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1. 13 იანვარს ხელოვნების სასახლემ 

კულტურის სამინისტროს თანადგომით 

კიდევ ერთი ძვირფასი არტეფაქტი დაიბრუნა. 

XVIII საუკუნის უნიკალური ჭაღი, ფაიფურის 

მოხატული ფერადი ყვავილებითა და 

გირლანდებით, ლამაზი დეკორებით, 

ევროპელ მონარქთა პორტრეტებით და 

გერბებით. ჭაღი გრაფ ოლდენბურგს 

ეკუთვნოდა და საბჭოთა ეპოქაში აუქციონზე 

გაყიდა. უნიკალური ნიმუში ხელოვნების 

სასახლის ოქროსფერ დარბაზში თავის 

ისტორიულ ადგილს დაუბრუნდა.  

 

 

 

 

2. კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, 

ხელოვნების სასახლემ მნიშვნელოვანი ექსპონატი 

დაიბრუნა. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით, 

საქართველოს ხელოვნების სასახლე - კულტურის 

ისტორიის მუზეუმი აგრძელებს ფონდების 

შევსებას. ამჯერად, ხელოვნების სასახლემ შეიძინა 

ბრიტანული კომპანიის „Artsonline” მიერ 

შემოთავაზებული ნახატი, გრაფ ოლდენბურგის 

კოლექციიდან. ეს არის პორტრეტი სახელწოდებით 

''A Fair Reflection''. – “ლამაზი 

ანარეკლი“.ნამუშევარი განსაკუთრებული და 

ორიგინალურია. ზეთში შესრულებული პორტრეტი 

დახატულია მე-19 საუკუნის ოსტატის, ფრანგი 

მხატვრის შარლ-ლუი მიულერის მიერ (1815-1892). 

მუშაობდა არქიტექტორ ჰექტორ ლეფუელთან, 

ნაპოლეონ III-სთვის ახალი ლუვრის შესაქმნელად.  

ნამუშევრის დეტალურად დათვალიერება შესაძლებელია Google Arts & Culture Instutute - ის 

პლატფორმაზე: https://artsandculture.google.com/story/cwUBYqalLOQiRA  

https://artsandculture.google.com/story/cwUBYqalLOQiRA


3. 10 თებერვალს ხელოვნების სასახლეში გაიხსნა 

მოდერნისტი ფერმწერის, თეატრისა და კინოს 

მხატვრის ვალერიან სიდამონ- ერისთავის (1889-

1943) გამოფენა. აღნიშნული კოლექცია შეძენილია 

საქართველოს კულტურის, სპორტის და 

ახალგაზრდობის მინისტრის ქალბატონ თეა 

წულუკიანის ინიციატივით. 

 

  

 

 

 

 

ასევე, გამოფენის გახსნისას ხელოვნების 

სასახლის ევროპული ხელოვნების დარბაზს 

მიენიჭა ა. ქუთათელაძის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის 

პროფესორის, მეცნიერის, რესტავრაციის, 

ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის 

ფაკულტეტის,  ხელოვნებათმცოდნის - მაია 

ციციშვილის სახელი. 

 

გამოფენის გახსნაში მონაწილეობა მიიღო 

საქართველოს კულტურის, სპორტის და 

ახალგაზრდობის მინისტრმა - 

ქალბატონმა თეა წულუკიანმა, რომელმაც 

ასევე მოინახულა ხელოვნების სასახლის 

მიმდებარედ არსებული, რეაბილიტაციის 

პროცესში მყოფი, 400 კვ/მ-ზე მეტი 

ფართობის ისტორიული შენობა.  

შენობაში განთავსებულია საქართველოს 

ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების 

მუზეუმის ის კოლექციები, რომლებიც 2 

წლის წინ ხელოვნების სასახლეს გადაეცა.  

აღნიშნული სივრცე საქართველოს 

ხელოვნების სასახლისთვის კულტურის სამინისტროს მიერ იქნა შეძენილი. 



4. 14 თებერვალს აკაკი წერეთლის ვაჟის ალექსის, 

არქივი რომელიც დიდი ხანი დაკარგულად 

ითვლებოდა ხელოვნების სასახლეს საჩუქრად 

გადაეცა. ეს უნიკალური საგანძური ქართველმა 

ემიგრანტმა ელისო ტარასაშვილმა პარიზიდან 

ჩამოიტანა.  ამ არქივში არაერთი უნიკალური 

დოკუმენტი და ფოტოა, მათ შორის აღსაღნიშნავია -  

აკაკის მეუღლის ნატალია ბაზილევსკაიას პასპორტი. 

ალექსი წერეთელმა თავისი დასის მთელი 

რეკვიზიტები „მომავალი თავისუფალი 

საქართველოს თეატრს“ უანდერძა. თუმცა, მისი 

გარდაცვალების შემდეგ, ანდერძი არაქმედითად 

ცნეს და წერეთლის ქონება აუქციონზე გაყიდეს. 

სიკვდილამდე რამდენიმე წლით ადრე თავისი 

ძვირფასი არქივი ვერა ფაღავასათვის დაუტოვებია იმ 

იმედით, რომ ის დამოუკიდებელ საქართველოს 

მოესწრებოდა და არქივს სამშობლოში დააბრუნებდა.  

 

5. 18 თებერვალს დასრულდა პროექტის 

- პირველი ქართული ოპერის მელიტონ 

ბალანჩივაძის "დარეჯან ცბიერის" 

გაციფრების მთავარი ეტაპი - რომელიც 

სხვადასხვა დონორებისა თუ 

პარტნიორების მხარდაჭერით, 

არასამთავრობო ორგანიზაცია ვ. გუნიას 

სახელობის თეატრალურ ხელოვანთა 

ახალგაზრდული კავშირის მიერ იყო 

ორგანიზებული.  აღნიშნულ პროექტში 

მონაწიელობა მიიღო ასევე 

საქართველოს ხელოვნების სასახლემ. 

მუზეუმის ფონდში დაცული ფოტო 

მასალა თუ პარტიტურის ნიმუშები 

მიწოდებულ იქნა გამომცებლობისთვის, რათა სრულფასოვნად განხორციელებულიყო 

წიგნის გამოცემა. 

 

 

 

 



6. ხელოვნების სასახლის ფონდს შეემატა 

ორიგინალი ეგვიპტური მძივებიანი მუმიის 

ნიღაბი, რომელიც შედგება სხვადასხვა 

ფერის პატარა, გაბრტყელებული დისკის 

ფორმის ბისერებისგან. ნიღაბი 

მიცვალებულის სახეზე თავსდებოდა მათი 

დაკრძალვისას, ძირითადად 

დეკორატიული ან დამცავი მიზნებისთვის. 

თარიღი: დაახლოებით 664-332 ძვ.წ 

პერიოდი: გვიანი დინასტიური პერიოდი 

წარმოშობა: Mariaud de Serres 

კოლექციიდან, პარიზი 1980-90-იანი 

წლები. 

 

 

 

7. 19 მარტს ხელოვნების სასახლის 

ორმა სპეციალისტმა მონაწილეობა 

მიიღო საკმაოდ მნიშვნელოვან 

ტრენინგ პროგრამაში, რომელიც 

ორგანიზებულია NEMO (Network of 

European Museum Organizations)- ის 

მიერ.  ონლაინ ტრენინგ პროგრამის 

მიზანია მუზეუმების გავლენის 

შეფასება საზოგადოებაზე და 

ინოვაციური მეთოდების 

გამოყენების წახალისება სამუზეუმო 

მენეჯმენტის სფეროში. 

 

 

 

 

 

 



10. ხელოვნების სასახლის კოლექციას შეემატა ე.წ 

„ტიტების კაბა“, რომელიც გადმოცემის თანახმად  

მერი შერვაშიძის კუთვნილება ყოფილა. მერი 

შერვაშიძეს გამოჩენილი ქალბატონი გახლდათ, 

რომელიც ემიგრაციაში წავიდა და მას გალაკტიონი 

ეტრფოდა. აღნიშნული კაბის შეძენა, ემიგრაციაში 

მყოფი ქართველების:  მანანა ხიზანეიშვილის, მაია 

გიგაურის, მარიკა ოყროშიძის, ფატიმა ბოკელავაძის, 

ნათელა ტუღუშის  და ანზორი დიხამინჯიას 

დახმარებით განხორციელდა.  

 

 

 

 

 

 

11. ზუსტად ერთი წლის წინ ხალიჩების 

ეს უნიკალური კოლექცია და ქართული 

კერამიკის ეს საუკეთესო ფონდი 

მოთავსებული იყო დადიანის ქუჩის 

სარდაფში, შენობაში სადაც 

დაბზარული კედლებიდან წყალი 

ჩამოდიოდა და საყრდენები ინგრეოდა. 

დღეს ეს ყველაფერი არამარტო 

გადარჩენილია, არამედ ინახება  

საუკეთესო სამუზეუმო პირობებში, 

ბამბუკის ეკოლოგიურად სუფთა 

საკიდარებზე და შესაბამის 

სტელაჟებზე, ხელოვნების სასახლის 

მეორე კორპუსში, იმ დიდებული 

შენობაში, რომელიც კულტურის 

მინისტრის ინიციატივით საგანგებოდ 

ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების ყოფილი მუზეუმის კოლექციებისათვის შეიძინეს, 

კულტურის  სამინისტროს მხარდაჭერითვე შევძელით უმოკლეს დროში გაგვერემონტებინა 

ახალი საცავები და შეგვეძინა სამუზეუმო ინვენტარი. 

