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გამოფენები 

 

 

14 იანვარს, ხელოვნების სასახლეში 

საქართველოს სახალხო მხატვრის, 

სახელმწიფო და საერთაშორისო 

პრემიების ლაურეატის, თბილისის 

საპატიო მოქალაქის - მურაზ მურვანიძის 

გამოფენა გაიხსნა. ექსპოზიციაზე 

წარმოდგენილი იყო ხელოვანის 

შემოქმედების ნაწილი, რომელიც 

იტალიის, საფრანგეთის, რუსეთის, 

კანადის, აშშ-სა და საქართველოს 

თეატრებში დადგმულ სპექტაკლების 

ესკიზებს აერთიანებს. 

გამოფენა ხელოვნების სასახლეში 1 თვე 

გაგრძელდება. 

  

 

 

 

17 თებერვალს, ხელოვნების სასახლეში ქართული დეკორატიული 

გამოყენებითი ხელოვნების ერთ-ერთი გამორჩეული 

წარმომადგენლის – მერი ქსოვრელის პერსონალური გამოფენა 

გაიხნა.  

ექსპოზიციის მთავარი თემები ფერწერა, ქსოვილი და კერამიკა იყო 

და იგი ხელოვანის მიერ შექმნილ 40-ზე მეტ ნამუშევარს 

აერთიანებდა. 

გამოფენა ხელოვნების სასახლეში 1 კვირა გაგრძელდა. 
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2018 წლის 9 თებერვალს, თბილისის მერიამ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი მიღება გამართა. 

საიუბილეო საღამოზე, რომელსაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-

მასწავლებლებთან და უცხოელ სტუმრებთან ერთად განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი 

მიხეილ ჩხენკელი, უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შარვაშიძე და საქართველოში 

აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრნენ, ხელოვნების 

სასახლემ თემატური ექსპოზიცია წარმოადგინა. კერძოდ: მასალები უნივერსიტეტის 

დაარსებისა და მისი მეცნიერების შესახებ, ასევე 1918-1921 წლის დამოუკიდებელი 

საქართველოს ვიზუალური მასალა, დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აქტი, 

სხვადასხვა სახის სამუზეუმო მასალა 1918 წელს დაწერილი ქართული ოპერების „ქრისტინე“, 

„თქმულება შოთა რუსთაველზე“, „ქეთო და კოტეს“ და 1918 წელს ჩამოყალიბებული სპორტ 

საზოგადოება „შევარდენის“ შესახებ. 
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26 თებერვალს, ხელოვნების სასახლეში 

კახაბერ თოფჩიშვილის პერსონალური 

გამოფენა გაიხსნა. ეროვნულ მოტივებზე 

შექმნილი ექსპოზიცია მხატვრის მიერ, 

ბოლო პერიოდში შექმნილ 70-ზე მეტ 

გრაფიკულ და ფერწერულ ნამუშევარს 

აერთიანებდა. 

       აღსანიშნავია, რომ მხატვრის 

შემოქმედება საქართველოს საზღვრებს 

გასცდა და მისი ნამუშევრები  

ზიმერლისა და ჰარვარდის მუზეუმების 

საგამოფენო სივრცეებს ამშვენებს. 

გამოფენა ხელოვნების სასახლეში 1 

კვირა გაგრძელდა. 

 

 

 

 

 

 

9 მარტს, ხელოვნების სასახლეში მხატვარ 

მანანა თუმანიშვილის პერსონალური 

გამოფენა-გაყიდვა გაიხსნა. 

ექსპოზიცია მხატვრის მიერ, ბოლო 

პერიოდში, სხვადასხვა ჟანრში 

შესრულებულ ნამუშევრებს აერთიანებდა 

და მათ შესაქმნელად ხელოვანმა 

ძირითადად გამოიყენა აკვარელი, ზეთი, 

გრაფიკა, შერეული ტექნიკა და სხვა. 

ექსპოზიციის დამახასიათებელი ის 

მთავარი შტრიხები იყო პეიზაჟი, 

პორტრეტი, ნიუ... გამოფენა ხელოვნების 

სასახლეში 10 დღე გაგრძელდა. 
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21-27 მარტს, ხელოვნების სასახლემ მხატვარ ქრისტინე კაკაბაძის პერსონალური გამოფენა-

გაყიდვას უმასპინძლა. ხელოვანის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოიფინა საქართველოსა 

(2007 -პროექტი „არტ-პრო“, თბილისი, საქართველო) და გერმანიაში (2008 - ნორდენი, გერმანია). 

იგი 2009-2010 წლებში გერმანიაში, ნორდენის ინტერნაციონალურ საზაფხულო კურსებზე 

მიწვეული დოცენტი, ხოლო 2007-2013 წლებში სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში ფერწერის 

მიმართულებით მიწვეული ლექტორი იყო. მხატვრის გამოფენამ ხელოვნების სასახლის 

დამთვალიერებელთა დიდი ინტერესი დაიმსახურა. 

 

  

     

 

2 აპრილს საქართველოს ხელოვნების სასახლეში მოქანდაკის, გრაფიკოსისა და ხატმწერის 

მარინა ივანიშვილის პერსონალური გამოფენა გაიხსნა. ესპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო 

ხელოვანის მიერ, მისი მოღვაწეობის მანძლზე შექმნილი ქანდაკებები და გრაფიკული 

ნამუშევრები. გამოფენა ხელოვნების სასახლეში 1 კვირა გაგრძელდა. 
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     6 მაისს ხელოვნების სასახლეში სარა მუნის გამოფენა "შავქუდა" გაიხსნა . პროექტის 

მენეჯერი: გრეგორ ბელციგი პროექტის კოორდინატორი: თეონა გოგიჩაიშვილი. სარა მუნი 

ფრანგი ფოტოგრაფია, რომელიც თავდაპირველად  მოდელი, 1970-იანი წლებიდან კი მოდის 

ფოტოგრაფი იყო.  1972 წელს ის პირველი ქალი გახდა, ვინც „პირელის“ კალენდრისთვის 

ფოტოები გადაიღო. „კაშარელთან“ ხანგრძლივი თანამშრომლობის შემდეგ, მისი სახელი კიდევ 

უფრო მნიშვნელოვანი გახდა და შეკვეთებს იღებდა ისეთი ბრენდებისგან, როგორიცაა: 

„შანელი“, „კომ დე გარსონი“ და ჟურნალი „ვოგი“. მოდის ფოტოგრაფიის ასპარეზზე 

წარმატებული საქმიანობის გარდა, სარა მუნმა ძლიერი ნამუშევრები შექმნა კინოსა და 

ფოტოგრაფიაში. გამოფენა ხელოვნების სასახლეშ 10 დღე გაგრძელდა. 

