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ალოიზ მიზანდარის ფოტოარქივი

1. 35312. ალოიზ მიზანდარი ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. პეტერბურგი. 1863 წ. 10X15. 
ასლი. 1 ც. 

2. 643. 35313. 641. ა. მიზანდარი შუახნის ასაკში.  პორტრეტი. 5X8. 9X14. 17X23. 23X30. 
5 ც. გ. ბარკანოვის ფოტო.

3. 641. 35319. ა. მიზანდარი  ხანდაზმულ ასაკში. პორტრეტი. 13X17. 10X13. 3 ც.  გ. 
ბარკანოვის ფოტო.

4. 35321. ა. მიზანდარი. პორტრეტი. 1904 წ. თბილისი. 11X14. 1 ც. ასლი.

5. 35320. 642. ა. მიზანდარი ხანდაზმულ ასაკში. პორტრეტი. 13X17. 13X18. 3 ც. 
ორიგინალი.

6. 653. ა. მიზანდარი. პორტრეტი. პროფილში. 22X27. 1 ც. ასლი.

7. 659. 35315. ა. მიზანდარი. ფოტოკოლაჟი. 6X8. 10X13. 2 ც. ასლი.

8. 35459. ა. მიზანდარი. სკულპტურული პორტრეტი. მოქანდაკე ვალერიან მიზანდარი. 
1977 წ. 12X17. 1 ც. ასლი.

9. 35317. მეცენატთა ჯგუფი და მასთან ერთად ა. მიზანდარი, ნ. ნიკოლაევი, კ. ალიხანოვი. 
1904 წ. თბილისი. 13X18. 1 ც. ასლი.

10. 35314. ა. მიზანდარი და მისი მოსწავლეები. მარჯვნივ პიანისტი ანა თულაშვილი 13X18. 
1 ც. ასლი.

11. 35322. 1056. მარცხნიდან: ალოიზ იოსების ძე მიზანდარი, მარია (მანია) ფრანცის 
ასული რადინსკაია, ფრანც იპოლიტეს ძე რადინსკი, მარია იოსების ასული მიზანდარი-
რადინსკაია, დგას ანა ფრანცის ასული რადინსკაია-ბახარევა, უცნობი პირი, აღაფია 
(ნატალია) ვარლამის ასული (ფელიქს იოსების ძე მიზანდარის ქვრივი), ლეონარდ 
ფრანცის ძე რადინსკი. ფოტოს იღებს (რისი დასტურიცაა მისი გიმნაზიის ქუდი) 
ვალერიან ფელიქსის ძე მიზანდარი.

 1908 წ. თბილისი. 11X14. 13X18. 1 ც. ორიგინალი. დაზიანებული. 

12. 35318. სამუსიკო სასწავლებლის დირექცია და პედაგოგები: ა. მიზანდარი, ნ. ნიკოლაევი, 
ა. თულაშვილი, ზ. ფალიაშვილი და სხვები.  თბილისი. 1904 წ. 15X21. 1 ც. ასლი.
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13. 35316. ა. მიზანდარი, ეკ. პოლტორაცკაია და ნ. ნიკოლაევი. თბილისი. 1904 წ. 15X19. 1 
ც. ასლი.

14. 35449. ჯგუფური ფოტო. ცენტრში ა. მიზანდარი. 14X22. 1 ც. ორიგინალი. დაზიანებული.

15. 21385. ა. მიზანდარის ნეშტის გადასვენება კუკიის სასაფლაოდან დიდუბის პანთეონში 
1970 წ. 15 მაისი. 11X17. 2 ც. ორიგინალი.

16. 21385. ა. მიზანდარის ნეშტის გადასვენება კუკიის სასაფლაოდან დიდუბის პანთეონში. 
დგანან ვალერიან ლევანის ძე მიზანდარი, ანდრია ლევანის ძე მიზანდარი, ლევან 
ანდრიას ძე მიზანდარი, დაგმარა სლიანოვა-მიზანდარი, ზინაიდა კოლხიდაშვილი, 
გულნარა ქავთარაძე, სულხან ნასიძე და სხვები დიდუბის პანთეონში. 1970 წ. 15 მაისი. 
11X17. 2 ც. ორიგინალი.

17. 35325. ა. მიზანდარის ნეშტის გადასვენება კუკიის სასაფლაოდან დიდუბის პანთეონში 
1970 წ. 15 მაისი. 11X17. 2 ც. ორიგინალი.

18. 35446. ა. მიზანდარის ძმის შთამომავლები: ლ. მიზანდარი, ა. მიზანდარი, დ. 
სლიანოვა-მიზანდარი დიდუბის პანთეონში. 11X17. 1 ც. ორიგინალი.