 

 



12. 4 აპრილს ხელოვნების სასახლეში გაიხსნა 

ცნობილი ფერმწერის და გრაფიკოსის - ირაკლი 

ჩიქოვანის პერსონალური გამოფენა. გამოფენაზე 

60-მდე გრაფიკული თუ ფერწერული ნამუშევრის 

ხილვაა შესაძლებელი, რომელთა უმეტესობა კერძო 

საკუთრებაში ინახება.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ხელოვნების სასახლეში უნიკალური 

კავკასიური ვერცხლის ქამრის რესტავრაცია 

დასრულდა. რესტავრატორი - ნათია ლომია. 

დიდებული ნივთი სასახლის მუდმივი 

ექსპოზიციის ნაწილი გახდება.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. 6 აპრილს ხელოვნების სასახლეს ეწვივნენ 

ორგანიზაცია ბავშვი და გარემო-მიტოვების რისკის 

ზღვარზე მყოფი ბავშვები და უპოვარი ბავშვები. 

სტუმრებმა დაათვალიერეს ხელოვნების სასახლე და 

მონაწილეობა მიიღეს საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ,,ქართული ანიმაციის ისტორია’’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 7 მაისს ხელოვნების სასახლეს ესტუმრა 

ილუსტრატორთა კლუბი! კლუბი აერთიანებს 

როგორც დამწყებ ისე გამოცდილ ილუსტრატორებს. 

სტუმრებმა დაათვალიერეს სასახლე და შემდგომ 

ჩაატარეს ხატვითი სესია, რომლის მიზანი გახლდათ 

სასახლის ინტერიერისა და ექსტერიერის ჩანახატების 

გაკეთება 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. 8 მაისს ხელოვნების სასახლემ უმასპიმძლა 

იტალიელი ფოტოგრაფის ჯონ რ პეპერის 

გამოფენას!  გახსნის ცერემონიას ასევე 

ესწრებოდა იტალიის ელჩი საქართველოში - 

ბატონი ენრიკო ვალვო!   

საერთაშორისო იტალიელი ფოტოგრაფის, 

ჯონ რენდოლფ პეპერის „იტალიის 

ფრაგმენტები 1970-2010“ პირველი 

პერსონალური გამოფენაა საქართველოში. 

პეპერი იღებს მხოლოდ ანალოგური შავ-

თეთრი, Ilford HP5 ფირით, 400asa, 35 მმ 

ობიექტივით და ბეჭდავს ბარიტის 

ქაღალდზე. 

„იტალიის ფრაგმენტები“ არის 1970-2010 

წლებში გადაღებული ფოტოების კრებული 

რომში, სიცილიასა და სამხრეთ იტალიის სხვა  

ქალაქებში გადაღებული სერიებიდან.  

 

 

17. 15 მაისს ხელოვნების სასახლეში გაიხსნა ეკა 

სამხარაძის პერსონალური გამოფენა! საოცარი 

მინანქრული ნამუშევრების ხილვა 

დამთვალიერებელს 2 კვირის მანძილზე შეეძლოთ.  

ეკა სამხარაძე ტიხრულ მინანქარზე მუშაობს 20 

წელზე მეტია. მისთვის თავდაპირველად ეს 

საქმიანობა მხოლოდ გართობა გახლდათ, შემდგომ 

კი ჰობად ჩამოყალიბდა. ეკა სამხარაძე პროფესიით 

არ გახლავთ მხატვარი, თუმცა ის შეუდარებლად 

ახერხებს არტისტული ნამუშევრების შექმნას. მან 

საქმიანობა დაიწყო სამკაულის ნაკეთობებით და მის 

მიერ შექმნილი ნიმუშები ბევრ ქართველ თუ 

უცხოელ გამოჩენილ პირს აქვს, მაგალითად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ს, 

ბევრი ქვეყნის მუსიკოსსა თუ მომღერალს, ჯო 

კოკერს, ალენ დელონს და ა.შ. 

 

 



18 მაისი - მუზეუმების საერთაშორისო დღე 

მუზეუმების საერთაშორისო დღე ხელოვნების სასახლემ განსაკუთრებულად აღნიშნა! 

ღონისძიების გახსას ესწრებოდნენ 

საქართველოს პრეზიდენტი 

ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი 

და საქართველოს კულტურის, 

სპორტის და ახალგაზრდობის 

მინისტრი ქალბატონი თეა 

წულუკიანი. 

მუზეუმების საერთაშორისო 

დღესთან დაკავშირებით, 

საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამინისტროს მიერ ხელოვნების 

სასახლისთვის შეძენილი ახალი 

სამუზეუმო შენობის პრეზენტაცია 

გაიმართა. ღონისძიებას საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

მინისტრი თეა წულუკიანი, 

ხელოვნების სასახლე-კულტურის 

ისტორიის მუზეუმის დირექტორი 

გიორგი კალანდია, მუზეუმის 

თანამშრომლები და მოწვეული 

სტუმრები ესწრებოდნენ. მინისტრმა 

მუზეუმის თანამშრომლებსა და 

ხელმძღვანელობას მუზეუმების 

საერთაშორისო დღე მიულოცა და 

ახალ სამუზეუმო შენობაში ნაყოფიერი 

და წარმატებული საქმიანობა უსურვა. 

ახალი სამუზეუმო შენობა კულტურის 

სამინისტრომ ხელოვნების 

სასახლისთვის 2021 წელს შეიძინა. 400 

კვ/მ-ზე მეტი ფართობის ისტორიული შენობა საქართველოს ხელოვნების სასახლის 

მომიჯნავედ მდებარეობს. მასში განთავსებულია საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი 

ხელოვნების მუზეუმის ის კოლექციები, რომლებიც 3 წლის წინ ხელოვნების სასახლეს 

გადაეცა, მაგრამ აქამდე, მათი შენახვისათვის სპეციალური და უსაფრთხო სივრცე არ 

არსებობდა. კოლექციებს შორისაა ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმის 

საკუთრებაში 1911 წლიდან არსებული უნიკალური ქსოვილის, ასევე ვერცხლის ფონდები. 

უნიკალური კოლექციების დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, 

კულტურის სამინისტრომ სწრაფი რეაგირება მოახდინა ხელოვნების სასახლის 



ხელმძღვანელის, გიორგი კალანდიას 

შუამდგომლობაზე და სახელმწიფოს 

სახელით კერძო პირისგან შეიძინა 

ისტორიული ნაგებობა, რომელიც მე-

19 საუკუნეში ხელოვნების სასახლის 

(გრაფ ოლდენბურგის რეზიდენციის) 

ნაწილს წარმოადგენდა. კულტურის 

სამინისტროს ფინანსური 

მხარდაჭერით ახალი სამუზეუმო 

შენობა რეაბილიტირდა და 

სრულფასოვან სამუზეუმო სივრცედ 

ჩამოყალიბდა. აღნიშნულ სივრცეში 

განთავსებულია 5 სამუზეუმო 

ფონდი, სამუშაო ოთახები მუზეუმის 

თანამშრომლებისთვის და 

საგანმანათლებლო სივრცეები. 

ხელოვნების სასახლის განახლებულ საექსპოზიციო დარბაზებში ვიზიტორებმა ასევე 

იხილეს კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით 

სამშობლოში დაბრუნებული დასავლეთ ევროპული მხატვრობის ნიმუშები. აღსანიშნავია, 

რომ საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, 2021 წელს, ხელოვნების 

სასახლის სამუზეუმო 

ფონდები 44 უნიკალური 

ექსპონატით შეივსო, 

რისთვისაც სამინისტრომ 419 

000 ლარი გამოყო. ნივთები 

მოიცავს XVI-XIX 

საუკუნეების კოლექციებს, 

მათ შორის ნივთებს, 

რომლებიც ეკუთვნოდა 

დადიანებს, ოლდენბურგებს, 

სარაჯიშვილებს და 

ერისთავებს. ნახატების 

უმეტესობა საზღვარგარეთ 

გატანილი იყო საბჭოთა 

ოკუპაციის პერიოდში და 

სამშობლოს თითქმის 

საუკუნის შემდეგ 2021 წელს, კულტურის სამინისტროს ძალისხმევითა და ხელოვნების 

სასახლის დირექტორის, გიორგი კალანდიას აქტიური ჩართულობით დაუბრუნდა. 

ექსპონატებს შორისაა: მე-17 საუკუნის დიდი ნიდერლანდი ფერმწერის და გრავიორის, 

რემბრანტის მოსწავლის ბართლომეუს ჰელსტის  (1613-1670 წ.წ.) „ამსტერდამელი ვაჭრის“ 

პორტრეტი; ნეაპოლიტანელი მხატვრის პაოლო დე მატეისის (1662-1728 წ.წ.) 1690 წელს 



შექმნილი ტილო „წმინდა ჯენაროს ამაღლება“; ნაპოლეონ III-ის კარის მხატვრის, ლუვრის 

სასახლის ერთ-ერთი დეკორატორის შარლ მიულერის (1815-1892 წ.წ.)  ტილო „ლამაზი 

ანარეკლი“ და სხვა. 