 

 

     საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით, 19 მაისს, აქცია 

- „ღამე მუზეუმში“ აქციის ფარგლებში ხელოვნების სასახლემ 20:00-დან 01:00 საათამდე 

დამთვალიერებელს უფასოდ უმასპინძლა. აქციის ფარგლებში, სასახლეში, საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენა გაიმართა. 

მუზეუმში მოსულ დამთვალიერებელს პირველად მიეცა საშუალება ერთობლიობაში ენახა 

ლევილიდან ჩამოტანილი საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აქტის დედანის 

ასლი (მესამე პირი), პირველი რესპუბლიკის ჰიმნის სანოტო დოკუმენტი, პირველი 

რესპუბლიკის ჰიმნის ავტორის (კოტე ფოცხვერაშვილის) ქულაჯა და სხვა უნიკალური ფოტო 

და საარქივო დოკუმენტები. 
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    საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეს აღსანიშნავად 26 მაისს 

საფრანგეთის საელჩომ საქართველოში, საფრანგეთის დიპლომატიურ არქივთან და ხელოვნების 

სასახლესთან პარტნიორობით წარმოადგინა გამოფენა სახელწოდებით „საქართველოს 

დამოუკიდებლობა საფრანგეთის დიპლომატიურ დოკუმენტებში “.  

    26 მაისს, გამოფენა ხელოვნების სასახლეში, საფრანგეთის ელჩის - პასკალ მენიესა და 

საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ - ბატონ ჟან-ივ ლე დრიანის მიერ საზეიმოდ გაიხსნა.  

    პირველად საქართველოს ისტორიაში, ქართულ საზოგადოებას საშუალება მიეცა გაცნობოდა 

საფრანგეთის დიპლომატიური არქივიდან შერჩეული უნიკალური დოკუმენტებს, რომლებიც 

იმჟამინდელი საფრანგეთის დამოკიდებულებასა და ინტერესს ავლენდნენ კავკასიასა და 

საქართველოში დამოუკიდებლობის პერიოდში მიმდინარე მოვლენების მიმართ. ღონისძიებას 

ასევე დაესწრნენ საქართველოს მთავრობისა და დიპლომატური კორპუსის წარმომადგენლები, 

მოწვეული სტუმრები და ფრანგი დელეგატები. 

    გამოფენა ხელოვნების სასახლეშ 10 ივნისამდე გაგრძელდა.  
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27 ივნისს, ხელოვნების სასახლისა და დავით ბეჟუაშვილის განათლების ფონდის 

ორგანიზებით  გამოფენა სახელწოდებით „საჩუქარი საქართველოს“ გაიხსნა.  

„ეროვნული სალარო“ იყო უპრეცენდენტო პროექტი, რომლის ფარგლებშიც, ერთი წლის 

განმავლობაში, დავით ბეჟუაშვილის განათლების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით 

ხელოვნების სასახლემ შეიძინა და სარესტავრაციო სამუშაოები ჩაუტარა იმ ხელოვნების 

ნიმუშებს, რომელთა უმეტესობა ქვეყნიდან გასატანად იყო გამზადებული.  (პროექტის 

სახელწოდება დაკავშირებულია ილია ჭავჭავაძის მიერ 1874 წელს თბილისში 

სათავადაზნაურო-საადგილმამულო ბანკის დაარსებისა და ხელმძღვანელობის პერიოდში 

განხორციელებულ პროცესებთან). გამოფენაზე საზოგადოებამ ნახა და შეაფასა ერთი წლის 

განმავლობაში შეძენილი უნიკალური ნივთების კოლექცია. მათ შორის აღსანიშნავია: 

უნიკალური ქართული კინო და ისტორიული კოსტუმები, ფერწერული ტილო „მარია და ჩვილი 

იესო“ (ლეონარდო დავინჩის სკოლა), ევროპული პეიზაჟები და მარინისტული ტილოები, თეთრ 

პერგამენტზე შესრულებული რაინდთა ტურნირების სცენებით გაფორმებული ფოტოალბომი, 

აღათი დადიანის ვერცხლის სასმისი, რაჭის ერისთავების ყაბალახი, ზაქარია ჭიჭინაძის 

წერილები, სამეგრელოს დედოფლის ეკატერინე ჭავჭავაძე-დადიანის მარაო, მეფე ვახტანგ VI ის 

კაბა (ფილმიდან "დავით გურამიშვილი") და მრავალი სხვა. 
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21 სექტემბერს, ხელოვნების სასახლეში 

მხატვარ არტემ ანტანოსის პერსონალური 

გამოფენა-გაყიდვა გაიხსნა. 

ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო მხატვრის 

მიერ სხვადასხვა თემაზე შესრულებული 40-

მდე ფერწერულ ტილო, რომელთა 

უმეტესობაც ხელოვანმა ბოლო ხუთი წლის 

განმავლობაში შექმნა.  

 

 

 

 

 30 ნოემბერს, ხელოვნების სასახლეში გაიხსნა ნიკო ყაზბეგის პერსონალური გამოფენა. 

ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო მხატვრის შემოქმედების ამსახველი, კინოსა თუ 

თეატრისათვის შექმნილი კოსტიუმისა და დეკორაციის ესკიზები. ღონისძიების ფარგლებში 

მოეწყო სერია „თეატრისა და კინოს მხატვრები“-ის მე-6 ტომის პრეზენტაციაც, რომელიც 

ნიკოლოზ ყაზბეგს მიეძღვნა.  
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17 დეკემბერს, ხელოვნების 

სასახლეში ქართველ 

მოდილიანად წოდებული, 

საფრანგეთსა და ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში მოღვაწე 

ქართველი მხატვრისა და 

მოქანდაკის, სვიმონ დადიანის 

(1916-1975) პერსონალური 

გამოფენა გაიხსნა.  

ექსპოზიციაზე 

წარმოდგენილი იყო სიმონიკა 

დადიანის შემოქმედების 

ამსახველი სრული კოლექცია 

(სხვადასხვა ჟანრში 

შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები), რომელიც ხელოვანის ანდერძის 

თანახმად, მისი შთამომავლების ლია და მიხეილ ვოდეების, ხელოვნების სასახლის 

დირექტორის - გიორგი კალანდიას, საფრანგეთში საქართველოს ელჩის - მისი უმაღლესობა 

ეკატერინე სირაძე დელონეს, არჩილ გელოვანისა და საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ძალისხმევით თავისუფალ 

საქართველოს დაუბრუნდა.   

  



11 
 

ღონისძიებები 

 

 

 

 

 

30 იანვარს, საქართველოს ხელოვნების სასახლესა და ჩაის ქართული ბრენდის „გურიელის“ 

მწარმოებელ კომპანია „გეოპლანტს“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 

გაფორმდა.  მემორანდუმის თანახმად, ხელოვნების სასახლე კომპანია „გეოპლანტს“ გადასცა 

შოთა რუსთაველის და „ვეფხისტყაოსნის“ თემაზე შექმნილ საარქივო მასალები, გრაფიკული და 

ფერწერული ნამუშევრები. თავის მხრივ, კომპანია „გეოპლანტმა“ 2018 წლის ფრანკფურტის 

წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს, როგორც მასპინძელი ქვეყნის წარსადგენად, მოამზადა 

„პრინცი გურიელი“-ს საკოლექციო სერიის ქართული და ინგლისური ვერსიები -„გურიელი 

რუსთაველის ქვეყნიდან“.  

აღსანიშნავია, რომ ხელოვნების სასახლესა და კომპანია „გეოპლანტის“ მიერ მსგავსი სახის 

თანამშრომლობა პირველად განხორციელდა და ეროვნული კულტურის პოლულარიზაციასთან 

და ქართული წარმოების საექსპორტო პოტენციალის მხარდაჭერასთან ერთად, პროექტის 

უმთავრეს მიზანს ხელოვნების სასახლის, როგორც სახელმწიფო კულტურული ინსტიტუტის 

დახმარება წარმოადგენდა. სწორედ ამიტომ, საკოლექციო სერიის ჩაის სახეობების 

რეალიზაციიდან შემოსული თანხის გარკვეული ნაწილი ხელოვნების სასახლეს 

ქველმოქმედების სახით ჩაერიცხა.  
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    30 მარტს, ხელოვნების სასახლეში 

გაიმართა პრეზენტაცია წიგნისა - „მეფე 

ერეკლე ინგლისურ და ირლანდიურ 

პრესაში“, რომელიც მასშტაბური 

ისტორიული პროექტის 

დამასრულებელი ეტაპი იყო.   

   სამეცნიერო სამუშაოები 2014 წელს 

დაიწყო და მისი პირველი ეტაპი „ფონდი 

ქართუ“-ს ფინანსური თანადგომით 

განხორციელდა. 

ირლანდიაში საქართველოს საელჩოს 

ხელშეწყობითა და ირლანდიის 

ეროვნული ბიბლიოთეკასთან 

თანამშრომლობით 200-ზე მეტი მე-18 

საუკუნის საქართველოში გამოუქვეყნებელი ცნობა პირველად ითარგმნა და სათანადო 

კომენტარებთან ერთად გამოიცა. ორენოვანი ნაშრომი საზოგადოებისათვის დღემდე უცნობ, 

უნიკალურ ისტორიულ ცნობებს აერთიანებს და მეფე ერეკლეს წარმატებულ სამხედრო და 

პოლიტიკურ კარიერაზე, მის პრო-დასავლურ ორიენტაციასა და მსოფლიო პოლიტიკაში ქართველი 

მონარქის ღირსეულ ავტორიტეტზე გვიამბობს.  მე-18 საუკუნეში ბრიტანული პრესის 29 ძირითადი 

გამოცემები (‘British Evening Post’, ‘Public Ledger’, ‘Public Advertiser’, ‘London Evening Post’, ‘Lloyd’s 

Evening Post’, ‘Middlesex Journal’ და სხვა.) აქტიურად წერდნენ მეფე ერეკლეს პირად თვისებებზე, მის 

პოლიტიკურ მიღწევებსა თუ სამხედრო გამარჯვებებზე. 

     წიგნში ასევე შესულია ინგლისურ პრესაში დაბეჭდილი დოკუმენტები და ცნობები იმდროინდელი 

საქართველოს მდგომარეობის შესახებ. ევროპელების თვალით დანახული XVII-XVIII საუკუნის 

საქართველო, მისი გეოგრაფია, კულტურა და ტრადიციები, დღემდე არსებული ისტორიული 

ფაქტების ახლებურ და მეტად საინტერესო ჭრილში განხილვის საშუალებას იძლევა.  
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14 ივნისს, ხელოვნების სასახლეში ქართული კინოს 

ლეგენდის - ნატო ვაჩნაძის 114 წლის იუბილეს 

აღსანიშნავი ღონისძიება გაიმართა. მუზეუმის 

„უკვდავთა ბაღში“ ნიკოლოზ შენგელაიასა და ნატო 

ვაჩნაძის ბარელიეფები გაიხსნა.  

ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა პრეზენტაცია 

ახალი, ილუსტრირებული კატალოგისა - „ნატო 

ვაჩნაძე“. 

 

 

 

16-17 ივნისს, ხელოვნების სასახლეში, 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

ეგიდით, საქართველოს მასშტაბით 

არსებული მუზეუმების ფონდების 

მცველებისთვის გაიმართა ტრენინგი 

მუზეუმების კოლექციების საინფორმაციო 

სისტემის (emgc.gov.ge)  წარმოების თაობაზე 

(16-17 ივნისი, 2018) 

 

 

 

21 სექტემბერს, ხელოვნების სასახლეში გაიმართა 

პრეზენტაცია დიმა თოფურიძის ალბომისა - „ანი-დან 

ჰოე-მდე“. ქართული ანბანის და ქართული ხალხური 

თუ ლიტერატურული საუნჯის პოპულარიზაციის 

მიზნით, კატალოგში ცალკეულ ასოს დაერთო 

ქართული ანდაზები და ციტატები VII საუკუნის 

ქართული ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოებებიდან და მათი 

შესატყვისი ან თარაგმანი ინგლისურ ენაზე.  
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    18 აგვისტოს, ხელოვნების სასახლეში ქართული ანბანისა და დამწერლობის ისტორიისადმი 

მიძღვნილი კატალოგის - „ანბანი, როგორც ისტორია“ პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებას 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი მიხეილ 

ბატიაშვილი, მინისტრის მოადგილე მიხეილ გიორგაძე, ხელოვნების სასახლის დირექტორი 

გიორგი კალანდია და ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი მედეა მეტრეველი 

გაუძღვნენ. ორენოვანი კატალოგი (ქართული/ინგლისური) საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და წიგნის ეროვული ცენტრის 

მხარდაჭერით გამოიცა.  

    კატალოგი უნიკალურ ხელნაწერებს, პირველნაბეჭდ წიგნებს, რარიტეტულ გამოცემებსა და 

თანამედროვე ხელოვანთა ნამუშევრებს აერთიანებს. წიგნი ოფენბახის შრიფტის მუზეუმში, 

ქართული დამწერლობის ისტორიისადმი მიძღვნილი გამოფენის „თბილისი ჩემს ფიქრებში“ 

ფარგლებში გამოიცა, რომელიც თავის მხრივ, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს 

საპატიო სტუმარი ქვეყნის პრეზენტაციას ეძღვნება.   
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24ოქტომბერს, ხელოვნების სასახლეში ახლად შეძენილი უნიკალური ექსპონატის, ცნობილი 

მხატვრის - ალექსანდრე ანტროპოვის მიერ შესრულებული თეიმურაზ მეფის პორტრეტის 

დაბრუნებასთან დაკავშირებით საზეიმო მიღება გაიმართა. მიღებას კულტურის სფეროს 

წარმომადგენლების და მინისტრთა კაბინეტის წევრები ესწრებოდნენ. თეიმურაზ მეფის 

პორტრეტი ბაგრატიონთა სამეფო ოჯახისა და კოლექციის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც 

საქართველოს 257 წლის შემდეგ დაუბრუნდა. აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი 

საქართველოს ისტორიაში ამ მნიშვნელობის და ღირებულების ექსპონატის ქვეყანაში 

დაბრუნება პირველი შემთხვევაა. ფერწერული ტილოს საქართველოში დაბრუნება ბიძინა 

ივანიშვილის და ფონდ „ქართუს“ ფინანსური მხარდაჭერითა და საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს აქტიური თანადგომით 

განხორციელდა. 
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27 ნოემბერს, ხელოვნების სასახლეში გაიმართა პრეზენტაცია წიგნისა „1918-1920 წლების 

ქართული ხელოვნება“. 300 გვერდიანი ორენოვნი ალბომი საქართველოს დამოუკიდებელი 

რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეს ფარგლებში ხელოვნების სასახლის მიერ საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით მომზადდა. 

კატალოგი დღემდე გამოუქვეყნებელ, უნიკალურ საარქივო მასალებს აერთიანებს და საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელოვნებასა და კულტურაზე ბევრ საინტერესო და აქამდე უცნობ 

ფაქტებზე გვიყვება.  

აღსანიშნავია, რომ კრებულში, დამოუკიდებლობის წლებში არსებული ქართული პრესიდან 

(ძირითადად ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“) 72 გამორჩეული ამბავი შეირჩა, რომლებიც 

სრულფასოვნად ასახავენ ეპოქის სულისკვეთებას და ხელოვნების სასახლეში დაცულ ფოტოებთან, 

ესკიზებთან თუ ხელნაწერებთან ერთად ეროვნული კულტურის მარგალიტებზე - პირველ ქართულ 

ოპერასა („ქრისტინე“, „აბესალომ და ეთერი“ „თქმულება შოთა რუსთაველზე“ ) თუ მხატვრულ 

ფილმზე („ქრისტინე“) მოგვითხრობს. 
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ხელოვნების სასახლე საერთაშორისო არენაზე 

 

“ქსოვილი საქართველოდან“- სამეცნიერო კვლევითმა პროქტმა 2018 წლის ევროკავშირის 

კულტურული მემკვიდრეობის პრიზი / ევროპა ნოსტრას ჯილდო მოიპოვა. 2018 წლის 15 მაისს, 

ევროკომისიამ და ევროპა ნოსტრამ კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ევროპის 

უმაღლესი აღიარების - ევროკავშირის კულტურული მემკვიდრეობის პრიზის / ევროპა ნოსტრას 

ჯილდოს 2018 წლის მფლობელები გამოავლინეს. აღიარება 4 ნომინაციაში - კონსერვაცია; კვლვა; 

განსაკუთრებული ღვაწლი; განათლება, სწავლება და ცნობიერების ამაღლება - 17 ქვეყნის 29 

ლაურეატმა მოიპოვა.  