19. 35323. ა. მიზანდარის ძველი საფლავი კუკიის სასაფლაოზე. მოქანდაკე კარლ სოუჩეკი. 
1916 წ. 12X19. 1 ც. ორიგინალი.

20. 35326. ა. მიზანდარის საფლავი დიდუბის პანთეონში. მოქანდაკე ვალერიან ლევანის 
ძე მიზანდარი. 23X30. 1 ც. ფერადი. ორიგინალი.

21. 35329. ა. მიზანდარის საგვარეულო როიალი 1885 წ. 13X18 1 ც. ფერადი ორიგინალი.

22. 35324. ი. შარლემანი. „ა. მიზანდარი, პ. ჩაიკოვსკი, ბორჯომში მესტვირეს უსმენენ”. 
ავტოლითოგრაფია. 1953 წ. 12X181 ც. ასლი.

23. 35327. ა. მიზანდარის სახლი თბილისში ბესიკის ქუჩაზე. 13X18 1 ც. ფერადი. 
ორიგინალი.

24. 35328. ა. მიზანდარის სახელობის პირველი სამუსიკო სკოლა თბილისში ჩუბინაშვილის 
ქ. №2. 23X41 1 ც. ფერადი ორიგინალი.

25. 35311. ა. მიზანდარის მამა იოსებ სტეფანეს ძე მიზანდარი. 13X18. 1 ც. ასლი.

26. 35310. ა. მიზანდარის ბაბუა სტეფანე მიზანდარი. 10X14 1 ც. ფერადი ასლი.

27. 35330. ალოიზის ძმა ფელიქს მიზანდარი მეუღლესთან და ქალიშვილ სოფიოსთან 
ერთად. 1890 წ. 10X14. 1 ც. გერმანის ფოტო.



332

ვალერიან ფელიქსის ძე მიზანდარის 
(ერთ-ერთი პირველი ქართველი დირიჟორის)  ფოტოარქივი  

1. 35332. ვალერიან მიზანდარი ბავშვობაში. პორტრეტი.  20X24. 1 ც. ასლი.

2. 35334. ვ. მიზანდარი ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 13X18. 1 ც. ასლი.

3. 35335. ვ. მიზანდარი და სახალხო გვარდიის ორკესტრის უცნობი წევრი 1918-1919 
წლებში. 13X18. 1 ც. ასლი.

4. 35333. თბილისის გიმნაზიის ორკესტრი. მარცხნიდან პირველი ვ. მიზანდარი. 1912 წ. 
თბილისი. 13X18. 1 ც. ასლი.

5. 35336. სახალხო გვარდიის სასულე ორკესტრი. დირიჟორი ვ. მიზანდარი (ცენტრში 
ქუდით). მარჯვნივ, პირველ რიგში ე. მიქელაძე, გ. ტაროიანი, კ. ივანოვი და სხვები. 
1921 წ. თბილისი.

6. 35331. სახლი, სადაც დაიბადა ვ. მიზანდარი. ქუთაისი 1900 წ. 13X18. 1 ც. ასლი.
   

დაგმარა სლიანოვა-მიზანდარის 
(კომპოზიტორი. ფელიქს მიზანდარის შვილიშვილი) ფოტოარქივი

1. 35440. დაგმარა სლიანოვამიზანდარი  ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 11X18. 1 ც. 
ასლი.

2. 35439. დ. სლიანოვამიზანდარი  ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 15X20. 5X8. 3 ც.  
ორიგინალი.

3. 35441. დ. სლიანოვა-მიზანდარი ბავშვობაში დედასთან, სოფიო მიზანდართან ერთად. 
10X14. 1 ც. ა. პოლიაკოვის ფოტო.

4. 35442. კომპოზიტორთა ჯგუფი: ვ. მურადელი, გრ. კოკელაძე, დ. სლიანოვა-მიზანდა
რი, რ. გაბიჩვაძე, მ. კარაშვილი, კ. ანდრიაშვილი, შ. აზმაიფარაშვილი, ა. ხოფერია, ზ. 
ფალიაშვილი, მ. ბაგრინოვსკი, შ. მშველიძე. 11X16. 1 ც. ასლი.

5. 35445. კონსერვატორიის პედაგოგთა და სტუდენტთა ჯგუფი: მარცხნიდან მეორე 
დგას დ. სლიანოვა-მიზანდარი. 12X16. 1 ც. ასლი.

6. 35444. დ. არაყიშვილი თავის სტუდენტებთან ერთად. მარცხნიდან მეორე დ. 
სლიანოვა-მიზანდარი. 12X17. 1 ც. ასლი.

7. 35443. ეკ. პოლტორაცკაია თავის სტუდენტებთან ერთად. მარცხნიდან მესამე ზის დ. 
სლიანოვა-მიზანდარი. 13X18. 1 ც. ასლი.


