
სხვადასხვა რაინოს თეატრი 

17619 64 რნ.თ 1 აკაკი გეწაძის "შუაზე გაყოფილი 
ცრემლი", 1984-1985 წ.წ. კახის 
რაიონის სოფელ ალიბეგლოს 
კულტურის სახლთან არსებული 
ქართული თვითმოქმედი 
დრამატული წრე. რეჟისორი - ანზორ 
დოლენჯაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

17620 64 რნ.თ 2 გიორგი ერისთავის "უჩინმაჩინის 
ქუდი"; დავით აწყურელის 
"ბერბიჭები", 1984-1985 წ.წ. კახის 
რაიონის სოფელ ალიბეგლოს 
კულტურის სახლთან არსებული 
ქართული თვითმოქმედი 
დრამატული წრე. რეჟისორი - ანზორ 
დოლენჯაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

17621 64 რნ.თ 3 ლადო ასათიანის "ბასიანის 
ბრძოლა"; აზერბაიჯანული 
ხალხური ლექსების მუსიკალურ-
ლიტერატურული კომპოზიცია 
"აზერბაიჯანული ბაიათები ანუ 
სავიზიტო ბარათი", 1984-1985 წ.წ. 
კახის რაიონის სოფელ ალიბეგლოს 
კულტურის სახლთან არსებული 
ქართული თვითმოქმედი 
დრამატული წრე. რეჟისორი - ანზორ 
დოლენჯაშვილი. მხატვარი - მარინა 
გაბიტაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

17622 64 რნ.თ 4 ლევ უსტინოვის "პატარა მეარღნე", 
1984-1985 წ.წ. კახის რაიონის სოფელ 
ალიბეგლოს კულტურის სახლთან 
არსებული ქართული თვითმოქმედი 
დრამატული წრე. რეჟისორი - ანზორ 
დოლენჯაშვილი, მხატარი - მარინა 
გაბიტაშვილი.  

ქაღალდი მძიმე 

17623 64 რნ.თ 5 "ლიტერატურული თეატრი, ჰიმნი 
სიცოცხლეს დედამიწაზე", 1984-1985 
წ.წ. კახის რაიონის სოფელ 
ალიბეგლოს კულტურის სახლთან 
არსებული ქართლი თვითმოქმედი 
დრამატული წრე. რეჟისორი - ანზორ 
დოლენჯაშვილი. (გეორგიევსკის 
ტრაქტატის 200 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი).  

ქაღალდი საშუალო 



17624 64 რნ.თ 6 "ჩვენ ხუთი წლის ვართ", 1985-1986 
წ.წ. კახის რაიონის სოფელ 
ალიბეგლოს კულტურის სახლთან 
არსებული ქართული სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - ანზორ 
დოლენჯაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

17625 64 რნ.თ 7 ბორის ლავრენევის 
"ორმოცდამეერთე", 1986-1987 წ.წ. 
კახის რაიონის სოფელ ალიბეგლოს 
კულტურის სახლთან არსებული 
ქართული სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. 
თარგმანი - ოთარ ეგაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17626 64 რნ.თ 8 "ალაზანს აქეთ" (სიუჟეტები 
საინგილოს ცხოვრებიდან), 1988-
1989 წ.წ. ილია ჭავჭავაძის 
სახელობის ქართული სახალხო 
თეატრი, კახის რაიონის სოფელი 
ალიბეგლო. რეჟისორი - ანზორ 
დოლენჯაშვილი, მხატვარი - მარინა 
გაბიტაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

17627 64 რნ.თ 9 ნოდარ დუმბაძის "საბრალდებო 
დასკვნა", 1988-1989 წ.წ. ილია 
ჭავჭავაძის სახელობის ქართული 
სახალხო თეატრი, კახის რაიონი 
სოფელი ალიბეგლო. რეჟისორი და 
თეატრის ხელმძღვანელი - ანზორ 
დოლენჯაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

17628 64   10 ოტია იოსელიანი "სანამ ურემი 
გადაბრუნდება" 1989-1990 წ.წ. ილია 
ჭავჭავაძის სახელობის ქართული 
სახალხო თეატრი, კახის რაიონი 
სოფელი ალიბეგლო. რეჟისორი - 
ანზორ დოლენჯაშვილი. მხატვარი - 
მზია ბობოხიძე. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

17629 64 რნ.თ 11 რობერ ტომას "მახე", 1990-1991 წ.წ. 
კახის რაიონის სოფელ ალიბეგლოს 
ილია ჭავჭავაძის სახელობის 
ქართული სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი, 
მხატვარი - მაია ჩუგუნავა. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17630 64 რნ.თ 12 ვლადიმერ მალიაგინის "მამა 
არსენი", 1994-1995 წ.წ. ილია 
ჭავჭავაძის სახელობის ქართული 
სახალხო თეატრი, კახის რაიონი, 
სოფელი ალიბეგლო. რეჟისორი - 

ქაღალდი საშუალო 



ანზორ დოლენჯაშვილი. თარგმანი -  
თამაზ გოდერძიშვილი.  

17631 64 რნ.თ 13 რევაზ გაბრიაძის "უცხო ჩიტი", 1994-
1995 წ.წ. ილია ჭავჭავაძის 
სახელობის ქართული სახალხო 
თეატრი, კახის რაიონი, სოფელი 
ალიბეგლო. რეჟისორი - ანზორ 
დოლენჯაშვილი,  

ქაღალდი საშუალო 

17632 64 რნ.თ 14 ლაშა თაბუკაშვილის "მაგრამ 
უფლება არ მოუცია", 1995 წ. ილია 
ჭავჭავაძის სახელობის ქართული 
სახალხო თეატრი, კახის რაიონი 
სოფელი ალიბეგლო. რეჟისორი - 
ანზორ დოლენჯაშვილი.  მედეა 
ჯაფარიძის ხსოვნისადმი 
მიძღვნილი. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17633 64 რნ.თ 15 მიხეილ ზადორნოვის" უკანასკნელი 
ცდა", 1996 წ. ილია ჭავჭავაძის 
სახელობის ქართული სახალხო 
თეატრი, კახის რაიონი სოფელი 
ალიბეგლო. რეჟისორი - ანზორ 
დოლენჯაშვილი. თარგმანი - თამაზ 
გოდერძიშვილი. პრემიერა.  

ქაღალდი კარგი 

17634 64 რნ.თ 16 მიხეილ ზადორნოვის" უკანასკნელი 
ცდა", 1996 წ. ილია ჭავჭავაძის 
სახელობის ქართული სახალხო 
თეატრი, კახის რაიონი სოფელი 
ალიბეგლო. რეჟისორი - ანზორ 
დოლენჯაშვილი. თარგმანი - თამაზ 
გოდერძიშვილი. პრემიერა.  

ქაღალდი კარგი 

17635 64 რნ.თ 17 მიხეილ ზადორნოვის" უკანასკნელი 
ცდა", 1996 წ. ილია ჭავჭავაძის 
სახელობის ქართული სახალხო 
თეატრი, კახის რაიონი სოფელი 
ალიბეგლო. რეჟისორი - ანზორ 
დოლენჯაშვილი. თარგმანი - თამაზ 
გოდერძიშვილი. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17636 64 რნ.თ 18 ლაშა თაბუკაშვილის "მერე რა რომ 
სველია, სველი იასამანი", 1997 წ. 
კახის რაიონი სოფელი ალიბეგლო, 
ილია ჭავჭავაძის სახელობის 
ქართული სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. 
პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 



17637 64 რნ.თ 19 ლაშა თაბუკაშვილის "მერე რა რომ 
სველია, სველი იასამანი", 1997 წ. 
კახის რაიონი სოფელი ალიბეგლო, 
ილია ჭავჭავაძის სახელობის 
ქართული სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. 
პრემიერა.  

ქაღალდი კარგი 

17638 64 რნ.თ 20 უილიამ გიბსონის "ორნი 
საქანელაზე", 1997 წ. კახის რაიონი 
სოფელი ალიბეგლო, ილია 
ჭავჭავაძის სახელობის ქართული 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - 
ანზორ დოლენჯაშვილი. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17639 64 რნ.თ 21 უილიამ გიბსონის "ორნი 
საქანელაზე", 1997 წ. კახის რაიონი 
სოფელი ალიბეგლო, ილია 
ჭავჭავაძის სახელობის ქართული 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - 
ანზორ დოლენჯაშვილი. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17640 64 რნ.თ 22 ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 1940-
1941 წ.წ. წულუკიძის სახელმწ. 
საპოლმეურნ. თეატრი. რეჟისორი  - 
ალ. მაღლაკელიძე, მხატვარი - ი. 
ღვინცაძე. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17641 64 რნ.თ 23 აკ. წერეთლის "კინტო", 1940-1941 
წ.წ. წულუკიძის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი  -  ს. ყვინჩია, მხატვარი - 
ი. ღვინცაძე. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

17642 64 რნ.თ 24 გერგელის და ლიტოვსკის "ჩემი 
შვილი", 1940-1941 წ.წ. ქალაქ 
წულუკიძის სახ. საკ. თეატრი. 
რეჟისორი  -  ალ. მაღლაკელიძე, 
მხატვარი - ან. ბახტაძე. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

17643 64 რნ.თ 25 გერგელის და ლიტოვსკის "ჩემი 
შვილი", 1940-1941 წ.წ. ქალაქ 
წულუკიძის სახ. საკ. თეატრი. 
რეჟისორი  -  ალ. მაღლაკელიძე, 
მხატვარი - ან. ბახტაძე. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

17644 64 რნ.თ 26 თ. ესენოვას "შემშათი", 1940-1941 
წ.წ. წულუკიძის სახ. საკ. თეატრი. 
რეჟისორი  -  ალ. ყვინჩია, მხატვარი 
- ი. ღვინცაძე. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

17645 64 რნ.თ 27 სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ.წ. 
წულუკიძის სახელმწიფო თეატრი. 
თეატრების რესპუბლიკური 
დათვალიერება.  

ქაღალდი კარგი 



17646 64 რნ.თ 28 სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ.წ. 
წულუკიძის სახელმწიფო თეატრი. 
თეატრების რესპუბლიკური 
დათვალიერება.  

ქაღალდი კარგი 

17647 64 რნ.თ 29 ეგ. რანეტის "გზააბნეული შვილი", 
1960-1961 წ.წ. წულუკიძის კულტურის 
სახლი. რეჟისორი  - ალ. ყვინჩია.  

ქაღალდი საშუალო 

17648 64 რნ.თ 30 გ. მოდებაძის "ცხოვრების გზაზე", 
1967 წ. წულუკიძის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ალ. ყვინჩია. 

