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1. 6 იანვარს მსოფლიოს უდიდესმა, გუგლის კულტურულმა ინსტიტიტუტმა თავის 

პლატფორმა დადიანების სასახლეებს დაუთმო! ზუგდიდი  ხელოვნების სასახლის შემდეგ 

მეორე ქართული მუზეუმია რომლის 

კოლექციაც მრავალმილიონიანი მსოფლიო 

აუდიტორიის წინაშე გამოიფინა. 

„დადიანების სასახლეების საგანძური“ ასე 

ჰქვია გამოფენას. დამთვალიერებელი აქ 

იხილავს აფხაზეთიდან: ილორის, მოქვის 

უძვირფასესს ოქროს ხატებს 

დამშვენებულს ქართული წარწერებით და 

ქართველ ისტორიულ მოღვაწეთა 

სახელებით. მხოლოდ აქ, მხოლოდ 

გუგლის ტექნოლოგიების წყალობით უმცირეს დეტალებამდე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ 

სამეგრელოს განძი, რომელიც ასე ბრწყინვალედ, ასე პომპეზურად მთელი მსოფლიოს 

გასაოცებლად და გასაოგნებლად პირველად გამოიფინა! შესაბამისი ბმული: 

https://artsandculture.google.com/exhibit/%C2%A0treasure-of-dadiani-

palaces/0AKyxVQNdUwcIQ?fbclid=IwAR3slN-deb-rEGQSiaV9PjjdKBF20EryNe3jrG6lRsmH-

qtgI9qSctUYsFU  

 

 

 

2. 27 იანვარს დადიანების 

სასახლის უნიკალური 

კოლექციის რესტავრაცია 

დაიწყო, კერძოდ ფრიდრიხ 

ფრიშის მონუმენტური ტილოს 

რესტავრაცია. დადიანებს 

ალექსანდრე II-ის კორონაციაზე 

იმპერატორმა სამახსოვროდ 

გადასცა ალბომი. მათში 

შედიოდა ფრიდრიხ ფრიშის 

ნამუშევრები. მონუმენტური 

ტილოების და ბატალური 

სცენების ოსტატი - ფრიდრიხ 

ფრიში რუსეთის საიმპერატორო 

კარის მხატვარი იყო. მან შექმნა 

5 დიდი ტილო, ალექსანდრე II-სთან მოგზაურობის დროს. დადიანების სასახლეში მისი 

კოლექციის დიდი ნაწილი ინახება. აღნიშნული ნახატის რესტავრაცია დასრულდა 14 ივნისს. 

https://www.facebook.com/jabraili.sasaxlidan/videos/4086765898008617 

https://artsandculture.google.com/exhibit/%C2%A0treasure-of-dadiani-palaces/0AKyxVQNdUwcIQ?fbclid=IwAR3slN-deb-rEGQSiaV9PjjdKBF20EryNe3jrG6lRsmH-qtgI9qSctUYsFU
https://artsandculture.google.com/exhibit/%C2%A0treasure-of-dadiani-palaces/0AKyxVQNdUwcIQ?fbclid=IwAR3slN-deb-rEGQSiaV9PjjdKBF20EryNe3jrG6lRsmH-qtgI9qSctUYsFU
https://artsandculture.google.com/exhibit/%C2%A0treasure-of-dadiani-palaces/0AKyxVQNdUwcIQ?fbclid=IwAR3slN-deb-rEGQSiaV9PjjdKBF20EryNe3jrG6lRsmH-qtgI9qSctUYsFU
https://www.facebook.com/jabraili.sasaxlidan/videos/4086765898008617
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3. 7 თებერვალს ედინბურგის 

ბიზანტიური წიგნის პირველ 

ონლაინ ფესტივალზე (1st Online 

Edinburgh Byzantine Book Festival) 

შედგა წიგნის "ქსოვილი 

საქართველოდან" პრეზენტაცია. 

ფესტივალი მიზნად ისახვს 

უახლოეს პერიოდში 

გამოცემული ისტორიული 

წიგნების პოპულარიზებას. 

წარდგენაზე ხაზი გაესვა 

ქართული ქსოვილის ისტორიას, 

ევროპის და აზიის გავლენას დიზაინის ჩამოყალიბებასა და ქართული ტექსტილის 

პატერნების მრავალფეროვნებას.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ ბმულს: 

https://www.ed.ac.uk/history-classics-archaeology/news-events/events-archive/2020/1st-online-

edinburgh-byzantine-book-festival%20 

 

4. 19 თებერვალს ბრიტანეთის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ 

„ევროპული მეცნიერებების ბლოგზე “განათავსა 

ინფორმაცია ქართული კოლექციების შესახებ 

ბრიტანეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. საიტზე 

განთავსდა ხელოვნების სასახლის შეწირულობის 

პირველი ფოტო.  

ბლოგის სანახავად შეგიძლიათ ეწვიოთ ლინკს: 

https://blogs.bl.uk/european/2021/02/georgian-collections-in-

the-british-library.html  

 

 

 

 

 

 

 

https://blogs.bl.uk/european/2021/02/georgian-collections-in-the-british-library.html
https://blogs.bl.uk/european/2021/02/georgian-collections-in-the-british-library.html
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5. 6 მარტს თეა წულუკიანმა 

ხელოვნების სასახლეში 

შეხვედრა გამართა. საუბარი 

შეეხო წინა წლებში იუსტიციის 

სამინისტროსა და ხელოვნების 

სასახლის ნაყოფიერ 

თანამშრომლობას და მუზეუმის 

სამომავლო გეგმებს, მათ შორის 

ინფრასტრუქტურული და 

ინსტიტუციური კიდევ მეტად 

განვითარების აუცილებლობას. 

"საამაყოა, რომ ქვეყანაში ამ რანგის მუზეუმი არსებობს. მომავალში მისი ხელშეწყობისთვის 

ყველაფერი გაკეთდება." - განაცხადა კომიტეტის თავმჯდომარემ. 

6. 18 მარტს საქართველოს ხელოვნების სასახლეს მუზეუმის 

მზრუნველთა საბჭოს თავმჯდომარემ არჩილ გელოვანმა ძვირფასი 

შემოწირულობა გადასცა. მუზეუმის კოლექციამ მსოფლიოს ერთ-

ერთი ყველაზე ცნობილი მხატვრის, „ვერცხლის საუკუნის“ 

გამორჩეული წარმომადგენლის ალექსანდრე ბენუას სამი 

საუკეთესო ნამუშევარი მიიღო. ეს არის  ესკიზები იდა 

რუბენშტეინის ანტრეპრენიორობით გამართული  ბალეტისათვის, 

მორის რაველის მუსიკაზე „ლა ვალსი“ . სამივე ესკიზი 1928 წელს 

პარიზის გრანდ ოპერისათვის შეიქმნა. 

ლინკი: https://artinfo.ge/2021/03/dzvirphasi-shetsiruloba-khelovnebis-

sasakhles/?fbclid=IwAR3slN-deb-

rEGQSiaV9PjjdKBF20EryNe3jrG6lRsmH-qtgI9qSctUYsFU 

 

 

 

7. 15 აპრილს ხელოვნების სასახლემ სომხეთის პირველ 

ლედის - ნუნე სარქისიანს უმასპინძლა! სასახლის 

დროებით საგამოფენო სივრცეში წარმოდგენილი 

გახლდათ სომხური კულტურისადმი მიძღვნილი 

ექსპონატები.  

