
 

ველისციხის თეატრი 

თარო-15 

რიგითი თარო შიფრი № დასახელება, წელი, თეატრი, რეჟისორი მასალა მდგომარეობა 

3171 15 ვლ.თ 1 ლოპე დე ვეგას  "ცხვრის წყარო", 1929 - 

1930 წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

 ქაღალდი კარგი 

3172 15 ვლ.თ 2 პ. სამსონიძის "სალტე", 1935 - 1936 წ.წ. 

ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  საშუალო 

3173 15 ვლ.თ 3 ი. შირვანზადეს "ნამუსი", 1935 - 1936 

წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი  

  საშუალო 

3174 15 ვლ.თ 4 გ. სუნდუკიანის  "პეპო", 1935 - 1936 წ.წ. 

ველისციხის საკოლმეურეო თეატრი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  საშუალო 

3175 15 ვლ.თ 5 გ. ბააზოვის "მუნჯები ალაპარაკდნენ", 

1935 - 1936 წ.წ. ველისციხის 

საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ა. 

ყაზაროვი 

  კარგი 

3176 15 ვლ.თ 6 ლოპე დე ვეგას  "ცხვრის წყარო", 1936 - 

1937  წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 

3177 15 ვლ.თ 7 რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 

1936 - 1937 წ.წ. ველისციხის სახ. 

საკოლმეურნეო თეტრი, რეჟისორი- ს. 

მებურიშვილი 

  საშუალო 

3178 15 ვლ.თ 8 ი. ჭავჭავაძის  "ჩატეხილი ხიდი", 1936 - 

1937  წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  საშუალო 

3179 15 ვლ.თ 9 ი. ჭავჭავაძის  "ჩატეხილი ხიდი", 1936 - 

1937  წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  საშუალო 

3180 15 ვლ.თ 10 ნ. ბუაჩიძის "სიძე", 1936 - 1937  წ.წ. 

ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 

3181 15 ვლ.თ 11 ჯანინის  "შაჰნამე", ა.ბურთიკაშვილის 

თარგმანი. 1936 - 1937  წ.წ. ველისციხის 

საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ა. 

ყაზაროვი 

  კარგი 

3182 15 ვლ.თ 12 ფ. შილერის  "ყაჩაღები", 1936 - 1937  წ.წ. 

ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3183 15 ვლ.თ 13  "ორი ჯიბგირი",ი.გრიშაშვილის 

თარგმანი. 1937  წ. ველისციხის 

საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ა. 

ყაზაროვი 

  კარგი 



3184 15 ვლ.თ 14 ს. ერთაწმინდელის  "რენადა", 1937  წ. 

ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 

3185 15 ვლ.თ 15 ბ. გამრეკელის და დ. ნახუცრიშვილის 

"ნაცარ-ქექია", 1937 - 1938 წ.წ. 

ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ.  ჩეთლისპირელი 

  საშუალო 

3186 15 ვლ.თ 16 ლოპე-დე-ვეგას  "ცხვრის წყარო", 

კ.მაყაშვილის თარგმანი. 1937 - 1938 წ.წ. 

ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ. ჩეთლისპირელი 

  საშუალო 

3187 15 ვლ.თ 17 ლოპე-დე-ვეგას  "ცხვრის წყარო", 

კ.მაყაშვილის თარგმანი.  1937 - 1938 წ.წ. 

ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ. ჩეთლისპირელი 

  მძიმე 

3188 15 ვლ.თ 18 სერგო კლდიაშვილის "გმირთა თაობა", 

1937 - 1938 წ.წ. ველისციხის 

საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. 

მებურიშვილი 

  კარგი 

3189 15 ვლ.თ 19 ფ. შილერის  "ვერაგობა და სიყვარული", 

1937 - 1938 წ.წ. ველისციხის 

საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. 

მებუღიშვილი 

  საშუალო 

3190 15 ვლ.თ 20 ლავრენიევის  "რღვევა", 1937 - 1938 წ.წ. 

ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  საშუალო 

3191 15 ვლ.თ 21 გ. მდივანის "ბრმა", 1937 - 1938 წ.წ. 

ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ. ჩეთლისპირელი 

  კარგი 

3192 15 ვლ.თ 22 გ. მდივანის  "ბრმა", 1937 - 1938 წ.წ. 

ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ. ჩეთლისპირელი 

  კარგი 

3193 15 ვლ.თ 23 პარტიზანები, "უდანაშაულოდ 

დამნაშავენი", 1938 - 1939 წ.წ. 

ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- გ. დარისპანაშვილი, ს. 

გენაშვილი 

  საშუალო 

3194 15 ვლ.თ 24 გ. თაქთაქიშვილის  "ხალხის რჩეული", 

1938 - 1939 წ.წ. ველისციხის 

საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- დ. 

შენგელია 

  საშუალო 

3195 15 ვლ.თ 25 ა. დიუმას  "ჯაშუშის ბილიკი", 1938 - 

1939 წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 

სახ. თეატრი, რეჟისორი- დ. შენგელია 

  საშუალო 

3196 15 ვლ.თ 26 ა. დიუმას "ჯაშუშის ბილიკი", 1938 - 

1939 წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 

სახ. თეატრი, რეჟისორი- დ. შენგელია 

  საშუალო 

3197 15 ვლ.თ 27 ა. კაჭკაჭიშვილის "პარტიზანები", 1938 - 

1939 წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 

  კარგი 



სახ. თეატრი, რეჟისორი- გ. 

დარისპანაშვილი 

3198 15 ვლ.თ 28 ა. კაჭკაჭიშვილის  "პარტიზანები", 1938 - 

1939 წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 

სახ. თეატრი, რეჟისორი- გ. 

დარისპანაშვილი 

  საშუალო 

3199 15 ვლ.თ 29 კარასევის "შუქურა", შ. ალხაზიშვილის 

თარგმანი.1938 - 1939 წ.წ. ველისციხის 

საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- დ. შენგელია 

  საშუალო 

3200 15 ვლ.თ 30 რეპერტუარი, დასის შემადგენლობა. 

1939 - 1940 წ.წ. ველისციხის 

საკოლმეურნეო სახ. თეატრი. 

რეჟისორი-გ.გაბისონია. 

  საშუალო 

3201 15 ვლ.თ 31 რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა. 

1939 - 1940 წ.წ. ველისციხის 

საკოლმეურნეო სახ. თეატრი.რეჟისორი-

გ.გაბისონია. 

  საშუალო 

3202 15 ვლ.თ 32 რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1939 

- 1940 წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 

სახ. თეატრი.რეჟისორი-გ.გაბისონია. 

  საშუალო 

3203 15 ვლ.თ 33 ნ. სტეფანოვის  "პატრიოტები", 1939 - 

1940 წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 

სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. 

გოგოლაშვილი 

  საშუალო 

3204 15 ვლ.თ 34 ნ. სტეფანოვის  "პატრიოტები", 1939 - 

1940 წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 

სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. 

გოგოლაშვილი 

  საშუალო 

3205 15 ვლ.თ 35 ნ. სტეფანოვის   "პატრიოტები", 1939 - 

1940 წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 

სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. 

გოგოლაშვილი 

  მძიმე 

3206 15 ვლ.თ 36 ვ. გაბესკირიას  "მათი ამბავი", 1939 - 

1940 წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 

სახ. თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია 

  კარგი 

3207 15 ვლ.თ 37 ლ. ისაკოვის "ხალხისათვის",1939 - 1940 

წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო სახ. 

თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია 

  საშუალო 

3208 15 ვლ.თ 38 ა. წერეთლის  "პატარა კახი", 1939 - 1940 

წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია 

  კარგი 

3209 15 ვლ.თ 39 ა. ცაგარელის  "რაც გინახავს ვეღარ 

ნახავ", 1939 - 1940 წ.წ. ველისციხის 

საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- გ. გაბისონია  

  საშუალო 

3210 15 ვლ.თ 40 ლ. ისაკოვის  "იავნანა", 1939 - 1940 წ.წ. 

ველისციხის საკოლმეურნეო  თეატრი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 



3211 15 ვლ.თ 41 ა. ცაგარელის  "რაც გინახავს ვეღარ 

ნახავ", 1940 წ. ველისციხის 

საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- გ. გაბისონია  

  კარგი 

3212 15 ვლ.თ 42 რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა. 