ქაღალდი კარგი 

17649 64 რნ.თ 31 გ. მოდებაძის "ცხოვრების გზაზე", 
1967 წ. წულუკიძის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ალ. ყვინჩია. 

ქაღალდი კარგი 

17650 64 რნ.თ 32 გურამ ბათიაშვილის "ლალი, 
სიყვარული და სხვები", 1980-1981 
წ.წ. წულუკიძის სახალხო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი - 
ტარიელ ხაჟალია, მხატვარი - ლერი 
ჭავჭანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

17651 64 რნ.თ 33 გურამ ბათიაშვილის "ლალი, 
სიყვარული და სხვები", 1980-1981 
წ.წ. წულუკიძის სახალხო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი - 
ტარიელ ხაჟალია, , მხატვარი - 
ლერი ჭავჭანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

17652 64 რნ.თ 34 გურამ ბათიაშვილის "ლალი, 
სიყვარული და სხვები", 1980-1981 
წ.წ. წულუკიძის სახალხო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი - 
ტარიელ ხაჟალია, მხატვარი - ლერი 
ჭავჭანიძე. 

ქაღალდი კარგი 

17653 64 რნ.თ 35 გ. ნახუცრიშვილის "შაითან ხიხო", 
1981-1982 წ.წ. წულუკიძის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - ალ. ყვინჩია, 
მხატვარი - მ. ტაბიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17654 64 რნ.თ 36 ა. აბშილავას "ადამიანი დაბრუნდა", 
1986 წ.  გიორგი საღარაძის 
სახელობის წულუკიძის სახალხო 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი - 
ტარიელ ხაჟალია, მხატვარი - 
ნოკოლოზ მაჭარაძე. 

ქაღალდი კარგი 



17655 64 რნ.თ 37 ა. აბშილავას "ადამიანი დაბრუნდა", 
1986 წ.  გიორგი საღარაძის 
სახელობის წულუკიძის სახალხო 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი - 
ტარიელ ხაჟალია, მხატვარი - 
ნოკოლოზ მაჭარაძე. 

ქაღალდი კარგი 

17656 64 რნ.თ 38 გიორგი ხუგაევის "ჩემი სიდედრი", 
გიორგი საღარაძის სახელობის 
წულუკიძის სახალხო დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი - ტარიელ 
ხაჟალია, მხატვარი - ნ. მაჭარაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17657 64 რნ.თ 39 ა. ცაგარელის "ხანუმა", წულუკიძის 
აბრეშუმის ძაფსაღები-საგრეხი 
ფაბრიკის კლუბთან არსებული 
დრამატული კოლექტივის მიერ 
წარმოდგენილი. რეჟისორი  - ა. 
ნუცუბიძე, მხატვარი - მ. ტაბიძე. 
პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

17658 64 რნ.თ 40 ომარ გაბელიას "ბებიამ გათხოვება 
მოისურვა", გიორგი საღარაძის 
სახელობის წულუკიძის სახალხო 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი - 
ტარიელ ხაჟალია, მხატვარი - ნ. 
მაჭარაძე. 

ქაღალდი კარგი 

17659 64 რნ.თ 41 ალ. ჩხაიძის "სამიდან ექვსამდე", 
გიორგი საღარაძის სახელობის 
წულუკიძის სახალხო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი - ტარიელ 
ხაჟალია, მხატვარი - ნიკოლოზ 
მაჭარაძე. 

ქაღალდი კარგი 

17660 64 რნ.თ 42 "ტყის კომედია" (ვაჟა-ფშაველას 
პიესის მიხედვით), ქ. წულუკიძის 
თოჯინების თეატრი. რეჟისორი - 
მევლუდ ჩხეიძე, მხატვარი - გიორგი 
ვაშაკიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17661 64 რნ.თ 43 მ. ბარათაშვილის "ფრთხილად, 
სასიკვდილოა!" წულუკიძის 
სახალხო დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი - ტ. ხაჟალია, მხატვარი - 
ნ.  მაჭარაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17662 64 რნ.თ 44 გ.  მდივანის "სამშობლო", 1937-1938 
წ.წ. ხობის საკოლმ. სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - შ. მჟავანაძე, 
მხატვარი - გ. აბაშიძე. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 



17663 64 რნ.თ 45 გაიცკის "რობინჰუდი", 1937-1938 წ.წ. 
ხობის საკოლმ. სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - შ. მჟავანაძე, 
მხატვარი - გ. აბაშიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17664 64 რნ.თ 46 ს. ერთაწმინდელის "უკანასკნელი 
ვაზნა", 1937-1938 წ.წ. ხობის 
საკოლმ. სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - შ. მჟავანაძე, მხატვარი - 
გ. აბაშიძე. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

17665 64 რნ.თ 47 პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის 
ქორწინება", 1939-1940 წ.წ. ხობის 
საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი  
- ვ. ცხადაია, მხატვარი - დ. ჯიჭონაია.  

ქაღალდი კარგი 

17666 64 რნ.თ 48 თაქთაქიშვილის "კვალითელი 
დალაქი", 1939-1940 წ.წ. ხობის სახ. 
საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი - 
ვ. ცხადაია, მხატვარი - ვ. 
ვახტანგიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17667 64 რნ.თ 49 ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 1939-
1940 წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო 
რაიონული თეატრი. რეჟისორი - ვ. 
ცხადაია, მხატვარი - ვ. ვახტანგიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17668 64 რნ.თ 50 სარეპერტუარო აფიშა, 1939-1940 წ.წ. 
ხობის საკოლმეურნეო რაიონული 
თეატრი. დადგმები - ვ. ცხადაია, 
მხატვარი - ვ. ვახტანგიძე. 
სამხატვრო ხელმძღვანელი - ვ. 
ცხადაია. 

ქაღალდი კარგი 

17669 64 რნ.თ 51 სარეპერტუარო აფიშა; ვ. 
გაბესკირიას "მათი ამბავი", 
პრემიერა.  1939-1940 წ.წ. ხობის 
საკოლმეურნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - ბ. აბშილავა, ნ. 
მირველოვი. მხატვარი - ა. 
იუკლევსკი.  

ქაღალდი საშუალო 

17670 64 რნ.თ 52 გიორგი ერისთავის "ძუნწი", 1940 წ. 
ხობის საკოლ. სახელმ. თეატრი. 
რეჟისორი  - ვაზრიკა.  

ქაღალდი საშუალო 

17671 64 რნ.თ 53 დ. თაქთაქიშვილის "ოჯახი", 1940-
1941 წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო 
თეატრი. რეჟისორი  - შ. კობალაძე, 
მხატვარი - ვ. ლაშხი. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 



17672 64 რნ.თ 54 დ. თაქთაქიშვილის "ოჯახი", 1940-
1941 წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო 
თეატრი. რეჟისორი  - შ. კობალაძე, 
მხატვარი - ვ. ლაშხი. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

17673 64 რნ.თ 55 გრ. ბერძენიშვილის "ჩაძირული 
ოქრო", 1940-1941 წ.წ. ხობის 
საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი  
- ნ. წითლიშვილი, მხატვარი - ვ. 
ლაშხი. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

17674 64 რნ.თ 56 ნ. მიქავასა და გ. აბაშიძის 
"ბედნიერება", 1940-1941 წ.წ. ხობის 
სახ. საკ. თეატრი. მხატვარი - ვ. 
ლაშხი.                                                                                            
ანონსი - შ. დადიანის "გეგეჭკორი; გ. 
ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა".  

ქაღალდი საშუალო 

17675 64 რნ.თ 57 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 
1940-1941 წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო 
თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 
წითლიშვილი, მხატვარი - ვ. ლაშხი. 
პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

17676 64 რნ.თ 58 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 
1940-1941 წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო 
თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 
წითლიშვილი, მხატვარი - ვ. ლაშხი. 
პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

17677 64 რნ.თ 59 შ. დადიანის "გეგეჭკორი", 1940-1941 
წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო თეატრი. 
რეჟისორი  - შ. კობალაძე, მხატვარი - 
ვ. ლაშხი. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

17678 64 რნ.თ 60 შ. დადიანის "გეგეჭკორი", 1940-1941 
წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო თეატრი. 
რეჟისორი  - შ. კობალაძე, მხატვარი - 
ვ. ლაშხი. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

17679 64 რნ.თ 61 ნავროზოვის "ჩემი დედა", 1941-1942 
წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო თეატრი. 
რეჟისორი  - შურა კობალაძე, 
მხატვარი - ვ. ვახტანგიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17680 64 რნ.თ 62 ტომას ბრანდონის "ჩარლის 
დეიდა", ქ. ხობის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ანზორ გვაძაბია, 
მხატვარი - შოთა ხუციშვილი, 
თარგმანი - პაპუნა წერეთლის.  

ქაღალდი კარგი 



17681 64 რნ.თ 63 ა. აბშილავას "ადამიანი დაბრუნდა",  
ქ. ხობის კულტურის სასახლე, 
რეჟისორი - რ. ლოლუა, მხატვარი - 
გ. ჯალაღონია. 

ქაღალდი კარგი 

17682 64 რნ.თ 64 ვლ. იაკაშვილის "კარიერა", ქ. ხობის 
კულტურის სასახლე. რეჟისორი  - რ. 
ლოლუა, მხატვარი - გ. ჯალაღონია. 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

17683 64 რნ.თ 65 ბ. ნარეკლიშვილის "ზარმაცი კიკო", 
ხობის სარაიონო კულტურის სახლის 
თოჯინების თეატრალური 
კოლექტივის მიერ წარმოდგენილი. 
რეჟისორი  - მ. ციციშვილი, მხატვარი 
- კ. რეკვავა.  

ქაღალდი კარგი 

17684 64 რნ.თ 66 ვ. ჯავახიშვილის "უკანასკნელი 
ღობე", 1937-1938 წ.წ. ჩხარის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
დ. ჭეიშვილი, მხატვარი - ს. კაკაბაძე.  

