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დიმიტრი არაყიშვილის ფოტოარქივი

1. 18514, 24844. დიმიტრი არაყიშვილი ახალგაზრდობაში. ავტოგრაფით. 1911 წ. 10X15. 
9X13.

2. 18507. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი. 17X23. 1 ც.
3. 24724. დ. არაყიშვილი როიალთან. 13X20. 1 ც.
4. 19507. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი. 11X29. 1 ც.
5. 18507. დ. არაყიშვილი, სოხუმში. 1953 წ. 15X22. 1 ც.
6. 18507. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი. 11X17. 1 ც.
7. 18507. დ. არაყიშვილი (პროფილში). პორტრეტი. 12X16. 1 ც.
8. 18507. დ. არაყიშვილი საწერ მაგიდასთან მუშაობისა. 12X16. 1 ც.
9. 18507. დ. არაყიშვილი როიალთან. 12X16. 1 ც.
10. 18507, 573, 7142. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი. 8X11. 3 ც.
11. 7819. დ. არაყიშვილის ქანდაკება. ავტორი ვ. ჩხეიძე. 1953 წ. 12X17. 1 ც.
12. 18207. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი. 13X17. 2 ც.
13. 7143, 18523. დ. არაყიშვილი. 1936 წ. 8X13, 28X39. 2 ც.
14. 6894, 18506. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი. 10X14, 16X23. 2 ც.
15. 11268, 7701, 5712, 10858, 18498. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი. 10X12, 10X13. 5 ც.
16. 7817. დ. არაყიშვილი წიგნით ხელში. 14X23. 1 ც.
17. 20049, 2817, 575. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი. 15X21, 11X17. 4 ც.
18. 18207. დ. არაყიშვილი ხანდაზმულ ასაკში. 18X22. 1 ც.
19. 18486. მაგიდასთან მჯდომი დ. არაყიშვილი. 17X23. 1 ც.
20. 21767. მაგიდასთან მჯდომი დ. არაყიშვილი. 17X23. 1 ც.
21. 18494. დ. არაყიშვილი ხანდაზმულ ასაკში. 17X23. 1 ც.
22. 20049, 18486, 18504, 3359. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი. 1948 წ. 8X10, 15X23. 4 ც.
23. 22368, 26337. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი. 7X9, 12X18. 2 ც.
24. 18507. დ. არაყიშვილი როიალთან. 10X15. 1 ც.
25. 18507. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი. 1950 წ. 17X23. 1 ც.
26. 18507. მაგიდასთან მჯდომი დ. არაყიშვილი ხანდაზმულ ასაკში. 18X23. 1 ც.
27. 10859. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი ავტოგრაფით. 1927 წ. დაზიანებული. 21X30. 1 ც.
28. 10792, 6843. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი. 11X15, 12X17. 3 ც.
29. 574. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი. 6X7. 1 ც.
30. 24724. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი. 9X11, 10X13. 2 ც.
31. 18507. დ. არაყიშვილი ხანდაზმულ ასაკში. პორტრეტი. 1953 წ. 8X10. 1 ც.
32. 10814. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი. 1940 წ. 8X12. 1 ც.
33. 22321. დ. არაყიშვილი სადირიჟორო პულტთან. 8X10. 1 ც.
34. 25844. დ. არაყიშვილი. ახალგაზრდობაში. 1912 წ. 7X11. 1 ც.
35. 18502. დ. არაყიშვილი სოხუმში. 17X20. 1 ც.
36. 18490, 18497. დ. არაყიშვილი. პორტრეტი. 12X17. 2 ც.
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დიმიტრი არაყიშვილის ოჯახი და ნათესავები:

1. 18500. დ. არაყიშვილის დედა. 9X12. 20X23. 2 ც.
2. 18501. დ. არაყიშვილის ცოლ-შვილი. 7X18. 1 ც.
3. 18501. დ. არაყიშვილის ცოლ-შვილი. 15X19. 2 ც. ერთი ფოტო ავტოგრაფით 

თეატრალური მუზეუმისადმი. 1944 წ.
4. 18512. დ. არაყიშვილის მეუღლე მ. გ. კუპრინა. 17X24. 1 ც.
5. 18503. დ. არაყიშვილის მამა ე. თ. არაყიშვილი. 11X16. 1 ც.
6. 18509. დ. არაყიშვილის ოჯახი. 10X14. 1 ც.
7. 7149. დ. არაყიშვილი და ხრენნიკოვი. 8X11. 1 ც.
8. 18505. დ. არაყიშვილის უფროსი ძმა გიორგი. 10X13. 1 ც.
9. 18460. დ. არაყიშვილი შვილიშვილთან ერთად. 9X14. 1 ც.
10. 18510. დ. არაყიშვილი ქალიშვილთან ერთად. 14X18 1 ც.
11. 18512. დ. არაყიშვილის მეუღლე მ. გ. კუპრინა. 10X13. 1 ც.
12. 18462. დ. არაყიშვილი სტუდენტობის დროს. 1895 წ. 9X12. 1 ც.
13. 18500. დ. არაყიშვილის დედა. 9X13. 1 ც.