 

 

https://artinfo.ge/2021/03/dzvirphasi-shetsiruloba-khelovnebis-sasakhles/?fbclid=IwAR3slN-deb-rEGQSiaV9PjjdKBF20EryNe3jrG6lRsmH-qtgI9qSctUYsFU
https://artinfo.ge/2021/03/dzvirphasi-shetsiruloba-khelovnebis-sasakhles/?fbclid=IwAR3slN-deb-rEGQSiaV9PjjdKBF20EryNe3jrG6lRsmH-qtgI9qSctUYsFU
https://artinfo.ge/2021/03/dzvirphasi-shetsiruloba-khelovnebis-sasakhles/?fbclid=IwAR3slN-deb-rEGQSiaV9PjjdKBF20EryNe3jrG6lRsmH-qtgI9qSctUYsFU
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8. 3 მაისს ხელოვნების სასახლის 

გენერალური დირექტორის მიერ 

აღმოჩენილ იქნა მიხეილ 

თარხნიშვილის არქივი. ეს 

ამბავი კიდევ ერთი დასტურია 

იმისა რომ ხელოვნების 

სასახლე-კულტურის 

ისტორიის მუზეუმი ჩვენი 

ქვეყნის ერთ-ერთი უძლიერესი 

სამეცნიერო, კულტურული და 

საგანმანათლებლო ცენტრი 

ხდება.  

ლინკი: 

https://artinfo.ge/2021/05/mikheil-

tharkhnishvilis-arqivi-napovnia/ 

9. 3 მაისს ბრიტანულ-ქართული 

საზოგადოებისა და Royal Asiatic Society-ის 

ორგანიზებით ყოველწლიური ღონისძიება, 

„რუსთაველის დღე“ გაიმართა, რომელიც 

გახსნეს საქართველოს ელჩმა ბრიტანეთში 

სოფიო ქაცარავამ, ბრიტანულ-ქართული 

საზოგადოების დირექტორმა დავით 

გიგაურმა და Royal Asiatic Society-ის 

დირექტორმა, დოქტორ ელისონ ოტამ.  

ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს 

ხელოვნების სასახლის დირექტორმა 

პროფესორმა გიორგი კალანდიამ 

წარმოადგინა მისი ახლად გამოქვეყნებული 

წიგნი "ბრიტანული წყაროები 

საქართველოს შესახებ" და ისაუბრა წიგნის 

შექმნის ისტორიაზე. ორწლიანი პროექტი 

ევროპის უდიდეს არქივებში საქართველოს 

შესახებ ნაკლებად ცნობილი, ან დღემდე ჯერ კიდევ შეუსწავლელი დოკუმენტების 

გამოქვეყნებასა და სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოტანას ისახავდა მიზნად. 

 

 

 

https://artinfo.ge/2021/05/mikheil-tharkhnishvilis-arqivi-napovnia/
https://artinfo.ge/2021/05/mikheil-tharkhnishvilis-arqivi-napovnia/
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9. 5 მაისს ხელოვნების სასახლეს სტუმრად ეწვია 

ბრიტანულ-ქართული საზოგადოების თავმჯდომა-

რის მოადგილე - დავით გიგაური, რომელიც ბრი-

ტანეთში ქართული კულტურისა და ისტორიის პო-

პულარიზაციას აქტიურად ეწევა. ბატონმა დავითმა 

მუზეუმს საჩუქრად უსახსოვრა საკუთარი წიგნი: 

"Be My Guest - The Georgian recipe for cooking 

success" და ასევე 1976 წელს გამოცემული 

კატალოგი სახელწოდებით: "Le rencontre Iliazd - 

Picasso" (ილიაზდი ხვდება პიკასოს). შეხვედრაზე 

ხელოვნების სასახლესა და დავით გიგაურს შორის 

ურთიერთთანამშრომლობის მომავალი 

პერსპექტივები დაისახა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 6 მაისს, 19:00 საათზე, ზუმის მეშვეობით 

გაიმართა ევროპის საუკეთესო მუზეუმის 

(EMYA 2020/2021) დაჯილდოება. 

დაჯილდოებაზე ხელოვნების სასახლე 

წარდგენილი გახლდათ როგორც ერთ-ერთი 

ნომინანტი.  

გაშუქება: live stream იუთუბზე. ლინკი: 

https://www.youtube.com/watch?v=ASMlQpUFLBY 
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11. 10 მაისს თეა წულუკიანი ხალხური და 

გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხალხური 

საკრავების მუზეუმების მდგომარეობას 

პირადად გაეცნო ამჯერად მინისტრი, 

საქართველოს ხელოვნების სასახლის 

გენერალურ დირექტორთან, გიორგი 

კალანდიასთან ერთად ხალხური და 

გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხალხური 

საკრავების მუზეუმებს ეწვია. თეა წულუკიანმა 

დაათვალიერა სამუზეუმო კოლექციები და 

პირადად გაეცნო მათ მდგომარეობას. 

 

 

 

 

 

12. 17 მაისს ხელოვნების სასახლეს აკაკი 

გელოვანის არქივი გადაეცა. აკაკი გელოვანი (დ. 

1923, ლალხორალი, საქართველოს სსრ — გ. 28 

მარტი, 1996) — ქართველი მწერალი და 

მთარგმნელი. 

დაიბადა სოფელ ლალხორალში 1923 წელს. 

დაამთავრა თბილისის უნივერსიტეტის 

ფილოლოგიის ფაკულტეტი. პირველი წიგნი — 

ჰაინრიხ ჰაინეს „რჩეული ლირიკის“ თარგმანი 1954 

წელს გამოსცა. 
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13. 18 მაისს მუზემის საერთაშორისო 

დღესთან დაკავშირებით, 19 საათზე 

მუზეუმმა ტელეკომპანია იმედთან 

ერთად მომზადებული ორი 

დოკუმენტური ფილმი გააშუქა 

Facebook გვერდის მეშვეობით: 

"ქართული ეროვნული კოსტიუმი - 

თვითმყოფადობა და დღევანდელობა" 

და „ ქართველ ხელმწიფეთა 

დაკარგული გვირგვინები და სამეფო 

სიმბოლოები. ორივე ფილმი 

ხელოვნების სასახლეში. 

 

14. 18 მაისს მუზეუმების საერთაშორისო 

დღეს ხელოვნების სასახლის 

თანამშრომლებს, მის მეგობრებს და 

მზრუნველთა საბჭოს თავმჯდომარეს 

საქართველოს პრეზიდენტმა 

ორბელიანების სასახლეში უმასპინძლა.  

 

 

 

 

15. ხელოვნების სასახლემ შეიძინა უნიკალური ანტიკური 

ოქროს გულსაკიდი, რომელიც  დაახლოებით 100 წლის წინ 

სენაკის რაიონში ერთ-ერთ გლეხს საკუთარ ეზოში უპოვნია. 