ქაღალდი მძიმე 

17685 64 რნ.თ 67 რამიშვილის "სტუმარ-
მასპინძლობა", 1939-1940 წ.წ. 
ჩხარის სახელმწიფო  
საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი - 
ა. ინჯია. პრემიერა 

ქაღალდი მძიმე 

17686 64 რნ.თ 68 ა. წერეთლისს "პატარა კახი", 1940-
1941 წ.წ. ჩხარის სახალხო 
საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი  
- ა. ინჯია, მხატვარი - ა. ჭედია. 
პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17687 64 რნ.თ 69 ა. წერეთლისს "პატარა კახი", 1940-
1941 წ.წ. ჩხარის სახალხო 
საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი  
- ა. ინჯია, მხატვარი - ა. ჭედია. 
პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17688 64 რნ.თ 70 გ. სუნდუკიანის "პეპო", 1940-1941 წ.წ. 
ჩხარის სახალხო საკოლმეურნეო 
თეატრი. რეჟისორი  - ა. ინჯია, 
მხატვარი - გ. გოგიაშვილი. 
პრემიერა.  

ქაღალდი კარგი 

17689 64 რნ.თ 71 გ. სუნდუკიანის "პეპო", 1940-1941 წ.წ. 
ჩხარის სახალხო საკოლმეურნეო 
თეატრი. რეჟისორი  - ა. ინჯია, 
მხატვარი - გ. გოგიაშვილი. 
პრემიერა.  

ქაღალდი კარგი 



17690 64 რნ.თ 72 გაბრიელ სუნდუკიანის "პეპო", 1940-
1941 წ.წ. ჩხარის სახალხო 
საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი  
- ა. ინჯია, მხატვარი - გ. გოგიაშვილი. 
პრემიერა.  

ქაღალდი კარგი 

17691 64 რნ.თ 73 ალ. დიუმას "მისი ცოლი", "ჯაშუშის 
ბილიკი", 1940 წ. აბაშის კულტურის 
სახლი, რეჟისორი - ბ. 
როსტომაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

17692 64 რნ.თ 74 გ. მენეკერისა და პ. ვებერის "ჩემი 
მეომარი", 1944-1945 წ.წ. აბაშის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
ილ. ქაჯაია, მხატვარი -  გ. 
მილორავა. პრემიერა.  

ქაღალდი კარგი 

17693 64 რნ.თ 75 გ. ტუღუშის "საბედისწერო ბილიკი", 
1944-1945 წ.წ. აბაშის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - ილ. ქაჯაია, 
მხატვარი - დ. ქოიავა. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17694 64 რნ.თ 76 გ. ერისთავის "ყვარყვარე 
თუთაბერი", 1944-1945 წ.წ. აბაშის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  - 
ილ. ქაჯაია, მხატვარი -  გ. ლოქტინი. 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

17695 64 რნ.თ 77 დ. იტკინის "ლეიტენანტი 
გამიდოვი", 1944-1945 წ.წ. აბაშის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  - 
ილ. ქაჯაია, მხატვარი -  ალ. 
ჯიმიაშვილი. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

17696 64 რნ.თ 78 ჟ. მოლიერის "ჟორჟ დანდენი 
(მოტყუებული ქმარი)", 1944-1945 წ.წ. 
აბაშის სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  - თ. ლორთქიფანიძე, 
მხატვარი -  ნ. კილოსანიძე. 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

17697 64 რნ.თ 79 სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ.წ. 
აბაშის სახ. თეატრი, რესპუბლიკური 
დათვალიერება. სამხატვრო 
ხელმძღვანელი - ვ. წულაძე 

ქაღალდი საშუალო 

17698 64 რნ.თ 80 ოტია იოსელიანის " ექვსი შინაბერა 
და ერთი მამაკაცი", 1995 წ. აბაშის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი  - 
ბორის თოფურიძე. 

ქაღალდი კარგი 



17699 64 რნ.თ 81 ვარლამ კიზირიას "მაცი ხვიტია", 
აბაშის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - ანტ. ლითანიშვილი 

ქაღალდი მძიმე 

17700 64 რნ.თ 82 გ. ფრონისპირელის "სურამის ციხე", 
1944-1945 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. აბაშიძე, 
მხატვარი - ნ. კაკულია. პრემიერა.  

ქაღალდი კარგი 

17701 64 რნ.თ 83 გ. ფრონისპირელის "სურამის ციხე", 
1944-1945 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. აბაშიძე, 
მხატვარი - ნ. კაკულია. პრემიერა.  

ქაღალდი კარგი 

17702 64 რნ.თ 84 ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი", 1944-
1945 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი  - მ. კამკამაძე, 
მხატვარი - ო. კიკნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

17703 64 რნ.თ 85 ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი", 1944-
1945 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი  - მ. კამკამაძე, 
მხატვარი - ო. კიკნაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17704 64 რნ.თ 86 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 
1944-1945 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი  - მ. კამკამაძე, 
მხატვარი - ო. კიკნაძე. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

17705 64 რნ.თ 87 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 
1944-1945 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი  - მ. კამკამაძე, 
მხატვარი - ო. კიკნაძე. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

17706 64 რნ.თ 88 გ. სუნდუკიანცის  "პეპო", 1944-1945 
წ.წ. ხარაგაულის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - მ. კამკამაძე, მხატვარი - 
ო. კიკნაძე. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

17707 64 რნ.თ 89 ა. წერეთლისს "პატარა კახი", 1944-
1945 წ.წ.ხარაგაულის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. კამკამაძე. 
პრემიერა.   

ქაღალდი კარგი 

17708 64 რნ.თ 90 შ. კილოსანიძის "ლეიტენანტი 
გამიდოვი"; სუხადოლსკის "ყეყეჩი". 
1944-1945 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. გაბისონია, 
მხატვარი - ნ. შალიკაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 



17709 64 რნ.თ 91 გ. დარისპანაშვილის "ძმები", 1946-
1947 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
შავლიაშვილი, მხატვარი - ი. 
მდივანი. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

17710 64 რნ.თ 92 კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები", 
1985-1986 წ.წ. გეგეჭკორის სარაიონო 
კულტურის სახლი, რეჟისორი  - ჯ. 
ჟვანია, მხატვარი - ვ. ცააავა.  

ქაღალდი საშუალო 

17711 64 რნ.თ 93 მ. ბერაძის "ქორწილი მტრის 
ზურგში", გეგეჭკორის სარაიონო 
კულტურის სახლი. რეჟისორი - მ. 
დავითაია, მხატვარი - გ. ხორავა. 

ქაღალდი კარგი 

17712 64 რნ.თ 94 შ. როყვას "დედა", გეგეჭკორის 
სარაიონო კულტურის სახლი. 
რეჟისორი - მ. დავითაია, მხატვარი - 
გ. ხორავა. 

ქაღალდი კარგი 

17713 64 რნ.თ 95 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო 
დასკვნა", გეგეჭკორის სარაიონო 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  - 
ჯუმბერ ჟვანია, მხატვარი - გ. 
ხორავა. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

17714 64 რნ.თ 96 ნიკოლოზ არეშიძის "დამნაშავენი", 
1984-1985 წ.წ. ჩხოროწყუს სარაიონო 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  - შ. 
ბახტაძე, მხატვარი - გ. მალანია.  

ქაღალდი საშუალო 

17715 64 რნ.თ 97 მერაბ ბერაძის "მზე ნეკერჩხლის 
ტყეში", 1985-1986 წ.წ. ჩხოროწყუს 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - შ. 
ბახტაძე, მხატვარი - გ. მალანია.  

ქაღალდი საშუალო 

17716 64 რნ.თ 98 მერაბ ბერაძის "მზე ნეკერჩხლის 
ტყეში", 1985-1986 წ.წ. ჩხოროწყუს 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - შ. 
ბახტაძე, მხატვარი - გ. მალანია.  

ქაღალდი კარგი 

17717 64 რნ.თ 99 შოთა მიქაშავიძის "ვერცხლის 
მედალოსანი", 1985-1986 წ.წ. 
ჩხოროწყუს სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - შ. ბახტაძე, მხატვარი - 
გ. მალანია.  

ქაღალდი კარგი 

17718 64 რნ.თ 100 შოთა მიქაშავიძის "ვერცხლის 
მედალოსანი", 1985-1986 წ.წ. 
ჩხოროწყუს სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - შ. ბახტაძე, მხატვარი - 
გ. მალანია.  

ქაღალდი კარგი 



17719 64 რნ.თ 101 შ. დადიანის "გეგეჭკორი", 
ჩხოროწყუს სარაიონო კულტურის 
სახლი. რეჟისორი  - შ. ბახტაძე, 
მხატვარი - გ. მალანია.  

ქაღალდი კარგი 

17720 64 რნ.თ 102 ომარ გაბელიას "ბაბუა ცოლს 
ირთავს", ჩხოროწყუს სარაიონო 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  - შ. 
ბახტაძე, მხატვარი - გ. მალანია.  

ქაღალდი საშუალო 

17721 64 რნ.თ 103 ვ. დარასელის "კიკვიძე", 1978-1979 
წ.წ. ვანის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - მ. ფურცხვანიძე, 
მხატვარი - ე. ჭაფოძე. პრემიერა.  

ქაღალდი კარგი 

17722 64 რნ.თ 104 ნოდარ დუმბაძის "საბრალდებო 
დასკვნა", 1978-1979 წ.წ. ვანის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - 
მურმან ფურცხვანიძე, მხატვარი - 
ელგუჯა ჭაფოძე.   

ქაღალდი კარგი 

17723 64 რნ.თ 105 შალვა დადიანის "საშინელი 
შურისძიება", 1979-1980 წ.წ. ვანის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - 
ლევან გერსამია, მხატვარი - ელგუჯა 
ჭაფოძე. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

17724 64 რნ.თ 106 შალვა დადიანის "საშინელი 
შურისძიება", 1979-1980 წ.წ. ვანის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - 
ლევან გერსამია, მხატვარი - ელგუჯა 
ჭაფოძე. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

17725 64 რნ.თ 107 ალ. ჩხაიძის "პერსონალური საქმე", 
1986-1987 წ.წ. ვანის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - ლევან 
გერსამია, მხატვარი - ელგუჯა 
ჭაფოძე. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

17726 64 რნ.თ 108 ალ. ჩხაიძის "პერსონალური საქმე", 
1986-1987 წ.წ. ვანის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - ლევან 
გერსამია, მხატვარი - ელგუჯა 
ჭაფოძე. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

17727 64 რნ.თ 109 ნოდარ დუმბაძის "კუკარაჩა", 1994-
1995 წ.წ. ვანის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ზ. მინაშვილი, მხატვარი 
- რ. გუმბერიძე. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

17728 64 რნ.თ 110 ლაშა თაბუკაშვილის "... მაგრამ 
უფლება არ მოუცია!", 1995-1996 წ.წ. 
ვანის სახალხო თეატრი. რეჟისორი - 

ქაღალდი საშუალო 



ზაალ მინაშვილი, მხატვარი - 
რაჟდენ გუმბერიძე. პრემიერა 

17729 64 რნ.თ 111 კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები", 
1961-1962 წ.წ. წყალტუბოს 
კულტურის სახლი, რეჟისორი  - ვ, 
ვაშაკიძე, მხატვარი - ნ. გურული.  

