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ც.
კ. პაჭკორიას გუნდი. ცენრში სხედან; კ. პაჭკორია, დ. კავსაძე და კოკელაძე. 11–17. 1 ც.
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8598. ცეკვა „ოსური“ 7–11. 1 ც.
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8598. ცეკვა „ოსური“. 7–11. 1 ც.
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8598. ცეკვა „გარეკახური“ 11–17. 1 ც.
8598. ცეკვა „ოსური’ 7–11. 1 ც.
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1.

მომღერალ ვაჟთა გუნდი , დაარსებული იოსებ გოძიაშვილის მიერ 1910 წელს ქ.
თბილისში.სურათი გადაღებულია ზუბალაშვილების სახალხო სახლის ეზოში 1913 წლის
ივლისში. გუნდის წევრები;იოსებ,ილია და გიორგი გოძიაშვილები,ალექსანდრე ჭავჭავაძე,
ივანე ხახვიაშვილი, ერასტი ლებანიზე, შალვა სანაკოევი, ლავრენტი ადამიძე,გიორგი ბერიძე,
ვლადიმერ რაჭველიშვილ;ი,ჩაგუნავა, სამსონ ბეკურაშვილი, ივანე ოქროპირიძე, კალანდაძე და
სხვ.
მომღერალ ვაჟთა გუნდი ი. გოძიაშვილის ლოტბარობით, რომლკის გარდაცვალების შემდეგ მას
ხელმძღვანელობდა ილია გოძიაშვილი. ცენტრშისხედან ილია გოძიაშვილი, მარჯვნივ ნიკო
გოძიაშვილი. 13–23. 1 ც.
24522. ქლთა პირველი ქართული მომღერალთა გუნდი, დაარსებული 1913 წელს.იოსებ
გოძიაშვილის მიერ.15–23.1ც. 11–18. 2ც .

2.

3.

ქართული ანსამბლი ვალიკო გოლაძის ხელმძღვანელობით

1. 24535. გოლაძის მომღერალთა გუნდი.1940 წელი.სურათი გადაღებულია რიაზანში.გუნდის
წევრები; ვალიკო გოლაძე, კატუშა ადამია, სერგო კვაჭაძე, რატი ელოშვილი, ჩუბინიძე.17–
21.1ც.
2. 24535. 2ც. გოლაძის მომღერალთა გუნდი.1940 წელი.16–18. 2ც.
3. 24535. ქართული ანსამბლი ვ. გოლაძის ხელმძღვანელობით. 12– 17. 1ც.

მეჩონგურეთა ქალთა ანსამბლი ნინო შარაშიძე– მილორავას ხელმძღვანელობით

1. 2465. ნინო შარაშიძის ქალთა მეჩონგურეთა ანსამბლი.1941 წელი.9–12. 1ც.

ხალხური შემსრულებლები ძველი მეზურნეების ჰამქარი

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

24793. ძველი მეზურნეების ჰამქარი. 8–23. 1ც.
24793. ძველი მეზურნეები. ზენტრში დგას ცნობილი მეზურნე სინო ციცქიშვილი (სინო
ხაშურელი) დუდუკით ხელში.14–20. 1ც.
24793. ვასილ გავაშელაშვილი ჭიანურზე დაკვრის დროს.12– 18. 1ც.
24793. ცნობილი მეზურნე ვასო რაზმაძე. პორტრეტი. 12–16. 1 ც.
24793. ცნობილი მეზურნე თეთრუაშვილი საკრავით ხელში. 9–14. 1 ც.
24793. ცნობილი მეზურნე პავლე მაისურაძე.8–14. 1 ც.
24793. ცნობილი მეზურნე პეტა ჩაჩანიძე. პორტრეტი. 12–17. 1 ც.

ახალციხის სიმღერისა ცეკვის ანსამბლი ს. იაშვილის ხელმძღვანელობით
1.

24645. ს.იაშვილი გუნდთან ერთად მეშვიდე რესპუბლიკურ ოლიმპიადაზე. 14–21. 1 ც.