გემოლოგიური დასკვნის მიხედვით ვგებულობთ რომ ის 

ოქროსგანაა დამზადებული, იწონის 5 გრამზე მეტს და 

ანტიკურ პერიოდში დამზადდა. ამ მძიმე დროებაში ეს 

ძვირფასი ნივთი ხელოვნების სასახლე კულტურის ისტორიის 

მუზეუმის კოლექციისათვის იქნა შეძენილი.  
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17. 27 მაისს, საქართველოს ხელოვნების სასახლე- კულტურის ისტორიის მუზეუმს ესტუმრა 

პოლონეთის პირველი ლედი -  აგატა კორნჰაუზერ-დუდა. მუზეუმის დათვალიერების 

დროს, ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ხელოვნების სასახლეში დაცულ კოსტიუმების და 

ტექსტილის კოლექციაზე.  
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18. 1 ივნისს ბავშვთა საერთაშორისო 

დღეს ხელოვნების სასახლემ მოიწვია 

ორგანიზაცია ,,მზის შვილები’’. 

მოზარდებმა დაათვალიერეს მუზეუმი, 

მოისმინეს ექსკურსია და მონაწილეობა 

მიიღეს საგანმანათლებლო პროგრამაში 

,,ქართული ანიმაცია’’. ამგვარი 

აქტივობები მნიშვნელოვანია დაუნის 

სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის, რაც 

ხელს უწყობს მათ საზოგადოებასთან 

ინტეგრირებას. 

 

 

 

 

19. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 

სალექციო კვირეულის - ,,აღმოაჩინე აფხაზეთი" 

განხორციელებას იწყებს.პროექტის მიზანია 

ახალგაზრდების აფხაზეთის თემატიკით 

დაინტერესება, მათთვის აფხაზეთის ისტორიის, 

კულტურის და სხვ. მიმართულებებით 

ინფორმაციის მიწოდება. 1 ივნისს, საქართველოს 

ხელოვნების სასახლე-კულტურის ისტორიის 

მუზეუმი-ში გაიმართა პირველი ლექცია, 

რომელსაც ხელოვნების სასახლის დირექტორი, 

ისტორიკოსი გიორგი კალანდია გაუძღვა. 

ვიზიტორებს შესაძლებლობა ჰქონდათ 

ლექციასთან ერთად დაეთვალიერებინათ 

მუზეუმი. 

 

 

 

 

 



11 
 

20. 4 ივნისს, ხელოვნების სასახლეში გაიმართა 

თეატრის მკვლევრის, ხელოვნებათმცოდნეობის 

დოქტორის, საქართველოს შოთა რუსთაველის 

თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორის ლაშა  ჩხარტიშვილის  

დამხმარე სახელმძღვანელოს  „უახლესი  ქართული  

თეატრის  ტენდენციები“ (1991-2020) პრეზენტაცია. 

პრეზენტაციაზე სიტყვით წარსდგნენ თეატრმცოდნე - 

ნოკოლოზ წულიკიძე, საქართველოს კულტურის, 

სპორტის და ახალგაზრდობის მინისტრი - თეა 

წულუკიანი, საქართველოს შოთა რუსთაველის 

თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

რექტორი - გიორგი შალუტაშვილი, 

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი - გიორგი 

ცქიტიშვილი და ასევე, ხელოვნებათმცოდნეობის 

დოქტორი - მარინა ხარატიშვილი 

 

 

 

21. 11 ივნისს ხელოვნების სასახლეში გაიხსნა 

ცნობილი ქართველი გრაფიკოსის, „ფანქრის 

ჯადოქრად“ წოდებული - გურამ 

დოლენჯაშვილის პერსონალური გამოფენა. 

ქუთაისში დაბადებული ხელოვანის 

ნამუშევრები გამოფენილი გახლდათ აშშ-ში, 

ინგლისში, საფრანგეთში, შვედეთში, ავსტრიაში, 

გერმანიაში, იაპონიაში და სხვა; მისი ნახატები 

ინახება სხვადსხვა ქვეყნების მუზეუმებსა თუ 

კერძო პირთა კოლექციებში. 

დამთვალიერებლებმა გამოფენაზე იხილეს 

ფანქრით შესრულებული ნამუშევრები, 

რომლებიც საკმაო რეალისტურობით 

გამოირჩევა. 
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22. 21 ივლისს ხელოვნების სასახლის 

სპეციალისტები ინდივიდუალურად 

შემუშავებული ტრენინგ-პროგრამით 

ეწვივნენ დადიანების სასახლეს! 

ტრენინგის ფარგლებში დადიანების 

სასახლის თანამშრომლებს საშუალება 

ჰქონდათ სიღრმისეულად გაცნობოდნენ 

სამუზეუმო საქმიანობის თანამედროვე 

თავისებურებებს და მიდგომებს.  

 

 

 

 

 

23. 23 ივლისს ხელოვნების 

სასახლეში სპეციალური Zoom-

პრეზენტაცია გაიმართა ამერიკის 

საბჭოს 

წარმომადგენლებისათვის და 

ამერიკელი სტუდენტებისათვის. 

პრეზენტაცია შეეხებოდა 

მუზეუმს და მის ისტორიას, რის 

შემდეგაც სტუდენტებს 

საშუალება ჰქონდათ 

ვირტუალური ტურით 

დაეთვალიერებინათ 

ხელოვნების სასახლე. პროექტის 

ინიციატორი:  American Councils 

for International Education Georgia  
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24. 28 ივლისს ხელოვნების სასახლემ შესანიშნავი 

საჩუქარი მიიღო გამორჩეული ქართველი 

ხელოვანისაგან - ზურაბ გოგორიკიძისაგან. ეს არის 

მე-18 საუკუნის ფრანგული აბრეშუმის კომზოლი: 

ულამაზესი ნაქარგობით და ვერცხლმკედით.  

 

 

 

 

 

 

 

25. 9 აგვისტოს ხელოვნების სასახლემ კულტურის 

სამინისტროს და სპონსორთა თანადგომით ახალი 

შენაძენი შემატა კოლექციას:- ევროპული 

პორტრეტი. უცნობი ავტორი. ტილო-ზეთი. XIX 

საუკუნის II ნახევარი. მუზეუმის მეცნიერ 

თანამშრომლებისა და რესტავრატორების კვლევამ 

ცხადყო, რომ წარმოდგენილი ნახატი სხვა უფრო 

დიდი ფერწერული ნამუშევრის ფრაგმენტია და 

იგი მოგვიანებითაა ამოჭრილი დიდი 

კომპოზიციიდან. გამოითქვა საფუძვლიანი ეჭვი, 

რომ ნახატი შესაძლოა თბილისური სადარბაზოს 

გაფორმების ერთ-ერთ დეტალს წარმოადგენს და 

ის საბჭოთა პერიოდში უნდა მოეხსნათ 

კედლიდან. სამწუხაროდ ნახატის მფლობელმა 

ნივთის ზუსტი წარმომავლობის შესახებ არაფერი 

იცოდა, მან ნამუშევარი მემკვიდრეობით 

წინაპრებისაგან მიიღო.  ტილო სარესტავრაციოა, 

ამ პროცესის გავლის შემდეგ ის სასახლის 

მუდმივმოქმედ ექსპოზიციაში დაიდებს ბინას.  
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26. 13 აგვისტოს საქართველოს ხელოვნების 

სასახლე და ზუგდიდის დადიანების 

სასახლეები ევროპის სამეფო რეზიდენციების 

ასოციაციამ მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი 

სასახლეების რუკაზე განათავსა. ორივე 

ქართული სასახლე უკვე განთავსდა  ICOM 

(მუზეუმების საერთაშორისო კავშირის) და 

DEMHIST (სასახლე-მუზეუმების კავშირის) 

მიერ შექმნილ სასახლეების მსოფლიო რუკაზე. 