ქაღალდი კარგი 

17730 64 რნ.თ 112 ნინო ნაკაშიძის "ვინ არის 
დამნაშავე?", 1963-1964 წ.წ. 
წყალტუბოს საქალაქო კულტურის 
სახლი. რეჟისორი - ვ. ვაშაკიძე, 
მხატვარი - ნ. გურული.  

ქაღალდი საშუალო 

17731 64 რნ.თ 113 ნოდარ ხუნწარიას " ოხ, ეს 
მსახიობები", 1964-1965 წ.წ. 
წყალტუბოს საქალაქო კულტურის 
სახლი. რეჟისორი - ა. ტოროტაძე, 
მხატვარი - ა. მასნოვი. 

ქაღალდი საშუალო 

17732 64 რნ.თ 114 ა. ჩხაიძის "შთამომავლობა", 1978-
1979 წ.წ. წყალტუბოს სარაიონო 
კულტურის სახლი. რეჟისორი - ა. 
ტოროტაძე, მხატვარი - ნ. გურული. 

ქაღალდი კარგი 

17733 64 რნ.თ 115 გრ. რობაქიძის "ლონდა", 
წყალტუბოს სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ლევან კუპრაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

17734 64 რნ.თ 116 ა. ჩხაიძის "როცა ქალაქს სძინავს", 
1982-1983 წ.წ. გალის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - პეტრე წულაია, 
მხატვარი - ი. შამათავა.  

ქაღალდი კარგი 

17735 64 რნ.თ 117 ალექსეი არგუნის "მოტაცებული 
საცოლე", 1983-1984 წ.წ. გალის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - 
პეტრე წულაია, მხატვარი - იზო 
შამათავა. თარგმანი - გურამ 
ბათიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

17736 64 რნ.თ 118 ჟან კოკტოს "აუტანელი მშობლები", 
1984-1985 წ.წ. გალის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - პეტრე წულაია, 
მხატვარი - იზო შამათავა.  

ქაღალდი კარგი 

17737 64 რნ.თ 119 მ. ბარათაშვილის "ჩემი 
ყვავილეთი", გალის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - პეტრე წულაია, 
მხატვარი - იზო შამათავა.  

ქაღალდი საშუალო 



17738 64 რნ.თ 120 ალ. ყაზბეგის "ციცია", გალის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 
როინ ყოლბაია, მხატვარი - ალ. 
ვერულეიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

17739 64 რნ.თ 121 ა. კარასტილიოვის "მე ჩემს გზას 
მოვნახავ", გალის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - როინ ყოლბაია, 
მხატვარი - ალ. ვერულეიშვილი. 
თარგმანი - ნ. არეშიძე 

ქაღალდი საშუალო 

17740 64 რნ.თ 122 თ. ფერაძის "უტუ მიქავა", გალის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  -  ს. 
ქუხილავა, მხატვარი - დ. ბარქაია.  

ქაღალდი კარგი 

17741 64 რნ.თ 123 როსტომ ყენიას, პეტრე გრუზინსკისა 
და ლევან ჭუბაბრიას "ვუმღერით 
სამშობლოს", გალის კულტურის 
სახლი. რეჟისორი  - როინ ყოლბაია.  

ქაღალდი კარგი 

17742 64 რნ.თ 124 ვალერიან კანდელაკის "მაია 
წყნეთელი", გიორგი საღარაძის 
სახელობის ხონის სახალხო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი  - 
გიორგი რატიანი, მხატვარი - 
ფარნაოზ ლაპიაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

17743 64 რნ.თ 125 ი. ჯავახიშვილის "ნორჩი გმირი", 
დიდი ჯიხაიში, სას. სამ. ტექნიკუმის 
კლუბი. რეჟისორი  - პ. მიქაძე, 
მხატვარი - გ. შენგელია.  

ქაღალდი საშუალო 

17744 64 რნ.თ 126 ლ. მილორავას "სად იყო ჭკუა?", 
1971-1972 წ.წ. ორჯონიკიძის 
რაიონის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - თამაზ კიკნაძე, 
მხატვარი - რ. ბაკურაძე.  

ქაღალდი კარგი 

17745 64 რნ.თ 127 აკ. დევიძის "ჩვენ ყველანი", 1973-
1974 წ.წ. ორჯონიკიძის რაიონის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - თ. 
კიკნაძე, მხატვარი - რ. ბაკურაძე.  

ქაღალდი კარგი 

17746 64 რნ.თ 128 ჯალაღონიას "მამლაყინწას 
თავგადასავალი";                                                           
ბ. ნარეკლიშვილის "ზარმაცი კიკო", 
1978 წ. ორჯონიკიძის სარაიონო 
კულტურის სახლის თოჯინების 
თეატრი. რეჟისორი  - კ. გოგლიჩიძე, 
მხატვარი - მ. კიკნაველიძე.  

ქაღალდი კარგი 



17747 64 რნ.თ 129 თ. ფერაძის "ზარმაცები", 1983-1984 
წ.წ. ორჯონიკიძის რაიონის სოფ. 
ვერტყვიჭალის სასოფლო 
კულტურის სახლთან არსებული 
მოსწავლეთა ექსპერიმენტული 
თეატრ-სტუდია. რეჟისორი  - ნოდარ 
სამხარაძე, მხატვარი - თამაზ 
გოგოლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

17748 64 რნ.თ 130 ლევან გერსამიას "დღენი 
წარსულისა", 1984-1985 წ.წ. 
ორჯონიკიძის რაიონის სოფ. 
ვერტყვიჭალის სასოფლო 
კულტურის სახლთან არსებული 
მოსწავლეთა ექსპერიმენტული 
თეატრ-სტუდია. რეჟისორი  - ნოდარ 
სამხარაძე, მხატვარი -ზაირა ხაჩიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17749 64 რნ.თ 131 "მე ვხედავ მზეს"; "თეთრი 
ბაირაღები", "ნუ გეშინია დედა" 
(სცენები ნოდარ დუმბაძის 
ნაწარმოებებიდან), 1984-1985 წ.წ. 
ორჯონიკიძის რაიონის სოფ. 
ვერტყვიჭალის სასოფლო 
კულტურის სახლთან არსებული 
მოსწავლეთა ექსპერიმენტული 
თეატრ-სტუდია. რეჟისორი  - ნოდარ 
სამხარაძე, მხატვარი - თამაზ 
გოგოლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

17750 64 რნ.თ 132 რ. მამულაშვილის "მერხებზე 
ანგელოზები სხედან", 1985-1986 წ.წ. 
ორჯონიკიძის რაიონის სოფ. 
ვერტყვიჭალის სასოფლო 
კულტურის სახლთან არსებული 
მოსწავლეთა ექსპერიმენტული 
თეატრ-სტუდია. რეჟისორი  - ნოდარ 
სამხარაძე, მხატვარი - თამაზ 
გოგოლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

17751 64 რნ.თ 133 გ. ნახუცრიშვილის "ნაცარქექია", 
ორჯონიკიძის რაიონის სოფელ 
ვერტყვიჭალის სასოფლო 
კულტურის სახლთან არსებული 
მოსწავლეთა ექსპერიმენტული 
თეატრ-სტუდია. რეჟისორი  - ნოდარ 
სამხარაძე, მხატვარი: მზია და 
თამაზ გოგოლაძეები.  

ქაღალდი კარგი 



17752 64 რნ.თ 134 გ. შატბერაშვილის "ფიქრის გორა", 
ორჯონიკიძის რაიონის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - თ. კიკნაძე, 
მხატვარი - რ. ბაკურაძე.  

ქაღალდი კარგი 

17753 64 რნ.თ 135 ნ. ანანიაშვილისა და დ. 
როსტომაშვილის "პროფესია", 
ორჯონიკიძის რაიონის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ო. აბაშიძე, 
მხატვარი - ი. პეტრაიტისი 

ქაღალდი საშუალო 

17754 64 რნ.თ 136 ეგონ რანეტის "გზააბნეული შვილი", 
ორჯონიკიძის რაიონის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ო. აბაშიძე, 
მხატვარი - ი. პეტრაიტისი.  

ქაღალდი საშუალო 

17755 64 რნ.თ 137 ვ. კანდელაკის "ლევანუხოს ხმალი", 
1944-1945 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 
სახელობის ლანჩხუთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
ვ. წულაძე, მხატვარი - გ. ებრალიძე. 
პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

17756 64 რნ.თ 138 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 
1946-1947 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 
სახელობის ლანჩხუთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
აკ. ინჯია, მხატვარი - დ. 
მირიანაშვილი. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

17757 64 რნ.თ 139 ნოდარ დუმბაძის "გიგილოს 
გაუმარჯოს", 1993 წ. ოზურგეთის 
რაიონის ნაგომრის კულტურის 
სახლთან არსებული სინთეტიური 
თეატრი. რეჟისორი - სერგო 
ახალაძე, მხატვარი - ჯეირან 
ლომინაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17758 64 რნ.თ 140 პ. ლორიას "განთიადი ხევში" (დელი 
მურადი), აჭარის ასსრ ხელვაჩაურის 
რაიონის სოფელ ახალშენის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - მ. 
შერვაშიძე, მხატვარი - კ. ჭინკაძე. 
საქართველოსა და აჭარაში საბჭოთა 
ხელიდუფლების დამყარების 60 
წლისთავისადმი მიძღვნილი.  

ქაღალდი კარგი 

17759 64 რნ.თ 141 პ. ლორიას "განთიადი ხევში" (დელი 
მურადი), აჭარის ასსრ ხელვაჩაურის 
რაიონის სოფელ ახალშენის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - მ. 
შერვაშიძე, მხატვარი - კ. ჭინკაძე. 
საქართველოსა და აჭარაში საბჭოთა 

ქაღალდი კარგი 



ხელიდუფლების დამყარების 60 
წლისთავისადმი მიძღვნილი.  