მსოფლიო მუზეუმების საერთაშორისო 

დღის ფარგლებში, ხელოვნების 

სასახლეში ასევე გაიხსნა ქართული 

სამოსის დარბაზი, რომელშიც 

რეექსპოზიციის შედეგად 

წარმოდგენილია ქართული 

სამკაულის ვერცხლის ნაკეთობათა და 

იარაღის ახალი კოლექციები;  

საუკუნოვანი პაუზის შემდეგ 

დამთვალიერებლისათვის გაიხსნა 

საიდუმლო ოთახი, რომლის 

რეაბილიტაცია რამდენიმე წელიწადი 

მიმდინარეობდა. აღდგენილია მე-18 

საუკუნის საძინებელი და ინტერიერი. 

მუზეუმის მეორე სართულზე კი 

დამთვალიერებელმა სრულიად 

განახლებული მუდმივმოქმედი ექსპოზიციები იხილა.  

 

გაიმართა ანსამბლ 

„ერისიონთან“ არსებული 

ბავშვთა ქორეოგრაფიული 

სკოლა სტუდია  

„ლაპრების“, „მანგის“ და 

ანსამბლ  „ქართული 

რითმების“ წარმოდგენა. 

ღონისძიებები 

გრანდიოზული 

ფოიერვერკით დასრულდა. 

 

 

 

 



18. 26 მაისს, ხელოვნების სასახლეში 

იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატის 

ორგანიზებით, გიორგი აფხაზის 

ვირტუალური გამოფენა გაიმართა. 

გამოფენა იუსტიციისა და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრმა ნანა გაბელიამ და საქართველოს 

ხელოვნების სასახლის გენერალურმა 

დირექტორმა გიორგი კალანდიამ გახსნეს.  

 

ღონისძიების მონაწილეებს მისასალმებელი 

სიტყვით აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ 

რუსლან აბაშიძემ მიმართა და ასევე, გიორგი 

აფხაზის სახელობის სტიპენდიის დაწესება 

დააანონსა.  

ღონისძიებას ასევე ესწრებოდა იტალიის ელჩი 

საქართველოში - ენრიკო ვალვო.  

 

 

გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო 

დოკუმენტურ მასალებზე 

დაფუძნებული ანიმაციური ვიდეო 

ქართული გახმოვანებით, გამოფენილი 

იყო რომის ოპერის არქივში დაცული 

ნამუშევრების ფოტოასლები.  

ვირტუალური ტური ქართულ, 

აფხაზურ და ინგლისურ ენებზეა 

ხელმისაწვდომი (www.artpalace.ge).  

 

 

 

 

http://www.artpalace.ge/


19. 4 ივნისს 18:00 საათზე ხელოვნების 

სასახლემ უმასპინძლა ირმა კუსიანის 

პერსონალურ გამოფენას!  ირმა კუსიანი 

ბავშვობიდან გახლდათ მხატვრობით 

გატაცებული; მან ოფიციალურად 

მხატვრული განათლების მიღება 

პირველად სამხატვრო წრით დაიწყო, 

და მას შემდეგ აქტიურად მიჰყვება 

საკუთარ პროფესიას. მან დაამთავრა 

სამხატვრო აკადემია და გახლავთ 

მრავალი გასაოცარი ფერწერული 

ნამუშევრის ავტორი. აღსანიშნავია, რომ 

მხატვრის ნამუშევრები მრავალი 

კოლექციონერისა თუ ხელოვნების 

მოყვარული ადამიანის საკუთრებაში ინახება.  გამოფენაზე ირმა კუსიანის 20-მდე 

ნამუშევარი გახლავთ წარმოდგენილი და აღნიშნული ნახატების ხილვა ვიზიტორებს 1 თვის 

მანძილზე შეეძლებათ.  

 

                                                   

20. 6 ივნისს ხელოვნების სასახლის ეზოში, 

ღია ცის ქვეშ ჩატარდა საჯარო ლექცია 

თემაზე "მეფე ერეკლე როგორც ევროპელი 

ლიდერი. ბრიტანეთის ეროვნული 

ბიბლიოთეკიდან ჩამოტანილი მასალების 

მიხედვით". ლექციაზე უნიკალურ 

დოკუმენტების კიდევ ერთხელ 

გასაჯაროება მოხდა. ეს მიუკერძეობელი 

წყაროები კარგად წარმოაჩენს "პატარა კახს" 

როგორც ლიდერსა და დიდ სახელწმიფო 

მოღვაწეს. ლექციაზე დამსწრე პირებს 

საჩუქრად გადაეცათ წიგნი: "მეფე ერეკლე 

ბრიტანულ და ირლანდიურ წყაროებში".  



21. „Tales of Coexistance -  სასაზრღვრე ფესტივალი 

საქართველოში“ - პროგრამა დაბრუნდა 

საბოლოოდ ოფლაინ აქტივობებით, რომელიც 

ეხება საზღვირსპირა ლოკაციებზე კულტურული 

ცხოვრების გააქტიურების ხელშეწყობას. 

პოლონეთში, ქალაქ სიენიში და კრასნოგრუდაში, 

პოლონელმა კოლეგებმა პროექტის ფარგლებში 

ჩაატარეს ვორქშოფების სერია და უმასპინძლეს: 

ხელოვნების სასახლეს, დადიანების სასახლეს, 

ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიულ მუზეუმს, და 

ორგანიზაცია „ნიქოზს“. სასწავლო ვიზიტის 

ფარგლებში ქართულ და პოლონურ მხარეებს 

შესაძლებლობა ჰქონდათ გაეზიარებინათ 

გამოცდილება და ერთად შეემუშავებინათ 

სხვადასხვა პროგრამები, რომელიც შემდგომ 

საქართველოში განხორციელდება.  აღნიშნული 

პროექტი კულტურისა და ეროვნული 

მემკვიდრეობის სამინისტროს მიერ 

დაფინანსებული პროგრამაა ინსპირაციული 

კულტურის პროგრამის ფარგლებში 2021-2022 

წლებში. პროგრამა ორგანიზებულია პოლონური 

ინსტიტუტი თბილისში / Instytut Polski w Tbilisi-

თან თანამშრომლობით.  

 

 

 

 



22. 16 ივნისს მუზეუმმა 

განსაკუთრებული საჩუქარი მიიღო. 

სასახლეს ეწვია ბატონი ირაკლი ჩიჩუა, 

რომელმაც მუდმივ საკუთრებაში გადასცა 

მუზეუმს მისი და მეგობარ სერგეი 

ბოროდინის მიერ შეგროვებული იმ 

უნიკალური  გრავიურების კოლექცია, 

რომლებიც ევროპულ გამოცემებში 

იბეჭდებოდა. ეს არის XIX-XX 

საუკუნეების 100 ზე მეტი გრავიურა, 

ისინი ასახავს ძველი საქართველოს 

ქალაქებს, ტიპაჟებსა და კოსტუმებს, 

კოლექციაშია კარლა სერენას 

მოგზაურობის დღიურები და დევიდ 

ალენის წიგნი საქართველოს შესახებ.  

 

 

 

23. საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამინისტროს თანადგომით 

ხელოვნების სასახლის ძვირფას 

ეტლს რომელიც საუკუნეზე მეტი 

ხანი დანგრეული იდგა 

რესტავრაცია ჩაუტარდა და 

პირვანდელი სახე დაუბრუნდა. 

სამისტროსვე მხარდაჭერით 

სასახლის ეზოში ეტლისთვის 

მომზადდა საგანგებო საგამოფენო 

პავილიონი.  

 

 

 

 

 

 



24. 17 ივნისს ხელოვნების სასახლესა 

და ლატვიის რესპუბლიკის 

გულბენეს მუნიციპალიტეტის 

ისტორიისა და ხელოვნების მუზეუმს 

შორის გაფორმდა მემორანდუმი 

სამომავლო 

უერთიერთანამშრობლობის მიზნით. 

მუზეუმს სტუმრად ეწვია გულბენეს 

მუნიციპალიტეტის ისტორიისა და 

ხელოვნების მუზეუმის დირექტორი: 

ვალდა დარაგაისი. სტუმრებმა 

დაათვალიერეს სასახლე და მისი 

მეორე კორპუსი, სადაც 

გამოყენებითი ხელოვნების 

უნიკალური კოლექციებია დაცული.  

 

 

 

 

25. 20 ივნისს  ხელოვნების 

სასახლეს ეწვია დელეგაცია 

კრაკოვის ეროვნული 

მუზეუმიდან.  მოგეხსენებათ, 

პროექტის "კულტურა 

საზღვრებს მიღმა" 

ფარგლებში, რომელიც 

ორგანიზებული გახლდათ 

პოლონეთის, კერძოდ 

კრაკოვის ეროვნული 

მუზეუმის და საქართველოს 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამინისტრო-ს მიერ, 2021 

წელს განხორციელდა სამი 

სასწავლო ვორქშოფი. ამ ეტაპზე, კი პოლონური დელეგაცია ეწვია ხელოვნების სასახლეს 

საქმიანი ვიზიტით, რომელიც ემსახურებოდა პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი 

აქტივობების განხილვას და გამოცდილების გაზიარებას.  

