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აღმოაჩინე ახალი მხატვარი 

 

  29 მარტს ხელოვნების სასახლეში, პროექტის  ‘აღმოაჩინე ახალი მხატვარი’ ფარგლებში, 

დიმიტრი ნანობაშვილის, ნანო ქარსელაძის, ლუკა ვადაჭკორიას, ნინა პოტაპოვას, ბექა 

ჟოხაძისა და სოფიო მღვდელაძის ერთობლივი გამოფენა გაიხსნა. პროექტი 

კინოსტუდია ნიკო ლოზფილმსის მხარდაჭერით ერთი წლის განმავლობაში 

მიმდინარეობდა და მიზნად საზოგადოებისათვის უცნობი ნიჭიერი მხატვრების 

გაცნობას ისახავდა.  
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ბექა სვირავას პერსონალური გამოფენა 

 

 

  15 მარტს, პროექტის “აღმოაჩინე ახალი მხატვარი” ფარგლებში, ახალგაზრდა ნიჭიერი 

მხატვრის, ბექა სვირავას პერსონალური გამოფენა გაიხსნა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი 

იყო ორმოცამდე ფერწერული ნამუშევარი. 

  ბექა სვირავას ნამუშევრები მკვეთრად ინდივიდუალური სტილითა და ფერადოვანი გამით 

გამოირჩევა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ზამთრის სერია, არქიტექტურული მოტივები და 

აბსტრაქტული კომპოზიციები. 

  პროექტი აღმოაჩინე ახალი მხატვარი ხელოვნების სასახლეში კონოსტუდია 

ნიკოლოზფილმსის მხარდაჭერით განხორციელდა. 
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International Fashion & Art Festival 

   5 ივნისს ხელოვნების სასახლემ საქველმოქმედო ფონდ “Societe Anonyme”-ის ერთ-ერთ 

პროექტს - “BE NEXT International Fashion & Art Festival”-ს უმასპინძლა. საქართველო 

გახდა მასპინძელი ქვეყანა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხის შემოქმედი ადამიანებისათვის. 

ხელოვნების სასახლეში გამოიფინა ცნობილი ფრანგი ფოტოგრაფების JEAN DANIEL 

LORIEUX და JOSEPHUS THIMISTER (DESIGNERI) ნამუშევრები. 

აპროექტის საშუალებით მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან, ხელოვნების ყველა დარგის 

წარმომადგენლებს მიეცათ საშუალება თავიანთი ნამუშევრები ბაიერების, VIP სტუმრების, 

ჟურნალისტების, ცნობილი გამოცემების რედაქტორების, სტილისტების, მოდის წამყვანი 

სახლების წარმომადგენლების, კრიტიკოსების, ხელოვნების ფონდებისა თუ მუზეუმების 

მფლობელებისა და წარმომადგენლების წინაშე წარადგინონ. ამჯერად ქართველმა 

დიზაინერმა დათუნა სულიკაშვილმა წარმოადგინა თავისი ნამუშევრები. 

ღონისძიებას დაესწრნენ საერთაშორისო გამოცემების რედაქტორები და ჟურნალისტები, 

ცნობილი დიზაინერები, მოდისა და ხელოვნების კრიტიკოსები, მოდის სახლების 

წარმომადგენლები. 
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‘ასეც ცხოვრობდნენ’ ნინო ჩაკვეტაძისა და ზურაბ 

შევარდნაძის გამოფენა 

21 ივნისს ხელოვნების სასახლეში ნინო ჩაკვეტაძისა და ზურაბ შევარდნაძის 

ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით ”ასეც ცხოვრობდნენ” გაიმართა.  

ნინო ჩაკვეტაძის მიერ წარმოდგენილი იყო 40-ზე მეტი ფერწერული ტილო. 

თითოეულ ნამუშევარი დამთვალიერებელს შესაძლებლობას აძლევდა 

გაეხსენებინა საკუთარი ბავშვობა, განვლილი და დასამახსოვრებელი დღეები. 

კეთილი და თბილი, სევდიანი და იმედიანი სიუჟეტები მათ მოგონებებში 

აბრუნებდნენ. აღსანიშნავია, ნინო ჩაკვეტაძის როგორც ილუსტრატორის 

გამოცდილება. მას მრავალი საბავშვო წიგნი აქვს ილუსტრირებული. ესენია: 

”ბერძნულ რომაული მითები”, ”ქართული მითები და ზღაპრები”, ”ბიძია სევას 

ამბები”, ”დედა, მამა, 8 ბავშვი და საბარგო მანქანა” და სხვა.  

ორი ხელოვანის მიერ შექმნილ შთამბეჭდავ გამოფენაზე განსაკუთრებულ 

ყურადღებას იმსახურებდა ზურაბ შევარდნაძის პირადი კოლექციის  XX საუკუნის 

ნივთები, რომლებიც საოცარ გარემოს ქმნიდნენ. 
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კინომხატვარი ვახტანგ რურუა 

 28 ივნისს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით, 

საქართველოს ხელოვნების სასახლემ  გამოფენას “კინომხატვრი ვახტანგ რურუა“ უმასპინძლა. 

ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო კინო ესკიზები და აფიშები მუზეუმის კოლექციიდან: 

"ფიროსმანი", "ვერის უბნის მელოდიები", "ქვიშანი დარჩებიან", ”ლაზარეს თავგადასავალი” და 

სხვ. ეს ის ფილმებია, რომლებმაც ქართულ კინოსა და კინომხატვრობის ისტორიაში 

მნიშვნელოვანი კვალი დატოვეს. ვახტანგ რურუამ საზოგადოებას თავი გააცნო არა მარტო 

როგორც მხატვარმა, მან მონაწილეობა მიიღო ფილმებში ”მარტოობის ორდენის კავალერი” და 

”თუში მეცხვარე”. გარდა ამისა მხატვარი მუშაობდა წიგნების ილუსტრაციაზე: გაფორმებული 

აქვს გ.დოჩანაშვილის ყველა ნაწარმოები, ბლეზ პასკალის ”აზრები” და სხვა. ავტორია წიგნის 

”ფიროსმანაშვილი 100 კვადრატი”. 

