X15. 17X18. 3 ც. 1 ც. 

ორიგინალი. 
18. 12736/6. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი. 15X16 1 ც. ასლი დაზიანებული.
19. 12736/6. თ. ჭავჭავაძე შუახნის ასაკში, პორტრეტი. 11X16. 12X17. 12X16. 4 ც. ორიგინალი.
20. 12736/5 თ. ჭავჭავაძე შუახნის ასაკში, პორტრეტი. გვერდები შემოჭრილი. 10X15 1 ც. ასლი.
21. 25719. თ. ჭავჭავაძე შუახნის ასაკში, პორტრეტი. 10X15 1 ც. ასლი.
22. 12736/6. თ. ჭავჭავაძე ხანდაზმულ ასაკში, პორტრეტი. 8X11. 3 ც. ორიგინალი.
23. 12736/5 თ. ჭავჭავაძე ხანდაზმულ ასაკში, პორტრეტი. 8X11. 1 ც. ორიგნალი.
24. 10645. თ. ჭავჭავაძე შუახნის ასაკში, პორტრეტი. 8X11. 1 ც. ორიგინალი.
25. 38236. თ. ჭავჭავაძე შუახნის ასაკში, პორტრეტი. 2X3. 4X5. 5 ც. ორიგინალი.
26. 12736/7. თ. ჭავჭავაძე წყალტუბოში, 1960 წ. 8X112. 1 ც. ორიგინალი.
27. 12726/6. 38236. თ. ჭავჭავაძე დასვენების დროს. 8X11. 3 ც. ორიგინალი.
28. 38236. თ. ჭავჭავაძე  ახალგაზრდობაში, პორტრეტი. 4X6 2 ც. ასლი.
29. 26041. თ. ჭავჭავაძე შუახნის ასაკში, პორტრეტი. 7X7 2 ც. ასლი.
30. 12736/6. 31012. თ. ჭავჭავაძე სცენაზე საკონცერტო ნომრის შესრულების დროს. 7X11. 2 ც. 

ორიგინალი.
31. 38236. 12736/6. თ. ჭავჭავაძე ხანდაზმულ ასაკში, პორტრეტი. 8X11.  4 ც. ორიგინალი.
32. 12736/5. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი. 8X12. 1 ც.
33. 25719. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი. 10X15. 1 ც. ასლი.
34. 38236. თ ჭავჭავაძე შუახნის ასაკში, პორტრეტი. 5X7. 1 ც. ორიგინალი.
35. 31012. თ. ჭავჭავაძე შუახნის ასაკში, პორტრეტი. 10X13. 1 ც. ასლი.
36. 31012. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, პორტრეტი. 8X12. 1 ც. ასლი.
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37. 12736/7. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში შვილთან, ლიკასთან ერთად. 8X13. 1 ც. ორიგინალი.
38. 12736/7 თ. ჭავჭავაძე შვილთან, ლიკასათან ერთად. 16X20. 1 ც. ორიგინალი.
39. 12736/7. თამარ და ლიკა ჭავჭავაძეები. 7X11. 1 ც. ორიგინალი.
40. 12736/7. თამარ და ლიკა ჭავჭავაძეები. 18X2. 1 ც. დაზიანებული.
41. 12736/7. თამარ და ლიკა ჭავჭავაძეები. 21X28. 1 ც. ასლი.
42. 12736/1. თამარ და მერი ჭავჭავაძეები ბავშვობაში. 11X14. 13X18. 2 ც. 1 ც. ა. გურმანიოს ფოტო.
43. 12736/6. თ. ჭავჭავაძის ოჯახი: დედა ელენე გიორგის ასული მაყაშვილი, ბებია ანასტასია 

ჭავჭავაძე, დები ირა და მერი ჭავჭავაძეები. 16X21. 1 ც. ორიგინალი.
44. 19617. 12736/6. თ. ჭავჭავაძე ბავშვობაში ოჯახთან ერთად. ბებია ანასტასია ჭავჭავაძე, დედა 

ელენე მაყაშვილი, და მერი და ნათესავები. 10X14. 16X23. 2 ც. 1 ც. ე. კლიარის ფოტო. 
45. 31009. თ. ჭავჭავაძე ბავშვობაში დედასთან ელენე მაყაშვილთან და დასთან ერთად. 9X14. 1 ც. 

ორიგინალი.
46. 12736/2. თ. ჭავჭავაძის დები ირა და მერი ბავშვობაში. 10X14. 1 ც. ორიგინალი.
47. 12707/19. 12736/2. 38236. თ. ჭავჭავაძის ბებია დედის მხრიდან ანასტასია მაყაშვილი. 10X15. 

12X18. 13X17. 2 ც. პ. ვლადიმიროვის ფოტო.
48. 12736/2 თ. ჭავჭავაძის ბებია ანასტასია მაყაშვილი. 6X9. 1 ც. ი. ცეტლინის ფოტო.
49. 31009. თ. ჭავჭავაძის ბებია ანასტასია მაყაშვილი. 1884 წ. 9X12. 1 ც. ნ. ნადეჟინის ფოტო. 
50. 31009. 12736. 38236. თ. ჭავჭავაძის ოჯახი. 12X17. 13X18. 3 ც. 2 ც. ორიგინალი.
51. 31009. 38236. თ. ჭავჭავაძის ბაბუა გიორგი ჭავჭავაძე და ბებია თამარ ვახვახიშვილი. 8X12. 3 ც. 