ევროკავშირის კულტურული მემკვიდრეობის პრიზის/ევროპა ნოსტრას ჯილდოს 2017 წლის 

გამარაჯვებულთა დაჯილდოვება 22 ივნისს, ბერლინის კონგრესის ცენტრში გამართულ 

ევროპის მემკვიდრეობის დაჯილდოვების ცერემონიაზე მოხდა, რომელსაც ევროკომისარი 

ტიბორ ნავრაჩიჩი და მაესტრო პლასიდო დომინგო წარუძღვნენ. 
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30 მაისს, ირლანდიაში, ქალაქ დუბლინის ციხე-სასახლეში ხელოვნების სასახლეში 

დაცული ეროვნული სამოსისადმი მიძღვნილი ფოტო ექსპოზიცია გაიხსნა. 

გამოფენა ხელოვნების სასახლისა და ირლანდიაში საქართველოს საელჩოს 

ორგანიზებით გაიმართა და იგი 31 აგვისტომდე გაგრძელდა. 
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24 სექტემბერს, ირლანდიაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით, დუბლინის მერის 

ოფიციალურ რეზიდენიაში გაიმართა პროფესორ გიორგი კალანდიას წიგნის „მეფე ერეკლე 

ბრიტანულ და ირლანდიურ პრესაში“ პრეზენტაცია, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეს.  

ღონისძიება საქართველოს დროებითმა რწმუნებულმა გიორგი ზურაბაშვილმა გახსნა.  დამსწრე 

საზოგადოებას მიესალმა დუბლინის ლორდ მერი ნაილ რინგი.  მან კმაყოფილება გამოხატა 

ქართულ-ირლანდიური ურთიერთობების განვითარებით და ხაზი გაუსვა, რომ ორ ქვეყანას 

მსგავსი ისტორიული წარსული და საერთო ღირებულებები აკავშირებს. ღონისძიებას 

ესწრებოდნენ ირლანდიის პარლამენტის მეგობართა ჯგუფის, დიპლომატიური კორპუსის, 

გამომცემლობების, ქართული დიასპორის წარმომადგენლები. 
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2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის 

საერთაშორისო ბაზრობაზე საქართველოს, 

როგორც მასპინძელი ქვეყნის სტატუსით 

მონაწილე ქვეყნის კულტურულ პროგრამის 

ფარგლებში, ხელოვნების სასახლემ ქართული 

ანბანისადმი მიძღვნილი მასშტაბური გამოფენა 

გერმანიის ქალაქ ოფენბახში, ტიპოგრაფიის 

მუზეუმში გამართა.  

გამოფენა „თბილისი ჩემს ფიქრებში“ 

ქართული ანბანისადმი მიძღვნილი პირველი 

გამოფენაა ევროპაში. ექსპოზიცია 100-ზე მეტ 

უნიკალურ ექსპონატს აერთიანებდა როგორც 

საქართველოს ხელოვნების სასახლიდან, ასევე 

კერძო კოლექციებიდან. დამთვალიერებელს 

საშუალება ჰქონდა მსოფლიოს ერთ-ერთი 

უძველეს - ქართული ანბანის ისტორიას მე-5 საუკუნიდან გაცნობოდა და კალიგრაფიის 

დიდოსტატების მიერ იშვიათი ხელნაწერები, პერგამენტზე და ქაღალდზე  შესრულებული ძვირფასი 

მინიატურები ენახა. ექსპოზიციაში ჩართულია იყო რომსა და თბილისში გამოცემული 

პირველნაბეჭდი წიგნები, რომლებიც კარგად ასახავენ გვიან შუა საუკუნეებში წიგნის ბეჭდვის 

ინდუსტრიასა და ისტორიას. ექსპოზიციის გამორჩეული ნაწილს წარმოადგენდა საბჭოთა პერიოდში 

შექმნილი შრიფტის ნიმუშები, პროპაგანდისტული აფიშები, ანბანით გაფორმებული 

ფუტურისტული და კუბისტური ნამუშევრები.  

აღსანიშნავია, რომ პროექტის ფარგლებში ექსპოზიციის გამართვაში აქტიური მონაწილეობა 

მიიღეს ქართველმა თანამედროვე ხელოვანებმა.  

 

გამოფენა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

პატრონაჟით გაიმართა და მისი კურატორები იყვნენ ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი 

კალანდია და ოფენბახის შრიფტის მუზეუმის დირექტორი შტეფან შოლტეკი. 

გამოფენა 4 ოქტომბერს გაიხსნა და 18 ნოემბრამდე გაგრძელდება. 
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 სამეცნიერო პროექტები 

 

ხელოვნების სასახლის პროექტმა "უცნობი 

ინგლისური ისტორიული წყაროები 

საქართველოს შესახებ (ტიუდორების არქივი) 

და XVI-XIX საუკუნეების ინგლისურენოვანი 

ბეჭდური გამოცემები" შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსება 

მოიპოვა. პროექტის ფარგლებში, 2 წლიანი 

მუშაობის შედეგად, სამეცნიერო ჯგუფის მიერ 

ითარგმნება და  სამეცნიერო მიმოქცევაში 

ჩაეშვება უნიკალური წყაროებს რომელთა 

უმეტესობა ქართველი მეცნიერებისათვის 

უცნობია.  მუზეუმი გამოსცემს ორენოვან 

(ქართული-ინგლისური) კრებულს სადაც შევა 

ჰენრი მერვის, ელისაბედ პირველის და სხვა 

ტიუდორების კანცელარიის საიდუმლო 

მასალები საქართველოს შესახებ. 