   ვახტანგ რურუას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ეს გამოფენა, კიდევ ერთხელ გააცოცხლებს 

ქართულ კინოს და დაუვიწყარს გახდის მხატვრის შემოქმედებას კინემატოგრაფიის სამყაროში. 
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"უორდროპები და საქართველო" 

 

 14 ოქტომბერს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ხელოვნების სასახლეში სერ 

ოლივერ უორდროპის 150 წლის იუბელისადმი მიძღვნილი გამოფენა გაიხსნა. გამოფენა 

საქართველოს თეატრის, კინოს, მუსიკის და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის 

დირექტორმა გიორგი კალანდიამ გახსნა, რომლმაც დამსწრე საზოგადოებას და-ძმა 

უორდროპების საქართველოში მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. გამოფენას ასევე 

დაესწრნენ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე მანანა 

ბერიკაშვილი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თამარ ბერუჩაშვილი, 

ბრიტანეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ ჰოლი, 

ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორი ზაზა ფურცელაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრები 

ფრიდონ სულაბერიძე და ლევან ბერძენიშვილი, თბილისის პოლიტიკური სკოლის 

ხელმძღვანელი არმაზ ახვლედიანი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი თემურ ქორიძე, ოლივერ უორდროპის 

სტიპენდიანტი სტივენ ჯონსი და ქართველი მეცნიერი ბექა კობახიძე.  აღსანიშნავია, რომ 

გამოფენის გახსნასთან ერთად გაიმართა კატალოგის ‘უორდროპები და საქართველო’ 

პრეზენტაციაც. ოლივერ უორდროპის ხსოვნის საპატივცემულოდ ანსამბლმა "რუსთავმა" 

შეასრულა სიმღერა "მრავალჟამიერი". პეტრიაშვილის მარანმა კი სპეციალურად ამ დღესთან 

დაკავშირებით ჩამოასხა წითელი, მშრალი ღვინო, დაყენებული საფერავის ვაზის ჯიშის 

ყურძნიდან სახელწოდებით "ოლივერი"  
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ლიკა ზენდერის პერსონალური 

გამოფენა ‘ფიქრები’ 

 

7დეკემბერს, საქართველოს 

თეატრის,მუსიკის,კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმში  ლიკა ზენდერის 

პერსონალური გამოფენა ,,ფიქრები"გაიმართა. 

ღონისძიებაზე ასევე მოეწყო დიზაინერ ნინა 

ნარმას ნამუშევრების ჩვენება. 

 

 

 

ქართველი კინოოპერატორების ‘არაჩვეულებრივი’ გამოფენა 

 

 20 ოქტომბერს, ხელოვნების სასახლეში ქართველი კინოოპერატორების ფოტონამუშევრების 

’’არაჩვეულებრივი’’ გამოფენა გაიხსნა. დამთვალიერებელს საშუალება ჰქონდა ენახა 10 

კინომატოგრაფის მიერ წარმოდგენილი ფოტონამუშევრები. გამოფენა, რომელიც 

მართლმადიდებლური ფილმების IX საერთაშორისო ფესტივალის ’’წმინდა ანდრიას ჯვარი’’ 

ფარგლებში ჩატარდა, გიორგი ბერიძის ნათელ ხსოვნას მიეძღვნა.  
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ქართველები პირველ მსოფლიო ომში 

 

  15 ნოემბერს საქართველოს მუსიკის, კინოს, თეატრისა და 

ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში პირველი მსოფლიო ომის 

დაწყებიდან 100 წლისთავსადმი მიძღვნილი გამოფენა „ქართველები 

პირველ მსოფლიო ომში“ გაიხსნა. 

  ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო უნიკალური ფოტომასალა, 

წერილები, პროპაგანდისტული პლაკატები, ხმლები და სხვა 

ნივთები, რომლებიც პირველ მსოფლიო ომში მონაწილე 

ქართველებს უკავშირდება. მათ შორის არის გენერალ კვინიკაძის, 

გენერალ მაზნიაშვილის, ქაქუცა ჩოლოყაშვილისა და გელოვანების 

ფოტოები. 

  გარდა ამისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო წიგნი-ბროშურა 

„ქართველები პირველ მსოფლიო ომში“, რომელშიც შესულია 

სხვადასხვა საინტერესო ისტორია და რომელშიც პირველი მსოფლიო 

ომის მონაწილე ქართველთა ფოტოებია დაბეჭდილი.  
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ალიოზ მიზანდარის გამოფენა 

 

 

8 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის სააქტო დარბაზში პირველად გამოიფინა 

საქართველოს თეატრის,მუსიკის,კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმში დაცული ქართველი პირველი 

პიანისტის ალოიზ მიზანდარის ხელნაწერი, ნაბეჭდი 

ნოტები და ფოტომასალა. 

ქართველი პიანისტ-ვირტუოზი, კომპოზიტორი და 

პედაგოგი ალიოზ მიზანდარი, პირველი ქართული 

დაბეჭდილი ნაწარმოების ავტორი (რომანსი „ჩვენ 

დავშორდით“ 1863 წ.), საფორტეპიანო სკოლის 

ფუძემდებელი, პირველი სამუსიკო სკოლის ერთ-ერთი 

დამაარსებელი, რუსეთის საიმპერატორო მუსიკალური 

საზოგადოების თბილისის განყოფილების საპატიო წევრი 

იყო. 

 

   მუსიკოსის მოღვაწეობის ამსახველი 

მნიშვნელოვანი საარქივო მასალა 

ხელოვნების სასახლის მუსიკის 

ფონდში ინახება. 
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თენგიზ აბულაძის 90 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი გამოფენა 

 

 

 

16 დეკემბერს ხელოვნების სასახლეში 

თენგიზ აბულაძის 90 წლის იუბილესადმი 

მიძღვნილი გამოფენა გაიმართა. გამოიფინია 

რეჟისორის ცხოვრებისა და შემოქმედების 

ამსახველი მასალა როგორც მუზეუმის ასევე 

ხელოვანის ოჯახის პირადი არქივიდან. 

წარმოდგენილი იქნა რეჟისორის მუშაობის 

დროს გადაღებული ფოტოები, აფიშები 

ფილმებისათვის, ესკიზები დეკორაციისა და 

კოსტიუმებისათვის. 
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საშობაო ზღაპარი ხელოვნების სასახლეში 

 

 

ხელოვნების სასახლეში 2014 წელი ‘საშობაო ზღაპრით’ დაიწყო. 