ასლი.
52. 12736/2. თ. ჭავჭავაძის ბაბუა გიორგი და ბებია თამარი შვილებთან ერთად. 12X16 1 ც. ასლი.
53. 38236. 31009. თ. ჭავჭავაძის ნათლია სანდრო ლეონიძე (არჩილ ჭავჭავაძის მოურავი, ყვარელი, 

1903 წ.). 12X17. 13X18. 2 ც. 1 ც. ორიგინალი.
54. 31009. თ. ჭავჭავაძის ბებიის და მალიკო ვახვახიშვილი. 5X9. 1 ც. ორიგინალი.
55. 31012. მსახიობები: თ. ჭავჭავაძე. პ. კობახიძე, ბ. შავიშვილი, ს. ჟორჟოლიანი და სხვები. 8X13. 1 

ც. საფოსტო ბარათი.
56. 38236. აკ. ვასაძე, მ. ლორთქიფანიძე, თ. ჭავჭავაძე, უშ. ჩხეიძე, შ. ღამბაშიძე. 8X11. 1 ც. ასლი.
57. 31012. თ. ჭავჭავაძე, ნ. ვაჩნაძე, კ. ანდრონიკაშვილი სოფლის მოსახლეობასთან ერთად. 9X12. 1 

ც. ასლი.
58. 31012. თ. ჭავჭავაძე, გ. შენგელაია, ნ. ვაჩნაძე, კ. ანდრონიკაშვილი შ. ბერიშვილი კახეთში ნ. 

ვაჩნაძის საიუბილეო დღეებში 1949 წ. 8X10. 9X11. 2 ც. ასლი.
59. 31012. თ. ჭავჭავაძე ჯგუფთან ერთად. შ. ღამბაშიძე, უ. ჩხეიძე, ვ. ანჯაფარიძე, ს. ზაქარიაძე ს. 

თაყაიშვილი. 8X10. 1 ც. ასლი.
60. 31012. თ. ჭავჭავაძე ქუთაისის ქალთა პირველი სკოლის მოსწავლეებთან ერთად. 11X16 2 ც. 1 ც. 

ორიგინალი.
61. 31012. თ. ჭავჭავაძე და ბ. გამრეკელი აბასთუმანში 1924 წ. 8X13. 1 ც. საფოსტო ბარათი.
62. 31012. მსახიობთა კორპორაცია „დურუჯის“ წევრები მთავრობის სახლის ბაღში. 1923 წ. კ. 

მარჯანიშვილი, დ. ჩხეიძე, შ. ღამბაშიძე, გ. დავითაშვილი, აკ. ხორავა, თ. ჭავჭავაძე, დ. ანთაძე, უ. 
ჩხეიძე, ს. ახმეტელი, ელ. დონაური, მ. ლორთქიფანიძე, ვ. ანჯაფარიძე, პ. კორიშელი, აკ. ვასაძე 
და სხვები. 16X22. 1  ც. ორიგინალი.

63. 31012. 31012. თ. ჭავჭავაძე სოფელ ოძიშში გიორგი და დავით ერისთავების სახლ-მუზეუმის 
გახსნის შემდეგ ბანკეტზე. 9X13 2 ც. ორიგინალი.

64. 12736/10. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის მსახიობები ქუთაისში. 1928-1929 წწ. თ. 
ჭავჭავაძე, ვ. ანჯაფარიძე, უ. ჩხეიძე და სხვები. 9X12. 2 ც. ორიგინალი.

65. 12707/8. 31012. თ. ჭავჭავაძე, მ. ბარათაშვილი, არ. არუთინიანი ერევანში ზვართნიაცის 
ნანგრევებთან 9X12. 17X24. 9X123. 17X24. 2 ც. ასლი.

66. 31012. თ. ჭავჭავაძე და დ. გამრეკელი ჯგუფურ ფოტოზე. 9X12. 1 ც. ორიგინალი.
67. 10004. თ. ჭავჭავაძე, თ. ბაქრაძე და ნ. დავითაშვილი. 11X17. 1 ც. ორიგინალი.
68. 10037. ნ. ლაფაჩი, მ. თბილელი, დ. ალექსიძე, თ. ჭავჭავაძე, პ. კანდელაკი, აკ. დვალიშვილი, ჟ. 

დუგლაძე, გ. ბუხნიკაშვილი, ნ. დავითაშვილი, დ. თავაძე, ვ. ელოშვილი, ნ. შვანგირაძე, შ. შოთაძე 
ნ. ლაფაჩის შემოქმედებით საღამოზე. 1955 წ. 11X17. 1 ც. ორიგინალი.

69. 31012. თამარ და ლიკა ჭავჭავაძეები სტუმრად ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში. 12X17 1 ც. 
ორიგინალი.

70. 31012. თ. ჭავჭავაძე აბასთუმანში, 1924 წ. მეგობრებთან ერთად. 9X13. 1 ც. ორიგინალი.
71. 31012. თ. ჭავჭავაძე, ვ. გოძიაშვილი  და საქართველოში მყოფი უკრაინელი მსახიობები ანანურში. 

9X14. 1 ც. ასლი.
72. 14966. თ. ჭავჭავაძე პრეზიდიუმში. სიტყვას ამბობს პ. კანდელაკი, 11X17 2 ც. ორიგინალი.
73. 31012. 14962. ჯგუფური ფოტო. ცენტრში თ. ჭავჭავაძე, პ. კანდელაკი, რ. ქორქია ცხინვალში. 