17760 64 რნ.თ 142 ქს. ცინცაძე-ხაფავას "მეგობრობა 
ერთ სკოლაში", ხელვაჩაურის 
რაიონის ახალშენის კულტურის 
სახლთან არსებული სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - მ. ბაჯელიძე, 
მხატვარი - კ. ჭინკაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17761 64 რნ.თ 143 ლიტერატურული საღამო; 
ვოდევილი, 1926 წ. ქ. ქობულეთის 
მუშათა და გლეხთა კლუბი. 
რეჟისორი - ვ. ბალანჩივაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17762 64 რნ.თ 144 "სიყვარულის ძალა", თარგმანი - ა. 
ქიქოძე;   ს. თორდიას 
"პასუხისმგებელი მუშაკი",   ვ. გუნიას 
"ჩანჩურა", 1928 წ. ქობულეთის 
სანატორიუმი. ქობულეთის 
დრამწრის მიერ წარმოდგენილი. 
რეჟისორი  - ალ. ყალაბეგიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

17763 64 რნ.თ 145 ს. ერთაწმინდელის "რენადა", 1937 
წ. ქობულეთის სოც.-კულტურის 
სახლი, საკოლმეურნეო თეატრი. 
რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - 
ნ. ყაზბეგი. 

ქაღალდი საშუალო 

17764 64 რნ.თ 146 სარეპერტუარო აფიშა, 1936-1937 წ.წ. 
ხულოს საკოლმეურნეო თეატრი.  

ქაღალდი მძიმე 

17765 64 რნ.თ 147 ს. შანშიაშვილის "ანზორი", 1936-
1937 წ.წ. ხულოს საკოლმეურნეო 
თეატრი.რეჟისორი  - მ. იარალის, 
მხატვარი - ი. ველიჩენკო. პრემიერა 

ქაღალდი მძიმე 

17766 64 რნ.თ 148 სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ.წ. 
აჭარის სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. საქართველოს სსრ 
ავტონომიური რესპუბლიკების 
საქალაქო და სარაიონო თეატრების 
დათვალიერება.  

ქაღალდი საშუალო 

17767 64 რნ.თ 149 ა. კერესელიძის "რად კვნესის 
სალამური",1950-1951 წ.წ. 
საზაფხულო თეატრიი, ხულოს 
სახელმწიფო თეატრის გასტროლი. 

ქაღალდი საშუალო 



რეჟისორი  - ა. ზოიძე, მხატვარი - ა. 
გოლოვი.  

17768 64 რნ.თ 150 გ. ქელბაქიანის "დაგვიანებული 
სინანული", 1950-1951 წ.წ. 
საზაფხულო თეატრი, ხულოს 
სახელმწიფო თეატრის გასტროლი. 
რეჟისორი  - ა. ზოიძე, მხატვარი - ი. 
ველიჩენკო.  

ქაღალდი საშუალო 

17769 64 რნ.თ 151 საგასტროლო - სარეპერტუარო 
აფიშა, 1952-1953 წ.წ. ხულოს 
სახელმწიფო თეატრი. თეატრის 
დირექტორი და მთავარი რეჟისორი 
- ი. ზოიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17770 64 რნ.თ 152 საგასტროლო - სარეპერტუარო 
აფიშა, 1952-1953 წ.წ. ხულოს 
სახელმწიფო თეატრი. თეატრის 
დირექტორი და მთავარი რეჟისორი 
- ი. ზოიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17771 64 რნ.თ 153 ნ. ანანიაშვილისა და დ. 
როსტომაშვილის "დაწუნებული 
სარძლო", 1964 წ. ხულოს სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - რ. 
მაღლაფერიძე, მხატვარი: ი. 
კაკაციძე, შ. ბოლქვაძე. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

17772 64 რნ.თ 154 ა. აბშილავასა და ი. ჯავახიშვილის 
"ვაზისუბნელი ძმაკაცები", 1981 წ. 
ხულოს სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ს. თავართქილაძე, 
მხატვარი - ო. წურქავა.  

ქაღალდი საშუალო 

17773 64 რნ.თ 155 ა. აბშილავასა და ი. ჯავახიშვილის 
"ვაზისუბნელი ძმაკაცები",  ხულოს 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ს. 
თავართქილაძე, მხატვარი - ო. 
წურქავა. პ. ლორიას "განთიადი 
ხევში", ახალშენის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. შერვაშიძე, 
მხატვარი - კ. ჭინკაძე. 1981 წ. სკკპ 26-
ე ყრილობისა და საბჭოთა 
საქართველოს 60 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი სახალხო თეატრების 
საოლქო დათვალიერება, საბჭოთა 
კავშირ-ბულგარეთის მეგობრობის 
სახ. ბათუმის საქალაქო კულტურის 
სახლში. 

ქაღალდი საშუალო 



17774 64 რნ.თ 156 ნ. დუმბაძისა და გ. ლორთქიფანიძის 
"მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი", 
ახალშენის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი  - მ. შერვაშიძე, მხატვარი 
- ა. ჭინკაძე;  ა. ჩხაიძის "მიწის 
ყივილი", ხულოს სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი  - ს. თავართქილაძე, 
მხატვარი - შ. ბოლქვაძე. 1983 წ. 
სახალხო თეატრების საოლქო 
დათვალიერება სახელმწიფო 
ფილარმონიის საკონცერტო 
დარბაზში.  

ქაღალდი საშუალო 

17775 64 რნ.თ 157 ვ. კოროსტილიოვის "მე მჯერა შენი", 
ხულოს სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი  - ს. თავართქილაძე, 
მხატვარი - შ. ბოლქვაძე 

ქაღალდი კარგი 

17776 64 რნ.თ 158 საგასტროლო - სარეპერტუარო 
აფიშა, ხულოს სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლი, ქობულეთის 
კულტურის სახლში. თეატრის 
დირექტორი და მთავარი რეჟისორი 
- ი. ზოიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17777 64 რნ.თ 159 საგასტროლო - სარეპერტუარო 
აფიშა, ხულოს სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლი, ქობულეთის 
კულტურის სახლში. თეატრის 
დირექტორი და მთავარი რეჟისორი 
- ი. ზოიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17778 64 რნ.თ 160 საგასტროლო - სარეპერტუარო 
აფიშა, ხულოს სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლი, ქობულეთის 
კულტურის სახლში. თეატრის 
დირექტორი და მთავარი რეჟისორი 
- ი. ზოიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17779 64 რნ.თ 161 И. Горев "Нежный отец", 1961. 
ბათუმის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - შ. თ. ინასარიძე, 
მხატვარი - გ. ჩეკურდა. 
რუსულენოვანი 

ქაღალდი კარგი 

17780 64 რნ.თ 162 პ. ლორიას "მევლუდი", ბათუმის 
საქალაქო კულტურის სახლი. 
რეჟისორი  - ა. დიასამიძე, მხატვარი 
- კ. ჭინკაძე;   ვ. კანდელაკის "ავარია", 
ხულოს სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი  - ს. თავართქილაძე, 
მხატვარი - შ. ბოლქვაძე.  სახალხო 
თეატრების საოლქო დათვალიერება 

ქაღალდი საშუალო 



17781 64 რნ.თ 163 მ. ბარათაშვილის "ჩემი 
ყვავილეთი", აჭარის სარეწაო 
საბჭოს კულტურის სახლთან 
არსებული დრამატიული 
კოლექტივი. რეჟისორი  - ა. 
შალიკაშვილი, მხატვარი - ო. 
წურქავა.  

ქაღალდი საშუალო 

17782 64 რნ.თ 164 И. Горгель и О. Литовоний "Мой сын", 
ბათუმის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი - ა. მახარაძე, მხატვარი - 
ო. გიორგაძე. რუსულენოვანი. 

ქაღალდი კარგი 

17783 64 რნ.თ 165 В. Соловьев "Опасная профессия", 
ბათუმის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი - ა. მახარაძე, მხატვარი - 
ო. ლეშკოვიჩი. რუსულენოვანი 

ქაღალდი საშუალო 

17784 64 რნ.თ 166 Хелла Вуолийоки "Юстина", ბათუმის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი  - ა. 
მახარაძე, მხატვარი - ო. გიორგაძე. 
რუსულენოვანი 

ქაღალდი საშუალო 

17785 64 რნ.თ 167 Андрей Кузнецов и Георгий Штейн 
"Слепое счастье", აჭარის სახალხო 
თეატრის რესპუბლიკური სახლი. 
რეჟისორი  და მხატვარი - ა. ვ. 
ფანცხავა. 

ქაღალდი საშუალო 

17786 64 რნ.თ 168 ა. კორნეიჩუკის - "პლატონ კრეჩეტი". 
А. Корнейчук "Платон кречет", აჭარის 
სახალხო თეატრის რესპუბლიკური 
სახლი, ბათუმი სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი  - შ. თ. ინასარიძე, 
მხატვარი - ო. შ. გიორგაძე. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

17787 64 რნ.თ 169 Ф. Вольный "Человеком называться 
мало",  აჭარის სახალხო თატრის 
რესპუბლიკური სახლი, ბათუმის 
სახალხო რუსული დრამატიული 
თეატრი. რეჟისორი  - ა. მახარაძე, 
მხატვარი - გ. ჩეკურდა 

ქაღალდი კარგი 

17788 64 რნ.თ 170 ი. შური - "წარმატება" - И. Шур 
"Успех", აჭარის სახალხო თეატრის 
რესპუბლიკური სახლი, რეჟისორი  - 
შ.თ. ინასარიძე, მხატვარი - გ. 
ჩეკურდა.  

ქაღალდი კარგი 

17789 64 რნ.თ 171 ს. ბელაიას "იუდას ამბორი";  ვ. 
გუნიას "მონადირე", 1926-1927 ონის 
მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვანო 
ბუთლიაშვილი, მხატვარი - უჩა 
ჯაფარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 



17790 64 რნ.თ 172 გ. ერისთავის "გაყრა", 1927 წ. ონის 
მუშათა კლუბი. ვანო 
ბუთლიაშვილის მონაწილეობით. 

ქაღალდი საშუალო 

17791 64 რნ.თ 173 ვს. კირშონის "პური", 1931 წ. ონის 
მუშა-მოსამ. კლუბი. რეჟისორი - შ. 
აღსაბაძე, მხატვარი - ირ. 
გამრეკელი. 

ქაღალდი მძიმე 

17792 64 რნ.თ 174 ვს. კირშონის "პური", 1931 წ. ონის 
მუშა-მოსამ. კლუბი. რეჟისორი - შ. 
აღსაბაძე, მხატვარი - ირ. 
გამრეკელი. 

ქაღალდი მძიმე 

17793 64 რნ.თ 175 ვსევოლოდ კირშონის "პური", 1931 წ. 
ონის მუშა-მოსამ. კლუბი. რეჟისორი 
- შ. აღსაბაძე, მხატვარი - ირ. 
გამრეკელი. 