ცნობილი მხატვარის, ილუსტრატორის ნინო ჩაკვეტაძის 

გამოფენა,სადაც წარმოდგენილი იყო უამრავი თბილი და კეთილი 

სიუჟეტები. ამას გარდა დამთვალიერებს ჰქონდა შესაძლებლობა 

დაეთვალიერებინა და შეეძინა სხვა ცნობილი ხელოვანების 

ნამუშევრები: მოსაწვევი ბარათები, შუშის პატარა 

ანგელოზები,ხელნაკეთი თოჯინები.ამ ყველაფერს კი თან ახლდა 

XIXსაუკუნის სტილის საახალწლოდ გაშლილი სუფრა, რომელმაც 

დიდი ინტერესი გამოიწვია სტუმრებში. იყო ისეთი უნიკალური 

ექსპოზიცია როგორებიცაა: დავით სარაჯიშვილის ,,ღვინის 

ბოკალი" , იაკობ გოგებაშვილის ჭურჭელი, ეკატერინე ჭავჭავაძის 

,,ვერძი" და სხვა. 
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ნიკოლოზ ავალიშვილი ‘თავგადასავალი და განცდანი’ 

 

10 დეკემბერს, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო 

მუზეუმში გაიმართა ცნობილი საზოგადო მოღვაწის, პუბლიცისტის, მთარგმნელისა  და  

ჟურნალისტის ნიკო ავალიშვილის წიგნის ,,თავგადასავალი და განცდანი” პრეზენტაცია, 

რომელიც წარმოადგინა გამომცემლობამ ,,ნეკერი”. 

 

 

 

 

 

ჯორჯ ბალანჩინის წიგნის პრეზენტაცია 

20 ნოემბერს საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო 

მუზეუმში წიგნის - ’’ჯორჯ ბალანჩინი და მისი მუზა’’ პრეზენტაცია გაიმართა. წიგნი 

გამოიცა ჯორჯ ბალანჩინის დაბადებიდან 110 წლის იუბილის აღსანიშნავად, რომლის 

ავტორიც ელიზაბეტ კენდელი გახლავთ. ’’ბალანჩინი და მისი დაკარგული მუზა’’ 

პირველი ქართული გამოცემაა ბალანჩინის ცხოვრებისა და შემოქმედებითი გზის შესახებ.  
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ერლომ ახვლედიანის არქივის პრეზენტაცია 

 

23 ნოემბერს საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმში ერლომ ახვლედიანის არქივის პრეზენტაცია გაიმართა. 

წარმოდგენილი იყო ერლომ ახვლედიანის ფოტოები, მისი ბიოგრაფიული და 

შემოქმედებითი ცხოვრების ამსახველი მასალა: ჩანაწერები, წერილები და ნაშრომები. 

ასევე მოეწყო წიგნის პრეზენტაცია.  

 

 

 

 

ქეითი დევისი - ‘ვამპირული ომები’  

 

 

დღეს საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა 

დაქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში ქეითი 

დევისის წიგნის - ’’ვამპირული ომები’’ პრეზენტაცია 

გაიმართა. 

 ქეითი დევისი საქართველოში მოღვაწე ინგლისელი 

მწერალი გახლავთ. ’’ვამპირული ომები’’ ფენტეზის 

ჟანრის მოყვარულებისთვისაა განკუთვნილი და 

მკითხველს საინტერესო ვამპირულ თავგადასავალს 

უმზადებს.  
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რუსეთიდან ხელოვნების სასახლეში ჩამოტანილი 

უნიკალური საარქივო მასალა 

 

 

2014 წლის დეკემბერში, ხელოვნების 

სასახლეში რუსეთიდან უნიკალური 

ქართული საარქივო მასალა ჩამოიტანეს. 

სამეფო ოჯახის წევრთა საფლავების 

დეტალური შესწავლა სანკ-პეტერბურგში 

მიმდინარე მესამე საერთაშორისო 

კულტურული ფორუმის ფარგლებში 

მოხერხდა. რუსეთის ტერიტორიაზე 

მდებარე მონასტრებში, რამდენიმე დღემდე 

უცნობი და შეუსწავლელი ქართული 

ნეკროპოლი გამოვლინდა. განსაკუთრებულ ყურადღებას ბაგრატიონების, ამილახვრების, 

გელოვანებისა და იაშვილების საგვარეულოს საფლავები იმსახურებს. ამ ეტაპზე ხელოვნების 

სასახლეში მასალა 20-ზე მეტი განსასვენებლის შესახებ არის წარმოდგენილი. 2016 წლისათვის 

დაგეგმილია დოკუმენტური ფილმის გადაღებაც. 17დეკემბერს საქართველოს 

თეატრის,მუსიკის,კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში ჩატარდა 

რუსეთიდან ჩამოტანილი ქართული უნიკალური საარქივო ფოტომასალის 

პრეზენტაცია.მათ შორისაა ისეთი მნიშვნელოვანი ისტორიული პირების საფლავები 

როგორებიც არიან: საქართველოს დედოფალი დარეჯან დადიანი, ერეკლე II-ის შვილები, 

სამეგრელოს დედოფალი ნინო დადიანი,მეფე პოეტი არჩილ II-ბაგრატიონი და სხვა.  
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პაატა ბურჭულაძე სტუმრად ხელოვნების სასახლეში 

საქართველოს თეატრის მუსიკის კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმს დღეს, 

ფონდ ”იავნანას” დამფუძნებელი, მსოფლიო დონის საოპერო მომღერალი, პაატა ბურჭულაძე 

ეწვია.  

 

   ბატონმა პაატამ ხელოვნების სასახლე და მუზეუმის ფონდებში დაცული უნიკალური 

ექსპონატები დაათვალიერა. ამავდროულად მუზეუმში არსებული ტრადიციისამებრ, მოხდა 

დიდი მომღერლის ხელის ანაბეჭდების აღება, რომელიც 12 თებერვალს უკვდავთა თაღში ბ-ნ 

პაატა ბურჭულაძის იუბილეზე, საზეიმოდ გაიხსნება 
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სომხეთის კულტურის მინისტრი სტუმრად ხელოვნების 

სასახლეში 

 

  20 მაისს საქართველოს ხელოვნების სასახლეს სომხეთის კულტურის მინისტრი 

ჰასმიკ პოღოსიანი ესტუმრა. მინისტრმა დაათვალიერა სასახლის საგამოფენო 

დარბაზები და გაეცნო ქართული თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის 

მდიდარ ტრადიციებს.  