 

 

 

ხელოვნების სასახლის დირექტორის - გიორგი 

კალანდიას ინიციატივითა და ორგანიზებით 

მუზეუმში კიდევ ერთი ახალი ისტორიული 

პროექტი სახელწოდებით "ქართველთა 

თავსაბურავი". ფრესკებიდან, მინიატურებიდან 

ჩვენი მხატვრის არტტემ ანტანოსის მიერ 

აღდგენილი და ქაღალდზე გადმოტანილი 

საოცარი ნიმუშები. მალე ამ ნახატებიდან 

რამდენიმეს ნამდვილ მოდელებად ვაქცევთ და 

ვნახავთ როგორ იბურავდნენ თავს ჩვენი დიდი 

წინაპრები 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1937888079563087&set=pcb.1937888499563045&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAITrnGIlJntUuUGjbC2zqqGhApFwtvQFo0o0J5z4nigkIwwQgwy9AQNowu2AIyn2MFuCKfQafSbxiw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1937888079563087&set=pcb.1937888499563045&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAITrnGIlJntUuUGjbC2zqqGhApFwtvQFo0o0J5z4nigkIwwQgwy9AQNowu2AIyn2MFuCKfQafSbxiw
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ვიზიტი  

 

11 იანვარს, ხელოვნების სასახლეს მისი უმაღლესობა, საფრანგეთის ელჩი - პასკალ მენიე 

მეუღლესთან - გალია მარტსენკოვა მენიესთან ერთად ეწვია. მუზეუმის საგამოფენო 

დარბაზების დათვალიერებასთან ერთად, სტუმრები გაეცვნენ უნიკალური შენობის და აქ 

დაცული ეროვნული საგანძურის ისტორიასა და სამომავლო გეგმებს, სადაც ხელოვნების 

სასახლისა და საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს ერთობლივი თანამშრომლობაც 

მოიაზრება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 აგვისტოს, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, ვიცე-პრემიერი გიორგი გახარია 

ხელოვნების სასახლეს ეწვია და მუზეუმის საგანძური დაათვალიერა, მინისტრი საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხედრო და შინაგანი ჯარების ისტორიასთან დაკავშირებულ 

იმ მასალებსაც გაეცნო რომელიც ხელოვნების სასახლეში დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 

წლისთავთან დაკავშირებით გამოიფინა. 
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4 ივლისს საქართველოს ხელოვნების სასახლეს მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს ICOM- ის 

პრეზიდენტი ქალბატონი სუაი აქსოუ ესტუმრა.  სტუმარმა დაათვალიერა როგორც მუზეუმის 

საგამოფენო დარბაზები ასევე ფონდებში დაცული ეროვნული საგანძური. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ივლისს საქართველოს ხელოვნების სასახლეს აშშ-ს სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე 

განათლებისა და კულტურის დარგში ქალბატონი მერი როისი ესტუმრა. მერი როისი ამერიკის 

შეერთებული შტატების კონგრესმა ერთხმად დაამტკიცა სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის 

თანამდებობაზე განათლებისა და კულტურის საკითხებში. ამ თანამდებობაზე იგი კურირებს 

პროგრამათა ფართო სპექტრს, რაც მოიცავს საგანმანათლებლო, კულტურის, პროფესიულ და 

სპორტულ გაცვლით პროგრამებს, რომელიც ემსახურება ამერიკის შეერთებული შტატების 

საგარეო პოლიტიკის მიზნებსა და ამოცანებს,ამერიკელ ხალხსა და სხვა ქვეყნებს შორის 

ურთიერთგაგების დამყარებას და კავშირებისა და პარტნიორობის ჩამოყალიბებას ამერიკის 

საგარეო პოლიტიკის გასაძლიერებლად, გლობალურ გამოწვევებსა და შესაძლებლობებზე 

რეაგირებისთვის.  
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კონტრიბუცია 

 

ხელოვნების სასახლის მზრუნველთა საბჭოს თავმჯდომარემ და ფონდ ფიროსმანის 

დამფუძნებელმა არჩილ გელოვანმა მუზეუმს, მე-19 საუკუნის ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე 

გამოჩენილი და სახელმოხვეჭილი შემოქმედის, გერმანელი მხატვრის პოლ ფრანკენის (1818-1884) 

სამი უნიკალური ტილო საჩუქრად გადასცა. გერმანელი მხატვრის ტილოები დაცულია ვეროპის, 

ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ყველაზე ცნობილ მუზეუმებში. აღსანიშნავია, 

რომ ფრანკენის ტიოები „მტკვარი თბილისის ახლოს“, „სოფელი კავკასიის მთებში“ და 

„აღმოსავლური პეიზაჟი“ არჩილ გელოვანმა სოტბისა და კრისტის აუქციონებზე შეიძინა. 

 

 

საქართველოს მე-5 პრეზიდენტის, სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივით საქართველოს 

უნიკალური საგანძური დაუბრუნდა. პარიზში მცხოვრებმა ქართველმა ემიგრანტებმა ლია და 

მიხეილ ვოდეებმა საქართველოს ხელოვნების სასახლეს XIX საუკუნის დასასრულს შექმნილი 

თამარ მეფის  პორტრეტი გადასცეს. ხელოვნების ნიმუში პარიზში მცხოვრებ თამარ ბაგრატიონ 

მუხრანელს ეკუთვნოდა, რომელიც მიხეილ ბაგრატიონ მუხრანელის ქალიშვილი და დიდი 

ქართველი მრეწველის აკაკი ხოშტარიას შვილიშვილი იყო. პორტრეტი შესრულებულია ზეთის 

საღებავებით და მას მარჯვენა ქვედა კუთხეში ავტორის ხელმოწერაც ჩანს, ინიციალების 

წაკითხვა პორტეტის სათანადო შესწავლის შემდეგ იქნება შესაძლებელი.  
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28 ნოემბერს, ხელოვნების სასახლის მზრუნველთა საბჭოს ხელმძღვანელმა არჩილ გელოვანმა 

