
 

 

 

 

 

                                                           არქივი გადაამუშავა და ელექტრო ვერსია გააკეთა  

                                                                                                                           თამარ მაისურაძემ.  

 

                    რამაზ ჩხიკვაძის პირადი საარქივო ფონდი 

ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა 

 

1. სახელმწიფო სათეატრო მუზეუმის მიერ გაცემული რამაზ ჩხიკვაძის 

შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი ცნობა.  

1969 წ. 7 მარტი. ბლანკი. ხელით შევსებული. 3 გვ.  

 

2. შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მიერ გაცემული 

რამაზ ჩხიკვაძის დახასიათება. 

1977 წ. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: დირექტორი – აკ. ბაქრაძე, პარტბიუროს 

მდივანი – ერ. მანჯგალაძე, ადგილკომის თავმჯდომარე – ლ. ღაღანიძე. 1 გვ. (2 

ეგზ.) 

 

3. რამაზ ჩხიკვაძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. 

1980 წ. 1 ივნისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 4 გვ.  

 

4. რამაზ ჩხიკვაძის შესახებ უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები 

სპექტაკლის „რიჩარდ III“ შესახებ. 

1980 წ. 28 იანვარი. ნაბეჭდი. ინგლისურ ენაზე. ასლი. 7 გვ.  

 

                 შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა 

 

5. სტატიები რამაზ ჩხიკვაძის შესახებ. 

1992 წ. 16 ივნისი. ნაბეჭდი.  3 გვ.  

       

6. რამაზ ჩხიკვაძის მიერ შესრულებული როლების სია თეატრალურ 

ინსტიტუტში, რუსთაველის თეატრში, კინოში, ტელევიზიასა და 

რადიოდადგმებში. 

უთარიღო. ხელნაწერი. 8 გვ. 

 

                   რამაზ ჩხიკვაძის ჩანაწერები 

 

7. რამაზ ჩხიკვაძის პირადი ხასიათის ჩანაწერები. 



უთარიღო. ავტოგრაფი. (ასლი). 3 გვ.  

 

8. რამაზ ჩხიკვაძის ჩანაწერი თეატრალურ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით.  

უთარიღო. ავტოგრაფი. (ასლი). 1 გვ.  

 

             სარეკლამო და საგასტროლო ფურცლები 

 

9. რესტორანში „ოქროს ნიღაბი“ გამართული რამაზ ჩხიკვაძის ღონისძიების 

სარეკლამო ფურცელი. 

9 ივლისი. სტამბური. ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 1 გვ.  

 

10. შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლის „კავკასიური ცარცის 

წრე“ სარეკლამო ფურცელი. (აგრეთვე მითითებულია რ. ჩხიკვაძის 

შემოქმედებითი მოღვაწეობა). 

სტამბური. ინგლისურ და რუსულ ენაზე. 1 ც.  

 

11. „საუკუნის მსახიობი მამაკაცი“ – რამაზ ჩხიკვაძე. სარეკლამო ფურცელი.  

უთარიღო. სტამბური. ასლი. 3 გვ.  

 

12. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო თეატრის საგასტროლო ფურცელი. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ინგლისურ ენაზე. ასლი. 1 გვ.  

 

                                      პროგრამები 

 

13. შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო თეატრის საგასტროლო სპექტაკლის 

„რიჩარდ III“ პროგრამა.  

1980 წ. 28 იანვარი – 9 თებერვალი. სტამბური. ინგლისურ ენაზე. 1 ც.  

 

14. შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო თეატრის საგასტროლო სპექტაკლის 

„რიჩარდ III“ პროგრამა. 

1982 წ. სტამბური. ინგლისურ ენაზე. 1 ც. (2 ეგზ.) 

 

15. შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო თეატრის სპაქტაკლის „კავკასიური ცარცის 

წრე“ პროგრამა. 

2006 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც.  

 

                                    მოსაწვევი ბარათი 

 

16. რამაზ ჩხიკვაძის ვარსკვლავის გახსნის მოსაწვევი ბარათი.  

2006 წ. 28 თებერვალი. სტამბური. 1 ც.  



 

 