  ჰასმიკ პოღოსიანი გაეცნო მუზეუმის ფონდებში დაცულ სომეხ მხატვართა 

უნიკალურ ნამუშევრებს, მათ შორის ივანე და სერგო ფარაჯანოვების, გაიანე 

ხაჩატურიანის, ამაიაკ აკოფიანის, კონსტანტინე გრიგორიანცისა და ელედექიანის 

ნამუშევრებს.  

  გარდა ამისა, სტუმარმა დაათვალიერა მუზეუმში დაცული ძვირფასი სომხური 

ხელნაწერები, მე-19 საუკუნის აფიშები და სომხური თეატრალური დასების 

ფოტოები. 
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ბაირონის მე-40 საერთაშორისო კონფერენციის დელეგატები 

ხელოვნების სასახლეში 

 

  24 ივნისს, გრაფ ოლდენბურგის სასახლეს ინგლისის სამეფო საგვარეულოსა და უმაღლესი 

არისტოკრატიის წარმომადგენლები კერძოდ, ცნობილი ინგლისელი პოეტის ჯორჯ ნოელ 

გორდონ ბაირონის შთამომავლები ლორდი ბაირონი და გრაფი ლიტონი ოჯახებთან ერთად 

ესტუმრნენ. 

   დელეგაცია ოცამდე ქვეყნის 100-მდე დელეგატს მოიცავდა და ისინი საქართველოში 

ბაირონელთა მე-40-ე საერთაშორისო კონფერენციაზე ჩამოვიდნენ.  საპატიო სტუმრებმა 

სასახლის უნიკალური საგანძური, მათ შორის ბაირონისადმი მიძღვნილ ძვირფასი წიგნების 

კოლექცია დაათვალიერეს. 
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ლატვიის კულტურის მინისტრის ვიზიტი ხელოვნების სასახლეში 

 

 

26 ნოემბერს, საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო 

მუზეუმმა ლატვიის კულტურის მინისტრს - დაცე 

მელბარდესა და საქართველოს კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილეებს - ლევან 

ხარატიშვილსა და კახა კანდელაკს უმასპინძლა. 

სტუმრებმა დაათვალიერეს ხელოვნების სასახლის 

საგამოფენო დარბაზები, ხელნაწერთა და სახვითი 

ხელოვნების ფონდები, გაეცვნენ მუზეუმის მუდმივ 

ექსპოზიციას, ასევე დაათვალიერეს მიმდინარე 

გამოფენა - ’’ქართველები პირველ მსოფლიო ომში’’.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   12 ნოემბერს, ხელოვნების სასახლეს ქალაქ 

სანქტ-პეტერბურგის გუბერნატორის აპარატის 

ხელმძღვანელი დავით ადამია, პეტერბურგის 

კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის 

მოადგილე იულია ვასიუტინა, ცნობილი 

სპორტსმენი, მსოფლიოსა და ევროპის ორგზის 

ჩემპიონი ანტონ სიხარულიძე და მიხეილ 

თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა 

თეატრის მმართველი ზურაბ გეწაძე ესტუმრნენ, 

სტუმრებმა მუზეუმში დაცული კოლექციები 

დაათვალიერეს და მუზეუმის დირექციას 

სამომავლო ურთიერთანამშრომლობის გეგმები 

გააცნეს. 
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გურამ საღარაძის საიუბილეო საღამო 

 

   27იანვარს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით, 

ხელოვნების სასახლეშიი გურამ საღარაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება სახელწოდებით - ”და იმ ბედნიერ დღეს გაუმარჯოს, როცა ჩვენ გავჩნდით ამ 

ქვეყანაზე” გაიმართა. 

 

  ღონისძიების ფარგლებში მოეწყო გამოფენა სადაც წარმოდგენილი იყო გურამ საღარაძის 

სასცენო კოსტიუმები, აფიშები, პირადი ნივთები, ჯილდოები, სიგელები და მსახიობის 

პირადი ცხოვრებისა თუ მოღვაწეობის ამსახველი ფოტოები. 

ხელოვნების სასახლის ”უკვდავთა ბაღში”  ხელოვანის ბარელიეფი გაიხსნა, რომლის 

ავტორიც მოქანდაკე ლევან ვარდოსანიძეა. 
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პაატა ბურჭულაძის საიუბილეო საღამო ხელოვნების სასახლეში 

 

  12 თებერვალს, ხელოვნების სასახლეში, პაატა ბურჭულაძის 60 წლის 

იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. მუზეუმის 

‘უკვდავთა თაღში’ მსოფლიო მნიშვნელობის მომღერლისა და 

საზოგადო მოღვაწის ხელის ანაბეჭდები გაიხსნა. ღონისძიებაძე თავი 

მოიყარეს ხელოვანის ოჯახის წევრებმა, მეგობრებმა კოლეგებმა და 

კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლებმა. 

   ხელების ანაბეჭდების გახსნის ტრადიციას, ხელოვნეის სასახლეში  

საფუძველი 2013 წელს ჩაეყარა. აღნიშნულ თაღში თავს იმ ადამიანების 

ხელის ანაბეჭდები მოიყრის, რომლებსაც განსაკუთრებული წვლილი 

მიუძღვით ქართული კულტურის განვითარებაში. 
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ჯარისკაცის მამა - 50 წლის იუბილე 

 

   9 მაისს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით 

საქართველოს ხელოვნების სასახლეში ქართული მხატვრული ფილმის ”ჯარისკაცის მამა ” 

გადაღებიდან 50 წლის იუბილე გაიმართა. აღნიშნულთან დაკავშირებით მუზეუმის 

”უკვდავთა თაღში” დიდი კინორეჟისორის, სახალხო არტისტისა და საზოგადო მოღვაწის 

რეზო ჩხეიძის ხელის ანაბეჭდი გაიხსნა. გახსნაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს 

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ბ. მირიანე ოდიშარია, მუზეუმის დირექტორი 