 



26. 24 ივნისს ხელოვნების სასახლის კოლექციას 

შეემატა ვაჩნაძეების, ჯორჯაძეების და ჟორდანიების 

არქივი. მოგეხსენებათ, რომ ამ ძვირფასი არქივის 

მფლობელმა (კერძოდ ნოე ჟორდანიას 

შვილიშვილმა და მისმა მეუღლემ) ფრანგული 

წერილით შეატყობინეს ნივთების შესახებ 

ინფორმაცია კულტურის, სპორტის და 

ახალგაზრდობის მინისტრს - თეა წულუკიანს და 

აღნიშნული საგანძურის სამშობლოში დაბრუნება 

სთხოვეს. 1 თვეში შედგა ორი სამუშაო ვიზიტი, 

მოლაპარაკებები, 200 კილო ტვირთის შეფუთვა, 

მისთვის დიპლომატიური სტატუსის მინიჭება 

ხოლო შემდგომ კოლექციის სამშობლოში 

გამომგზავრება.  ნახატზე თავადი ჯორჯაძის 

ასულია წარმოდგენილი. XVIII საუკუნეში თავადს 

თავისი მხოლოდშობილი ასულის დასახატად 

ველისციხეში ფრანგი მხატვარი მოუწვევია, 

პარიზელ ოსტატს ფოთში დახვედრიან 

ქართველები, ულამაზესად მორთული ეტლით 

წამოუყვანიათ სტუმარი სამეგრელოდან კახეთში. 

1762 წელს დაუხატია ჯორჯაძის ასული პარიზელ 

მხატვარ დე ბაის. აღნიშნული ფერწერული ნამუშევარი არქივთან ერთად იქნა 

დაბრუნებული სამშობლოში.  

 

27. წელს საქართველოს ხელოვნების სასახლემ 

განსაკუთრებულად აღნიშნა 19 ივლისი - 

სასახლეების დღე (#Palaceday), რომელიც 

ორგანიზებულია Network of European Royal 

Residences-ის მიერ.  წლევანდელი თემატიკა 

ფოკუსირებულია ბიომრავალფეროვნებაზე 

(biodiversity), ამიტომ გვქონდა შესაძლებლობა 

სოციალური ქსელის მეშვეობით 

გაგვეზიარებინა ჩვენი სასახლის ულამაზესი 

ბაღის ფოტოები! აღსანიშნავია, რომ 

საქართველოს ხელოვნების სასახლე და 

ზუგდიდის დადიანების სასახლეები 2021 

წელს ევროპის სამეფო რეზიდენციების 

ასოციაციამ მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი სასახლეების რუკაზე განათავსა. ოფიციალური 

Twitter პოსტი შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე: 

https://twitter.com/ArtPalace_geo/status/1549276341517819905  

https://twitter.com/ArtPalace_geo/status/1549276341517819905


28. 21 ივლისიდან ხელოვნების სასახლის ხილვა შესაძლებელია  მიქელანჯელოს ფონდის 

ონლაინ პლატფორმა: HOMO FABER-ზე (https://www.homofaber.com/). Homo Faber Guide არის 

ინოვაციური სივრცე, რომელიც შექმნილია Michelangelo Foundation for Creative and 

Craftsmanship-ის მიერ. აღნიშნული საერთაშორისო არაკომერციული ორგანიზაცია, 

დაფუძნებულია ჟენევაში 2016 წელს.   მიქელანჯელოს ფონდის მთავარი მიზანია 

კულტურული ინსტიტუციების პოპულარიზაცია და შენარჩუნება. სწორედ ამ მიზნით 

შეიქმნა HOMO FABER ის პლატფორმა, სადაც დეტალურად შეიტყობთ ინფორმაციას ისეთი 

გამორჩეული მუზეუმების შესახებ, როგორებიცაა: ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი (The 

National Museum of Ireland), შოტლანდიის ეროვნული მუზეუმი (National Museum of Scotland), 

ნიუთაუნის ტექსტილის მუზეუმი (Newtown Textile Museum, United Kingdom), MOA Museum 

of Art (Japan) და ა.შ...  ხელოვნების სასახლის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ შეიტყოთ 

შემდეგ ბმულზე: https://www.homofaber.com/en/visit/visit-georgian-art-palace  

 

 

https://www.homofaber.com/en/visit/visit-georgian-art-palace


29. ხელოვნების სასახლე-კულტურის ისტორიის 

მუზეუმმა საბავშო ჟურნალების "დილა", "ნაკადული" 

და "პიონერი"  არქივები შეისყიდა. კოლექცია 131 

უნიკალურ გრაფიკულ ნამუშევარს მოიცავს. 

შეგახსენებთ „დილა“ — ქართული ყოველთვიური 

საბავშვო ჟურნალია. მას 2013 წელს მიენიჭა 

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლის სტატუსი. ჟურნალი „დილა“ 1904 წელს 

დაარსდა, მალევე ჟურნალს „ნაკადული“ ეწოდა. აკაკი 

წერეთელი, ვაჟა-ფშაველა, იაკობ გოგებაშვილი, 

იროდიონ ევდოშვილი, ეკატერინე გაბაშვილი, შიო 

მღვიმელი — ადამიანები, რომლებმაც ღვაწლი დასდეს 

ჟურნალის გამოცემას. ჟურნალის  მხატვრები იყვნენ: 

ელენე ახვლედიანი, ოსკარ შმერლინგი, სევერიან 

მაისაშვილი, სევერიან კეცხოველი, ალექსი ვეფხვაძე, 

გოგი თოთიბაძე, რევაზ ცუცქირიძე, იოსებ გაბაშვილი, 

რობერტ სტურუა, შალვა ცხადაძე, ჯემალ (მამია) 

ლოლუა, თენგიზ სამსონაძე, ედუარდ ამბოკაძე, ზურაბ 

ფორჩხიძე, გიორგი როინიშვილი. ჩვენს მიერ 

შესყიდულ არქივში ამ მხატვრების  ნაწილის ფრიად 

საყურადღებო ნამუშევრებია წარმოდგენილი.  

 

 

 

30. კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 

გამომცემლობა "სეზანმა" პეტრე ოცხელის 

ნამუშევრების კატალოგი გამოსცა. ფერადი 

კრებული ხელოვნების სასახლემ მოამზადა და იგი 

ზუგდიდსა და ქუთაისში პეტრე ოცხელის 

ნამუშევრების გამოფენას ეძღვნება.  

 

 

 

 

 

 



31. 7 აგვისტოს დასავლეთ საქართველოსკენ 

გაემართნენ ქართველი მეცნიერებისაგან 

დაკომპლექტებული ჯგუფი, რომელმაც მთელი 

სამეგრელო მოიარა: ტაძრები, ციხეები, ოდები, 

ყოველგვარი სიძველე იქნა შევისწავლილი. 2 

წლის თავზე კი დიდი მონოგრაფია 

"სამეგრელო" გამოვა, ეს დიდი პროექტი 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

მხარდაჭერით ხორციელდება.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. საქართველის ხელოვნების სასახლე-

კულტურის ისტორიის მუზეუმის 

სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, 

პროფესორი იზოლდა მელიქიშვილი 

ლატვიაში წარსდგა მოხსენებით - 

იული სტრაუმეს ღვაწლზე.  

 

 

 

 

 



33. 12 აგვისტოს დადიანების სასახლეში 

პეტრე ოცხელის ნამუშევრების გამოფენა 

გაიხსნა საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამინისტროს მხარდაჭერითა და 

ხელოვნების სასახლის დირექტორის 

გიორგი კალანდიას ინიციატივით, 

დადიანების სასახლეში პეტრე ოცხელის 

დაბადებიდან 115 წლისადმი მიძღვნილი 

გამოფენა გაიხსნა. ღონისძიებას 

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის მინისტრი თეა 

წულუკიანი დაესწრო. პეტრე ოცხელის 

გამოფენაზე წარმოდგენილი გახლდათ ხელოვნების სასახლის 100-ზე მეტი ექსპონატი. 

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ დიდი ქართველი მოდერნისტი მხატვრის გამოფენა 

ზუგდიდსა და ქუთაისში პირველად ეწყობა. მანამდე პეტრე ოცხელის კოლექცია მხოლოდ 

თბილისისა და ევროპის რამდენიმე მუზეუმში იყო გამოფენილი.  

 

34. 2 სექტემბრიდან 5 სექტემბრის ჩათვლით 

ხელოვნების სასახლეში გაიმართა ფესტივალი: „ამბები 

თანაცხოვრების შესახებ. სასაზღვრო ფესტივალი 

საქართველოში“.  

1. 2 სექტემბერი  - „არა მუზეუმი. მილოშ მანორის 

სახლი კრასნოგრუდაში, როგორც განათლებისა და 

სახელოვნებო აქტივობების ცენტრი, მოქმედი 

ადგილობრივ თემთან ერთად“. მალგორზატა სპორეკ-

ჩიჟევსკას ვორქშოპი.  „უცხო, სხვა, ახლობელი. მედეას 

ახალი განსხეულება“. კშიშტოფ ჩიჟევსკის ლექცია. 