12X16. 3 ც. ორიგინალი.
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74. 31012. თ. ჭავჭავაძე ავტომანქანასთან. 8X11. 2 ც. ორიგინალი.
75. 31012. თ. ჭავჭავაძე სტუმრად თელავში, 1937 წ. 8X12. 11X16. 5 ც. ორიგინალი.
76. 10037. 38236. მ. ყვარელაშვილი, ნ. დავითაშვილი, ნ. ალექსი-მესხიშვილი, თ. ჭავჭავაძე, თ. 

ბაქრაძე, ა. აფხაიძე მოსკოვის ვაგზალზე ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების დეკადის 
მონაწილეებთან ერთად, 1958 წ. 11X16. 15X22. 2 ც. ასლი.

77. 31012. ჯგუფური ფოტო თ. ჭავჭავაძე აკ. ხორავას იუბილის შემდეგ გიგი ხორავას ეზოში, ქალაქ 
ცხაკაიაში. 12X17. 1 ც. ასლი.

78. 31012. რუსთაველის სახელობის თეატრის მსახიობები: ნ. ლაფაჩი, თ. ჭავჭავაძე, თ. თეთრაძე, ჯ. 
ღაღანიძე, კ. საკანდელიძე, ე. აფაქიძე, აკ. ხორავა, გ. საღარაძე, შ. თოიძე. 11X16. 14X22. 2 ც. 1 
ც. დაზიანებული.

79. 31012. თ. ჭავჭავაძე ახალგაზრდობაში, მეგობრებთან ერთად. 8X11. 1 ც. ასლი.
80. 38236. თ. ჭავჭავაძე რუსთაველის თეატრში კუბელ სტუდენტებთან ერთად. 12X17. 1 ც. ორიგი-

ნალი.
81. 16493. შ. თოიძე, ფ. ჭანტურაია, თ. თეთრაძე, თ. ჭავჭავაძე, ქ. დოლიძე, ნ. ლაფაჩი, მ. მჟავია, გ. 

საღარაძე, დ. ბადრიძე, გ. დავითაშვილი, ს. ჯაფარიძე, ს. ჟორდანია, დ. გამრეკელი, ი. ჯავახიშვი-
ლი, აკ. ვასაძე. 1947 წ. 10X16. 1 ც. 

82. 31012. თ. ჭავჭავაძე ლესია უკრაინკას საფლავთან 17X23. 1 ც. ორიგინალი.
83. 12736/10. აკ. ვასაძე, უშ. ჩხეიძე, თ. ჭავჭავაძე, ნ. გოცირიძე, დ. ჩხეიძე და სხვები სოხუმში. 1925 

წ. 9X14. 1 ც. საფოსტო ბარათი. 
84. 12733/7. თ. ჭავჭავაძე, ს. ახმეტელი, აკ. ხორავა ქუთაისში, 1923 წ. გასტროლების დროს. 9X13. 1 

ც. ორიგინალი.
85. 16486. აკ. ვასაძე, ან. ქადეიშვილი, ც. წუწუნავა, ალ. წუწუნავა, ტ. ერისთავი, თ. ჭავჭავაძე, შ. 

ქადეიშვილი. ბორჯომი 1923 წ. 15X27 1 ც. ასლი.
86. 38236. თ. ჭავჭავაძე და ბაბო გამრეკელი აბასთუმანში 1924 წ. 9X14. 1 ც. საფოსტო ბარათი. 
87. 12736/4. 31012. თ. ჭავჭავაძე, იოსებ გრიშაშვილი, შ. მშველიძე, 1951 წ. 11X17. 12X18. 2 ც. 1 ც. 

ორიგინალი.
88. 38236. ს. ზაქარიაძე, მ. დავითაშვილი, უ. ჩხეიძე, თ. ჭავჭავაძე და სხვები. 8X10. 1 ც. ასლი.
89. 12736/9. ჯგუფური ფოტო. თ. ჭავჭავაძე, დ. ოქროცვარიძე, ტატიშვილი, ვ. ოსაძე, გ. გოგინავა, მ. 

თბილელი და სხვები. 11X17. 1 ც. ასლი.
90. 8201. 38236. თ. ჭავჭავაძე, დ. ანთაძე და უ. ჩხეიძე. 11X16. 15X18. 2 ც. 1 ც. ორიგინალი.
91. 31012. თ. ჭავჭავაძე წყალტუბოში ექიმ ცხოვრებაშვილთან ერთად. 6X9. 1 ც. ასლი.
92. 31012. თ. ჭავჭავაძე, დ. ანთაძე და სხვები თელავში გამართული კონცერტის შემდეგ. 9X12. 1 ც. 