ბ.გიორგი კალანდია რეჟისორის მეგობრები და კოლეგები.  
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გია ყანჩელის ხელის ანაბეჭდები ხელოვნების სასახლეში 

   

  22 სექტემბერს, საქართველოს კინოს, თეატრის, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმს ცნობილი ქართველი კომპოზიტორი და სახალხო არტისტი გია 

ყანჩელი ესტუმრა. მუზეუმის მუდმივი თუ დროებითი საექსპოზიციო დარბაზების 

დათვალიერების შემდგომ მან ხელოვნების სასახლეში ხელების ანაბეჭდი დატოვა, 

რომლის საზეიმოდ გახსნა მომავალ წელს იგეგმება. 
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ოთარ კობერიძის ხელის ანაბეჭდის გახსნა და ლია ელიავას შესახებ 

წიგნის პრეზენტაცია 
 

 

  თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის დაფინანსებით დაიბეჭდა წიგნი, 

რომელიც ქართული კინოს ვარსკვლავის - პოპულარული კინომსახიობის, საქართველოს 

სახალხო არტისტის, ლია ელიავას ცხოვრებასა და შემოქმედებას ეძღვნება. 

პროექტის ავტორები არიან ნანა კობერიძე და ანა მანჯგალაძე. 

  წიგნი განკუთვნილია კინოხელოვნებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო 

წრისთვის. მასში შევიდა თვით ლია ელიავას მოგონებები ცხოვრებასა და 

კინოხელოვნებაში განვლილ გზაზე. მსახიობს იგონებენ მისი პედაგოგები, კოლეგები და 

მეგობრები _ რეჟისორები აკაკი დვალიშვილი და ლილი იოსელიანი, თეატრმცოდნე 

ნათელა ურუშაძე, კინორეჟისორები ლანა ღოღობერიძე, ნანა ჯანელიძე, მარინა წურწუმია, 

ჟურნალისტები სანდრო მამასახლისი და ლია წილოსანი, კომპოზიტორი გია ყანჩელი, 

მხატვრები _ მერაბ ბერძენიშვილი და ზურაბ ნიჟარაძე. 

  ტექსტი გაცოცხლებულია მდიდარი ფოტომასალით: კადრებით ფილმებიდან, ლია 

ელიავას სხვადასხვა დროის პორტრეტებით, ფოტოებით ოჯახის არქივიდან, სამუშაო 

მომენტების, მრავალრიცხოვანი შეხვედრებისა და მოგზაურობის ამსახველი 

ფოტოსურათებით. 
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ხელოვნების სასახლის ახალი საგამოფენო დარბაზების გახსნა 

მუზეუმების საერთაშორისო დღეს 

 

2014 წლის 18 მაისს, საქართველოს ხელოვნების სასახლეში საზეიმოდ გაიხსნა ახლად 

რესტავრირებული რვა ისტორიული საგამოფენო დარბაზი. რეაბილიტაციის პროცესი ამერიკის 

შეერთებული შტატების საელჩომ დააფინანსა, პროექტის მხარდამჭერი საქართველოს 

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო იყო. 

რეაბილიტაციის პერიოდში სასახლის კედლებზე აღმოჩენილ იქნა უძველესი მხატვრობის 

ფრაგმენტები, რომლის მეშვეობითაც მხატვარ-რესტავრატორებმა შეძლეს საგამოფენო 

დარბაზებისთვის დაებრუნებინათ მისი პირვანდელი სახე. 

აღდგენილია დავით არსენიშვილის, რევაზ ლაღიძის, ჯორჯ ბალანჩინის, თეატრალური და 

სვეტებიანი დარბაზი, ასევე დამთვარიელებელს ელოდება კოლხი მედეას და ოქროს ვერძის 

ოთახები.  

  სასახლის სვეტებიან და თეატრის საგამოფენო სივრცეში განთავსდა მუზეუმის ფონდებში 

დაცული თეატრის უნიკალური ისტორიის ამსახველი ექსპონატები: კოსტიუმები, მემორიალური 

ნივთები, პარტიტურები, ხელნაწერები, აფიშები, ფოტოები, ასევე ცნობილი ქართველი 

მხატვრების პ.ოცხელის, გ. გაბაშვილის, ს. ქობულაძის, ელ. ახვლედიანის, ი. გამრეკელის, 

კ.ზდანევიჩისა და სხვათა გრაფიკული და ფერწერული ტილოები.  

რევაზ ლაღიძის საგამოფენო დარბაზში სხვა ექსპონატებთან ერთად განთავსდა კომოზიტორის 

მემორიალური როიალი, რომელზეც პირველად შეიქმნა პოპულარული ქართული სიმღერა 

,,თბილისო”.  
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სასახლის პირველ სართულზე ჯორჯ 

ბალანჩინის დარბაზში, თბილისის 

ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

მხარდაჭერით გაიმართა ”ნიუ-იორკ სითი 

ბალეს’” ფოტოგრაფის პაულ კოლნიკის 

ნამუშევრების პრეზენტაცია, რომელიც მიეძღვნა 

ბალანჩინის ცხოვრებასა და შემოქმედებით 

მოღვაწეობას.  

   18 მაისს ხელოვნების სასახლემ კარი გაუღო 

საპატიოდ მოწვეულ სტუმრებს. ღონისძიებას 

განსაკუთრებულ ელფერი შესძინა თბილისის 

მოზარდმაყურებელთა თეატრის მიერ, 

სპეციალურად ამ დღისთვის შექმნილმა 

კოსტუმირებულმა მეჯლისმა. 

 

 

 

 

 

 



- 28 - 
 

რევაზ ლაღიძის სახელობის დარბაზი რესტავრაციამდე და 

რესტავრაციის შემდეგ 
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სვეტებიანი დარბაზი რესტავრაციამდე და რესტავრაციის შემდეგ 
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მემორანდუმი ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და ხელოვნების სასახლეს 

შორის 

24 სექტემბერს, საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალურ დირექტორ, გიორგი კეკელიძესა და 

საქართველოს თეატრის, კინოს, მუსიკისა და ქორეიოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის 

დირექტორ - გიორგი კალანდიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 

გაფორმდა. 

მემორანდუმის თანახმად მხარეები იღებენ ვალდებულებას, წარმართონ საკუთარი 

საქმიანობა პარტნიორობისა და ერთმანეთისადმი ხელშეწყობის პრინციპზე.  