2. 3 სექტემბერი -  "სასაზღვრო ხელოვნების, 

კულტურისა და ერების" ცენტრმა, საქართველოს 

ხელოვნების სასახლესთან ერთად გამართა სასაზღვრო 

ამბების ფილმების ჩვენება -ანიმაციური ფილმები 

სეინის სახლებზე და სამეზობლო ტრადიციების 

შესახებ.   

ასევე დაიდგა თეატრალურ პერფორმანსი „სეინის 

ქრონიკები“. 

3. 5 სექტემბერი  "სასაზღვრო ხელოვნების, კულტურისა 

და ერების" ცენტრმა საქართველოს ხელოვნების სასახლის ხელშეწყობით, გამართა სეინის 

თეატრის კლეზმერის ორკესტრის კონცერტი.  

 



მუზეუმელთა ალიანსი 

12 სექტემბერს მუზეუმელთა ალიანსმა პირველი ყრილობა 

გამართა.  

დღეს, თბილისში, ახალდაფუძნებულმა არასამთავრობო 

ორგანიზაციამ, „საქართველოს მუზეუმელთა ალიანსმა“ 

პირველი ყრილობა გამართა. ღონისძიებას საქართველოს 

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი თეა 

წულუკიანი, საქართველოს პარლამენტის კულტურის 

კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ქეთევან დუმბაძე, 

საქართველოს ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი 

კალანდია, გიორგი ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული 

მუზეუმის დირექტორი ნინო ჭიპაშვილი და საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმის დირექტორის პირველი მოადგილე 

ნიკა ახალბედაშვილი ესწრებოდნენ. 

 

საქართველოს მუზეუმელთა პირველ 

ასამბლეას ალიანსის წევრები და 

დელეგატები ესწრებოდნენ, ჯამში 

საქართველოს 70 მუზეუმის 400-ზე მეტი 

თანამშრომელი, როგორც კულტურის 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში 

მოქმედი, ისე რეგიონული და კერძო 

მუზეუმებიდან. ყრილობაში მონაწილე 70 

მუზეუმიდან 23 კულტურის სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში მოქმედი მუზეუმი იყო.  

ასამბლეაზე, ქართულ სამუზეუმო ისტორიაში პირველად, 

საზეიმოდ გამოვლინდა 3 „საუკეთესო მუზეუმელი“, 

რომელთაც კულტურის სამინისტროს მიერ წელს 

დაფუძნებული უწყებრივი ჯილდო გადაეცათ:  

იზოლდა მელიქიშვილი - სსიპ საქართველოს ხელოვნების 

სასახლის - კულტურის ისტორიის მუზეუმის სამეცნიერო 

საბჭოს თავმჯდომარე - სამუზეუმო საქმიანობაში შეტანილი 

განსაკუთრებული წვლილისათვის;  



გერმანე კაზალიკაშვილი - სსიპ 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონ 

ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

სახელმწიფო მუზეუმის მონიტორინგის 

დეპარტამენტის მთავარი მენეჯერი - 

ხანგრძლივი და კეთილსინდისიერი 

სამსახურისათვის;  

ნაზიბროლა ქორთუა - სსიპ დადიანების 

სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული 

მუზეუმის ხელნაწერთა ფონდის მცველი - 

ხანგრძლივი და კეთილსინდისიერი 

სამსახურისათვის. 

გარდა საუკეთესო მუზეუმელის ტიტულისა, 

თითოეულ ზემოაღნიშნულ პირს ფულადი ჯილდოც 

გადაეცემა.  

დელეგატებმა კულტურის მინისტრ თეა 

წულუკიანთან ერთად ისაუბრეს დარგში მიმდინარე 

პროცესების, წარმატებებისა და გამოწვევების, 

სამინისტროს ხედვისა და ინიციატივების შესახებ. 

ასამბლეაზე შეჯამდა განხორციელებული 

რეფორმები, პროექტები და სამუზეუმო სფეროს მეტი 

წარმატებისთვის სამომავლო გეგმებიც 

დაისახა.  

მნიშვნელოვანია, რომ დელეგატებს 

შესაძლებლობა ჰქონდათ თავიანთი 

მოსაზრებები და შეხედულებები 

სამუზეუმო სფეროს შესახებ უფრო 

ვრცლად და კონკრეტულად საგანგებოდ შედგენილ კითხვარშიც აესახათ. 

ასევე, აღსანიშნავია, რომ ასამბლეაზე თეა წულუკიანმა კიდევ ერთი ინიციატივის შესახებ 

განაცხადა, კერძოდ, მიმდინარე წლის ნოემბრიდან, „მუზეუმელთა ალიანსის“ ბარათის 

ყველა მფლობელს შესაძლებლობა ექნება, უფასოდ ესტუმროს კულტურის სამინისტროს 

სისტემის ყველა მუზეუმს. 



35. 24 სექტემბერს ეროვნულ გალერეაში ერეკლე 

მეფის შესახებ უპრეცედენტო გამოფენა გაიხსნა.  

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამინისტროს ინიციატივითა და 

მხარდაჭერით, დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის 

ეროვნულ გალერეაში დიდი ქართველი მეფის, 

ერეკლე მეორისადმი მიძღვნილი გამოფენა  „მეფე 

ერეკლე - საქართველოს უკანასკნელი ლომი“ გაიხსნა. 

გამოფენის გახსნას საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი თეა 

წულუკიანი,   შალვა ამირანაშვილის სახელობის 

ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი 

ნიკა ახალბედაშვილი, თბილისის ისტორიის 

მუზეუმისა და ეთნოგრაფიული მუზეუმის 

დირექტორი ნინო ჭიპაშვილი, თელავის ისტორიული  

მუზეუმის დირექტორი  გურამ ურჩუხიშვილი და 

საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი მიხეილ 

სარჯველაძე ესწრებოდნენ.  

გამოფენის კურატორია ხელოვნების სასახლე - 

კულტურის ისტორიის მუზეუმის გენერალური 

დირექტორი,  პროფესორი  გიორგი კალანდია.  

ექსპოზიციაზე ქართველი მონარქის დიდი 

საქმეების ამსახველი უნიკალური ექსპონატები  

და როგორც მეფის, ასევე მისი ოჯახის წევრების 

კუთვნილი ძვირფასი მემორიალური ნივთებია 

წარმოდგენილი, რომელთა ნაწილს 

დამთვალიერებელი პირველად იხილავს.  მათ 

შორისაა:  მეფე ერეკლეს ბავშვობისდროინდელი 

სათამაშო,  გულსაკიდი ხატი, სათვალე, თოფები 

(მათ შორის, თოფი მუსაიფი), ხმლები, სამეფო და 

საკათალიკოსო ტახტები, ერეკლე მეფის 

პორტრეტები, მეფის ახალუხი (ხალათი), 

საბეჭდავები, ხელნაწერები, ნაქარგობები და 

წიგნები.  გამოფენაზე დიდი ადგილი ეთმობა 

ერეკლე მეფის საბრძოლო წარმატებებს. ამ მხრივ, 

აღსანიშნავია იმ პერიოდის საქართველოში 

ჩამოსხმული ზარბაზნები, გამოჩენილი 

ქართველი მხატვრების ტილოები, რომლებიც 

ასპინძისა და კრწანისის ბრძოლებს მიეძღვნა. 



 

გამოფენაზე საგანგებოდაა ექსპონირებული დედოფალ დარეჯან დადიანის ზურმუხტის 

საყურეები, თეკლე ბატონიშვილის ოქროსა და ვერცხლის ქამრები და გიორგი XII-ის 

ნეფრიტის საბეჭდავი.   

გამოფენაზე წარმოდგენილია ექსპონატები საქართველოს 5 სხვადასხვა მუზეუმიდან. 

კერძოდ: შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმიდან, სიმონ ჯანაშიას 

სახელობის საქართველოს მუზეუმიდან, იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის 

ისტორიის მუზეუმიდან, ხელოვნების სასახლე - კულტურის ისტორიის მუზეუმიდან, 

საქართველოს ეროვნული არქივიდან და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკიდან. 

დამთვალიერებლებს გამოფენის ნახვა 16 ოქტომბრის ჩათვლით შეეძლებათ. გამოფენის 

დახურვის დღეს გაიმართება საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამინისტროს მხარდაჭერით  გამოცემული მეფე ერეკლესადმი მიძღვნილი ორენოვანი 

კატალოგის პრეზენტაცია. 

 

 

 

 

 

 

 



 

36. 26 სექტემბერს ქუთაისში, დავით 

კაკაბაძის სახელობის სახვითი 

ხელოვნების გალერეაში გაიხსნა 

პეტრე ოცხელის ნამუშევრების 

გამოფენა. გამოფენაზე ხელოვნების 

სასახლის კოლექციაში არსებული 

პეტრე ოცხელის 100 მდე ნამუშევარი 

გახლდათ წარმოდგენილი.  

 

 

 

 

 

 

 

37. 29 სექტემბერს ხელოვნების სასახლემ 

უმასპინძლა მხატვარ ნოდარ ბადურაშვილის 

პერსონალურ გამოფენას! აღსანიშნავია, რომ 

მხატვარი მონაწილეობდა ჯგუფურ გამოფენებში: 

თბილისში, პარიზში, ლონდონში, მოსკოვში და 

ერ-რიადში. მისი ნამუშევრები დაცულია კერძო 

კოლექციებში და გალერეებში: თბილისში, 

პეტერბურგში, პარიზში, ლონდონში, გერმანიაში, 

აშშ-ში. იგი 1996 წლიდან დღემდე ეწევა 

პედაგოგიურ საქმიანობას.  