ქაღალდი საშუალო 

17794 64 რნ.თ 176 მ. ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 
1939 წ. ონის საკოლმეურნეო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, 
მხატვარი - ი. როსნაძე. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

17795 64 რნ.თ 177 მ. ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 
1939 წ. ონის საკოლმეურნეო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, 
მხატვარი - ი. როსნაძე. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

17796 64 რნ.თ 178 პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის 
ქორწინება", 1939-1940 წ.წ. ონის 
საკოლმეურნეო თეატრი. . რეჟისორი  
- მ. იარალი, მხატვარი - ი. როსნაძე. 
პრემიერა, სეზონის გახსნა. 

ქაღალდი მძიმე 

17797 64 რნ.თ 179 პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის 
ქორწინება", 1939 წ. ონის 
საკოლმეურნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, 
მხატვარი - ი. როსნაძე. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

17798 64 რნ.თ 180 სარეპერტუარო აფიშა, 1939-1940 წ.წ. 
ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი - მ. იარალი, 
მხატვარი - ი. როსნაძე. 

ქაღალდი მძიმე 

17799 64 რნ.თ 181 სარეპერტუარო აფიშა, 1939-1940 წ.წ. 
ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი - მ. იარალი, 
მხატვარი - ი. როსნაძე. 

ქაღალდი კარგი 



17800 64 რნ.თ 182 სარეპერტუარო აფიშა, 1939-1940 წ.წ. 
ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი - მ. იარალი, 
მხატვარი - ი. როსნაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17801 64 რნ.თ 183 ვ. კარასაევის "შუქურა", 1939 წ. ონის 
საკოლმეურნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, 
მხატვარი - ი. როსნაძე. პრემიერა. 
ოქტომბრის რევოლუციის 22 წლის 
თავისადმი მიძღვნილი 

ქაღალდი საშუალო 

17802 64 რნ.თ 184 ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1939 წ. ონის 
საკოლმეუნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორები -  მ. იარალი, 
პ. კერესელიძე. მხატვარი - ი. 
როსნაძე 

ქაღალდი მძიმე 

17803 64 რნ.თ 185 ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1940 წ. ონის 
საკოლმეუნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორები -  მ. იარალი, 
პ. კერესელიძე. მხატვარი - ი. 
როსნაძე 

ქაღალდი კარგი 

17804 64 რნ.თ 186 ვ. კარასაევის "შუქურა", 1940 წ. ონის 
საკოლმეურნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, 
მხატვარი - ი. როსნაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17805 64 რნ.თ 187 საგასტროლო - პროგრამა აფიშა, 
1940 წ. ონის საკოლმეურნეოს 
სახელმწიფო თეატრი; კურორტ 
შოვის საზაფხულო ესტრადა. 
გასტროლი. სამხატვრო 
ხელმძღვანელი და მთავარი 
რეჟისორი - მ. იარალი.  

ქაღალდი კარგი 

17806 64 რნ.თ 188 გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე", 1940 წ. 
ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, 
მხატვარი - ვ. როსნაძე. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

17807 64 რნ.თ 189 ნ. მიქავასა და გ. აბაშიძის 
"ბედნიერება", 1940 წ. ონის 
საკოლმეურნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, 
მხატვარი - ვ. როსნაძე. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

17808 64 რნ.თ 190 შ. დადიანის "გუშინდელნი", 1940 წ. 
ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, 
მხატვარი - ვ. როსნაძე. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 



17809 64 რნ.თ 191 შ. დადიანის "გუშინდელნი", 1940 წ. 
ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, 
მხატვარი - ვ. როსნაძე. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

17810 64 რნ.თ 192 ვ. გაბესკირიას "მათი ამბავი", 1940 წ. 
ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, 
მხატვარი - ვ. როსნაძე. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17811 64 რნ.თ 193 ა. დიუმას "კლოდის ცოლი (ჯაშუშის 
ბილიკი)", 1940 წ. ონის 
საკოლმეურნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, 
მხატვარი - ვ. როსნაძე. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17812 64 რნ.თ 194 ა. დიუმას "კლოდის ცოლი (ჯაშუშის 
ბილიკი)", 1940 წ. ონის 
საკოლმეურნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, 
მხატვარი - ვ. როსნაძე. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17813 64 რნ.თ 195 საგასტროლო - სარეპერტუარო 
აფიშა, 1940 წ. ონის საკოლმეურნეო 
სახელმწიფო თეატრი; კურორტ 
შოვის საზაფხულო ესტრადა. 
სამხატვრო ხელმძღვანელი და 
მთავარი რეჟისორი - მ. იარალი.  

ქაღალდი კარგი 

17814 64 რნ.თ 196 ა. წერეთლისს "გამზრდელი"; 
ესტრადის საღამო, 1940-1941 წ.წ. 
ონის საკოლმეუნეო სახელმწიფო 
თეატრი. თეატრის დირექტორი - ნ. 
ბურდილაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17815 64 რნ.თ 197 გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე", 1940-
1941 წ.წ. ონის საკოლმეუნეო 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
მ. იარალი. მხატვარი - ვ. როსნაძე. 
პრემიერა.   

ქაღალდი კარგი 

17816 64 რნ.თ 198 ნ. მიქავასა და გ. აბაშიძის 
"ბედნიერება", 1940-1941 წ.წ. ონის 
საკოლმეუნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი. 
მხატვარი - ვ. როსნაძე. პრემიერა.   

ქაღალდი კარგი 

17817 64 რნ.თ 199 სარეპერტუარო აფიშა, 1940-1941 წ.წ. 
ონის საკოლმეუნეო სახელმწიფო 
თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი 
- მ. იარალი.  

ქაღალდი კარგი 



17818 64 რნ.თ 200 სარეპერტუარო აფიშა, 1940-1941 წ.წ. 
ონის საკოლმეუნეო სახელმწიფო 
თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი 
- მ. იარალი.  

ქაღალდი კარგი 

17819 64 რნ.თ 201 სარეპერტუარო აფიშა, 1940-1941 წ.წ. 
ონის საკოლმეუნეო სახელმწიფო 
თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი 
- მ. იარალი.  

ქაღალდი საშუალო 

17820 64 რნ.თ 202 ა. წერეთლისს "პატარა კახი", 1940-
1941 წ.წ. ონის საკოლმეურნეო 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
მ. იარალი, მხატვარი - ვ. როსნაძე. 
სეზონის გახსნა. 

ქაღალდი საშუალო 

17821 64 რნ.თ 203 ა. წერეთლისს "პატარა კახი", 1940-
1941 წ.წ. ონის საკოლმეურნეო 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
მ. იარალი, მხატვარი - ვ. როსნაძე. 
სეზონის გახსნა. 

ქაღალდი კარგი 

17822 64 რნ.თ 204 ა. წერეთლისს "პატარა კახი", 1940-
1941 წ.წ. ონის საკოლმეურნეო 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
მ. იარალი, მხატვარი - ვ. როსნაძე. 
სეზონის გახსნა. 

ქაღალდი კარგი 

17823 64 რნ.თ 205 ა. წერეთლისს "პატარა კახი", 1940 წ. 
ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, 
მხატვარი - ვ. როსნაძე. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

17824 64 რნ.თ 206 რ. ქორქიას "გამოცდა"; მ. მიქელაძის 
"იმგადახდილნი", რეჟისორი  - ს. 
ბურდილაძე; აკაკი წერეთლისს 
"კინტო", რეჟისორი  - ს. ბურდილაძე. 
1947 წ. ონის სარაიონო კულტურის 
სახლი, სოფლის მხატვრული 
თვითმოქმედების დათვალიერება.  

ქაღალდი საშუალო 

17825 64 რნ.თ 207 რ. ქორქიას "გამოცდა"; მ. მიქელაძის 
"იმგადახდილი", რეჟისორი  - ს. 
ბურდილაძე; აკაკი წერეთლისს 
"კინტო", რეჟისორი  - ს. ბურდილაძე. 
1947 წ. ონის სარაიონო კულტურის 
სახლი, სოფლის მხატვრული 
თვითმოქმედების დათვალიერება.  

ქაღალდი საშუალო 

17826 64 რნ.თ 208 ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი", 
1959-1960 წ.წ. ონის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - რ. ტომარაძე, 
მხატვარი - ვ. ხიდეშელი. პრემიერა, 
სეზონის გახსნა. 

ქაღალდი საშუალო 



17827 64 რნ.თ 209 ლევან გოთუას "მეფე ერეკლე", 1963 
წ. ონის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - გიგა ჯაფარიძე. 

ქაღალდი კარგი 

17828 64 რნ.თ 210 რ. ყენიას "საგზურები", 1963 წ. ონის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  და 
მხატვარი - შ. ჯაფარიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17829 64 რნ.თ 211 ა. ჩეხოვის "თოლია", 1963 წ. ონის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გიგა 
ჯაფარიძე. თარგმანი - დავით 
ბუზუკაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

17830 64 რნ.თ 212 უ. შექსპირის ტრაგედიებიდან 
სცენები და მონოლოგები -  
"ოტელო","მეფე ლირი", "ჰამლეტი". 
1964 წ. ონის სახალხო თეატრი. 
უილიამ შექსპირის დაბადების 400 
წლისთავისადმი მიძღვნილი.  

ქაღალდი საშუალო 

17831 64 რნ.თ 213 გიგა ჯაფარიძის "ღატაკ-
მილიონერი", 1964 წ. ონის სახალხო 
თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

17832 64 რნ.თ 214 გ. ნახუცრიშვილისა და ბ. 
გამრეკელის "ნაცარქექია", 1964 წ. 
ონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 
გ. ჯაფარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17833 64 რნ.თ 215 პერსონოვისა და დობჟინსკის " 
დიდი კათაკმეველი", 1964 წ. ონის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
ჯაფარიძე, თარგმანი - მიხეილ 
ჯაფარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17834 64 რნ.თ 216 ვ. მოდებაძის "ფულის გიჟები 
სასიმამროს მოლოდინში", 1964 წ. 
ონის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორები -  მ. ბურდილაძე, ჟ. 
მაისურაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17835 64 რნ.თ 217 გ. ბააზოვის " მუნჯები 
ალაპარაკდნენ", 1974 წ.  ონის 
სახალხო თეატრი. ონის სახალხო 
თეატრის შექმნის 15 
წლისთავისადმი მიძღვნილი.  