მემორანდუმის მიზნების საფუძველზე ’’ეროვნული ბიბლიოთეკა’’ სთავაზობს 

’’სახელმწიფო მუზეუმს’’ უსასყიდლოდ ისარგებლოს საგამოფენო და საკონფერენციო 

დარბაზებით. ისინი ერთობლივად აწარმოებენ ციფრულ ბიბლიოთეკა ’’ივერიელს’’ და 

წიგნთგაცვლის სარეზერვო გაცვლითი ფონდის ბაზას. ამასთან ’’ეროვნული 

ბიბლიოთეკა’’ პასუხისმგებლობას იღებს, შეინახოს ’’სახელმწიფო მუზეუმის’’ 

ფონდების ციფრული ვერსიები ეროვნული ბიბლიოთეკის სერვერზე. ’’სახელმწიფო 

მუზეუმს’’ უფლება აქვს ციფრული ბიბლიოთეკა ’’ივერიელიდან’’ ბმული განათავსოს 

საკუთარ ვებ გვერდზე. გარდა ამისა, მემორანდუმის მიზანს წარმოადგენს ორი 

ინსტიტუტის ერთობლივი მონაწილეობა სამეცნიერო კვლევებში, კონფერენციებისა და 

დისკუსიების ორგანიზებაში. 
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საჩუქად მიღებული ექსპონატები 

 

2014 წლის 16 ოქტომერს, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის 

ლაურეატმა ბატონმა გია ჭირაქაძემ ხელოვნების სასახლეს ძვირფასი საჩუქარი 

გადასცა, ვერცხლით მოზარნიშებული სანდალოსის ხისაგან დამზადებული 

ქაღალდის საჭრელი, რომელიც თავად ოლივერ უორდროპს გაუკეთებია და 

თავის გულისწორისათვის ნიბო ბერიძისათვის უჩუქნია. საჭრეთელზე აწერია 

სიტყვა ნინუცა, ოლივერ უორდროპი ვერ დაქორწინდა ნინო ბერიძეზე მაგრამ 

პირველ ქალიშვილს სახელად ნინო დაარქვა.  

 

 

 

 

 

 

  10 თებერვალს ხელოვნების სასახლემ გამოჩენილი 

მხატვრის თემურ გოცაძისაგან 1992 წელს, ზეთში 

შესრულებული ნამუშევარი -‘მზის ამოსვლისას’ მიიღო. 

თემურ გოცაძე 1941 წლის 25 მარტს, თბილისში დაიბადა. 

1958-1964 წლებში თბილისის სამხატრო აკადემიაში 

სწავლობდა, გამოჩენილ მხატვარ, პროფესორ აპოლონ 

ქუთათელაძის კლასში. იგი სისტემატიურად მონაწილეობდა 

რესპუბლიკურ, საკავშირო და საერთაშორისო გამოფენებში. 

1975 წელს უკანასკნელი დროის მხატვრულ ნამუშევრებში 

მიენიჭა საქართველოს “კომკავშირის პრემია”. გასული 

საუკუნის 70/80-იან წლებში იყო საქართველოს ტელევიზიის 

მთავარი მხატვარი. 
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ხელოვნების სასახლეს ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტის 

უნიკალური ფოტოკოლექცია საჩურად გადაეცა 

 

   2 ივნისს საქართველოს ხელოვნების სასახლეს საზეიმოდ ლუდვიგ მაქსიმილიანის 

უნივერსიტეტის ფოტოკოლექცია გადაეცა. ძვირფასი საარქივო მასალა მოპოვებულია 

გერმანიაში მოღვაწე ქართველი მეცნიერის ეკატერინე ციმერმანის მიერ. 

აღნიშნული ფოტოები ქალაქ მიუნხენში ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტის 

ანტიკისა და ბიზანტიური ხელოვნების ფაკულტეტზე ინახებოდა. ფოტოები XX 

საუკუნის 60-იან წლებში გერმანელი ისტორიკოსების ცოლ-ქმარ კორნეტების მიერაა 

გადაღებული. 208 სლაიდი ქართულ ისტორიულ ძეგლებს ასახავს, 140 კი სომხური 

არქიტექტურის ნიმუშებს. 

  ფოტოკოლექცია 1984 წელს ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერისტეტის საცავს 

გადაეცა და ეკატერინე ციმერმანმა მათი ასლები საქართველოში პროფესორ ფრანს 

ალტო ბაუერის თხოვნის შემდეგ ჩამოიტანა. უნიკალური ფოტოკოლექცია 

გამოუქვეყნებელი და შეუსწავლელია. 
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ივანე პურადაშვილის არქივი 

17 სექტემბერს, ცნობილი ქართველი მეცენატისა და საზოგადო მოღვაწის ივანე 

პურადაშვილის შთამომავალმა ნანა ლორთიფანიძემ ხელოვნების სასახლეს უნიკალური 

ფოტოკოლექცია და ხელნაწერი არქივი გადასცა საჩუქრად. 

 

 

 

ერლომ ახვლედიანის არქივი 

ცნობილი ქართველი კინოსცენარისტისა და საზოგადო მოღვაწის  ერლომ ახვლედიანის 

ოჯახის წევრებმა და მეგობრებმა ხელოვნების სასახლეს მისი პირადი არქივი გადასცეს. 

არქივი მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს ქართული კინოსა და პუბლიცისტიკის 

ისტორიისათვის. იგი მოიცავს ხელოვანის აქამდე გამოუქვეყნებელ მოგონებებს. XX-ის 

საქართველოს ცნობილ საზოგადო მოღვაწეთა მიმოწერებს. ფილმების - ‘ფიროსმანი’, ‘ივანე 

კოტორაშვილის ამბავი’, ‘ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა’, ‘არასერიოზული კაცი’, 

სცენარებს. 
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გასვლითი ღონისძიებები 

მეფე ერეკლე ინგლისურ პრესაში 

 

მიმდინარე წლის აგვისტოში ირლანდიის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ ხელოვნების სასახლეს 

დღემდე უცნობი უნიკალური დოკუმენტების დიდი კოლექცია გადასცა. 