1940 - 1941 წ.წ. ველისციხის სახ. 

საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- გ. 

გაბისონია 

  კარგი 

3213 15 ვლ.თ 43 მიქავას და ანაშიძის  "ბედნიერება", 1940 

- 1941 წ.წ. ველისციხის სახ. 

საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- გ. 

გაბისონია 

  კარგი 

3214 15 ვლ.თ 44 შ. გოცირიძის "მგლის მოწმობა", 1940 - 

1941 წ.წ. ველისციხის სახ. 

საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- გ. 

გაბისონია 

  კარგი 

3215 15 ვლ.თ 45 გ. ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა", 1940 - 

1941 წ.წ. ველისციხის  საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  საშუალო 

3216 15 ვლ.თ 46 დევიძის და ორბელის  "რომელი ერთი", 

1940 - 1941 წ.წ. ველისციხის  

საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- გ. 

გაბისონია 

  კარგი 

3217 15 ვლ.თ 47 ა. დევიძის  "მამა", 1940 - 1941 წ.წ. 

ველისციხის სახ. საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისოია 

  კარგი 

3218 15 ვლ.თ 48 ა. დევიძის  "მამა", 1940 - 1941 წ.წ. 

ველისციხის სახ. საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისოია 

  კარგი 

3219 15 ვლ.თ 49 ვ. მასსის და ნ. კულიჩენკოს "აყვავებულ 

ბაღში", გ.ჯავაშვილის მიერ 

გადმოკეთებული. 1941 წ.წ. ველისციხის  

საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- გ. 

გაბისონია 

  კარგი 

3220 15 ვლ.თ 50 ა. წერეთლის  "კინტო", 1942 წ.  

ველისციხის სახ. საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 

3221 15 ვლ.თ 51 გ. გაბუნიას "საბჭოთა კავშირის გმირი" 

1942 - 1943 წ.წ.  ველისციხის სახ. 

საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. 

მებურიშვილი 

  კარგი 

3222 15 ვლ.თ 52 რეპერტუარი.ს. შანშიაშვილის  

"ხევისბერი გოჩა", ი. გედევანიშვილის  

"სინათლე", გ. ქელბაქიანის "შესაფერი 

ჯილდო", 1945 - 1946 წ.წ. ველისციხის 

სახ. საკოლმეურნეო დარბაზი, 

რეჟისორი- შ. მჟავანაძე 

  საშუალო 



3223 15 ვლ.თ 53 რეპერტუარი. გ. შატბერაშვილის 

"რკინის პერანგი", კ. გოლდონის  "ორი 

ბატონის მსახური", ტურის და შეინინის  

"ჭიდილი", კ. გოგიაშვილის  "ბაღნარში", 

ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი", 1946 - 

1947 წ.წ. ველისციხის სახ. თეატრი 

  კარგი 

3224 15 ვლ.თ 54 გ. შატბერაშვილის  "რკინის პერანგი", 

1946 - 1947 წ.წ. ველისციხის სახ. 

თეატრი, რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი 

  კარგი 

3225 15 ვლ.თ 55 კ. გოლდონის  "ორი ბატონის მსახური", 

გ.ფრონისპირელის თარგმანი. 1946 - 

1947 წ.წ. ველისციხის სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი 

  კარგი 

3226 15 ვლ.თ 56 ტურის და შენისის "ჭიდილი", 

ფ.გოკიელის თარგმანი.1946 - 1947 წ.წ. 

ველისციხის სახ. თეატრი, რეჟისორი- ი. 

შერაზადიშვილი 

  კარგი 

3227 15 ვლ.თ 57 ტურის და შენისის "ჭიდილი", 

ფ.გოკიელის თარგმანი.1946 - 1947 წ.წ. 

ველისციხის სახ. თეატრი, რეჟისორი- ი. 

შერაზადიშვილი 

  კარგი 

3228 15 ვლ.თ 58 კ. გოგიაშვილის "ბაღნარში", 1946 - 1947 

წ.წ. ველისციხის სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი 

  კარგი 

3229 15 ვლ.თ 59 ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი", 1946 - 

1947 წ.წ. ველისციხის სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი 

  კარგი 

3230 15 ვლ.თ 60 უ. ჰაჯიბეგოვის  "არშილ მალ-ალან", 

1946 - 1947 წ.წ. ველისციხის სახ. 

თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3231 15 ვლ.თ 61 ს. მთვარაძის "სახსოვარი", 1946 - 1947 

წ.წ. ველისციხის სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი 

  კარგი 

3232 15 ვლ.თ 62 ს. შანშიაშვილის  "ხევისბერი გოჩა", 1946 

- 1947 წ.წ. ველისციხის სახ. თეატრი 

  კარგი 

3233 15 ვლ.თ 63 ნ. არეშიძის "განთიადი", 1947 - 1948 წ.წ. 

ველისციხის სახ. თეატრი, რეჟისორი- ი. 

შერაზადიშვილი 

  კარგი 

3234 15 ვლ.თ 64 ს. მთვარაძის  "სახსოვარი", 1947 - 1948 

წ.წ. ველისციხის სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი 

  კარგი 

3235 15 ვლ.თ 65 ილო (ილია) მოსაშვილის "სადგურის 

უფროსი", 1947 - 1948 წ.წ. ველისციხის 

სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი 

  კარგი 

3236 15 ვლ.თ 66 გ. ქელბაქიანის  "დაგვიანებული 

სინანული", 1947 - 1948 წ.წ. ველისციხის 

სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი 

  კარგი 

3237 15 ვლ.თ 67 ა. დიუსოს და ჯ. ჰოუს  "ღრმა ფესვები", 

1947 - 1948 წ.წ. ველისციხის სახ. 

თეატრი, რეჟისორი-ი. შერაზადიშვილი 

  კარგი 



3238 15 ვლ.თ 68 პ. კაკაბაძის  "კოლმეურნეს ქორწინება", 

1948 წ.წ. ველისციხის სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი 

  კარგი 

3239 15 ვლ.თ 69 ი. გედევანიშვილის "სინათლე", 1948 წ.წ. 

ველისციხის სახ. თეატრი, რეჟისორი- შ. 

მჟავანაძე 

  კარგი 

3240 15 ვლ.თ 70 ლ. ისაკოვის "იავნანა" , 1948 წ.წ. 

ველისციხის სახ. თეატრი 

  კარგი 

3241 15 ვლ.თ 71 რეპერტუარი. ა. ყაზბეგის  "ხევისბერი 

გოჩა", ა. კერესელიძის  "მეგობრობა", 

ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი", 1948 წ.წ. 

ველისციხის სახ. თეატრი 

  საშუალო 

3242 15 ვლ.თ 72 შ. გერგელის და ო. ლიტოვის "ჩემი 

შვილი", გ.ნუცუბიძის თარგმანი. 1955 წ. 

ველისციხის კულტურის სახლი, 

რეჟისორი- მ. მესხი 

  საშუალო 

3243 15 ვლ.თ 73 უ. ჰაჯიბეგოვის  "არშილ მალ-ალან", 

1959 - 1960 წ.წ. ველისციხის კულტურის 

სახლი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3244 15 ვლ.თ 74 უ. ჰაჯიბეგოვის  "არშილ მალ-ალან", 

1959 - 1960 წ.წ. ველისციხის კულტურის 

სახლი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3245 15 ვლ.თ 75 ბალზაკის "დედინაცვალი", 1959 - 1960 

წ.წ. ველისციხის კულტურის სახლი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3246 15 ვლ.თ 76 ბალზაკის "დედინაცვალი", 1959 - 1960 

წ.წ. ველისციხის კულტურის სახლი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3247 15 ვლ.თ 77 ო. რაზმაძის და ნ. მახარაშვილის  

"საქმროების არჩევანში", 1960 - 1961 წ.წ. 

ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ც. ოსაძე 

  კარგი 

3248 15 ვლ.თ 78 ო. რაზმაძის და ნ. მახარაშვილის  

"საქმროების არჩევანში", პ. მრიმეს - 

"სამოთხე და ჯოჯოხეთი", 1960 - 1961 

წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ც. ოსაძე 

  კარგი 

3249 15 ვლ.თ 79 ა. ცაგარელის "ციმბირელი", 1960 - 1961 

წ.წ. ველისციხის კულტურის სახლი, 

რეჟისორი- მ. ღვინეფაძე 

  კარგი 

3250 15 ვლ.თ 80 გ. მდივანის  "სამშობლო", დადგმა- 

ა.ყაზაროვი. 1960 წ. მ.ჯაფარიძის 

"ჟამთაბერის ასული".დადგმა-

ა.ყაზაროვი. 1961-62წ.წ. ველისციხის 

კულტურის სახლი. 