 

 

 

 

 

 

 



 

38. 10 ოქტომბერს ხელოვნების სასახლემ ინდოეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა 

სახელმწიფო მინისტრს, ქალბატონ მინაკში ლექს, უმასპინძლა.  

საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის მინისტრის 

მოადგილე ირაკლი 

გივიაშვილმა სტუმარს 

ხელოვნების სასახლის 

დირექტორთან, გ. 

კალანდიასთან, ერთად 

მუზეუმის კოლექციები 

დაათვალიერებინა. 

სტუმრის განსაკუთრებული 

ყურადღება მიიქცია 

სასახლეში დაცულმა 

ინდურმა ნივთებმა და 

ქართულ ხელოვნებაში 

ასახულმა ინდურმა კულტურამ. სახელმწიფო მინისტრმა ასევე დაათვალიერა ვაჟა ხაჩიურის 

ნამუშევრების დროებითი ექსპოზიცია. ქალბატონმა მინაქში ლექსმა ქართული კოლექციების 

ინდოეთში გამოფენის სურვილი გამოთქვა. 

ხელოვნების სასახლის სამკითხველო დარბაზში მოლაპარაკება გაიმართა მინისტრის 

მოადგილე ირაკლი გივიაშვილთან. სტუმარ-მასპინძელმა ქართულ-ინდური კულტურული 

ურთიერთობის გაღრმავების პერსპექტივაზე ისაუბრა. 

 

39. 19 ოქტომბერს ხელოვნების 

სასახლეში გაიმართა გიგა 

ლორთქიფანიძის ბიუსტის 

საზეიმო გახსნა. პროექტის 

ფარგლებში საქართველოს 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამინისტროს 

ხელშეწყობით მოხდა ბიუსტის 

დამზადება. მისი განთავსება 

ხელოვნების სასახლის „უკვდავთა 

ბაღში“ განხორციელდა.  

 

 



40. 2022 წლის 24-25 ოქტომბერს 

საქართველოს ეროვნულ 

მუზეუმში გაიმართა პოლონურ-

ქართული თანამშრომლობის 

პროექტის „კულტურა საზღვრებს 

მიღმა“ შემაჯამებელი 

კონფერენცია. ღონისძიებას 

დაესწრო პოლონეთის ელჩი 

საქართველოში მარიუშ 

მაშკიევიჩი, საქართველოს 

მუზეუმების წარმომადგენლები 

და სტუმრები პოლონეთიდან. 

კონფერენციას ასევე ესწრებოდნენ 

ხელოვნების სასახლის 

წარმომადგენლები.  

 

 

 

41. 10 ნოემბერს ხელოვნების სასახლეში 

გაიხსნა შოთა იმერლიშვილის 

პერსონალური გამოფენა! შოთა 

იმერლიშვილი გახლავთ 30 წლის 

მხატვარი თბილისიდან, დაამთავრა 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის სოციალური 

მეცნიერებების ფაკულტეტი. იგი 

ბავშვობიდან ხატავს და ხელოვნება 

მისი ცხოვრების უდიდესი ნაწილია. 

მისი დებიუტი შედგა 1999 წელს, 8 

წლის ასაკში როდესაც გაიმარჯვა 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

მიერ ჩაატარებულ კონკურსში. 

მხატვარს ბევრ პრესტიჟულ, ცნობილ 

სახელოვნებო კონკურსსა თუ 

გამოფენაში აქვს მიღებული 

მონაწილეობა (ბრიუსელი, ნიუ - იორკი, 

ციურიხი, ლონდონი...)  

 



42. ეს შესანიშნავი ტილო 

სახელწოდებით: " ხვატი" ფელიქს 

ვარლამიშვილს ეკუთვნის, ამ  

ადამიანის შემოქმედების გარეშე კი 

წარმოუდგენელია ქართული 

კულტურის ისტორია. 1933 წელს 

პირველად ვარლამიშვილის 

ნამუშევრები  პარიზში „სპერანცას" 

გალერეაში გამოიფინა; 1950 წელს 

კი ბუენოს–აირესში მოეწყო მისი 

ვერნისაჟი, აქაც გამოფენას დიდი 

წარმატება ხვდა წილად. 

გენიალური ქართველი მხატვარი  

თავის შემოქმედებაზე ამბობდა: 

"ყველა ჩემს სურათს საქართველოს 

სიყვარულით ვხატავდი და ამის 

საფუძველზე შევქმენი საკუთარი 

მხატვრული სტილი.“  კულტურის 

სამინისტროს და პირადად 

მინისტრის მხარდაჭერით ამ ნამუშევრის სამუზეუმო კოლექციისათვის შეძენა 

განხორციელდა და მისი განთავსება მოხდება სასახლის მუდმივ ექსპოზიციაში.  

 

43. მეფე ერეკლეს შესახებ 

გამოფენა ეროვნული გალერეის 

შემდეგ თელავში გაიხსნა. 

საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამინისტროს ინიციატივითა და 

მხარდაჭერით, თელავის 

ისტორიული მუზეუმის 

საგამოფენო დარბაზში, 

„ერეკლეობის“ სახალხო 

დღესასწაულის ფარგლებში, 

გაიხსნა დიდი ქართველი მეფის, 

ერეკლე მეორისადმი მიძღვნილი 

გამოფენა - „მეფე ერეკლე - 

საქართველოს უკანასკნელი ლომი“. მუზეუმშივე მოეწყო გამოფენისადმი მიძღვნილი 200-

გვერდიანი ორენოვანი ფერადი კატალოგ-ალბომის პრეზენტაცია, რომელიც სამინისტროს 

დაფინანსებით გამოიცა.   

ალბომში „მეფე ერეკლე“ პირველად დაიბეჭდა არაერთი ექსპონატისა და არტეფაქტის ფოტო.  



44. დასრულდა პროექტი   

„კულტურული ღონისძიებები 

საზღვარგარეთ მოქმედი ქართული 

საკვირაო სკოლებისათვის“, 

რომელიც ხორციელდება 

საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამინისტროს ხელშეწყობით. 

პროექტის ფარგლებში მომზადდა 6 

ლექცია და 1 მოკლემეტრაჟიანი 

საინფორმაციო ფილმი. 

შემუშავებულმა მასალამ 

ინფორმაციის გაზიარება ბევრად 

გაადვილა და ხელმისაწვდომი გახადა 

უცხოეთში მცხოვრები 

მოზარდებისთვის. ხელოვნების 

სასახლის სპეციალისტებმა ლექციები 

ჩუტარეს შემდეგ საკვირაო სკოლებს: 

ათენში არსებულ ბერძნულ-ქართულ 

კულტურულ ასოციაციასთან 

არსებულ დავით გურამიშვილის 

სახელობის საკვირაო სკოლას, 

გერმანიაში არსებულ წმ. ილია 

მართლის სახ. სამრევლოსთან 

არსებულ ქართული საკვირაო სკოლა "აი ია"-ს და ესპანეთში არსებულ ასოციაციას - “პატარა 

საქართველო ვალენსიაში”.  

ლექციების კურსი მოიცავდა 

შემდგომ თემატიკას:  

1) ქართული ტრადიციული 

სამოსი და აღკაზმულობა (2 

ლექცია),  

2) მეფე ერეკლეს მოღვაწეობა  

და სამეფო სამოსი (2 ლექცია)  

3) ქართული  ანიმაცია  და 

მისი  ისტორია (2 ლექცია) 

 

ფილმის ბმული: https://www.facebook.com/artpalace.ge/videos/807522833793032  

 

https://www.facebook.com/artpalace.ge/videos/807522833793032


45. 16 ნოემბერს შედგა საკმაოდ 

საინტერესო და ნაყოფიერი შეხვედრა 

მსოფლიოში ერთერთ უძველეს 

სტამბოლის არქეოლოგიური მუზეუმის 

დირექციასთან და სამუზეუმო 

ტექნოლოგიების წამყვან 

დიზაინერებთან. მუზეუმის 

დირექტორის მოადგილე ქალბატონ 

ტუგჩე აქბაითოგანთან, არქეოლოგ 

მუსტაფა ბარიშთან და დიზაინერ ეჯე 

გუნაისთან მრავლის მომცემი და ძალიან 

საყურადღებო სამომავლო პროექტები 

დაისახა,  "საქართველოს მუზეუმთა 

ალიანსი" და ხელოვნების სასახლე ჩვენს 

უცხოელ კოლეგებთან ერთად 

ერთობლივი სამეცნიერო და საგამომცემლო პროექტების განსახორციელებლად აქტიურ 

სამუშაოებს იწყებენ. განსაკუთრებული მადლობა ეკუთვნის საქართველოს საგანგებო და 

სრულუფლებიან ელჩს ბატონ გია ჯანჯღავას ასეთი მნიშვნელოვანი შეხვედრის 

ორგანიზებისათვის, ასევე, ქართული სახლის ხელმძღვანელს ერდალ ქუჩუკს და 

ტურისტული კომპანია  "გუდ თრეველის" დამფუძნებელს გოგა ფიროსმანაშვილს ვიზიტის 

ორგანიზაციული და ფინანსური მხარდაჭერისათვის 

 

46. 19 ნოემბერს ქალაქ სტამბულში, დოლმაბაჰჩეს 

სასახლეში,  საქართველოს ხელოვნების სასახლის 

გენერალური დირექტორი - გიორგი კალანდია და  

შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების 

სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, ეროვნული 

მუზეუმის დირექტორის პირველი მოადგილე - 

ნიკა ახალბედაშვილი, მსოფლიოში 

სახელგანთქმულ სტამბულის ნახატების 

სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორს, პროფესორ 

გულსენ კაიას შეხვდნენ. შეხვედრის დროს მოხდა 

მუზეუმის ახალი, თანამედროვე განათების 

სისტემით აღჭურვილი უნიკალური საგამოფენო 

დარბაზების, და მათ სივრცეებში დანერგილი 

თანამედროვე ტექნოლოგიების, მათ შორის 

სახანძრო და დაცვის უსაფრთხოების სისტემების 

დათვალიერება. აღნიშნული ნაყოფიერი შეხვედრა 

წაახალისებს ჩვენი სამუზეუმო სივრცეების 

განვითარებას.  