კოლექცია მოიცავს 1649-1798 წლებში ინგლისურ პრესაში დაბეჭდილ ცნობებს საქართველოსა და 

მეფე ერეკლეს შესახებ. პერიოდულ  პრესაში აღწერილია მეფე ერეკლეს რამდენიმე გმირული ბრძოლა, 

განსაკუთრებით ხაზგასმულია მისი ავტორიტეტი იმდროინდელ მსოფლიოში დოკუმენტების 

კოლექცია ასევე მოიცავს ცნობებს XVIII - XIX საუკუნეების საქართველოს შესახებ. პროექტის 

ფარგლებში დაგეგმილია უცნობი წყაროების თარგმნა ქართულ ენაზე და მისი სამეცნიერო 

მიმოქცევაში შეტანა.  

მუზეუმის დირექტორის გიორგი კალანდიას მიერ ჩამოტანილი უნიკალური მასალის პრეზენტაციას 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და მისი მინისტრის 

მოადგილე ლევან ხარატიშვილი დაესწრნენ. მინისტრმა მუზეუმის საგამოფენო დარბაზებთან 

ერთად დაათვალიერა სიძველეთსაცავის უნიკალური ფონდები, იშვიათი ხელნაწერები, 

რარიტეტული გამოცემები და ძვირფასი ტილოები. 
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თურქეთი ქართულ ხელოვნებაში 

 

 

23 თებერვალს, პირველად სტამბულში, ბაჰჩესეჰირ 

უნივერსიტეტის საგამოფენო სივრცეში საქართველოს 

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ 

ორგანიზებული გამოფენა - „თურქეთი ქართულ 

ხელოვნებაში“ გაიმართა. 

გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო საქართველოს ხელოვნების 

სასახლის ფონდებში დაცული 100-ზე მეტი თურქული და 

თურქულ კულტურასთან დაკავშირებული სამუზეუმო 

ექსპონატი და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით შექმნილი ქართული 

ტექსტილისა და ტრადიციული ხალხური რეწვის ნიმუშები. 

საგამოფენო სივრცეში დამთვალიერებლებს საშუალება 

ჰქონდათ ენახათ საქართველოში არსებული თურქული 

ნაციონალური სამოსის ფოტოები და ქართული ხელნაკეთი 

ნივთები. 
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ხელოვნების სასახლე დუბლინის გემების ფესტივალზე 

 

   29 მაისიდან 2 ივნისის ჩათვლით ირლანდიაში, ქალაქ 

დუბლინში, გემების              საერთაშორისო ფესტივალი 

გაიმართა, სადაც საქართველომ მონაწილეობა მასპინძელი 

ქვეყნის სტატუსით მიიღო. 

„გემების ფესტივალზე“ საქართველომ ევროპას, ტრადიციულ 

ადათ-წესები და თანამედროვე ხელოვნებასა და 

კინემატოგრაფიაში მიღწეული წარმატებები გააცნო. 

კულტურული პროგრამის ფარგლებში ფესტივალზე 

წარმოდგენილი იყო ხელოვნების სასახლის ფონდებში დაცული 

სამუზეუმო ექსპონატები. გარდა ექსპონატებისა საქართველომ 

წარადგინა ანსამბლები: “სუხიშვილები”, “რუსთავი”, 

“შავფაროსნები” და ქართული ხალხური კულტურის სხვადასხვა 

მიმართულებები: კერამიკა, ნაქარგობა, ჭედურობა, სამუზეუმო 

მინაბაძები, ტრადიციული ქართული ლურჯი სუფრა და სხვა.  

დუბლინის გემების ფესტივალი ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე 

პრესტიჟული და ამასთანავე ხალხმრავალი ღონისძიებაა. 

საერთაშორიო ფესტივალი, დაახლოებით სამასი წლის ისტორიას 

ითვლის, იგი ქვეყნის სოციალურ - ეკონომიკური სტრატეგიის 

ძირითადი ნაწილია. ყოველწლიურად ფესტივალზე უამრავი 

ტურისტი იყრის თავს. ფესტივალის მიმდინარეობის დროს 

ქალაქის მთავარ მდინარეში ზღვიდან შემოდის ევროპის თითქმის 

ყველა ქვეყნის გემი თავისი ქვეყნების ოფიციალურ 

დელეგაციებთან და ანსამბლებთან ერთად.  

დუბლინში შემომავალ გემებს ხვდება მთავარი ანუ მასპინძელი 

ქვეყანა, რომელსაც 2014 წელს საქართველო წარმოადგენდა. 
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შეძენილი ექსპონატები 

 

 

17 აპრილს, დავით სარაჯიშვილის 

ბროლის პირადი სასმისის პრეზენტაცია 

გაიმართა, რომელიც მუზეუმმა კერძო 

კოლექციონერისგან კომპანია ”თელიანი 

ველის დახმარებით” შეიძინა. აღნიშნულ 

ჭიქაზე დატანილია მონოგრამა დ.ს. და 

იგი მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს 

საფრანგეთში ”ბაკარა ”- ს მინის ქარხანაში 

დავით სარაჯიშვილის პირადი დაკვეთით 

დამზადდა. 

 

 

 

 

 

 

  16 სექტემბერს, ხელოვნების სასახლემ კერძო პირისაგან ლაგოდეხის რაიონში საკუთარ 

კარმიდამოში ნაპოვნი არქეოლოგიური განძი შეიძინა. პირველადი დათვალიერების 

შედეგად ნივთები ძველი ბრინჯაოს ხანას, სავარაუდოდ ძველი წელთაღრიცხვის 3 

ათასწლეულის დასარულს უნდა განეკუთვნებოდეს 
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სერგო ფარაჯანოვის ნივთები 

 

  15 სექტემბერს ხელოვნების სასახლემ კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით დიდი რეჟისორის სერგო 

ფარაჯანოვის მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ძვირფასი ნივთები 

შეიძინა. კერძოდ, მხატვარ ბორის მესერერის მიერ სერგო 

ფარაჯანოვისადმი საჩუქრად გადაცემული გრაფიკული ნამუშევარი 

მემორიალური წარწერით, ფილმ "აკოფ ოვნათანიანის" სცენარი 

ფარაჯანოვის შენიშვნებით, სერგო ფარაჯანოვის ფილმის აფიშა 

უკრაინულ ენაზე და გოგი ალექსი მესხიშვილის ნამუშევარი 

"პაემანი" სერგო ფარაჯანოვის კოლექციიდან. ხელოვნების სასახლე 

განსაკუთრებულ მადლიერებას გამოთქვამს კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის სამინისტროსადმი გამოჩენილი მხარდაჭერისათვის 
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საგანმანათლებლო პროგრამები 

გუბაზ მეგრელიძის ლექცია ‘ბერია და რუსთაველის თეატრი’ 

 

   31 იანვარს, ხელოვნების სასახლის მეცნიერ თანამშრომელმა გუბაზ მეგრელიძემ  

მოხსენება ”ლავრენტი ბერია და რუსთაველის თეატრი” წაიკითხა. აღნიშნულ 

მოხსენებას მუზეუმის თანამშრომელთა სრული შემადგენლობა და ქალბატონი მანანა 

ახმეტელი დაესწრო. 