აღსანიშნავია, რომ 2016 წლიდან  ევროპის 

სამეფო რეზიდენციების ასოციაცია  სასახლის 

დღეს აღნიშნავს. #PalaceDay აერთიანებს რა 

მსოფლიო მასშტაბით განთქმულ სამეფო 

რეზიდენციებს, კულტურულ და პოლიტიკურ 

ინსტიტუტებს.  

 

 

 

 

 

27. 24 აგვისტოს  ხელოვნების სასახლეში 

ზუგდიდის დადიანების სასახლეების 

ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის 

დირექტორთან დავით ოყუჯავასთან 

გაიმართა შეხვედრა, დავითმა ხელოვნების 

სასახლის რესტავრატორების მიერ 

რესტავრირებული უნიკალური ნივთების 

კოლექცია დაათვალიერა, უკვე 

რესტავრირებულია დადიანების სასახლის 

კუთვნილი 100 მდე ნივთი, მათ შორის 

ხელნაწერები, ფერწერული ტილოები და 

ქსოვილის ნიმუშები.  
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28. 22 სექტემბერს კულტურის სამინისტრომ 

საქართველოს ხელოვნების სასახლისთვის 

ისტორიული შენობა შეიძინა. საქართველოს 

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამინისტრომ  ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე 

გამორჩეული მუზეუმის - საქართველოს ხელოვნების 

სასახლის განვითარების მიზნით, 400 კვ/მ-ზე მეტი 

ფართობის ისტორიული შენობა შეიძინა.   ახალი 

შენობა საქართველოს ხელოვნების სასახლის 

მომიჯნავედ მდებარეობს. მასში განთავსდება 

საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი 

ხელოვნების მუზეუმის ის კოლექციები, რომლებიც 2 

წლის წინ ხელოვნების სასახლეს გადაეცა, მაგრამ 

მათი შენახვისათვის დღემდე სპეციალური და 

უსაფრთხო სივრცე არ არსებობდა. (დეტალური 

ინფორმაცია იხილეთ გვ.25) 

 

 

 

29. კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის 

სამინისტროს და ქალაქ თბილისის მერიის 

მხარდაჭერით ხელოვნების სასახლეში 

დასრულდა მუშაობა კატალოგზე "უცნობი 

ლადო გუდიაშვილი". გამოცემაში შევიდა 

მხატვრის აქამდე გამოუქვეყნებელი, ან 

ნაკლებად ცნობილი ნამუშევრები. 

დაინტერესებულ პირებს სასახლის 

ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ექნებათ საშალება 

იხილონ ლადო გუდიაშვილის მიერ შექმნილი 

სპორტული კოსტიუმები შექმნილი თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდისათვის და 

სპორტული ცეკვებისათვის და სხვა მხატვრის 

დღემდე ნაკლებად ცნობილი ნამუშევრები. 

(http://www.artpalace.ge/manager/public/files/services_items/2021_09_15_10-

51_3315.09.2021_LADO_GUDIASHVILI.pdf)  

http://www.artpalace.ge/manager/public/files/services_items/2021_09_15_10-51_3315.09.2021_LADO_GUDIASHVILI.pdf
http://www.artpalace.ge/manager/public/files/services_items/2021_09_15_10-51_3315.09.2021_LADO_GUDIASHVILI.pdf
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30. 23 სექტემბერს ხელოვნების სასახლეს 

მნიშვნელოვანი სტუმარი ეწვია: 

შ.ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების 

სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ბატონი 

ნიკა ახალბედაშვილი.  შეხვედრაზე მუზეუმებს 

შორის ურთიერთანამშრომლობის, ერთობლივი 

პროექტების განხორციელების ძალიან კარგი 

პერსპექტივები დაისახა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 27 სექტემბერს ხელოვნების სასახლემ 

ხელოვან ზურა გოგორიკიძისგან მორიგი 

საჩუქარი მიიღო. ულამაზესი აღმოსავლური 

(სავარადუდოდ ინდური - გუჯარული) სამოსი 

განთავსდება სასახლის ქსოვილის ფონდში.  
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32. 23-24 სეტემბერს საქართველოს ხელოვნების 

სასახლემ მონაწილეობა მიიღო UNESCO-ს მიერ 

ორგანიზებულ მაღალი დონის ონლაინ ფორმატის 

ფორუმში სახელწოდებით: “UNESCO High Level 

Forum on Museums: Facing the post-pandemic 

challanges through innovation and inclusiveness”. 

ვებინარი ეხებოდა მუზეუმების პოსტ-პანდემიურ 

გამოწვევებს და მათი გადაჭრის გზებს.  

 

 

 

 

 

33. 5 ოქტომბერს ძალიან საინტერესო 

შეხვედრა გაიმართა კრაკოვის 

ეროვნული მუზეუმის დირექტორთან. 

ქართულ მხარეს წარმოადგენდნენ: 

ხელოვნების მუზეუმის დირექტორი - 

ნიკა ახალბედაშვილი, 

ეთნოგრაფიული მუზეუმის 

დირექტორი - ნინო ჭიპაშვილი, 

კულტურის სამინისტროს 

წარმომადგენელი - თეონა ჯაყელი და 

ხელოვნების სასახლის გენერალური 

დირექტორი - გიორგი კალანდია. 

კულტურის სამინისტროს 

მხარდაჭერით ძალიან საინტერესო 

გეგმები დაისახა მუზეუმების 

სამომავლო განვითარებისათვის.  
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34. 22 ოქტომბერს 

ხელოვნების სასახლის 

წარმომადგენელი 

დაესწრო სემინარს 

სახელწოდებით: 

"კულტურა და 

ინკლუზია". 

აღსაღნიშნავია, რომ 2021 

წლის სექტემბრიდან 

ასოციაციამ „ანიკა“ 

დაიწყო პარტნიორული 

პროგრამა "INKuLtur - 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში" 

ორგანიზაცია DRA е.V.თან ერთად. პროექტი მიზნად ისახავს ღმოსავლეთ ევროპაში 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ჰქონდეთ თანაბარი წვდომა ხელოვნებასა და 

კულტურაზე. 

 

 

 

35. 29 ოქტომბერს ხელოვნების სასახლეში მხატვარ-

ილუსტრატორი და ჰერალდიკოსი ზაქარია (ზაზა) 

კიკნაძის პერსონალურ გამოფენა გაიხსნა, 

სახელწოდებით: "ჰერალდიკა და ისტორიულ პირთა 

პორტრეტები" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

36. 14 ნოემბერს ხელოვნების 

სასახლეში გაიხსნა 

ფოტოგრაფ გელა 

მეგრელიძის პერსონალური 

გამოფენა!  "ფოტოსერია თუშ 

მეცხვარეებთან გატარებულ 

დღეებზე, შირაქის ველის 

იდუმალებაზე, აბანოს 

უღელტეხილზე და ცხვრის 

ფარებზე, რომლებიც აი უკვე 

მერამდენე ასწლეულია 

მოძრაობენ თუშეთსა და ქიზიყს შორის. ადამიანებზე, რომელთა მთელ ცხოვრებას ცხვარი, 

ველი და მთები განსაზღვრავს."  