ორიგინალი.
93. 12736/3. აკ. ხორავა, შ. თოიძე, ე. აფხაიძე, თ. ჭავჭავაძე, გ. გეგეჭკორი, ლ. ჭავჭავაძე სენაკში, 

1949 წ. 8X11. 1 ც. ორიგინალი.
94. 12736/9. თ. ჭავჭავაძე, კ. საკანდელიძე ლანჩხუთში კონცერტის შემდეგ, 1956 წ. 8X10. 1 ც. ორი-

გინალი.
95. 38236.  თამარ ჭავჭავაძე, გალაკტიონ ტაბიძე და გიორგი ლეონიძე. 13X18. 1 ც. ორიგინალი.
96. 10083. თ. ჭავჭავაძე, კ. მახარაძე და ლ. ჭავჭავაძე. 12X16. 1 ც. ორიგინალი.
97. 33005. მ. დავითაშვილი, თ. ჭავჭავაძე, რ. სულავა. კაჭრეთი, 1949 წ. 8X11. 1 ც.
98. 31012. თ. ჭავჭავაძე, ვ. გოძიაშვილი, აკ. კვანტალიანი, ვაგონშემკეთებელ საამქროში. 9X12. 1 ც. 

ორიგინალი.
99. 31012. თ. ჭავჭავაძე მეგობრებთან ერთად აბასთუმანში, 1924 წ. 9X14. საფოსტო ბარათი.
100.  12736/10. უ. ჩხეიძე, ნ. გოცირიძე, თ. ჭავჭავაძე, ვ. ჯიქია, აკ. ვასაძე, დ. ანთაძე, მ. ლორთქიფანიძე 

ბორჯომში, 1925 წ. 8X12. 1 ც. საფოსტო ბარათი.
101.  12736/9. ნ. გოცირიძე, თ. ჭავჭავაძე, მ. ნემო, აკ. ხორავა, ს. ახმეტელი დ. ჩხეიძე. 9X9. 1 ც. 

საფოსტო ბარათი.
102.  12736/9. თ. ჭავჭავაძე, ს. შანშიაშვილი, ტ. როსტომაშვილი მანგლისში, 1924 წ. 9X13. 1 ც. 

საფოსტო ბარათი.
103.  38236. თ. ჭავჭავაძე, უ. ჩხეიძე, ვ. ანჯაფარიძე, მ. დავითაშვილი, პ. ოცხელი, შ. გოცირელი. 

მანგლისი. 1924 წ. 8X11. 1 ც. ასლი.
104.  12756/6. თ. ჭავჭავაძე, ბ. გამრეკელი აბასთუმანში. 1924 წ. 9X13. 1 ც. საფოსტო ბარათი.
105.  22362. ს. ჭელიძე, ბ. კეშელავა, თ. ჭავჭავაძე, კ. კალაძე, ს. ზაქარიაძე, უ. ჩხეიძე, ვ. აბაშიძე. 1929 

წ. 11X16. 1 ც. ასლი.
106.  12736/9. თ. ჭავჭავაძე და ნ. გოცირიძე მანგლისში, 1924 წ. 9X14 1 ც. საფოსტო ბარათი.
107.  31012. თ. ჭავჭავაძე შუახნის ასაკში მეგობრებთან ერთად. 11X14 1 ც. ასლი.
108.  31012. ჯგუფური ფოტო თ. ჭავჭავაძე, დ. ანთაძე, ს. თაყაიშვილი  და სხვები. 21X29. 1 ც. ასლი.
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109. 31012. აკ. ვასაძე, ალ. ჟორჟოლიანი, ნ. ჩხეიძე, ტ. აბაშიძე, თ. ვახვახიშვილი, თ. ჭავჭავაძე, მ. 
ქორელი, ვ. ანჯაფარიძე, ს. ახმეტელი, ელ. დონაური, დ. ანთაძე, უ. ჩხეიძე, აკ. ხორავა, დ. დავი-
თაშვილი, დ. ჩხეიძე, მ.  არდიაშვილი, კ. მარჯანიშვილი, ს. სიმონიშვილი, ნ. გოცირიძე ბორჯომში, 
1923 წ. 19X29 1 ც. ასლი.

110. 31012. თ. ჭავჭავაძე უკრაინაში კოლმეურნეებთან ერთად, 1940 წ. 11X16. 11X17. 2 ც. 1 ც. ორი-
გინალი.

111.  12736/9. კიევი. თ. ჭავჭავაძე, პ. კანდელაკი, აკ. ფაღავა, აკ. ვასაძე. 16X23. 1 ც. დაზიანებული.
112.  12736/9. თ. ჭავჭავაძე და აკ. ფაღავა უკრაინელ კოლეგებთან ერთად. 16X22.  3 ც. ორიგინალი.
113.  38236. თ. ჭავჭავაძე, აკ. ფაღავა, კიევში. 11X16. 1 ც. 
114.  38236. თ. ჭავჭავაძე, დ. ალექსიძე, ე. აფხაიძე ქ. კიევში. 11X17. 1 ც. ორიგინალი.
115. 12736/9. თ. ჭავჭავაძე, მ. ჩიხლაძე, გ. დავითაშვილი კიევში. 11X17. 1 ც. ორიგინალი.
116.  10731. რუსთაველის სახელობის თეატრის გასტროლები მოსკოვში, 1960 წ. სადგურზე ემ. აფხა-

იძე, თ. ჭავჭავაძე, ალ. კუპრაშვილი. 11X17 1 ც. ორიგინალი.
117. 10683. მოსკოვის დიდი თეატრის კოლექტივი სპექტაკლზე „ოიდიპოს მეფე”. სიტყვას ამბობს თ. 