აჭარის სიმ. და ცეკ. ანსამბლი მ. ჩხიკვიშვილის ხელმძღვანელობით
1.
2.
3.

ანსამბლის წევრები ცეკვის დროს. 8–11. 1 ც.
გუნდის სოლისტი ბ. ჩხაიძე . 8–11. 1 ც.
გუნდის სოლისტი ფ. კობალაძე. პორტრეტი. 1948 ქ. 8–11. 1 ც.

ხალხურ საკრავთა ანსამბლი კ. ვაშაკიძის ხელმძღვანელობით
1.

20100. კ. ვაშაკიძე გუნდის წევრებთან კონცერტის დროს. 13–18. 1 ც.

ბავშვთა ხალხურ საკრავთა ანსამბლი მერი ვეფხვაძის ხელმძრვანელობით
1. 25311. ლოტბარი მერი ვეფხვაძე ქართული ხალხური საკრავების წრის წევრებთან. 1971 წ. 19–22.
1 ც.

ივანე მჭედლიშვილის და სანდრო კავსაძის ხორო
1.

7757. 1897 წელს დაარსებული ქართული ხორო. მეორე რიგში პირველი დგას ლეხურელი. 15–
22. 1 ც.

მომღერალთა გუნდი ძუკუ ლოლუას ხელმძღვანელობით
1.

30525. ძუკუ ლოლუას გუნდი. ცენტრში ძ. ლოლუა, პირველ რიგში მარჯვნიდან მესამე კიწი
გეგეჭკორი. ცოხუმი. 1909 წ. საფოსტო ბარათი. 9–11. 1 ც.

ოთხხმოვანი სიმღერის გუნდი ნ. სულხანისვილის ხელმძღვანელობით
1.

24413. ნ. სულხანიშვილი თავის გუნდთან ერთად. 1904 წ. 7–23. 1 ც.

კომპოზიტორთა კავშირის გუნდი თ. კალანაძის ხელმძღვანელობით
1.

10153. თ.კალანდაძე გუნდთან ერთად. 1936 წ. 12–21. 1 ც.

ა. ალექსიძის მოცეკვავეთა გუნდი
1.

923. ა. ალექსიძის მოცეკვავეთა გუნდი. მარცხნიდან დგანან; ქვლივიძე, ა. ჩიხლაძე, ჟ. ალექსიძე,
ი. მაჩხანელი, კ. ტურაზოვი, შ. ჩირაძე, კ. სიხარულიძე,ა. კაროიანი, ი. ქავთარაძე. მარცხნიდან
სხედან; ე. იორამაშვილი, ნ. ქიპრიმოვა, თ. გლურჯიძე, თ. კვახაძე, ს. კიკნაძე, ჟ. გონიაშვილი,
მ.დემეტრაშვილი. ცენტრში სხედან; ა. ინოჩენცი, ა. ალექსიძე,ფ. ინოჩენცი,მ. პოღოსოვი,ა.
იეზისქელოვი. 1929 წ. 15–22. 1 ც.

კომპ. ნ. ნარიმანიძის მიერ ჩამოყალიბებული გუნდები.
1.
2.

24792. ქართველ სტუდენტთა გუნდი ქ. მოსკოვში. 1931–34წ. 18–24. 1 ც.
24792. მოსკოვის კონსერვატორიის ვოროშილოვის მსროლელთა ჯგუფი , მსროლელთა
პოლიგონის უფროსთან ერთად. 1937 წ. 18–24. 1 ც.

3.

ქართული ლოზუნგებით გაფორმებულ მანქანაზე მდგომი ქართველ სტუდენტთა გუნდი და
ბოშათა გუნდი , მონაწილეობას იღებენ 1932 წ. საპირველმაისო ზეიმზე. 18–24. 1 ც.

რევაზ ჭოხონელიძის ცეკვის ანსამბლი
1.
2.
3.