 

 

37. 19 ნოემბერს ხელოვნების სასახლეში  

გაიმართა კატი დადეშქელიანის წიგნის: 

"თავადის ქალი მუნდირში" 

პრეზენტაცია. წიგნი ინგლისურიდან 

თარგმნა და ვრცელი ნარკვევი დაურთო 

ქეთევან ტომარაძემ. 1934 წელს 

ლონდონში, ინგლისურ ენაზე 

გამოქვეყნდა საფრანგეთში გადახვეწილი 

ქართველი ემიგრანტი ქალის, კატი 

დადეშქელიანის (1890-1977) მემუარები: „თავადის ქალი მუნდირში“. 

38. 21 ნოემბერს პროექტ: "„ 

კულტურული ღონისძიებები 

საზღვარგარეთ მოქმედი ქართული 

საკვირაო სკოლებისათვის“ 

ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება 

საქართველოს კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის სამინისტროს 

ხელშეწყობით, ჩატარდა პირველი 

ლექცია სახელწოდებით: "ქართული 

ქსოვილი და დედოფალთა სამოსი"!  

პროექტის მიზანია ჩვენი ქვეყნის 

ფარგლებს გარეთ მცხოვრები 

ქართველი მოზარდების ჩართვა ქვეყნის კულტურულ პროცესებში. ხელოვნების სასახლეს 

უმასპინძლა ათენში არსებულმა ვახტანგ VI-ს ქართულმა საკვირაო სკოლამ!  
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39. 25 ნოემბერს პროექტ: "„ 

კულტურული ღონისძიებები 

საზღვარგარეთ მოქმედი 

ქართული საკვირაო 

სკოლებისათვის“ ფარგლებში, 

რომელიც ხორციელდება 

საქართველოს კულტურის, 

საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამინისტროს ხელშეწყობით, 

ჩატარდა მეორე ლექცია 

სახელწოდებით: "ქართული 

ქსოვილი და მეფეთა სამოსი"! ხელოვნების სასახლეს უმასპინძლა ქალაქ ანტვერპენის წმინდა 

ნინოს ეკლესიასთან არსებულმა ქართულმა საკვირაო სკოლამ და ლიტერატურულმა 

თეატრმა სახელწოდებით: "ჩვენ დავბრუნდებით!"  

 

 

40. 28 ნოემბერს პროექტ: 

"„ კულტურული 

ღონისძიებები 

საზღვარგარეთ მოქმედი 

ქართული საკვირაო 

სკოლებისათვის“ 

ფარგლებში, რომელიც 

ხორციელდება 

საქართველოს 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამინისტროს 

ხელშეწყობით, ჩატარდა 

მესამე ლექცია 

სახელწოდებით: "ქართული კოსტიუმი". ხელოვნების სასახლეს უმასპინძლა ლონდონის 

ქართულმა საკვირაო სკოლა "ლაზარემ"! 
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41. 30 ნოემბერს პროექტ: "„ 

კულტურული ღონისძიებები 

საზღვარგარეთ მოქმედი 

ქართული საკვირაო 

სკოლებისათვის“ ფარგლებში, 

რომელიც ხორციელდება 

საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამინისტროს ხელშეწყობით, 

ჩატარდა მეოთხე ლექცია 

სახელწოდებით: "ქართული 

საერო ტანისამოსი და ქართული 

ქსოვილი". პროექტის მიზანია 

ქართულ კულტურაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართული 

დიასპორისთვის! 

 

 

 

42. 3 დეკემბერს ხელოვნების სასახლეში 

კოსტიუმების გამოფენა სახელწოდებით: 

"გაცოცხლებული ქსოვილები" გაიხსნა 

განსაკუთრებული პერფორმანსის თანხლებით! 

იდეის და კოსტიუმების ავტორი გახლავთ 

თუმანიშვილის თეატრის მხატვარი ზურა 

გოგორიკიძე.  
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43. 4 დეკემბერს კულტურის სამინისტროს და პირადად 

მინისტრის მხარდაჭერით შეძენილ იქნა საოცარი საათი, 

გამოყენებითი ხელოვნების ნამდვილი შედევრი, 

რომელიც 1863 წელს ბერლინშია დამზადებული 

გენერალ გიორგი მაზნიაშვილს ეკუთვნოდა. 

(დეტალური ინფორმაცია დამატებითი მნიშვნელოვანი 

შენაძენების შესახებ იხილეთ გვ.26)  

 

 

 

 

 

 

44. 7 დეკემბერს 

შედგა 

ვირტუალური 

გამოფენა 

სახელწოდებით: 

„ფოტოები 

სამცხე-

ჯავახეთიდან 

(ვანის ქვაბებისა 

და თმოგვის 

ციხის დიგიტალიცაზიის პროექტი)“.  პროექტი განხორციელდა საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ხელშეწყობით ქართული ფოტოხელოვნების 

ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში სახელწოდებით - „ქართული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების ფოტოგრაფიული აღწერა“  

ლინკი 

 

 

 

 

 

 

https://www.artsteps.com/embed/61a9e132c58d10a7d8ad4174/560/315?fbclid=IwAR1q-XnRefDQuS03vZ_n4kYgEHlLYKqVilsvc9DX6PpuVq0ZgzN6ovxZyYY
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45. 5 დეკემბერს პროექტ: "„ 

კულტურული ღონისძიებები 

საზღვარგარეთ მოქმედი 

ქართული საკვირაო 

სკოლებისათვის“ ფარგლებში, 

რომელიც ხორციელდება 

საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამინისტროს ხელშეწყობით, 

ჩატარდა მეხუთე ლექცია 

სახელწოდებით: "ქართული 

ტანისამოსი ტაძრებზე 

შემორჩენილი ფრესკების მიხედვით". ხელოვნების სასახლეს ამჯერად უმასპინძლა ექვთიმე 

თაყაიშვილის სახელობის ქალაქ გრაცის საკვირაო სკოლა "იმედმა" 

 

 

46. 9 დეკემბერს პროექტ: "„ 

კულტურული ღონისძიებები 

საზღვარგარეთ მოქმედი 

ქართული საკვირაო 

სკოლებისათვის“ ფარგლებში, 

რომელიც ხორციელდება 

საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამინისტროს ხელშეწყობით, 

ჩატარდა მეექვსე დასკვნითი 

ლექცია სახელწოდებით: 

"საქართველოს ხელოვნების 

სასახლეში დაცული 

ქართული კოსტიუმები" ხელოვნების სასახლეს ამჯერად უმასპინძლა ქართულმა 

საგანმანათლებლო ცენტრმა სახელწოდებით:  "ლამპარი" (ირლანდია/დუბლინი)  
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47. 14 დეკემბერს ხელოვნების სასახლეში გაიხსნა გამოფენა: 

,,ქართული ქსოვილების მოტივები ვიტრაჟში". ავტორი: 

ეკატერინე გეგუჩაძე. პროექტის ფარგლებში შერჩეული იქნა 

აღდგენილ ძველ ქართულ ქსოვილზე არსებული ორნამენტის 30 

ნიმუში, რომელთა მეშვეობით, თანამედროვე მოთხოვნების 

შესაბამისად, გამოყენებითი ხელოვნების ახალი ნაწარმი შეიქმნა. 