ჭავჭავაძე. 11X17. 1 ც. ორიგინალი.
118. 11354. 10456. 11555. თ. ჭავჭავაძე, კ. მარჯანიშვილის გარდაცვალების 25 წლისთავთან დაკავში-

რებით გამართულ საღამოზე. 1958 წ. 11X17. 14X23. 15X23. 4 ც. ასლი.
119.  12721.12. 9584. თ. ჭავჭავაძე, დ. ანთაძე, ვ. ანჯაფარიძე, დ. ჩხეიძე კოტე მარჯანიშვილის საფ-

ლავთან, 1952 წ. 11X17. 2 ც. ორიგინალი.
120.  9584. 12721/32. დ. ანთაძე, ბ. ჟღენტი, ვ. გოძიაშვილი, თ. ჭავჭავაძე კ. მარჯანიშვილის საფლა-

ვთან 1958 წ. 12X17 2 ც. ორიგინალი.
121.  12721/32. 2589. თ. ჭავჭავაძე, ვ. ანჯაფარიძე, ე. სიბილა კ. მარჯანიშვილის საფლავთან, 1958 წ.
122.  10043. გ. დავითაშვილი, დ. ჩხეიძე, თ. ჭავჭავაძე, ვ. ანჯაფარიძე კოტე მარჯანიშვილის საფლა-

ვთან, 1958 წ.
123.  12707/7. გიორგი ლეონიძის ლექსი თამარ ჭავჭავაძისადმი, 1954 წ. 16X20. 1 ც. ასლი.
124.  31012. სახლი, სადაც ცხოვრობდა თ. ჭავჭავაძე. 13X17. 1 ც. ორიგინალი.
125.  27805. თ. ჭავჭავაძის იუბილე ყვარელში. 14X22. 1 ც. ორიგინალი.
126.  22193. 27511. თ. ჭავჭავაძის დაბადების 60 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავის იუ-

ბილე. 11X17. 8X11. 4 ც. 
127.  22193. თ. ჭავჭავაძის დაბადების 60 და შემოქმედებით მოღვაწეობის 40 წლის იუბილე. 8X11. 2 

ც. ორიგინალი.
128.  1040. თ. ჭავჭავაძე მოსკოვში ებრაული თეატრის მსახიობებთან ერთად. 1958 წ. 11X17. 2 ც. 

ორიგინალი.
129.  10040. თ. ჭავჭავაძის შემოქმედებითი საღამო ქ. მოსკოვში. 1958 წ. კადრში ვ. ფარტუნატისი. 

11X17 16X23. 2 ც. ორიგინალი.
130.  10040. 12736/9. თ. ჭავჭავაძის შემოქმედებითი საღამო მოსკოვში, 1958 წ. 11X!7. 16X22. 4 ც. 

ორიგინალი.
131.  10040. თ. ჭავჭავაძის შემოქმედებითი საღამო მოსკოვში, 1958 წ. 11X17. 1 ც. ორიგინალი.
132.  31012. თ. ჭავჭავაძე, ლ. ჭავჭავაძე, ნ. ვაჩნაძე, გ. შენგელაია, ლილი, ნათელა და ვენერა მოსუ-

ლიშვილები წითელწყაროში, 1949 წ. 9X12. 1 ც. ასლი.
133.  31009. თ. ჭავჭავაძის ნათესავი ანა ჩელოკაევა. 9X13. 1 ც. ორიგინალი.
134.  31009. თ. ჭავჭავაძის ბებიისადმი მიძღვნილი მისი ახლობლების ფოტო. 1909 წ. 7X14. 1 ც. ორი-

გინალი.
135.  31009. ნინა ზუბკოვსკაია თ. ჭავჭავაძის ბებიის, ტასოს ახლობელი. 1898 წ. 11X19. 1 ც. გრაევის 

ფოტო.
136.  31003. თ. ჭავჭავაძისადმი მიძღვნილი ფოტო ახლობელი ანდროსგან, ხარკოვი. 1915 წ. 11X14 1 

ც. მოდერნეს ფოტო.
137.  31009. თ. ჭავჭავაძის ნათესავები. 10X14. 2 ც. ბ. კოზაკის და ე. კლარის ფოტო.
138.  31009. თ. ჭავჭავაძის ნათესავი, პატარა მელეკი ჭავჭავაძე. 6X9. 1 ც. ი. ბარკლაიას ფოტო.
139.  31009. თ. ჭავჭავაძის ნათესავი პეტრე მგალობლიშვილი.  12X17. ს. ლუარსაბოვის ფოტო. 
140.  31009. ჭავჭავაძეების მსახური იოსებ ელოშვილი. 11X15 1 ც. ორიგინალი.
141.  31009. თ. ჭავჭავაძის ნათესავები და-ძმა მაყაშვილები. 6X9. 1 ც. ორიგინალი.
142.  31009. თ. ჭავჭავაძის მეზობელი მ. ჭუმბურიძე, ქ. ხარკოვი 19187 წ. 10X15. 1 ც. ორიგინალი.
143.  31011. თ. ჭავჭავაძის გიმნაზიელი მეგობრები, 1913 წ. ფოტოს უკანა მხარეს მინაწერები თ. ჭავ-

ჭავაძისადმი. 10X14. 6X9.  3 ც. ს. მეჩნიკოვის ფოტო. 
144.  31011. თ. ჭავჭავაძის გიმნაზიელი მეგობრები 1913 წ. ფოტოს უკანა მხარეს მინაწერები თ. ჭავ-

ჭავაძისადმი.  10X14. 6X9. 5 ც. ს. მეჩნიკოვის ფოტო.  
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თამარ ჭავჭავაძის როლები

1. 19616. 12707/15. 38236. თამარ ჭავჭავაძე ბავშვობაში თასო როსტომაშვილის მიერ მოწყობილ 
საბავშვო წარმოდგენა “ქონდრისკაცების” მონაწილეებთან ერთად  თელავში. 1905 წ. 11X17. 
12X18. 4 ც. ასლი.