მუზეუმს მორიგი უნიკალური განძი გადასცა. 1864-1884 წლებში შექმნილი ფოტო ალბომი 

რომელიც 200 ზე მეტ ფოტოს მოიცავს, აქ არის ძველი სტამბულის, პეტრიწონის მონასტრის, 

ბულგარეთისა და ყარსის ფოტოები, თუმცა ყველაზე საყურადღებოა ძველი თბილისის, 

ანანურის, დარიალის, ტაო-კლარჯეთის კადრები. ალბომში შეტანილი ბევრი ფოტო დღემდე 

ფართო საზოგადოებისთვის უცნობი იყო. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ნოემბერს, ცნობილი ქართველი თეატრალური მხატვრის გიორგი გუნიას ოჯახისაგან 

საქართველოს ხელოვნების სასახლემ ძვირფასი საჩუქარი მიიღო. კერძოდ მხატვრის მეუღლის 

მანანა ოდიკაძის ხელით ნაქარგი სუფრა, რომელიც ბაროკოს სტილის ორნამენტებშია 

შესრულებული. საჩუქარი მაღალი დონის ხელოვნების ნიმუშს წარმოადგენს და თანამედროვე 

ქართული ქსოვილის ფონდში შესაბამის ადგილს დაიმკვიდრებს.  
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ხელოვნების სასახლის ხელნაწერთა და საარქივო 

დოკუმენტთა ფონდს საჩუქრად გადაეცა ცნობილი 

ქართველი კომპოზიტორის ნუგზარ ვაწაძის სრული 

არქივი, მინიატურული ლოცვების კრებული 

(ხელნაწერი) სახარება იოანესი თავი პირველი 

(გრაგნილი) და ლოცვანი  (გრაგნილი). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხელოვნების სასახლის სახვითი ხელოვნების ფონდს 

მხატვარ ქრისტინე კაკაბაძის ფერწერული 

ნამუშევარი ავტორისგან საჩუქრად გადაეცა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ინგა ყაზბეგმა ხელოვნების სასახლეს მამის - ნიკოლოზ 

ყაზბეგის მიერ კინოსა და თეატრისათვის შექმნილი 

ესკიზები საჩუქრად გადასცა.  
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შეძენილი სამუზეუმო ექსპონატები 

 

 

17 მარტს, ხელოვნების სასახლემ 

დავით ბეჟუაშვილის განათლების 

ფონდის მხარდაჭერით, პროექტ 

"ეროვნული სალაროს" ფარგლებში, 

არქეოლოგიური განძი, კერძოდ ძველი 

წელთაღრიცხვის 7-6 საუკუნეებით 

დათარიღებული ქანდაკებები - 

ნაყოფიერების ღმერთი და ჯიხვი შეიძინა. 

აღსანიშნავია, რომ „ნაყოფიერების 

ღმერთის“ ანალოგი საქართველოში 

რამდენიმეა, ხოლო ჯიხვს, რომელიც 

იმავე პერიოდით თარიღდება  

საქართველოში არ მოეპოვება. 

 

 

 

28 აპრილს, ხელოვნების სასახლის შემფასებელთა კომისიის გადაწყვეტილებით შეიძინა ფრანც 

რუბოს (1856-1928) ცნობილი ტილოს "სალტის აულის შტურმი" მხატვრისეული ესკიზი, 

მიუხედავად იმისა რომ ესკიზი პატარა ხის დაფაზეა შესრულებული, იგი შეუდარებელი 

ოსტატობითაა დახატული და ბრწყინვალედ გადმოსცემს 1847 წელს, სოფელ სალტიში მომხდარ 

სისხლიმღვრელი ბრძოლის დეტალებს. 
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13 აპრილს, ხელოვნების სასახლემ, მუზეუმის შემსყიდველთა კომისიის გადაწყვეტილებით  

ჩინეთის საიმპერატორო სამოსის ქსოვილი შეიძინა. აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს გაცემული 

საექსპერტო დასკვნის მიხედვით მწვანე აბრეშუმის ქსოვილზე მოქარგულია 9 დრაკონის 

გამოსახულება, დრაკონები შესრულებულია ოქრომკედით ნამაგრი სითვის ტექნიკით. ყველაზე 

საყურადღებო კი ისაა, რომ ქსოვილი სავარაუდოდ ჩინეთის იმპერატორის ხალათის ნაწილი 

უნდა იყოს, რადგან მასზე გამოსახული დრაკონი ხუთთითაა, რაც საიმპერატორო სიმბოლოა. 

მე-13 საუკუნიდან უანის დიანსტიამ ჩამოაყალიბა გარკვეული სქემა, რომლის მიხედვითაც 

ხუთითა დრაკონის გამოსახვა მხოლოდ საიმპერატორო აქსესუარებზე შეიძლებოდა. ჩვენი 

ქსოვილი თარიღდება ცინის ექპოქით მე-18-19 საუკუნეებით და ჩინეთის საიმპერატორო 

სამოსის ფრაგმენტად მიიჩნევა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ივლისს, ხელოვნების სასახლის შემსყიდველთა კომისიის გადაწყვეტილებით მუზეუმმა  

ჯვრისა და წმინდა გიორგის გამოსახულებით ვერცხლის მოოქრული კიოტი (სანაწილე) შეიძინა. 

კოლოფზე შემდეგი სახის მხედრული წარწერაა" ს-დ სამეგრელოის დედოფლის მართას 

გამდლის მილოდასტანის ვარ". წარწერაში მოხსენიებული სამეგრელოს დედოფალი მართა, 

ოდიშის მთავრის ლევან V დადიანის (დ.1791 - გ.1846) მეუღლე მართა წერეთელია. 
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სარეაბილიტაციო/სარესტავრაციო სამუშაოები 

 

2018 წელს, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

ფინანსური მხარდაჭერით სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა ხელოვნების სასახლის 

ისტორიულ ფლიგელში არსებულ ე.წ. საიდუმლო ოთახს, ბიბლიოთეკას, საკონფერენციო 

სივრცესა და მუზეუმის ადმინისტრაციული ნაწილის კიბის უჯრედს. გარდა ამისა, ისტორიულ 

ნაწილში გაკეთდა ევროპული სტანდარტების ლაპიდარიუმი. 
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წლის განმავლობაში ხელოვნების სასახლის სარესტავრაციო ლაბორატორიაში 