პროექტის საშუალებით ძველი ქართული ქსოვილის 

ორნამენტები არა მარტო ქსოვილზე, არამედ აღდგა მინაზე 

სხვადასხვა ტექნოლოგიით და შეიქმნა როგორც ინტერიერის 

დეკორატიული ნამუშევრები, განსხვავებული ფორმითა და 

დიზაინით, ასევე გამოყენებითი აქსესუარები. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

48. 19 დეკემბერს, საქართველოს ხელოვნების 

სასახლეში - კულტურის ისტორიის 

მუზეუმში, დიმა თოფურიძის პლაკატების 

გამოფენა - სახელწოდებით “სერენადები“ 

გაიმართა. დიმა თოფურიძე (1947- 2016) 

გრაფიკოსი, მხატვარი, არქიტექტორი, 

დიზაინერი, საქართველოში სამთო 

სათხილამურო სპორტის განვითარების 

ხელშემწყობი და მრავალი თაობის 

აღმზრდელი გახლავთ. საზოგადოებას საშუალება ჰქონდა ენახა პლაკატების სერია, რომლიც 

დიმა თოფურიძის შემოქმედებაში ერთ - ერთ ძირითად სფეროდ ისახება.  
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მნიშვნელოვანი შენაძენები  

1. კულტურის სამინისტრომ საქართველოს ხელოვნების 

სასახლისთვის ისტორიული შენობა შეიძინა. საქართველოს 

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ  

ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მუზეუმის - 

საქართველოს ხელოვნების სასახლის განვითარების 

მიზნით, 400 კვ/მ-ზე მეტი ფართობის ისტორიული შენობა 

შეიძინა.   ახალი შენობა საქართველოს ხელოვნების 

სასახლის მომიჯნავედ მდებარეობს. მასში განთავსდება 

საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების 

მუზეუმის ის კოლექციები, რომლებიც 2 წლის წინ 

ხელოვნების სასახლეს გადაეცა.  

 

შენობაში ამ ეტაპზე საერმონტო სამუშაოები მიმდინარეობს.   

  

 

 

 

 

 

 

 

აღსაღნიშნავია რომ მუზეუმის კოლექციების შენახვისათვის დღემდე 

სპეციალური და უსაფრთხო სივრცე არ არსებობდა. (საილუსტრაციოდ 

დოკუმენტს თან ერთვის იმ სივრცის ფოტოები, სადაც ადრე კოლექციები 

ინახებოდა) 
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2. აღსაღნიშნავია რომ  საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამინისტროს მხარდაჭერით, შეივსო საქართველოს ეროვნული საგანძური, კერძოდ 

საქართველოს ხელოვნების სასახლე, კულტურის ისტორიის მუზეუმის სამუზეუმო 

ფონდები. 

ცნობილია რომ პირველი ქართველი პროფესიონალი მოჭადრაკე, ეკატერინე ჭავჭვაძის 

უმცროსი ვაჟი ანდრია დადიანი იმ დროის გამოჩენილი კოლექციონერი იყო, ანდრიას ჯერ 

თბილისურ რეზიდენციაში (რომელიც გრაფ ოლდენბურგის საკუთრება გახდა მოგვიანებით) 

და კიევისეულ სასახლეში ინახებოდა დასავლეთ-ევროპული მხატვრობის საუკეთესო  

ნიმუშები. 1910 წელს ანდრიას გარდაცვალების შემდეგ სალომე დადიანმა აღნიშნული 

ნახატების მნიშვნელოვანი ნაწილი ევროპაში გაყიდა, უკვე რამდენიმე წელია ხელოვნების 

სასახლის პროფესიონალთა ჯგუფი ცდილობს არსებული საარქივო მასალებისა და 

აღწერილობების მიხედვით სხვადახვა მუზეუმსა თუ კერძო კოლექციაში მოიძიოს დადიანის 

ნახატების კოლექციის ნიმუშები და ისინი სამშობლოში დააბრუნოს. ამ მხრივ გარკვეული 

შედეგი მიღწეულია. ამჯერად კიევროპულმა სააუქციონო სახლებმა კერძოდ “Benton Fine 

Art”-მა და „Roy Precious- Antiques Fine Art”-მა, ასევე „Kenley Hall Antiques“, „Brave Fine Art“ და 

“Artsonline”- მა გასაყიდად გამოიტანეს ანდრია დადიანის კუთვნილი ნახატები, ისინი 

მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოს ევროპული ისტორიისათვის, ასევე ეს ნივთები 

წარმოადგენს მსოფლიო ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს და ყოველი მათგანი 

დამზადებულია ერთ-ცალად ევროპის სხვადასხვა 

არისტორკრატიული ოჯახებისათვის. 

1. ქალის პორტრეტი. 1690 წელი (“Benton Fine Art”-ის მიერაა 

გამოტანილი გასაყიდად).  იაკობ ჰეისმანის წრე. დაიხატა ერთ ცალად 

ანტვერპენის ერთ-ერთი სამეფო სასახლისათვის. ანდრია დადიანმა 

შეიძინა რომში საელჩოში მუშაობის დროს. ნახატზე გამოსახული 

ქალის პორტრეტი უნიკალურია რადგან მისი კაბა ვერცხლისფრად 

ლივლივებს, მსგავსი მხატვრული ეფექტის გამოყენება იმდროინდელ 

ფლამანდრიულ და საერთოდ მსოფლიო მხატვრობაში პირველად 

ხდებოდა, რის გამოც ნამუშევარს დიდი მნიშვნელობა გააჩნია 

მსოფლიო ფერწერის ისტორიისათვის. 

 

2. სან ჯენაროს „ამაღლება“, ძველი წმინდა რელიგიური ოსტატური 

მხატვრობა. მე-17 საუკუნის ნეაპოლიტანური სკოლა, ნახატი 

მოთავსებულია მე-18 საუკუნის ლამაზ მოჩუქურთმებულ და 

მოოქროვილ ჩარჩოში. ზეთი ტილოზე   საერთო ზომა: 30½ x 42½" / 78 

სმ x 108 სმ.  შექმნის წელი: 1690 წ. რომი, იტალია. სწორედ 

იტალიიდან, რომში მუშაობის დროს ჩამოიტანა ანდრია დადიანმა 

აღნიშნული ნახატი და მის კოლექციაში ინახებოდა, არსებობს 

ნახატის სათანადო აღნუსხვა ერთ-ერთ ქართულ მოგონებაში. 
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3. „ბიჭუნას პორტრეტი ძაღლთან ერთად“. 1720 წელი  (“Benton 

Fine Art”-ის მიერაა გამოტანილი გასაყიდად). ბრიტანეთი. 