  კარგი 

3251 15 ვლ.თ 81 ა. წერეთლის  "პატარა კახი", 1961 - 1962 

წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  საშუალო 



3252 15 ვლ.თ 82 ფ. შილერის  "ვერაგობა და სიყვარული", 

1961 - 1962წ.წ. ველისციხის სახალხო 

თეატრი, ა. ყაზაროვი 

  საშუალო 

3253 15 ვლ.თ 83 ი. ფრანკოს  "ჯიხური N27", გ. 

სუნდუკიანცის - "აბანოს ბოღჩა", 1961 - 

1962 წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- გ. ლოხიშვილი, მ. 

მირცხულავა 

  საშუალო 

3254 15 ვლ.თ 84 გ. ხეჩუაშვილის  "დამსხვრეული 

სიყვარული" (ადამიანის გული), 1961 - 

1962 წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  საშუალო 

3255 15 ვლ.თ 85 ს. მთვარაძის  "უმადური", 1961 - 1962 

წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3256 15 ვლ.თ 86 კ. ბუაჩიძის  "მკაცრი ქალიშვილები", 

1961 - 1962 წ.წ. ველისციხის სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი- მ. მირცხულავა  

  მძიმე 

3257 15 ვლ.თ 87 გ. ბერიაშვილის  "ვაზის ტირილი", 1961 

- 1962 წ.წ. ველისციხის სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3258 15 ვლ.თ 88 ს. და ა. მხარგრძელების "ახალი 

მისამართი", 1962 - 1963 წ.წ. ველისციხის 

სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. 

ბაბლოიანი 

  კარგი 

3259 15 ვლ.თ 89 ვ. მონტის  "კაი გრაკხი", 1962 - 1963 წ.წ. 

ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 

3260 15 ვლ.თ 90 ს. და ა. მხარგრძელების  "ახალი 

მისამართი", 1963 - 1964 წ.წ. ველისციხის 

სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. 

ყაზაროვი, მ. ბაბლოიანი 

  კარგი 

3261 15 ვლ.თ 91 ს. და ა. მხარგრძელების "ახალი 

მისამართი", 1963 - 1964 წ.წ. ველისციხის 

სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. 

ყაზაროვი, მ. ბაბლოიანი 

  კარგი 

3262 15 ვლ.თ 92 ს. და ა. მხარგრძელების "ახალი 

მისამართი", 1963 - 1964 წ.წ. ველისციხის 

სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. 

ყაზაროვი, მ. ბაბლოიანი 

  კარგი 

3263 15 ვლ.თ 93 ს. და ა. მხარგრძელების  "მიცვალებული 

იძულებით", 1964 - 1965 წ.წ. 

ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3264 15 ვლ.თ 94 ს. და ა. მხარგრძელების  "მიცვალებული 

იძულებით", 1964 - 1965 წ.წ. 

ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  საშუალო 

3265 15 ვლ.თ 95 ს. და ა. მხარგრძელების  "მიცვალებული 

იძულებით", 1964 - 1965 წ.წ. 

  კარგი 



ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

3266 15 ვლ.თ 96 გ. შატბერაშვილის  "რკინის პერანგი", 

1964 - 1965 წ.წ. ველისციხის სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3267 15 ვლ.თ 97 გ. შატბერაშვილის "რკინის პერანგი", 

1964 - 1965 წ.წ. ველისციხის სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3268 15 ვლ.თ 98 გ. შატბერაშვილის  "რკინის პერანგი", 

1964 - 1965 წ.წ. ველისციხის სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3269 15 ვლ.თ 99 ს. და ა. მხარგრძელების  "ცრემლი და 

ლუკმა", 1965 - 1966 წ.წ. ველისციხის 

სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. 

ყაზაროვი, ი. კარდენახიშვილი 

  კარგი 

3270 15 ვლ.თ 100 ს. და ა. მხარგრძელების  "ცრემლი და 

ლუკმა", 1965 - 1966 წ.წ. ველისციხის 

სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. 