დიმიტრი არაყიშვილი სხვადასხვა პირთან ერთად

1. 18463. დ. არაყიშვილი, პ. ხუჭუა, შ. ასლანიშვილი და სხვები. 11X15. 1 ც.
2. 18519. ვ. დოლიძე, დ. არაყიშვილი, ნ. ბოგოლიუბოვი. 7X9. 1 ც.
3. 18439. მ. თოიძე, დ. არაყიშვილი, ნ. ჩხიკვიშვილი ლიკანში. 1952 წ. 5X8. 1 ც.
4. 30124. დ. არაყიშვილი სტუდენტებთან ერთად. 1948 წ. 8X10. 1 ც.
5. 18443. გ. ჩხიკვაძე, დ. არაყიშვილი, ლ. კილაძე. 12X18. 1 ც.
6-9. 18448. სახელმწიფო კვარტეტის წევრები: ბ. ჭიაურელი, თ. ხატიაშვილი, ა. ბეგალიშვილი, 

გ. ბარნაბიშვილი დ. არაყიშვილითან ერთად. 1951 წ. 8X12. 5 ც.
10-11. 18442. დ. არაყიშვილის პირველი ჩამოსვლა თბილისში. 1901 წ. ღვინიაშვილების 

ოჯახში. 7X8, 6X9. ერთი ფოტო დაზიანებულია. 7X8, 6X9. 3 ც.
12. 18444. დ. არაყიშვილი სტუდენტებთან ერთად. 13X18. 1 ც.
13. 30124. 18450, 18451.  დ. არაყიშვილი სოფელ რუისში მოსახლეობასთან ერთად. 16X22, 

12X17. 3 ც.
14. 18513. 27960. დ. არაყიშვილი სტუდენტებთან (გ. ყიფიანი, ვ. მებუკე, ს. კუხიანიძე, გ. 

ლომიძე, კ. მიქაბერიძე, გ. დონდუა, ნ. ბოკუჩავა, დ. გამრეკელი) ერთად. 1931 წ. ერთი 
ფოტო ავტოგრაფით დაზიანებულია. 13X18. 2 ც.

15. 18453. დ. არაყიშვილი სოფელ ხვედურეთში ექსპედიციაზე. დ. დ. ციციშვილის ოჯახში. 
1900 წ. 12X17. 1 ც.

16. 30124. დ. არაყიშვილი პროფესორ ლ. ქუთათელაძესთან ერთად. 1928 წ. დაზიანებული. 
8X11. 1 ც.

17. 24724. დ. არაყიშვილი ქალიშვილთან, თამარ არაყიშვილთან ერთად. 13X18.1 ც.
18. 18920, 18520. დ. არაყიშვილი, ნ. გოცირიძე და ვ. აბაშიძე. 1922 წ. წაღვერი. 11X15, 

9X13. 2 ც.
19. 24077, 18446. დ. არაყიშვილი და გ. თაქთაქიშვილი. 12X17, 14X21. 2 ც.
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20. 18525. დ. არაყიშვილი კონსერვატორიის პროფესორებთან და პედაგოგებთან ერთად. 
8X17. 1 ც.

21. 10622. დ. არაყიშვილი, ბოგოლუბსკი, კ. ლოლაძე. 9X13. 1 ც.
22. 24724, 18491. ლ. ქუთათელაძე, ლ. დონაძე, ა. ბალანჩივაძე, დ. არაყიშვილი, 

ბარხუდაროვი, პ. იაშვილი. 15X23, 11X16. 3 ც.
23. 24724. დ. არაყიშვილი და ლ. ქუთათელაძე. 10X15, 11X18. 2 ც.
24. 18454. ს. ღვინიაშვილი, დ. არაყიშვილი, შ. ჯავახიშვილი. 1901 წ. 12X17. 1 ც.
25. 18452. ს. ღვინიაშვილის ოჯახი. 12X16. 1 ც.
26. 18452. დ. არაყიშვილის პირველი ჩამოსვლა თბილისში, 1901 წ. ღვინიაშვილების 

ოჯახში. 8X10. 1 ც.
27. 18440. დ. არაყიშვილი და ვ. დოლიძე. 4X6. 1 ც.
28. 30055. დ. არაყიშვილი ახალგაზრდებთან ერთად ბორჯომში. 5X8. 1 ც.
29. 18461. დ. არაყიშვილის მეგობრები. 12X15. 1 ც.
30. 18521. დ. არაყიშვილი და ი. ქურხული. 10X14. 1 ც.
31. 18445. დ. არაყიშვილი და ვ. მურადელი. 8X11. 1 ც.
32. 18449. დ. არაყიშვილი სოფელ ხულოში ექსპედიციის დროს, 1952 წ. მოსახლეობასთან 

ერთად. 9X14. 1 ც.
33. 24724, 18488. დ. არაყიშვილი, ლ. ქუთათელაძე, ო. შულგინა, ნ. ვესელოვზოროვა, გ. 