რობერტ ბინგი. ამ გამორჩეული მხატვრის ნამუშევრები 

დაცულია უელსის საგრაფოს შენობაში, ტეტფორდის მუზეუმში, 

ოქსფორდის უნივერსიტეტში. ანდრი დადიანმა ნამუშევარი 

საჩუქრად მიიღო ბულგარელი თავადებისაგან დუნაის გმირული 

ფორსირებისათვის. ნივთს დიდი მნიშვნელობა გააჩნია როგორც 

საქართველოს ევროპული ისტორიისათვის, ისე ქართველთა 

სამხედრო მამაცობის საილუსტრაციოდ. ნახატის 

ექსკლუზიურობა განპირობებულია არა მარტო მისი 

მემორიალური ისტორიით, არამედ იმით რომ ბინგის 

ნამუშევრები თითქმის აღარ დარჩა კერძო კოლექციებში და ისინი 

ძირითადად თავმოყრილია სამუზეუმო საცავებსა და 

დარბაზებში. 

4. ჯენტლმენის პორტრეტი, მე-17 საუკუნის ზეთის მხატვრობა. 

ავტორი  ჰოლანდიელი მხატვარი - ბართლომეუს ვან დერ 

ჰელსტი. ბართლომეუს ვან დერ ჰელსტი იყო თავისი თაობის 

ერთ-ერთი გამორჩეული პორტრეტისტი და მან თავის 

ცხოვრებაში უფრო მეტი შეკვეთა მიიღო, ვიდრე მისმა უფრო 

ცნობილმა თანამედროვე - რემბრანდტმა.   (“Brave Fine Art”-ის 

მიერაა გამოტანილი გასაყიდად). საერთო ზომა: 24½ x 27½" / 62 სმ 

x 70 სმ. შექმნის წელი: 1660;  დანია. ნახატი ანდრია დადიანის 

კოლექციაში ინახებოდა. 

 

5.  დიდებული მამაკაცის პორტრეტი. 1690 წელი  („Roy Precious- 

Antiques Fine Art”-ის მიერაა გამოტანილი გასაყიდად). იოანე 

გიინჰილის სახელოსნო. იოანე სამთავრო ოჯახის ერთ-ერთი 

ყველაზე საყვარელი მხატვარი იყო, სწორედ ამიტომაც დადიანების 

სასახლეში დღემდე შემორჩენილია ამ მხატვრის სახელოსნოში 

შერულებული პეტრე პირველის პორტრეტი. გასაყიდად გამოტანილ 

ნახატზე კი გამოსახულია მამაკაცი, რომელიც მაღალი სოციალური 

წრის წარმომადგენელი იყო. გრიინჰილი უდიდესი ინგლისელი 

მხატვარია, მისი ნამუშევრები დაცულია და ექსპონირებულია 

ერმიტაჟის სასახლეში, ანდრია დადიანმაც აღნიშნული ნახატი 

პეტერბურგში, ერმიტაჟის საიმპერატორო კოლექციიდან მიიღო 

საჩუქრად, ეს ფაქტი უკვე კარგად განსაზღვრავს ნივთის 

ექსკლუზიურობას. 
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6. ბრიტანული კომპანიის „Artsonline” მიერ შემოთავაზებული  

ნახატი, გრაფ ოლდენბურგის კოლექციისდან. ავტორი ჩარლზ 

ლუი მიულერი (1815-1892), პორტრეტი სახელწოდებით ''A Fair 

Reflection''. – “ლამაზი ანარეკლი“. ნამუშევარი განსაკუთრებული 

და ორიგინალურია. ზეთში შესრულებული პორტრეტი,  

დახატულია მე-19 საუკუნის ოსტატი ფრანგი მხატვრის მიერ 

სახელად - ჩარლზ ლუი მიულერი (1815-1892). ჩარლზ ლუი 

მიულერი იყო ცნობილი ფრანგი  პორტრეტების მხატვარი და 

დეკორატორი, მეტსახელად მიულერ დე პარიზი. იგი ჯერ 

პარიზში სწავლობდა სახვითი ხელოვნების სკოლაში, ბარონ გროს 

კლასში, შემდეგ კი ლეონ კოგნიესთან გადაინაცვლა. მხატვარმა 

საკუთარი ნამუშევრების გამოფენა 1834 წლის ფრანგ მხატვართა 

სალონში დაიწყო და ტრადიციას არ ღალატობდა 1892 წლამდე. 

 

7. პეიზაჟი პორტის ხედით. მე-19 საუკუნე („Brave Fine Art-მა 

გამოიტანა გასაყიდად), ავტორი ალფრედ ჰენრი ვიკერსი, 

აღნიშნული მხატვრის ნამუშევრები კრისტის აუქციონზე 

გაყიდვების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაჩვენებლით 

გამოირჩევა. ალფრედი როგორც ჩანს პირადად იცნობდა და 

მეგობრობდა ანდრია დადიანთან და ექსკლუზიურად მისთვის, 

უფლისწულის კოლექციისთვის შეუქმნია ეს შესანიშნავი 

ნახატი. მისი ნამუშევრები დაცულია ლუვრის, ერმიტაჟის, 

პრადოს კოლექციებში. მხატვარი მე-19 საუკუნეში ესოდენ 

პოპულარული პეიზაჟური ფერწერის ერთ-ერთი გამორჩეული 

დიდოსტატი იყო. 

 

8. მე-17 საუკუნის ანგლო-ჰოლანდიელი ოფიცრის პორტრეტი .  

სამუელ ვან ჰოგსტრატენის წრე, 1656წ.  სამუელ ვან ჰოგსტრატენი 

რემბრანტის მოსწავლე იყო და თავისი ეპოქის ერთ-ერთ ყველაზე 

ცნობილ მხატვრად ითვლება. აღნიშნული მხატვრული ტილო 

წლების განმავლობაში ინახებოდა ანდრია დადიანის კოლექციაში 

და მხოლოდ მისი გარდაცვალების შემდეგ გაიყიდა ევროპაში  

სალომე დადიანის მიერ. 
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ასევე ამავე პროექტის ფარგლებში სასახლეს შეემატა გრაფ ოლდენბურგის ნივთები: 

1. გერმანული საათი- გრაფ ოლდენბურგის კოლექციიდან. 

დამზადებულია 1890 წელს გერმანელი კაიზერის ვილჰემ მეორის 

ქარხანაში. საათის დეტალების უმეტესი ნაწილი შესრულებულია 

ხელით. მსაგვსი ტიპის საათები ექსკლუზიურად მზადდებოდა 

ევროპის დიდი სასახლეებისა და ვილებისათვის, სწორედ ამ 

მიზნით დაამზადებინდა საქართველოში ჩამოატანინა 

გერმანელმა პრინცმა გრაფმა ოლდენბურგმა თბილისის 

სასახლისათვის. ნივთის ექსკლუზიურობასა და 

მემორიალურობას განსაზღვრავს მისი რევოლუციის 

შემდეგდროინდელი ისტორია. აღნიშნული ნივთი შეიძინა და 

ინახებოდა საქართველოს ეროვნულმა გმირმა, „დაუმარცხებლად“ 

წოდებულმა გერალმა გიორგი მაზნიაშვილმა.  

 

2. მუსიკალური ყუთი ფუტკრებით. 1895 წელი. 