47. 22 ნოემბერს 19:00 საათზე ხელოვნების სასახლეში 

აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის 100 წლის 

იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა გაიხსნა. 

მარიამ (მარიკა) ლორთქიფანიძე გახლდათ ქართველი 

ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის ნამდვილი წევრი (1993), აკადემიკოსი. 

საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე 

(1975), ივანე ჯავახიშვილის (1976), ნ. ბერძენიშვილის 

(1980) სახელობის და საქართველოს სახელმწიფო (1982) 

პრემიების ლაურეატი. 1997 წელს დაჯილდოვდა 

ღირსების ორდენით. ამერიკის ბიოგრაფიულმა 

ინსტიტუტმა (ABI) მიანიჭა „მეორე ათასწლეულის 

ღირსების მედალი 2000”  

 

 

 

 

 

48. 26 ნოემბერს საქართველოს 

ხელოვნების სასახლეში საიუველირო 

სახლმა „ზარაფხანა“ წარადგინა ახალი 

კოლექცია სახელწოდებით - „სამოსი“.  

კოლექცია საქართველოს ხელოვნების 

სასახლესთან თანამშრომლობით 

შეიქმნა და მიზნად ისახავს 

საქართველოს ისტორიულ-

კულტურული მემკვიდრეობის 

წარმოჩენას. ეროვნულ მოტივებზე და 

საოქრომჭედლო ხელოვნების მაღალ 

დონეზე შექმნილი კოლექცია „სამოსი“ 

ინსპირაციას ქართველი მეფეებისა და 

დედოფლების ძვირფასი სამოსიდან 

იღებს.  

 



49. 27 ნოემბერს ზურა 

შევარდნაძემ, პირადი 

კოლექციიდან, უნიკალური 

აჭარული ნაქარგობები და სამოსი 

თბილისის ეთნოგრაფიული 

მუზეუმის, ხელოვნების 

სასახლისა და აჭარის 

მუზეუმების გაერთიანების 

ტექსტილის ფონდებს საჩუქრად 

გადასცა. თბილისის 

ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 

გამართულ საზეიმო 

ღონისძიებაზე მუზეუმის 

დირექტორმა ნინო ჭიპაშვილმა 

კულტურის მინისტრს თეა 

წულუკიანს, მებაღე ზურაბ შევარდნაძეს, საქართველოს ხელოვნების სასახლის დირექტორს 

გიორგი კალანდიასა და აჭარის სამუზეუმო გაერთიანების დირექტორს თეონა ზოიძეს 

უმასპინძლა.  

 

 

50. ხელოვნების სასახლე - კულტურის ისტორიის 

მუზეუმმა ილია ჭავჭავაძის უნიკალური 

ხელნაწერი შეისყიდა. ეს არის ილიას 

ამაღელვებელი წერილი სათაურით "ზოგი რამ". 

ავტოგრაფი შესწავლილია ექსპერტების მიერ, 

ხელნაწერის ავთენტურობა დადგენილია. 

აღნიშნული დოკუმენტაციის შესყიდვა 

კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით 

განხორციელდა.  

 

 

 

 

 

 

 



ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლების ვიზიტი 

ხელოვნების სასახლეში 

ხელოვნების სასახლემ აშშ-ის საელჩოს 

გრანტი მოიპოვა 

საქართველოს ხელოვნების სასახლე-

კულტურის ისტორიის მუზეუმმა აშშ-ის 

საელჩოს გრანტი (300 ათასი დოლარი) 

მოიპოვა. ამის შესახებ აშშ-ის ელჩმა კელი 

დეგნანმა განაცხადა. 

მუზეუმში გამართულ ღონისძიებას 

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის მინისტრი თეა წულუკიანი 

დაესწრო. 

გრანტის მიზანია ზუგდიდის დედოფლისეული სასახლის რამდენიმე საგამოფენო დარბაზის 

რეაბილიტაცია, ასევე - ისტორიული 

ნივთების რესტავრაცია და 

კონსერვაცია. გრანტით 

გათვალისწინებულ სამუშაოებში, 

ზუგდიდის დადიანების სასახლის  

თანამშრომლებსა  და უცხოელ 

კოლეგებთან ერთად, ჩაერთვებიან 

ხელოვნების სასახლის 

თანამშრომლები. 

აღსანიშნავია, რომ შარშან 

საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამინისტროს ინიციატივითა და 

მხარდაჭერით განხორციელებული რეაბილიტაციის შემდეგ ზუგდიდის დადიანების 

სასახლეთა სახელმწიფო ისტორიულ-

არქიტექტურული მუზეუმის ნიკოსეულ 

სასახლეში ახალი საგამოფენო და 

საგანმანათლებლო სივრცეები გაიხსნა, 

დედოფლისეულ სასახლეში კი ახალი 

ექსპოზიცია გამოიფინა. 

ნიკოსეული სასახლის სრული 

რეაბილიტაცია ფონდ „ქართუს“ 

მხარდაჭერით 2016-2019 წლებში  



განხორციელდა, „ქართუს“ შემდეგ კი სასახლეების აღორძინების საქმეში სამინისტრო 

ჩაერთო. 

კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით სასახლეში გადაუდებელი სამუშაოების პირველი 

ეტაპი  2021 წელს ჩატარდა და დამთვალიერებელს საშუალება მიეცა, დედოფლის სასახლე 

სრულად დაეთვალიერებინა და ახალი ექსპოზიცია ენახა, სადაც ნივთების უმრავლესობა 

პირველად გამოიფინა. უნდა აღინიშნოს, რომ ეკატერინე დადიანის რეზიდენციაში 

მთავრისეული დარბაზი, უფლისწულ ანდრიას ოთახი და იმპერატორების გალერეა 

ჩამონგრეული ჭერის გამო ნახევარ წელზე მეტ ხანს დაკეტილი იყო. 

სამომავლოდ საგამოფენო სივრცეების მეცნიერული კვლევა და სრული რეაბილიტაციაც 

იგეგმება. 

 

 

 

 

 

 

 



51. საქართველოს ხელოვნების სასახლემ კულტურის 

სამინისტროს მხარდაჭერით გიორგი აფხაზის 

შემოქმედებისადმი მიძღვნილი სამენოვანი კატალოგი 

გამოსცა. ეს ალბომი პირველი გამოცემაა, რომელიც 

იტალიაში მოღვაწე დიდი ქართველი შემოქმედის 

მოღვაწეობას ეძღვნება. 1930 წლიდან გიორგი აფხაზი 

აქტიურად თანამშრომლობდა რომისა და მილანის 

თეატრებთან. 1946 წელს კი მან ლა სკალას სცენაზე 

დონიცეტის „სიყვარულის ელექსირი“ გააფორმა. 

გიორგი აფხაზის თეატრალურ ესკიზებს ფართო 

საზოგადოება დღემდე არ იცნობდა. ალბომი რომის 

ოპერასთან თანამშრომლობით გამოიცა, აქ 

დაბეჭდილი პუბლიკაციების ავტორები არიან: 

იტალიაში მოღვაწე ქართველი პროფესორი, რომის ლა 

საპიენცას უნივერსიტეტის თანამშრომელი ნენო 

გაბელია, რომის ოპერის არქივის კურატორი 

ალესანდრა მალუსარდი, ხელოვნების სასახლის 

გენერალური დირექტორი გიორგი კალანდია, ასევე 

თეო რეხვიაშვილი, ელენე ცერცვაძე და ვახტანგ 

აფხაზი. კატალოგი შედგინა ირინა მოისწრაფიშვილმა, 

დიზაინი კი ირაკლი ზამბახიძეს ეკუთვნის.  