ქაღალდი კარგი 

17836 64 რნ.თ 218 გიგა ჯაფარიძის "ვაჟა ლიხსაქეთური 
თვალით", 1979 წ. ონის სახალხო 
თეატრი. სპექტაკლის გაიმართა შ. 
რუსთაველის სახელობის 

ქაღალდი კარგი 



სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 
შენობაში.  

17837 64 რნ.თ 219 ბაგრატ შინკუბას "ძმები", ონის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  და 
მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე. 
თარგმანი - რევაზ მარგიანი. 
ორენოვანი -  ქართული, რუსული.  

ქაღალდი კარგი 

17838 64 რნ.თ 220 გ. ბააზოვის " მუნჯები 
ალაპარაკდნენ", ონის და 
ამბროლაურის სახალხო თეატრები. 
რეჟისორი  - გიგა ჯაფარიძე, 
მხატვარი: გიგა ჯაფარიძე, შ. გოშაძე.  

ქაღალდი კარგი 

17839 64 რნ.თ 221 ვ. როზოვის "ხალისიანი 
მეგობრები", ონის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გიგა 
ჯაფარიძე,  

ქაღალდი საშუალო 

17840 64 რნ.თ 222                                                                                                                                                             
გიგა ჯაფარიძის "ღატაკი 
მილიონერი", ონის სახალხო 
თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

17841 64 რნ.თ 223 მ. მრევლიშვილის "ბარათაშვილი", 
ონის სახალხო თეატრი, სპექტაკლის 
გაიმართა კოტე მარჯანიშვილის 
საახელობის სახელმწიფო თეატრში. 
რეჟისორი  და მხატვარი - გიგა 
ჯაფარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17842 64 რნ.თ 224 გერცელ ბააზოვის "მუნჯები 
ალაპარაკდნენ", ონის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  და მხატვარი - 
გიგა ჯაფარიძე, 

ქაღალდი კარგი 

17843 64 რნ.თ 225 გერცელ ბააზოვის "მუნჯები 
ალაპარაკდნენ", ონის და 
ამბროლაურის სახალხო თეატრები. 
რეჟისორი  - გიგა ჯაფარიძე, 
მხატვარი: გ. ჯაფარიძე, შ. გოშაძე.  

ქაღალდი კარგი 

17844 64 რნ.თ 226 დ. თაქთაქიშვილის "ნევის 
შევარდენი", ონის და ამბროლაურის 
სახალხო თეატრები. რეჟისორი  და 
მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17845 64 რნ.თ 227 იოჰან ლაიზევიცის "იულიუს 
ტარენტელი", ონის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გიგა 
ჯაფარიძე. 

ქაღალდი კარგი 



17846 64 რნ.თ 228 მაჯიდ შამხალოვის "დედამთილი", 
ონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 
გიგა ჯაფარიძე. 

ქაღალდი კარგი 

17847 64 რნ.თ 229 გურამ ბათიაშვილის "სოფლის 
გარდაცვალება", ონის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  და მხატვარი - 
გიგა ჯაფარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17848 64 რნ.თ 230 გურამ ბათიაშვილის "სოფლის 
გარდაცვალება", ონის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  და მხატვარი - 
გიგა ჯაფარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17849 64 რნ.თ 231 კ. გუცკოვის " ურიელ აკოსტა", ონის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  და 
მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე. 
თარგმანი - ვ. გაფრინდაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

17850 64 რნ.თ 232 დ. თაქთაქიშვილის " ნევის 
შევარდენი", ონის და ამბროლაურის 
სახლახო თეატრები. რეჟისორი   და 
მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე,  

ქაღალდი კარგი 

17851 64 რნ.თ 232 დ. კასრაძის "ლეგენდა 
რუსთაველზე", ონის სახალხო 
თეატრი, სპექტაკლი გაიმართა 
ლენინის ორდენოსანი რუსთაველის 
სახელობის აკადემიური თეატრში. 
რეჟისორი  და მხატვარი - გ. 
ჯაფარიძე 

ქაღალდი კარგი 

17852 64 რნ.თ 233 ნ. დუმბაძის "ნუ გეშინია დედა", 
ონისა და ამბროლაურის სახალხო 
თეატრები. რეჟისორი  და მხატვარი 
- გიგა ჯაფარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17853 64 რნ.თ 234 "ვოლგა და ტელევიზორი", ონის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გიგა 
ჯაფარიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17854 64 რნ.თ 235 სიმონ მთვარაძის "სახსოვარი", ონის 
სახალხო თეატრი, სპექტაკლი 
გაიმართა აკაკი ხორავას სახელობის 
მსახიობის სახლში. რეჟისორი  - გიგა 
ჯაფარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17855 64 რნ.თ 236 სიმონ მთვარაძის "სახსოვარი", ონის 
სახალხო თეატრი, სპექტაკლი 
გაიმართა აკაკი ხორავას სახელობის 

ქაღალდი კარგი 



მსახიობის სახლში. რეჟისორი  - გიგა 
ჯაფარიძე.  

17856 64 რნ.თ 237 სიმონ მთვარაძის "სახსოვარი", ონის 
სახალხო თეატრი, სპექტაკლი 
გაიმართა აკაკი ხორავას სახელობის 
მსახიობის სახლში. რეჟისორი  - გიგა 
ჯაფარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17857 64 რნ.თ 238 "ბურჟუები ჯოჯოხეთში", ონის 
მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვ. 
ბუთლიაშვილი, მხატვარი - უჩა 
ჯაფარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17858 64 რნ.თ 239 "ბურჟუები ჯოჯოხეთში", ონის 
მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვ. 
ბუთლიაშვილი, მხატვარი - უჩა 
ჯაფარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17859 64 რნ.თ 240 "ბურჟუები ჯოჯოხეთში", ონის 
მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვ. 
ბუთლიაშვილი, მხატვარი - უჩა 
ჯაფარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17860 64 რნ.თ 241 "ჩვენი დროის იშკილბაზები", ონის 
მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვ. 
ბუთლიაშვილი. მხატვარი - უჩა 
ჯაფარიძე. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

17861 64 რნ.თ 242 "ხანუმა", ონის მუშათა კლუბი, 
რეჟისორი - ვ. ბუთლიაშვილი 
ელისაბედ ჩერქეზიშვილის 
მონაწილეობით.  

ქაღალდი საშუალო 

17862 64 რნ.თ 243 "ხანუმა", ონის მუშათა კლუბი, 
რეჟისორი - ვ. ბუთლიაშვილი 
ელისაბედ ჩერქეზიშვილის 
მონაწილეობით.  

ქაღალდი კარგი 

17863 64 რნ.თ 244 გ. ხეჩოაშვილის "მუშა მგოსანი", 
ონის მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვ. 
ბუთლიაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

17864 64 რნ.თ 245 გ. ერისთავის "ძუნწი", "არშინ მალ-
ალან", ონის მუშათა კლუბი. 
რეჟისორი - ვ. ბუთლიაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 



17865 64 რნ.თ 246 "იუდას ამბორი", ონის მუშათა 
კლუბი. რეჟისორი - ვანო 
ბუთლიაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

17866 64 რნ.თ 247 ნატ. აზიანის "ფული და ხარისხი", 
ონის მუშათა კლუბი, რეჟისორი - ვ. 
ბუთლიაშვილი. 

ქაღალდი მძიმე 

17867 64 რნ.თ 248 ნატ. აზიანის "ფული და ხარისხი", 
ონის მუშათა კლუბი, რეჟისორი - ვ. 
ბუთლიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

17868 64 რნ.თ 249  "მხიარული კომედიების საღამო;  ი. 
მაჩაბელის "გაიძვერა ვექილი"; ვ. 
გუნიას "ჩათრევას ჩაყოლა 
სჯობიან". ონის მუშათა კლუბი, 
რეჟისორი - ვ. ბუთლიაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

17869 64 რნ.თ 250 შ. დადიანის "შვილი თუ 
საყვარელი";  ა. ცაგარელის "ჭკუისა 
მჭირს". ონის მუშათა კლუბი. 
რეჟისორი - ვ. ბუთლიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

17870 64 რნ.თ 251                                                                                                                                                                   
"სიცრუე"; "სხვის ლოგინში"; "ორი 
პეპელა", ონის მუშათა კლუბი. 

ქაღალდი კარგი 

17871 64 რნ.თ 252 მინა გოცირიძის "შურისძიება", ონის 
მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვ. 
ბუთლიაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

17872 64 რნ.თ 253 "ჩვენის დროის იშკილბაზები", ონის 
მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვ. 
ბუთლიაშვილი, მხატვარი - უჩა 
ჯაფარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17873 64 რნ.თ 254 შალვა დადიანის "მზის 
ამოსვლამდე", ონის მუშა-მოსამ. 
კლუბი; რეჟისორი  - შალვა დადიანი. 
შალვა დადიანის მონაწილეობით.  

ქაღალდი საშუალო 

17874 64 რნ.თ 255 შალვა დადიანის სკეტჩები 
"მშვიდობით"; "მოწმობას არ 
მოგცემ"; "უცნაური ფოტოგრაფი 
ონში". ონის მუშა-მოსამსახ. კლუბი.  

ქაღალდი საშუალო 



17875 64 რნ.თ 256 შალვა დადიანის სკეტჩები 
"მშვიდობით"; "მოწმობას არ 
მოგცემ"; "უცნაური ფოტოგრაფი 
ონში". ონის მუშა-მოსამსახ. კლუბი.  

ქაღალდი კარგი 

17876 64 რნ.თ 257 შალვა დადიანის "მზის 
ამოსვლამდე", ონის მუშა-მოსამ. 
კლუბი; რეჟისორი  - შალვა დადიანი. 
შალვა დადიანის მონაწილეობით.  

ქაღალდი კარგი 

17877 64 რნ.თ 258 დ. კასრაძის "ლეგენდა 
რუსთაველზე", ონის სახალხო 
თეატრი,  რეჟისორი  - გიგა 
ჯაფარიძე 

ქაღალდი საშუალო 

17878 64 რნ.თ 259                                                                                                                                                                     
"ვაჟა-ფშაველა ლიხსაქეთური 
თვალით", ონის სახალხო თეატრი. 

ქაღალდი კარგი 

17879 64 რნ.თ 260 ბაგრატ შინკუბას "ძმები", ონის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გიგა 
ჯაფარიძე.   