კირილოვა. 11X17, 12X18. 2 ც.
34. 24724. დ. არაყიშვილი სიმფონიური ორკესტრის წევრებთან. 1927 წ. 10X17.1 ც.
35. 18495. დ. არაყიშვილი სპექტაკლ „დემონის” შემდეგ მონაწილეებთან ერთად. 1928 წ. 

17X27. 1 ც.
36. 18457.  დ. არაყიშვილი ი. ტუსკიას მეუღლესთან, ირა მდივანთან ერთად. 12X18. 1901 

წ. 1 ც.
37. 18524. დ. არაყიშვილი კონსერვატორიის პროფესორ-მასწავლებლებთან ერთად. 

14X23. 1 ც.
38. 18496. დ. არაყიშვილი მეგობრებთან ერთად. 17X22. 1 ც.
39. 33991. დ. არაყიშვილი მეგობრებთან ერთად. 17X23. 1 ც.
40. 24724. ქუთაისის ოლიმპიადის მონაწილენი, მათ შორის დ. არაყიშვილი, მ. ბალანჩივა-

ძე, ვ. სონაძე, ა. ბალანჩივაძე, კ. სიმონიშვილი თავისი გუნდით, გ. კოკელაძე, მ. 
თარხნიშვილი თავისი გუნდით, ეკ. თარხნიშვილი, პ. ერქომაიშვილი თავისი გუნდით, 
კ. მაღრაძე, ი. აბაშიძე. 15X20. 1 ც.

41. 18459. დ. არაყიშვილი, ვ. პასხალოვი, მისი მეუღლე – ზარე. 8X13. 1 ც.
42. 18508. დ. არაყიშვილი თავისი სახლის ფანჯარასთან. 9X14. 1 ც.
43. 18458. დ. არაყიშვილი სადირიჟორო პულტთან. 12X17. 1 ც.
44. 18487. ბარხუდაროვი, დ. არაყიშვილი, დ. შოსტაკოვიჩი, მ. კილაძე, კოკელაძე. დგანან: 

ი. ტუსკია, პ. ხუჭუა, მაჭავარიანი, შ. ასლანიშვილი, ა. ბეგიჯანოვი, გუდიაშვილი, 
თაქთაქიშვილი, ბახტაძე. 17X233. 1 ც.

45. 18489. დ. არაყიშვილი მოსკოვის კონსერვატორიის სტუდენტებთან ერთად. 
დაზიანებული. 15X23. 1 ც.

46. 18515. დ. არაყიშვილი სტუდენტებთან ერთად. 7X11. 1 ც.
47. 18464. დ. არაყიშვილი კონსერვატორიის კურსდამთავრებულებთან. 13X22. 1 ც.
48. 18441. დ. არაყიშვილი მოსკოვის მუსიკალური კულტურის მუზეუმის თანამშრომ-

ლებთან ერთად. 11X16. 1 ც.
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49. 18468. დ. არაყიშვილი კოლეგებთან ერთად. 1926 წ. 10X16. 1 ც.
50. 18466. დ. არაყიშვილი, ქუთათელაძე, ბარხუდაროვი და სხვები. 10X15. 1 ც.
51. 18493. კონსერვატორიის პედაგოგები, მათ შორის მ. იპოლიტოვ-ივანოვი, დ. 

არაყიშვილი, ზ. ფალიაშვილი. 14X23. 1 ც.
52. 18517. დ. არაყიშვილი კონსერვატორიის სტუდენტებთან ერთად. 12X16. 1 ც.
53. 18456. მუსიკოსთა ჯგუფი: დ. არაყიშვილი, დ. შოსტაკოვიჩი, შ. თაქთაქიშვილი, ო. 

დიმიტრიადი, გრ. კილაძე და სხვები. 9X14. 1 ც.
54. 18513. სიმებიანი კვარტეტი. 1928 წ. თბილისი 15X22. 1 ც.
55. 18525. დ. არაყიშვილი კონსერვატორიის პედაგოგებთან ერთად: ი. ბარხუდაროვა-

შულგინა, მიხალსკაია, ა. თულაშვილი, ლ. ქუთათელაძე, ტერ-სტეფანოვა, ე. ვრონსკი, 
ვილშაუ, მინიარი, ლედნიკი, ე. ქიქოძე, კობიაშვილი, მელიქ-ნებასოვა. 19X28. 1 ც.

    