სარესტავრაციო სამუშაოები ჩაუტარდა: 

ხელნაწერები - 16 ერთეული 

გრაფიკა - 89 ერთეული 

ფერწერა - 12 ერთეული 

აფიშა - 396 ერთეული 

სტამბური გამოცემა - 50 ერთული 

 

 

 

 

 

გამოჩენილი ბატალისტის - სევერიან მაისაშვილის ნახატი ქართველთა ისტორიაში ერთ-ერთ 

ყველაზე ტრაგიკულ ეპიზოდს - კრწანისის ბრძოლას ასახავს. მუზეუმის სარესტავრაციო 

ლაბორატორიაში, ხელოვნების სასახლის მხატვრა-რესტავრატორებმა არტემ ანტანოსმა და 

მარიამ იმედშვილმა ნახატის გადარჩენა და მისი სრულფასოვნად რესტავრირება მოახერხეს.  

დღეს ისტორიული ნახატი  სასახლის მუდმივ ექსპოზიციაშია. 
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პუბლიკაცია 

 

 

2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობის ფარგლებში, 

ოფენბახის ტიპოგრაფიის მუზეუმში, ხელოვნების სასახლის მიერ 

ორგანიზებულ, ქართული ანბანისადმი მიძღვნილ გამოფენისათვის, მუზეუმმა 

გამოსცა ორენოვანი კატალოგი სახელწოდებით „ანბანი, როგორც ისტორია“. 

აღსანიშნავია, რომ წიგნი თავდაპირველად გამოფენის გზამკვლევად 

მოიაზრებოდა, თუმცა საბოლოოდ იგი ილუსტრირებულ სამეცნიერო 

ნაშრომად იქცა.  

 

 

ხელოვნების სასახლის ფართომასშტაბიანი პროექტის ფარგლებში 2018 

წელს, მუზეუმმა  სერია „თეატრისა და კინოს მხატვრების“ მე-6 ტომი 

გამოსცა. ორენოვანი კატალოგი  ცნობილი თეატრისა და კინოს მხატვარ - 

ნიკოლოზ ყაზბეგს ეძღვნება. უკვე გამოიცა იოსებ სუმბათაშვილის, ივანე 

ასკურავას, კარლო კუკულაძის, პეტრე ოცხელის, კოკა იგნატოვის და 

ნიკოლოზ ყაზბეგის მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი ალბომები. სულ 

დაგეგმილია 30 ტომის გამოცემა. 

 

 

 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეს 

ფარგლებში ხელოვნების სასახლემ 300 გვერდიანი ორენოვნი ალბომი 

„1918-1920 წლების ქართული ხელოვნება“ გამოსცა. წიგნი საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

მხარდაჭერით მომზადდა და იგი 1918-1920 წლების ქართულ ხელოვნებასა 

და კულტურაზე ხელოვნების სასახლის ფონდებში დაცულ უნიკალურ 

მასაებს  აერთიანებს. 
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ხელოვნების სასახლემ საფრანგეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

მოღვაწე ქართველი მხატვრისა და მოქანდაკის, სვიმონ დადიანის 

შემოქმედებისადმი მიძღვნილი ორენოვანი ალბომი გამოსცა. კრებულში 

თავმოყრილია მხატვრის შემოქმედების ამსახველი სრული კოლექცია 

(სხვადასხვა ჟანრში შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული 

ნამუშევრები), რომელიც ხელოვანის ანდერძის თანახმად საფრანგეთიდან 

საქართველოში 2017 წელს დაბრუნდა. 

 

 

 

 

 

„ევროპელი მხატვრები და საქართველო“ - ორენოვანი ალბომი საქართველოს 

სხვადასხვა მუზეუმების კოლექციებში დაცულ ევროპელი ხელოვანების მიერ 

შესრულებულ ფერწერულ ნამუშევრებსა და გამოყენებითი ხელოვნების 

ნიმუშებს აერთიანებს, რომლებიც საქართველოში სხვადასხვა გზით, 

ძირითადად დადიანებისა და რომანოვების ძალისხმევით მოხვდა. 

 

 

 

 

 

 

ტრადიციისამებრ, 2018 წელს, მუზეუმმა გამოსცა საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის ხელნაწერთა 

და საარქივო დოკუმენტთა აღწერილობა (წიგნი V) 
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საგანმანათლებლო პროგრამები 

 

წლის განმავლობაში ხელოვნების სასახლეში განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდა  

საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროგრამები. პროგრამის მონაწილეები მუზეუმის დარბაზების 

დათვალიერებასთან ერთად ისმენდნენ ლექციას კონკრეტულ თემაზე, რის შემდეგაც 

მონაწილეობას იღებდნენ სპეციალურად მათთვის მომზადებულ ვორქშოფებში. ხელოვნების 

სასახლის საგანმანათლებლო პროგრამები მოიცავდა შემდეგ თემებს :  

 

✔ „ქართული ანიმაცია - ცოცხალი ფერების საიდუმლო“ 

✔ „მხატვარი და ქსოვილის საიდუმლო“  

✔ „ქართული მინიატურა“  

✔ „პატარების თვალით დანახული ექსპონატები“  

✔ „აღდგომის ტრადიციები“  

✔ „ბარათებით მილოცვის ტრადიცია“  

✔ „ბერიკები ხელოვნების სასახლიდან“  

✔ „ახალი წლის ტრადიციები“  

✔ „ქართული ანბანის ისტორია“  
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წლის მანძილზე მუზეუმის ვიზიტორთა რაოდენობა  - 55 973 

მათგან ინდივიდუალურ დამთვალიერებელთა რაოდენობაა - 22 896   

საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში მონაწრილეთა რაოდენობა  - 33 077 

 

გაყიდული ბილეთებიდან შემოსული თანხა განისაზღვრა 143 200 ლარით. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