ანსამბლის წევრები კონცერტის დროს. 17–23. 1 ც.
ცეკვა „ფარიკაობა“ 17–23. 1 ც.
ცეკვა ‘ფარიკაობა“ 17–23. 1 ც.

სიმღერისა და ცეკვის სახ. ანსამბლი შ. მშველიძის ხელმძღვანელობით
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

3613. სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი. 1946–47 წ. 17–21, 13–8. 2 ც.
ანსამბლის მოცეკვავეთა ჯგუფი. 1947 წ. 17–23. 1 ც.
ცეკვა „სვანური“. 1946–47 წ. 8–17. 1 ც.
ცეკვა ‘სიმდი“ 10–17. 1 ც.
ცეკვა „ხორუმი“ 12–17. 1 ც.
8598. ცეკვა „ქართული“ 12–17. 1 ც.
8598. 6– ც. ანსამბლის წევრები ცეკვის დროს. 13–18. 5– ც. 15–23. 6 ც.
8598. ცეკვა „სვანური“. 12–17. 1 ც.
8598. ცეკვა „ქართული“ 12–17.2 ც.
8598. ანსამბლი გარეთ ბუნებაში ცეკვის დროს.12–17.3 ც.
8598. 5–ც. 8660. სიმღერის ანსამბლი.11–17,13–18, 15–23.–4 ც. სულ 6 ც.
ცეკვა „ხორუმი“. 14–23. 1 ც.
8598. ცეკვა „აჭარული“.11–17. 1 ც.
8598. ცეკვა „ქართული“.13–18. 1 ც.
8598. ცეკვა ‘ქართული“. 13–18. 1 ც.
8598. ცეკვა „ქართული“ 13–18. 3 ც.
8598. ცეკვა „სვანური“. 13–18. 2 ც.
8598. ცეკვა „ოსური’. 11–17. 2 ც.
8598. ცეკვა „სიმდი“ 11–17. 1 ც.
8598. ცეკვა „სადარბაზო“. 13–18. 1 ც.
8598. ცეკვა „სადარბაზო“.13–18. 1 ც.
8598. ცეკვა ‘სვანური“. 11–17. 1 ც.
კონცერტი საზაფხულო სცენაზე. 14–16. 1 ც.
8598. მასიური ცეკვა. 13–18. 1 ც.
8598. ცეკვა „აჭარული“. 11–18. 1 ც.
8598. ცეკვა „ქართული“. 13–18. 1 ც.
8598. ცეკვა „აჭარული’. 18–24. 1 ც.
მასობრივი ცაკოლმეურნეო ცეკვა. 8–11. 1 ც.
8598. მასობრივი ცეკვა. 13–18, 15–23. 2 ც.
8598. ცეკვა „ფერხული“ 13–18. 1 ც.
ცეკვა „მთიულური. სოლისტები;აბულაძე, მჭედლიშვილი. 1946–47 წ. 11–16. 1 ც.
3617. ცეკვა „სიმდი“. 7–11.1 ც.
3611.ორი სოლისტი ცეკვის დროს. 1947 წ. 12–16. 1 ც.
3607. სახუმარო ცეკვა. 1947 წ. 1 ც.
3618. აფხაზური მასობრივი ცეკვა. 1946–47 წ. 10–17. 1 ც.
3619. ცეკვა „სვანური“. 5–11. 1 ც.
3610. ცეკვა „სვანური“. 12–17. 1 ც.
3616. ანსამბლის სოლისტი ვ. გუნაშვილი. 12–17. 1 ც.
3619. ცეკვა „ლეკური“. 8–11. 1 ც.
3604. ცეკვა „ქართული“. 12–16. 1 ც.
3612. ცეკვა „მთიულური“. სოლისტები რ. ჭოხონელიძე,ნ. ბაგრატიონი.1947 წ. 1–18. 1 ც.
3605. ცეკვა „ოსური“ სოლისტები;ლ. ბოლისევიჩი და შ. ბარამიძე. 13–18. 1 ც.
3609. ანსამბლის ჯგუფური ფოტო. 13–18. 1 ც.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