2. 12736/23. სცენისმოყვარეთა დასი. “ღალატი”. ზეინაბი  – თ. ჭავჭავაძე. 13X18. 1 ც. ასლი.
3. 12707/17. 12736/18. 12736/17. რუსთაველის სახელობის თეატრი. “გმირი”. რეჟისორი კ. მარჯა-

ნიშვილი, ს. ახმეტელი. თ. ჭავჭავაძე – პეგინ მაიკ. 1923 წ. 8X13. 12X18. 3 ც. 1 ც. ორიგინალი.
4. 12721/59. რუსთაველის სახელობის თეატრი. “ზაგმუკ”. რეჟისორი ს. ახმეტელი. თ. ჭავჭავაძე – 

ელტონი, აკ. ვასაძე – ხინგირსინი. 1926-1927 წწ. 8X13. 1 ც. ორიგინალი.
5. 12736/35. რუსთაველის სახელობის თეატრი, “ლამარა”. რეჟისორი კ. მარჯანიშვილი, ს. ახმეტე-

ლი. თ. ჭავჭავაძე – ლამარა. 1926 წ. 8X13. 1 ც. ორიგინალი.
6. 31010. რუსთაველის სახელობის თეატრი. “რღვევა”. რეჟისორი ს. ახმეტელი. თ. ჭავჭავაძე – ტა-

ტიანა. 1928 წ. 9X13 2 ც. ასლი.
7. 31010. 4896. რუსთაველის სახელობის თეატრი, “რღვევა”. რეჟისორი ს. ახმეტელი. თ. ჭავჭავაძე 

– ტატიანა. 1928 წ. 9X13. 2 ც. ორიგინალი.
8. 19612. 31010. რუსთაველის სახელობის თეატრი. “რღვევა”. რეჟისორი ს. ახმეტელი. სცენა 

სპექტაკლიდან. 1928 წ. 2 ც. 1 ც. საფოსტო ბარათი.
9. 31010. რუსთაველის სახელობის თეატრი. “რღვევა”. რეჟისორი ს. ახმეტელი. სცერნა სპექტა-

კლიდან. 9X13. 2 ც. ასლი.
10. 19619. 31010. რუსთაველის სახელობის თეატრი. “რღვევა”. რეჟისორი ს. ახმეტელი. სცენა 

სპექტაკლიდან. 1928 წ. 9X13. 6X10. 2 ც. ასლი.
11. 12736/16. რუსთაველის სახელობის თეატრი. “ცხვრის წყარო”. 1922-1923 წწ. თ. ჭავჭავაძე – ლა-

ურენსია. 18X23. 1 ც. ორიგინალი.
12. 6084. 4964. 1512. რუსთაველის სახელობის თეატრი. “ცხვრის წყარო”. 1922-1923 წწ. თ. ჭავჭავა-

ძე – ლაურენსია. 7X9. 8X11. 20X23. 4 ც. 1 ც. ორიგინალი.
13. 12736/16. 38236. რუსთაველის სახელობის თეატრი. “ცხვრის წყარო”. 1922-1923 წწ. თ. ჭავჭავა-

ძე – ლაურენსია. 9X14. 11X18. 16X17. 3 ც. ასლი.
14. 11278. “ცხვრის წყარო”. პროგრამა. 11X17. 1 ც. ასლი.
15. 12736/30. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “შიში”. 1931 წ. რეჟისორი ს. ჭელიძე. თ. ჭავჭავა-

ძე – ელენა მაკაროვა. 8X12. 2 ც. ორიგინალი.
16. 6115. 5323. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი, “ოტელო”. 1932 წ. რეჟისორი კ. მარჯანიშვილი. 

თ. ჭავჭავაძე – ემილია. 17X23. 8X12. 3 ც. ასლი. 1 ც. დაზიანებული.
17. 5905. 12736/22. 12736/15. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “ოტელო”. 1932 წ. რეჟისორი კ. 

მარჯანიშვილი. თ. ჭავჭავაძე – ემილია. 15X21. 17X21. 9X14. 4 ც. ასლი.
18. 12736/22. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი, “ოტელო”. 1932-1933 წ. რეჟისორი კ. მარჯა-

ნიშვილი. თ. ჭავჭავაძე- ემილია. 8X12. 2 ც. ორიგინალი.
 19. 38236. მარჯანიშვილის თერატრი. “ოტელო”. 1932-33 წ. რეჟისორი კ. მარჯანიშვილი. თ. 

ჭავჭავაძე- ემილია, უ. ჩხეიძე -იაგო. 11X!6. 1 ც. ასლი.
20. 12736/15. 12707/16. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “ოტელო”. 1932-1933 წწ. რეჟისორი კ. 