ყაზაროვი, ი. კარდენახიშვილი 

  კარგი 

3271 15 ვლ.თ 101 ს. და ა. მხარგრძელების  "ცრემლი და 

ლუკმა", 1965 - 1966 წ.წ. ველისციხის 

სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. 

ყაზაროვი, ი. კარდენახიშვილი 

  საშუალო 

3272 15 ვლ.თ 102 ს. და ა. მხარგრძელების  "მიცვალებული 

იძულებით", 1965 - 1966 წ.წ. 

ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3273 15 ვლ.თ 103 ს. და ა. მხარგრძელების  "მიცვალებული 

იძულებით", 1965 - 1966 წ.წ. 

ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3274 15 ვლ.თ 104 გ. ნახუცრიშვილის  "კომბლე", 1965 - 

1966 წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი, ა. 

ყაზაროვი 

  კარგი 

3275 15 ვლ.თ 105 გ. ნახუცრიშვილის  "კომბლე", 1965 - 

1966 წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი, ა. 

ყაზაროვი 

  კარგი 

3276 15 ვლ.თ 106 ვ. კანდელაკის  "ნაკრძალში", 1966 - 1967 

წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  საშუალო 

3277 15 ვლ.თ 107 გ. ნახუცრიშვილის  "შაითან-ხიხო", 1966 

- 1967 წ.წ. ველისციხის სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  საშუალო 

3278 15 ვლ.თ 108 გ. ჭინჭარაძის  "მზეჭაბუკი", 1968 - 1969 

წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი 

  კარგი 



3279 15 ვლ.თ 109 ი. ჭავჭავაძის   "ბატონი და ყმა", 1968 - 

1969 წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  საშუალო 

3280 15 ვლ.თ 110 შ. დადიანის "მზის ამოსვლამდე", 1970 - 

1971 წ.წ.  ველისციხის სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3281 15 ვლ.თ 111 ი. ჯავახიშვილის  "მონანიება", 1971 წ.  

ველისციხიზ სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი 

  კარგი 

3282 15 ვლ.თ 112 რ. ერისთავის  "ჯერ დაიხოცნენ მერე 

იქორწინეს", 1973 წ. ველისციხის 

სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. 

ყაზაროვი 

  კარგი 

3283 15 ვლ.თ 113 ა. თაბორიძის "სინდისის ქისა", 1973 - 

1974 წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, 

ვ. კარდენახიშვილი 

  კარგი 

3284 15 ვლ.თ 114 ი. იალუნერის "სიკვდილთან ახლოს", 

1975 წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ნ. თარხნიშვილი 

  კარგი 

3285 15 ვლ.თ 115 ა. და ს. მხარგრძელების  "ანკესი" 1975 წ. 

ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ნ. თარხნიშვილი, ვ. 

კარდენახიშვილი 

  კარგი 

3286 15 ვლ.თ 116 ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი 

გულჯავარი", 1983 წ. ველისციხის 

სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ვ. 

კარდენახიშვილი 

  კარგი 

3287 15 ვლ.თ 117 რეპერტუარი.1992 - 1993 წ.წ. ვ. 

გოძიაშვილის სახ. ველისციხის 

სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ვ. 

კარდენახიშვილი  

  კარგი 

3288 15 ვლ.თ 118 რეპერტუარი. ვ. გუნიას "და-ძმა", 

მოლიერის  "ძალად ექიმი", პ. ლორიას 

"მეგობრობა", უთარიღო, ველისციხის 

კულტურის  სახლი, რეჟისორი- ს. 

მებურიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

3289 15 ვლ.თ 119 პ. ლორიას "მეგობრობა", უთარიღო, 

ველისციხის კულტურის  სახლი, 

რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  საშუალო 

3290 15 ვლ.თ 120 ვ. გუნიას "და-ძმა", უთარიღო, 

ველიციხის კულტურის  სახლი, 

რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  მძიმე 

3291 15 ვლ.თ 121 რ. ერისთავის "ბრილიანტი", ს. 