 

 

52. ხელოვნების სასახლემ გამორჩეული 

ქართველი მხატვრის დავით 

მონავარდისაშვილისაგან შესანიშნავი საჩუქარი 

მიიღო - ჯვაროსანის ქანდაკება. ეს ხელოვნების 

ნიმუში საკმაოდ ძვირფასია, რადგან როგორც 

ცნობილია 1121 წელს დიდგორის ძლევამოსილ 

ბრძოლაში ქართველებთან ერთად არაერთი 

ჯვაროსანი იბრძოდა. აღნიშნულმა ქანდაკებამ 

ღირსეული ადგილი დაიმკვიდრა ხელოვნების 

სასახლე-კულტურის ისტორიის მუზეუმის 

მუდმივ ექსპოზიციაში.  

 

 

 

 



53. 17 დეკემბერს ხელოვნების 

სასახლეში გაიხსნა ენდი 

მეყანწიშვილის პერსონალური 

გამოფენა, სახელწოდებით: 

"შობის ანგელოზები". 

ენდი მეყანწიშვილი გახლავთ 

მხატვარი, დიზაინერი, 

მოქანდაკე, დეკორატორი და 

არაერთი სოციალური 

პროექტის სულისჩამდგმელი. 

მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ 

და გულკეთილ საშობაო 

ანგელოზებს ენდი 

მეყანწიშვილმა მსოფლიოში 

ყველაზე ლამაზი ქართული 

ქსოვილის სამოსი ჩააცვა. 

ზეციური სიკეთისა და 

სიყვარულის ამ უკეთილშობილესი მაცნეების ნახატების გამოფენა კი 17 დეკემბერს 

ხელოვნების სასახლეში გაიხსნა და 14 იანვრამდე გაგრძელდება.  

 

 

 

54. 99 გრამი ბაჯაღლოს ეს უნიკალური 

საათი რომელიც გასული საუკუნის 

დასაწყისში ჟენევაშია დამზადებული 

სხვიტორიდან, უხუცესმა მუზეუმელმა 

კლარა მაჭარაშვილმა ჩამოიტანა და 

საჩუქრად გადასხა მუზეუმს. ეს საათი 

ძვირფას ისტორიას ინახავს, ის აკაკი 

წერეთლის სახლეულის მკვიდრს სოლომონ 

მაჭარაშვილს ეკუთვნის, 1924 წელს 

სოლომონი აჯანყებულებთან 

ურთიერთობის ბრალდებით კალუგაში 

გადაასახლეს. 1935 წელს დაბრუნდა და 

იქორწინა ხოლო 1937 წელს სამეულმა 

დააპატიმრა და დახვრიტეს.   

 

 



55. გამოიცა ახალი წიგნი 

"ქართული მოდის ისტორია" 

ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 

ენციკლოპედიაში შედის 400-ზე 

მეტი გვერდი 3000-ზე მეტი 

ფოტო, რომელიც ასახავს ძველ 

ქართულ მოდას კოლხი მედეადან 

მე-20 საუკუნის 20-იან წლებამდე. 

წიგნის დიზაინერი გახლავთ 

ირაკლი ზამბახიძე, ინგლისური 

თარგმანი ეკუთვნის ნუცი 

კაჭახიძეს. წიგნის შეძენა 

ხელოვნების სასახლის მაღაზიაში 

იქნება შესაძლებელი. აღნიშნული 

კრებულის გამოცემა 

განხორციელდა TBC-ის და 

კულტურის სამინისტროს 

მხარდაჭერით.  

56. ხელოვნების სასახლეს პარიზის 

მსოფლიო და ბერლინის საიუბილეო 

გამოფენების ოქროს მედალოსანი 

მხატვრის ნამუშევარი საჩუქრად 

გადაეცა. 

ხელოვნების სასახლეს მზრუნველთა 

საბჭოს წევრმა, ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში მოღვაწე კინოპროდიუსერმა 

სერგეი იახონტოვმა ცნობილი 

მხატვარ-ბატალისტის უნიკალური 

ნამუშევარი გადასცა. 

 ნახატი სახელად „კავკასიაში“ 1897 

წელსაა შერულებული. ნამუშევრის 

ავტორი მსოფლიოში ცნობილი 

მხატვარი პავლე კოვალევსკია. პავლე 

კოვალევსკიმ 1873 წელს სამი წელი იმოგზაურა ევროპაში, გერმანიაში, ავსტრიასა და 

იტალიაში, ძირითადად მუშაობდა რომში. 1876 წელს საიმპერატორო სამხატვრო აკადემიის 

აკადემიკოსის წოდება მიენიჭა. 1878 წელს მხატვარმა პარიზის მსოფლიო გამოფენაზე მეორე 

კლასის ოქროს მედალი მიიღო, 1886 წელს ბერლინის საიუბილეო გამოფენაზე კი მას ოქროს 

ჯილდო გადასცეს. მხატვრის ნამუშევრები დაცულია მსოფლიოს წამყვან მუზეუმებში, მათ 

შორის ტრეატიაკოვის გალერეაში.  



57. ხელოვნების სასახლეს 

კულტურის სამინისტროს 

მხარდაჭერით დიდი ქართველი 

მწერლისა და დრამატურგის დავით 

ერისთავის მემორიალური ნივთები 

შეემატა. კერძოდ, დავითის 

მეუღლის მარიამის კუთვნილი 

საიმპერატორო ქარხანაში 

დამზადებული ჭურჭელი 

შესაბამისი მონოგრამით, აქვეა 

მარიამის ძმის ცნობილი ქართველი 

საზოგადო მოღვაწისა და მეცენატის 

დავით სარაჯიშვილის ჭურჭელი 

შესაბამისი მონოგრამით.  

 

 

 

58. 26 დეკემბერს ხელოვნების 

სასახლეში გაიმართა პირველი 

სამეცნიერო კონფერენცია! 

კონფერენციაზე სიტყვით 

წარსდგნენ ხელოვნების 

სასახლის თანამშრომლები. 

მათი ნამუშევრები შეეხებოდა 

კულტურის სხვადასვა 

დარგებს, დაწყებული 

სამუსიკო ხელოვნებით, 

დამთავრებული სამუზეუმო 

პიარ ტექნოლოგიებით. 

აღნიშნული აქტივობა ხელს 

შეუწყობს სამუზეუმო 

პერსონალის გამოცდილების 

ამაღლებას და ფართო საზოგადოების დაინტერესებას კულტურის სფეროში მიმდინარე 

პროცესებით.  

 

 

 



59. 28 დეკემბერს ხელოვნების სასახლეს 

ესტუმრა ცნობილი ქართველი ბიბლიოფილის 

დამიანე ალანიას ვაჟი - ბატონი ნუგზარი და 

ხელოვნების სასახლე-კულტურის ისტორიის 

მუზეუმს მამის უნიკალური არქივის ნაწილი 

გადასცა. ეს არქივი შეიცავს გამორჩეულ 

რარიტეტებს, მათ შორისაა: ტიციან ტაბიძის 5 

ხელნაწერი, აქედან ერთი ლექსი დღემდე 

გამოუქვეყნებელია, იეთიმ გურჯის 1921 წელს 

დაწერილი ლექსი-ავტოგრაფი. არაერთი ფოტო, 

გაზეთი თუ წიგნი. ეს უნიკალური არქივი 

დამიანე ალანიას კოლექციის სახით ღირსეულ 

ადგილს დაიმკვიდრებს ხელოვნების სასახლის 

საგანძურში  

 

 

 

 

60. 2022 წელს ხელოვნების სასახლეს გადაეცა, 

ქართველი მხატვრის - თამარ დე ლეტეს უძვირფასესი 

მემკვიდრეობა. საქართველოს დაუბრუნდა არა მარტო 

კრისტიან დიორის, არამედ პარიზისა და სან პაულოს 

თეატრებისთვის შექმნილი 300-ზე მეტი ესკიზი, 30 

ტილო, 100-ზე მეტი XIX საუკუნის უნიკალური ფოტო, 

XVIII საუკუნის ტილოები, ხელნაწერები და ა.შ… ეს 

კოლექცია სამშობლოს, საქართველოს კულტურის, 

სპორტის და ახალგაზრდობის მინისტრის, ქალბატონი 

თეა წულუკიანის პირადი ძალისხმევითა და 

თანადგომით დაუბრუნდა. კულტურის სამინისტროს 

ფინანსური მხარდაჭერით ხელოვნების სასახლემ 

შეძლო თამარ დე ლეტე ვაჩნაძის მემკვიდრეებთან 

მოლაპარაკება და უნიკალური განძის ხელოვნების 

სასახლისათვის გადმოცემა. აუწონავია ქართველი 

დიპლომატის გოჩა ჯავახიშვილის როლი ამ საქმეში, 

რომელმაც ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ იპოვა ეს 

ძვირფასი განძი ატლანტიკის ოკეანის პირას ქართველ 

ემიგრანტთა ოჯახში.  

 



 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

1. ვიდეო რგოლი მუზეუმის წარმატებების ქრონიკის შესახებ: 

https://fb.watch/hGjrHCgy2l/  

2. ვიდეო რგოლი 2022 წელს განხორციელებული აქტივობების შესახებ:  

https://fb.watch/hGj81Pg1CV/  

 

სულ ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა: 14  

დამთვალიერებლთა სრული რაოდენობა: 120 000  

საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა: 15 

საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილე ბავშვთა რაოდენობა: 31 360  

 

https://fb.watch/hGjrHCgy2l/
https://fb.watch/hGj81Pg1CV/