მარჯანიშვილი. თ. ჭავჭავაძე – ემილია. ოტელო – შ. ღამბაშიძე. 16X21. 14X18. 3 ც. 1 ც. 
21. 5959. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი, “ცხვრის წყარო”. 1928-1929 წწ. რეჟისორი კ. მარჯა-

ნიშვილი. თ. ჭავჭავაძე – ლაურენსია. 7X12. 8X14. 2 ც. ასლი.
22. 38216. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი, “ცხვრის წყარო”. 1928-1929 წწ. თ. ჭავჭავაძე – ლა-

ურენსია. 7X12. 1 ც. ორიგინალი.
23. 12736/17. 38236. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი, “ნინოშვილის გურია”. 1933 წ. რეჟისორი 

დ. ანთაძე. თ. ჭავჭავაძე – დარიკო. 10X15. 11X16. 2 ც. ასლი.
24. 12736/17. 38236. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “ნინოშვილის გურია”. 1933 წ. რეჟისორი 

დ. ანთაძე. თ. ჭავჭავაძე – დარიკო. 17X23. 11X15. 3 ც. ასლი.
25. 12736/17. 38236. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “ნინოშვილის გურია”. 1933 წ. რეჟისორი 

დ. ანთაძე. თ. ჭავჭავაძე – დარიკო. 17X23. 21X33. 2 ც. ასლი.
26. 30013. 12736/21. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “ვერაგობა და სიყვარული”. 1934-1935 

წწ. რეჟისორი გ. ჟურული. თ. ჭავჭავაძე – ლედი მილფორდი. პ. კობახიძე – ფერდინანდი. 11X16. 
11X17. 2 ც. ასლი.

27. 12736/21. 30013. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “ვერაგობა და სიყვარული”. 1934-35 წ. თ. 
ჭავჭავაძე – ლედი მილფორდი. 11X15. 11X16. 3 ც. ასლი.
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28. 12906. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი “ვერაგობა და სიყვარული”. 1934-1935 წწ. სცენა 
სპექტაკლიდან. 17X29. 1 ც. ორიგინალი.

29. 30013. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “ვერაგობა და სიყვარული”. 1934-1935 წწ. სცენა 
სპექტაკლიდან. 8X13. 1 ც. ორიგინალი.

30. 12736/24. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “ესკადრის დაღუპვა”. 1934-1935 წწ. რეჟისორი 
დ. კაკაბაძე. თ. ჭავჭავაძე – ოქსანა. 7X10. 12X16. 2 ც. ასლი.

31. 12736/21. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “ჩატეხილი ხიდი”. 1935-1936 წწ. რეჟისორი ვ. 
ყუშიტაშვილი. თ. ჭავჭავაძე – კესო. 8X13. 11X15. 2 ც. 1 ც. ორიგინალი.

32. 12736/21. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “ჩატეხილი ხიდი”. 1935-1936 წწ. რეჟისორი ვ. 
ყუშიტაშვილი. თ. ჭავჭავაძე –კესო. 8X13. 11X15. 2 ც. 1 ც. ორიგინალი.

33. 5826. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “ჩატეხილი ხიდი”. 1935-1936 წ. რეჟისორი ვ. 
ყუშიტაშვილი. თ. ჭავჭავაძე – კესო, შ. ღამბაშიძე – არჩილი. 13X22. 1 ც. ორიგინალი.

34. 12736/38. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “შორეული”. 1936 წ. რეჟისორი დ. ანთაძე. თ. 
ჭავჭავაძე – გლაშა. 8X11. 1 ც. ასლი.

35. 6000. 12707/13. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “ნაპერწკლიდან”. 1937 წ. რეჟისორი გ. 
ჟურული. თ. ჭავჭავაძე - ფატი. 8X11. 15X17. 2 ც. 1 ც. ორიგინალი.

36. 5118. 38236. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “ნაპერწკლიდან”. რეჟისორი გ. ჟურული. თ. 
ჭავჭავაძე – ფატი. 11X17. 2 ც. 1 ც. ორიგინალი.

37. 12736/41. 38236. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “ნაპერწკლიდან”. 1937 წ. რეჟისორი გ. 
ჟურული. თ. ჭავჭავაძე – ფატი. 10X14. 11X16. 2 ც. 1 ც. ორიგინალი.

38. 12736/31. რუსთაველის სახელობის თეატრი. “უდანაშაულოდ დამნაშავენი”. 1938 წ. რეჟისორი 
აკ. ვასაძე, თ. ჭავჭავაძე – კრუჩინინა. 5X8. 1 ც. ორიგინალი.

39. 12736/34. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “მათი ამბავი”. 1939 წ. რეჟისორი ვ. ყუშიტაშვილი. 
თ. ჭავჭავაძე – დარეჯანი. 8X11. 2 ც. 1 ც. ორიგინალი.

40. 1644. 12736/14. 6085. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “მადამ სან-ჟენი”, 1939 წ. რეჟისორი 
ბ. გამრეკელი თ. ჭავჭავაძე – მადამ სან-ჟენი. 8X11. 12X17. 15X22. 4 ც. 2 ც. ორიგინალი.

41. 12736/14. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “მადამ სან-ჟენი”. რეჟისორი ბ. გამრეკელი. თ. 
ჭავჭავაძე – მადამ სან-ჟენი. 1939-1940 წ. 8X11. 2 ც. ორიგინალი.

42. 12736/19. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი, “მადამ სან-ჟენი”. რეჟისორი ბ. გამრეკელი. 1939-
1940 წ.  სცენა სპექტაკლიდან. 11X16. 1 ც. ორიგინალი.

43. 12736/13. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი, “მარგარიტა გოტიე”. 1940-1941 წ. რეჟისორი ბ. 
გამრეკელი. თ. ჭავჭავაძე – მარგარიტა. 11X17. 2 ც. ორიგინალი.