ფაშალიშვილის - "ჩაჩანაკი კაკანათში", 

უთარიღო, ველისციხის კულტურის  

სახლი, რეჟისორი- ს. მებრიშვილი 

  კარგი 

3292 15 ვლ.თ 122 ი. ჯავახიშვილის  "აკურელი მამა-

შვილი", მ. სიმონოვის  "სიკვდილთან 

ახლოს", ა. ცაგარელის "ჭკუისა მჭირს", 

  კარგი 



უთარიღო, ველისციხის კულტურის  

სახლი, რეჟისორი- მ. მესხი 

3293 15 ვლ.თ 123 ა. წერეთლის  "კინტო", უთარიღო, 

ველისციხის კულტურის  სახლი, 

რეჟისორი- მ. მესხი 

  კარგი 

3294 15 ვლ.თ 124 ტხაი-ძაინ-ჩუნის  "38 პარალელის 

სამხრეთით", უთარიღო, ველისციხის 

კულტურის  სახლი, რეჟისორი- ს. 

მებურიშვილი 

  საშუალო 

3295 15 ვლ.თ 125 ს. კლდიაშვილის  "ბრიგადირის 

ქორწინება", მ. ჯაფარიძის  "ხათაბალა", 

მ.  გოგიაშვილის  "ერთი წუთით", მ. 

გოგიაშვილის  "ერთ რესტორანში", 

უთარიღო, ველისციხის კულტურის  

სახლი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  საშუალო 

3296 15 ვლ.თ 126 ს. ივანიშვილის - "ნატვრის თვალი",  

ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი 

  კარგი 

3297 15 ვლ.თ 127 შ. დადიანის  "მზისა ამოსვლამდე 

საქართველოს ქედზე", უთარიღო, 

ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3298 15 ვლ.თ 128 ი. ხეციაშილის  "ელგუჯა" ა.ყაზბეგის 

მიხ. უთარიღო, ველისციხის 

კულტურის  სახლი, რეჟისორი- ა. 

ყაზაროვი 

  კარგი 

3299 15 ვლ.თ 129 გ. ერისთავის "ძუნწი", უთარიღო, 

ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი 

  საშუალო 

3300 15 ვლ.თ 130 ს. პრეობრაჟენსკის და ს. ობრაზცოვის  

"დიდი ივანე", უთარიღო, ველიციხის 

თოჯინების თეატრი, რეჟისორი- ვ. 

კარდენახიშვილი 

  კარგი 

3301 15 ვლ.თ 131 ო. თუმანიანი  "გიქორი", 

ი.გრიშაშვილის თარგმანი. უთარიღო, 

ველისციხის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი 

  კარგი 

3302 15 ვლ.თ 132 ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის  "მე, 

ბებია, ილიკო და ილარიონი", 

უთარიღო, ველისციხის სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი  

  კარგი 

3303 15 ვლ.თ 133 ჯ. ნიქობაძის  "ცანგალა", უთარიღო, 

ველისციხის თოჯ. თეატრი, რეჟისორი- 

ვ. კარდენახიშვილი 

  კარგი 

3304 15 ვლ.თ 134 მ. მეიოს და მ. ენეკენის "ოჯახური 

აურზაური", პ.წერეთლის თარგმანი. 

უთარიღო, ველისციხის სახალხო 

თეატრი, რეჟ ა. ყაზაროვი 

  კარგი 



3305 15 ვლ.თ 135 მ. მეიოს და მ. ენეკენის "ოჯახური 

აურზაური", პ.წერეთლის თარგმანი. 

უთარიღო, ველისციხის სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი-ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

3306 15 ვლ.თ 136 გ. ქელბაქიანის  "შესაფერი ჯილდო", 

უთარიღო, ველისციხის დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი- შ. მჟავანაძე 

  კარგი 

3307 15 ვლ.თ 137 ა. კაჭკაჭიშვილის "ადელანტე(წინ)", 

უთარიღო, ველისციხის საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი- ა. ბენაშვილი 

  კარგი 

3308 15 ვლ.თ 138 ზაიაიცკის "რობინ გუდი", 

ა.პელიაშვილის თარგმანი.უთარიღო, 

ველისციხის საკოლმწურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 

3309 15 ვლ.თ 139 მოლიერის "ძალად ექიმი", უთარიღო, 

ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- ა. ყაზაროვი 

  კარგი 

 