 

 

 

 

ბექა კობახიძის ლექცია ‘ოლივერ უორდროპი და მისი მოღვაწეობა საქართველოში’ 

  15 ოქტომბერს, ოლივერ უორდროპის დაბადებიდან 150 წლის აღსანიშნავად ისტორიკოსმა 

ბექა კობახიძემ ხელოვნების სასახლეში ლექცია წაიკითხა. ლექციაზე განხილულ იქნა 

უორდროპის ბიოგრაფია, მისი საქართველოში მოხვედრის დეტალები და  ოლივერ და მარჯორ 

უორდროპების საქართველოში მოღვაწეობის ამსახველი მნიშვნელოვანი ფაქტორები.  
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  2014 წლის განმავლობაში, ხელოვნების სასახლის სამუშაო 

პრიორიტეტებიდან  საგანმანათლებლო პროგრამებს ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა.  „მთის საერო ხუროთმოძღვრული 

ძეგლები“- პროექტის ფარგლებში ბავშვებს საშუალება ჰქონდა 

მოესმინათ საინტერესო ლექცია სვანური და თუშურ-ხევსურული 

კოშკების შესახებ. ლექციის შემდეგ კი თაბახის ფურცლების 

მეშვეობით კოშკების მაკეტები გაეკეთებინათ. გარდა ამისა, 

მოზარდები ათვალიერებდნენ მუზეუმის სხვადასხვა საგამოფენო 

დარბაზებს და ეცნობოდნენ ხელოვნების სასახლის შენობის 

ისტორიასა და მუდმივ და დროებით საექსპოზიციო დარბაზებს.  
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სამეცნიერო და კვლევითი სამუშაოები 

 

  მიმდინარე წლის განმავლობაში ხელოვნების სასახლეში აქტიურად მიმდინარეობდა, 

სამეცნიერო და კვლევითი სამუშაოები. გამოიცა საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის ხელნაწერთა და საარქივო დოკუმენტთა აღწერილობა  

(წიგნი III); თანამედროვე გერმანელი მხატვრის, ვერნერ რუდიგერის ნახატების კოლექცია 

„გერადი საქართველო“, „ქართველები I მსოფლიო ომში“. აღსანიშნავია საქართველოს 

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოცემული 

უორდროპებისადმი მიძღვნილი ფერადი კატალოგი.  მნიშვნელოვანია ნაშრომში შესული 

უნიკალური მასალები, რომელთა უმეტესობა ხელოვნების სასახლესა და ოქსფორდის 

ბოდლეანის ბიბლიოთეკაშია დაცული. 
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   17 ნოემბერს, ხელოვნების სასახლეში, მუზეუმის სამეცნიერო საბჭოს სხდომაზე, სდასუს 

სტუდენტებმა: ვეკო ბუბუტეიშვილმა, ლიკა თედიაშვილმა, ლიკა ლოლუამ, მარიტა 

თაგვიაშვილმა, თათია ზუხბაიამ და თეონა ამბროლიანმა წაიკითხეს მოხსენებები თემაზე - 

’’ქართველები პირველ მსოფლიო ომში’’. გაფართოებული საბჭოს სხდომაზე დაესწრნენ სდასუს 

პროფესორ მასწავლებელი ივანე სეხნიაშვილი, კულტურის ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 

ხელოვნებისა და განათლების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ირინა საგანელიძე, 

თბილისის საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი და ორგანიზაცია ჰამქარის 

ხელმძღვანელი ცირა ელისაშვილი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ოქტომბერს, ხელოვნების სასახლეში მომუშავე საქართველოს დავით აღმაშენებლის 

სახელობის უნივერსიტეტის (სდასუ) სტუდენტებს, სტაჟირების წარჩინებით გავლისათვის, 

სპეციალური სერთიფიკატები და საჩუქრები გადაეცათ. 
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    სარესტავრაციო სამუშაოები  

 

  მიმდინარე წელს ქაღალდის რესტავრატორ რუიზან კასრაძის მიერ სარესტავრაციო- 

საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა : 14 ხელნაწერს, 41 აფიშას , 14 სახვითი ფონდის ნივთს. 

  რესტავრატორ ნათია ლომიას მიერ განხორციელდა შემდეგი სარესტავრაციო-საკონსერვაციო 

სამუშაოები: 139 წიგნი- ყუის აღდგენა, 14 ფოტოალბომი- რესტავრაცია, 233 სანოტო წიგნი- 

რესტავრაცია, 10 წიგნი- ახალ ყდაში ჩასმა. 

  რესტავრატორ მარიამ იმედაშვილის მიერ საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა 18 

ფერწერულ ტილოს. 

 

 

      

 

 

 

ყურანი

თორნიკე ბერიძისა და ხატიჯე თავდგირიძის უნიკალური ყურანი რომელიც 
მუზეუმს მურატ ცინცაძემ გადასცა

რესტავრირებული (გამაგრდა ყურანის შიდა ფურცლები, გაუკეთდა ტყავის 
ორიგინალური ყდა)

რესტავრატორი: ნათია ლომია
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გოეთე - ფაუსტი 

ერლომ ახვლედიანის არქივიდან - ლოცვანი კათოლიკეთათვის 

რესტავრაციამდე და რესტავრაციის შემდეგ 

რესტავრატორი: ნათია ლომია 

 

 

                  

       

 

 

    J. THOMA 

რესტავრატორი - მარიამ იმედაშვილი 

 

 