44. 12736/14. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი, “მარგარიტა გოტიე”. 1940 წ. რეჟისორი ბ. 
გამრეკელი. თ. ჭავჭავაძე – მარგარიტა, პ. კობახიძე – არმან დიუვალი. 11X17 2 ც. 1 ც. ორიგინალი.

45. 12736/13. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი, “მარგარიტა გოტიე”. 1940-1941 წ. თ. ჭავჭავაძე 
– მარგარიტა გოტიე. 8X10. 11X16. 2 ც. ორიგინალი.

46. 12736/14. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “მარგარიტა გოტიე”. 1940-1941 წ. სცენა 
სპექტაკლიდან. 11X16. 2 ც. ორიგინალი.

47. 4262. რუსთაველის სახელობის თეატრი. “სამშობლო”. 1942 წ. რეჟისორი აკ. ვასაძე. თ. ჭავჭავაძე 
– ქეთევანი. 6X10 1 ც. ორიგინალი.

48. 4549. 1929. 4557. 12703/18. 12736/41. რუსთაველის სახელობის თეატრი. “ზოგჯერ ბრძენიც 
შეცდება”. 1944 წ. რეჟისორი დ. ალექსიძე. თ. ჭავჭავაძე – მამაევა. 8X11. 12X18. 17X17. 17X23. 9 
ც. 3 ც. ორიგინალი.

49. 4558. 38236. “ზოგჯერ ბრძენიც შეცდება”. რეჟისორი დ. ალექსიძე. თ. ჭავჭავაძე – მამაევა. 8X11. 
2 ც. 1 ც. ორიგინალი.

50. 38236. 12736/22. რუსთაველის სახელობის თეატრი, “ოტელო”. რეჟისორი შ. ღამბაშიძე. თ. 
ჭავჭავაძე – ემილია. 14X20. 15X18. 2 ც. ასლი.

51. 16592. რუსთაველის სახელობის თეატრი, “ოტელო”. 1946 წ. რეჟისორი შ. აღსაბაძე. თ. ჭავჭავაძე 
– ემილია. 11X17 1 ც. ორიგინალი. ფერადი.

52. 8502. 16592. რუსთაველის სახელობის თეატრი, “ოტელო”. 1946 წ. რეჟისორი შ. აღსაბაძე. თ. 
ჭავჭავაძე – ემილია. 11X16. 2 ც. 1 ც. ორიგინალი.

53. 2921. 38236. რუსთაველის სახელობის თეატრი, “სადგურის უფროსი”. 1947 წ. რეჟისორი აკ. 
ვასაძე. თ. ჭავჭავაძე – პელაგია. 11X14. 14X234. 2 ც. 1 ც. ორიგინალი.

54. 12736/40. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი, “ყვარყვარე თუთაბერი”. 1947 წ. რეჟისორი შ. 
ღამბაშიძე. თ. ჭავჭავაძე – გულთამზე. 8X14. 1 ც. ორიგინალი.

55. 16487. 6658. რუსთაველის სახელობის თეატრი, “მეფე ლირი”. რეპეტიციის დროს. აკ. ვასაძე, აკ. 
ხორავა, თ. ჭავჭავაძე, ემ. აფხაიძე. 1948 წ. 8X12. 11X17. 3 ც. ორიგინალი.
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56. 12736/39. რუსთაველის სახელობის თეატრი, “მეფე ლირი”. 1948 წ. თ. ჭავჭავაძე, ალ. თოიძე და 
პ. მურღულია სპექტაკლის შემდეგ. 16X23. 1 ც. ასლი.

57. 8509. 5094. 38236. 12736/23. 12736/26. რუსთაველის სახელობის თეატრი, “ქეთევან წამებული”. 
რეჟისორი ს. ჭელიძე. თ. ჭავჭავაძე – ქეთევანი. 1948 წ. 7X11. 12X16. 13X17. 27X38. 7X11. 5 ც. 2 
ც. ორიგინალი.

58. 12736/20. 38236. რუსთაველის სახელობის თეატრი, “ქეთევან წამებული”. 1948 წ. თ. ჭავჭავაძე 
– ქეთევანი. 8X11. 7X11. 3 ც. ორიგინალი.

59. 12707/14. 38236. რუსთაველის სახელობის თეატრი, “ოთარაანთ ქვრივი”. 1952 წ. რეჟისორი აკ. 
ვასაძე. თ. ჭავჭავაძე – ოთარაანთ ქვრივი. 12X18. 11X15. 5 ც. ორიგინალი.

60. 12736/28. 22308. რუსთაველის სახელობის თეატრი, “ოთარაანთ ქვრივი”. 1952 წ. რეჟისორი აკ. 
ვასაძე. თ. ჭავჭავაძე – ოთარაანთ ქვრივი. 11X17. 9X14. 2 ც. ორიგინალი.

61. 12736/29. რნუსთაველის სახელობის თეატრი, “ოთარაანთ ქვრივი”. 1952 წ. რეჟისორი აკ. ვასაძე. 
თ. ჭავჭავაძე – ოთარაანთ ქვრივი. 10X15. 1 ც. ორიგინალი.

62. 12736/37. 38236.  რუსთაველის სახელობის თეატრი, “ვასა ჟელეზნოვა”. 1954 წ. რეჟისორი დ. 
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