3606. ცეკვა „ფარიკაობა“. 13–18. 1 ც.
3615. ცეკვა „მთიულური“. 1947 წ. 13–18. 1 ც.
3614. ცეკვა „ხორუმი“. 1947 წ. 13–18. 1 ც.
3608. ცეკვა „სიმდი“ 13–18. 1 ც.
8598. ცეკვა „სვანური“. 13–18. 2 ც.
8598. მასობრივი ცეკვა. 7–11.–2 ც.18–27. 3 ც.
8598. ცეკვა „სახუმარო“. 11–17. 1 ც.
24644. ცეკვა „ქართული“ სოლისტი თ. სოლომნიშვილი. 18–30. 1 ც.
8598 ცეკვა „აჭარული“. 11–17. 1 ც.
8598. ანსამბლი კონცერტის დროს. 8–11.–2 ც. 11–18. სულ 3 ც.
8598. მასობრივი ცეკვა. 13–18.1 ც.
8598.მასობრივინ ცეკვა. 3–18.2 ც.
ანსამბლის ჭევები გასტროლებზე ქ. მურმანსკში. 1956 წ. 12–24. 1 ც.
8660. მასობრივი ცეკვა. 11–17. 1 ც. ფერადი.
8660. მასობრივი ცეკვა. 11–17. 1 ც.ფერადი.
8660. ანსამბლი ცეკვის დროს. 11–17. 1 ც. ფერადი.

კავსაძეები
1.2619. 2326.1902 . 2327. 12098. ქართული სიმღერისა და გალობის გუნდი ს.კავსაძის და
ვ.მჭედლიშვილის ხელმძღვანელობით.1897წ. 8–11. 16–22.11–17. 7 ც. დაზიანებული.
2. 12812. მიხეილ კავსაძის გუნდი.1910 წელი.8–13. 13–21. 18–37. 3 ც. 1ც. დაზიანებული.
3. კავსაძეების გუნდი.პირველ რიგში სხედან.დათაშკა და გიგუშა კავსაძეები .მეორე რიგში
ლადო, სანდრო, მიშა კავსაძეები.მესამე რიგში მესამე დგას კუსა ვაშაძე.1923 წელი. 20–29. 1 ც.
4. 1895. მოხალისე მომღერალთა გუნდი პირველ რიგში დგანან. გვერდწითელი
,ჯანიაშვილი,გაბაშვილი.მეორე რიგში სხედან. გოგინაშ ვილი მიხეილ კავსაძედა ნიკოლოზ
ჩაგუნავა. დაბლა შუაში ზის ხუციშვილი ესტატე.1897–1900 წელი.17–22. 1ც.
5. სახელმწიფო ანსამბლი სანდრო კავსაძის ხელმძღვანელობით. ცენტრში სხედან დათაშკა,
სანდრო, გიგუშა და რიტა კავსაძეები.1937 წლის დეკადა. მოსკოვი. კრემლი.18–29. 1 ც.
6. 27771. პირველი მსროლელი ლეგიონის ქარტველ მომღერალთა გუნდი გიგუშა კავსაძის
ხელმძღვანელობით.1931 წელი. 18–28. 1ც. დაზიანებული.
7. 31326. სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ანზორ კავსაძის ხელმძღვანელობით.17–21.
1 ც.
8. 18747. სანდრო კავსაძის გუნდი.8–13. საფოსტო ბარათი.1 ც.
9. მიხეილ კავსაძის მომღერალთა გუნდი. 8–13. 1 ც.
10. მიხეილ კავსაძის მომღერალთა გუნდი ჩოხებში.8–13. საფოსტო ბარათი. 1ც.
11. 139. მიხეილ კავსაძის გუნდი. 1900 წელი.1 ც.
12. 162. მიხეილ კავსაძის გუნდის მუსიკოსთა დასი.კოლია კავსაძე და იოსებ საღირაშვილი.1910
წელი.16–22.1ც.
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