მენდელსონის, ვაგნერის, მოცარტის მუსიკებით 

 

 

3. შანდლების 

კომპლექტი. ლუვრის 

საიმპერატორო ქარხანა. 

ამურებითა და ანგელოზებით. ვერცხლი მოოქრული 

 

 

 

4. ბახუსების ზეიმი. სანქტ-პეტერბურგის 

საიმპერატორო ქარხანა. რუსეთის იმპერატრიცა მარია 

ფეოდოროვნას საჩუქარი ფრეილინდა სტადს დამ 

აგრაფინა ჯაფარიძეს 
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5. საზეიმო ბარძიმი. დამღით კონსტანტინე და ალექსანდრე 

ოლდენბურგები. ვენეციური ლალისფერი და ზურმუხტისფერი 

მინა. ხელით მოხატული და მოოქრული 

 

 

 

 

6. მაგიდის საწერი მოწყობილობა. (6 ნივთი) საქსი 

მომინანქრებული, მტრედების გამოსახულებით 

 

 

7. ძმები გრაჩევების საჩუქარი გრაფ ოლდენბურგებს. 

ლარნაკები. ვერცხლი, მოოქრული. ტიტანების 

გამოსახულებით 

 

 

 

8. ლარნაკი ნიმფებით. სამეფო კარის 

მანუფაქტურა. სანქტ პეტერბურგი. ავტორი ჰ.კნოკი 

 

 

ასევე, მუზეუმმა კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით შეიძინა თეკლე ანდრიას ასული 

ზუბალაშვილის პირადი ნივთები. 
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ხელოვნების სასახლის კოლექციას ასევე შეემატა 

ფერწერული ტილო სახელად „მადონა“. ავტორი: 

ბართოლომე ესტებან მურილიო ნახატი წარმოადგენს 

მე-18 საუკუნის ასლლს. აღნიშნული ნივთი პარიზში 

შეუძენია ცნობილ ქართველ მეცენატს დავით 

სარაჯიშვილს პარიზში და უჩუქნია დისათვის, რის 

შემდეგაც ნივთი მოხვედრილა ქართული პროფესიული 

თეატრის დამაარსებლის გიორგი ერისთავის ოჯახში. 

ნივთს უდიდესი მხატვრული და ისტორიული 

ღირებულება გააჩნია  

 

 

 

შეძენილ ნივთებს შორის საყურადღებოა, ჩინური კარადა, 

სადაფებითა და სპილოს ძვლით მორთული. ჩინეთის 

იმპერატორის სასახლიდან. მანჯუურიდან ჩამოტანილი. 

ხელოვნების ნიმუში. ნიმუში მე-19 საუკუნით თარიღდება.  

 

 

 

 

 

 

ფერწერული ნახატი - „ახალგაზრდა მამაკაცი მუნდირში“. მხატვარი 

უცნობი. მფლობელის გადმოცემის მიხედვით, ნახატზე 

უფლისწული ბაგრატიონია გამოსახული. ნახატი შესრულებულია 

მე-18-19 საუკ. მიჯნაზე. ნახატი „ტფილისური პორტრეტების“ 

სკოლას ეკუთნის და ქართული რეალისტური მხატვრობისთვის 

უდიდესია ნიმუშია. ასეთი პორტრეტები უნიკალურია და 

იშვიათია ქართულ მხატვრობაში.  
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კულტურის სამინისტროს ძალისხმევით,  

ქართველი მხატვრის ვალერიან სიდამონ-

ერისთავის კერძო კოლექციებში დაცული 

ნამუშევრების მთელი კოლექციის შესყიდვა 

განხორციელდა. აქედან 110 ნამუშევარი გადაეცა 

საქართველოს ხელოვნების სასახლეს. 

https://www.facebook.com/MinistryofCultureSportandYouth/videos/3121685234727329  

საერთაშორისო აღიარება  

ხელოვნების სასახლე ერთ-ერთი ყველაზე 

ცნობილი International Travel Awards - ის 

გამარჯვებული გახდა. კატეგორიაში "Best 

Museum in Georgia 2021" ხელოვნების სასახლემ 

უპირობოდ მოიპოვა პირველი ადგილი.  

International Travel Awards ორგანიზებულია 

Golden Tree Events– ის მიერ. Golden Tree Events 

გახლავთ წამყვანი ტურისტულ-მარკეტინგული 

და პიარ კომპანია, რომელიც აქტიურად უწევს 

პოპულარიცაზიას 5,000 -ზე მეტ ტურისტულ 

კომპანიას და სხვადასხვა კულტურულ 

ინსტიტუციას ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით. აღნიშნულ კონკურსში მონაწილეობდნენ 

ისეთი ცნობილი ორგანიზაციები როგორებიცაა: Castle IN LOVE WITH THE WIND (Bulgaria), 

BOTANIQ Castle of Tura (Hungary), Radisson Blu Hotel და ა.შ 

 

რეგიონალური სიახლე  

ზუგდიდის დადიანების სასახლეთა 

ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის 

ნიკოსეულ სასახლეში ახალი საგამოფენო და 

საგანმანათლებლო სივრცეები, 

დედოფლისეულ სასახლეში კი ახალი 

ექსპოზიცია გაიხსნა, რომელთა 

რეაბილიტაცია საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს 

ინიციატივითა და მხარდაჭერით 

განხორციელდა. ექსპოზიციის გახსნაზე 

მოწვეულ სტუმრებს დადიანების სასახლის 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე 

https://www.facebook.com/MinistryofCultureSportandYouth/videos/3121685234727329
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გიორგი კალანდიამ სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. დღეიდან, 

უფლისწულ ნიკო დადიანის სასახლეში ფუნქციონირებას დაიწყებს სამკითხველო დარბაზი, 

რომელიც სასახლეში საუკუნოვანი 

პაუზის შემდეგ, მინისტრ თეა 

წულუკიანის ინიციატივით 

ამოქმედდა. ახალი სივრცისათვის 

სპეციალურად მომზადდა ვიტრინა-

კარადები, სადაც დადიანების 

უნიკალური ბიბლიოთეკა 

გამოიფინა. მათ შორისაა: 

ნაპოლეონის კორესპონდენციები, 

მე-17-18 საუკუნეების იტალიური, 

ფრანგული, გერმანული 

გამოცემები. აღსანიშნავია, რომ 

უნიკალურ ლიტერატურაზე 

წვდომა მეცნიერებისათვის 

სამკითხველო დარბაზის არარსებობის გამო შეზღუდული იყო. ამიერიდან, მკვლევარებს 

საშუალება ექნებათ შეისწავლონ მათთვის საინტერესო ხელნაწერები, ფოტოები, საარქივო 

მასალა და ა.შ. სამკითხველო დარბაზი დადიანების სასახლეების ისტორიაში ამ ტიპის 

პირველი საზოგადოებრივი სივრცეა, რომელიც მუზეუმში დაცული უნიკალური საგანძურის 

კვლევასა და პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

მძიმე ეპიდ ვითარების გამო ხელოვნების სასახლე ვიზიტორებისთვის დაკეტილი გახლდათ 

იანვრიდან თებერვლის ჩათვლით.  

დამთვალიერებლთა სრული წლიური რაოდენობა შეადგენს: 4545 ვიზიტორს 