ქაღალდი კარგი 

17880 64 რნ.თ 261 აკ. გეწაძის "სისხლის ცრემლები", 
1957-1958 წ.წ. ამბროლაურის 
კულტურის სახლი, სპექტაკლი 
გაიმართა კოტე მარჯანიშვილის 
სახელობის თეატრში. დადგა და 
მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17881 64 რნ.თ 262 აკ. გეწაძის "სისხლის ცრემლები", 
1957-1958 წ.წ. ამბროლაურის 
კულტურის სახლი, სპექტაკლი 
გაიმართა კოტე მარჯანიშვილის 
სახელობის თეატრში. დადგა და 
მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17882 64 რნ.თ 263 ო. დგებუაძის "განთიადის 
დედოფალი", 1960-1961 წ.წ. 
ამბროლაურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ა. კობახიძე, მხატვარი - 
ა. სანთელაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17883 64 რნ.თ 264 "შუქურა", 1961-1962 წ.წ. 
ამბროლაურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ლ. ტურძილაძე, 
მხატვარი - ე. არჩვაძე 

ქაღალდი კარგი 



17884 64 რნ.თ 265 თ. ბიბილურის " მთვარიანი ღამის 
სტუმრები", 1975 წ. ამბროლაურის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 
გიორგი სხირტლაძე, მხატვარი - გიგა 
ფანჯიკიძე 

ქაღალდი საშუალო 

17885 64 რნ.თ 266 მ. ბერაძის "მზე ნეკერჩხლის ტყეში", 
1975 წ. ამბროლაურის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - გრიგოლ 
ჯაფარიძე, მხატვარი - გიგა 
ფანჯიკიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17886 64 რნ.თ 267 გ. ბერიაშვილის "მეხდაცემული 
კაკალი", 1978 წ. ამბროლაურის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 
გერონტი პატარიძე, მხატვარი - 
ავთანდილ სანთელაძე.  

ქაღალდი კარგი 

17887 64 რნ.თ 268 ალ. ჩხაიძის "ხიდი", 1978-1979 წ.წ. 
ამბროლაურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - გრიგოლ ჯაფარიძე, 
მხატვარი - პ. მკერვალიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

17888 64 რნ.თ 269 რ. მამულაშვილის "მერხებზე 
ანგელოზები სხედან", 1979 წ. 
ამბროლაურის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი  - გერონტი პატარიძე, 
მხატვარი - ავთანდილ სამთელაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17889 64 რნ.თ 270 გ. ხუხაშვილის "მთაწმინდის 
მთვარე", 1979-1980 წ.წ. 
ამროლაურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - გრიგოლ ჯაფარიძე, 
მხატვარი - გიგა ფანჯიკიძე. 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

17890 64 რნ.თ 271 ლ. ჭუბაბრიას " ოხ, ეს ღვინო, 
ღვინო!", 1980-1981 წ.წ. 
ამბროლაურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - გრიგოლ ჯაფარიძე, 
მხატვარი - გიგა ფანჯიკიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17891 64 რნ.თ 272 გ. ხუგაევის "ჩემი სიდედრი", 1982 წ. 
ამბროლაურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - გერონტი პატარიძე, 
მხატვარი - ავთანდილ სანთელაძე. 
თარგმანი - ნ. არეშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17892 64 რნ.თ 273 მ. ბერაძის "მზე ნეკერჩხლის ტყეში", 
1988 წ. ამბროლაურის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გერონტი 
პატარიძე, მხატვარი -ტურფა 
დონაძე. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



17893 64 რნ.თ 274 ი. ჯავახიშვილის "ნორჩი გმირი", 
ამბროლაურის კულტსახლი. 
სამხატვრო ხელმძღვანელი -  ლ. 
ტურძილაძე 

ქაღალდი კარგი 

17894 64 რნ.თ 275 ბ. ნემსიწვერიძის " თავისი ერის 
შვილი", ამბროლაურის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ბიძინა 
ნემსიწვერიძე, მხატვარი - პეტრე 
კერვალიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

17895 64 რნ.თ 276 ბ. ნემსიწვერიძის " თავისი ერის 
შვილი", ამბროლაურის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ბიძინა 
ნემსიწვერიძე, მხატვარი - პეტრე 
კერვალიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

17896 64 რნ.თ 277 ლ. ჭუბაბრიას " ოხ, ეს ღვინო, 
ღვინო!", ამბროლაურის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გრიგოლ 
ჯაფარიძე, მხატვარი - გიგა 
ფანჯიკიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17897 64 რნ.თ 278 ვ. დარასელის "კიკვიძე", 
ამროლაურის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი  და მხატვარი - გ. 
ჯაფარიძე. კოტე მარჯანიშვილის 
სახელობის სახალხო თეატრის 
შენობაში გამართული სახალხო 
თეატრების დათვალიერება.  

ქაღალდი კარგი 

17898 64 რნ.თ 279 გ. ფიგეირედოს " მელა და ყურძენი", 
ამბროლაურის რაიონის სახალხო 
თეატრი, სპექტაკლი გაიმართა 
ლენინის ორდენოსან რუსთაველის 
სახ. სახელმწიფო თეატრში. 
რეჟისორი  და მხატვარი - გიგა 
ჯაფარიძე. 

ქაღალდი კარგი 

17899 64 რნ.თ 280 გილიერმე ფიგეირეიდოს " მელა და 
ყურძენი", ამბროლაურის სახალხო 
თეატრი,  რეჟისორი  და მხატვარი - 
გიგა ჯაფარიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17900 64 რნ.თ 281 გ. ონიანის "უდღეური მზაკვრობა", 
ამბროლაურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  და მხატვარი - გიგა 
ჯაფარიძე 

ქაღალდი საშუალო 

17901 64 რნ.თ 282 ლ. სანიკიძის "ქუთათურები", 
ამბროლაურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - ლ. ტურძილაძე, 
მხატვარი - ე. არჩვაძე 

ქაღალდი საშუალო 



17902 64 რნ.თ 283 რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ, მერე 
იქორწინეს, ამბროლაურის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - ლ. 
ტურძილაძე, მხატვარი - ე. არჩვაძე 

ქაღალდი საშუალო 

17903 64 რნ.თ 284 აკაკი დევიძის "სადიპლომო 
სპექტაკლი", ამბროლაურის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი - ლ. 
ტურძილაძე, მხატვარი - გ. 
ფანჯიკიძე 

ქაღალდი საშუალო 

17904 64 რნ.თ 285 მიხეილ მრევლიშვილის " 
ბარათაშვილი", ამბროლაურის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  და 
მხატვარი - გ. ჯაფარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17905 64 რნ.თ 286 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 
1940-1941 წ.წ. ცაგერის 
საკოლმეურეო თეატრი, რეჟისორი  - 
გ. გეგენავა, მხატვარი - ვ. 
მახარობლიძე. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

17906 64 რნ.თ 287 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 
1940-1941 წ.წ. ცაგერის 
საკოლმეურეო თეატრი, რეჟისორი  - 
გ. გეგენავა, მხატვარი - ვ. 
მახარობლიძე. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

17907 64 რნ.თ 288 მიქავა-აბაშიძის "ბედნიერება", 1940 
წ. ცაგერის საკოლმეურნეო თეატრი, 
რეჟისორი  - გ. გეგენავა, მხატვარი: ნ. 
ღუდუშაური-მახარობლიძე 

ქაღალდი საშუალო 

17908 64 რნ.თ 289 მიქავა-აბაშიძის "ბედნიერება", 1940 
წ. ცაგერის საკოლმეურნეო თეატრი, 
რეჟისორი  - გ. გეგენავა, მხატვარი: ნ. 
ღუდუშაური-მახარობლიძე 

ქაღალდი საშუალო 

17909 64 რნ.თ 290 კარასევის "შუქურა", 1940-1941 წ.წ. 
ცაგერის საკოლმეურნეო თეატრი, 
რეჟისორი  - გ. გეგენავა, მხატვარი; ნ. 
ღუდუშაური, ვ. მახარობლიძე 

ქაღალდი საშუალო 

17910 64 რნ.თ 291 ისაკოვის ინსცწნირებით  "იავნანა", 
1940.წ. ცაგერის საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი  - გ. გეგენავა, 
მხატვარი: ნ. ღუდუშაური, ვ. 
მახარობლიძე 

ქაღალდი საშუალო 

17911 64 რნ.თ 292 გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე", 1940-
1941 წ.წ. ცაგერის საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი - გ. გეგენავა, 
მხატვარი: ნ. ღუდუშაური. 

ქაღალდი საშუალო 



17912 64 რნ.თ 293 პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის 
ქორწინება", 1940წ. ცაგერის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი  
- გ. გეგენავა, მხატვარი: ნ. 
ღუდუშაური, ვ. მახარობლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17913 64 რნ.თ 294 დ. თაქთაქიშვილის "ოჯახი", 1940-
1941წ. ცაგერის საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი  - აკ. ხეცურიანი, 
მხატვარი -  ვ. მახარობლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17914 64 რნ.თ 295 ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 1940-
1941 წ.წ. ცაგერის საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი  - გ, გეგენავა, 
მხატვარი: ნ, ღუდუშაური, ვ. 
მახარობლიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17915 64 რნ.თ 296 მასს და კულიჩენკოს "აყვავებულ 
ბაღში", 1940-1941 წ.წ. ცაგერის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი  
- გ. გეგენავა, მხატვარი: ნ, 
ღუდუშაური, ვ. მახარობლიძე. 
პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

17916 64 რნ.თ 297 მ. კიკვაძის "დიმიტრი 
თავდადებული", 1959-1960 წ.წ. 
ცაგერის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი  - თ. ლოლაძე, მხატვარი - 
ი. ტყემალაძე. 

ქაღალდი მძიმე 

17917 64 რნ.თ 298 მ. კიკვაძის "დიმიტრი 
თავდადებული", 1959-1960 წ.წ. 
ცაგერის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი  - თ. ლოლაძე, მხატვარი - 
ი. ტყემალაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17918 64 რნ.თ 299 გრ. ბერძენიშვილის "ნატყვიარი 
ჭადარი", 1959-1960 წ.წ. ცაგერის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი  - თ. 
ლოლაძე, მხატვარი - ი. ტყემალაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

17919 64 რნ.თ 300 ვ. მჭედლიძის "ჯუნგლი (მაიორი 
ფოლადაური)", 1959-1960 წ.წ. 
ცაგერის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი  - თ. ლოლაძე, მხატვარი - 
ი. ტყემალაძე. 

ქაღალდი კარგი 

17920 64 რნ.თ 301 ლ. მილორავას "კერპ-ჯიუტა 
(მოხუცის გული)", 1960 წ. ცაგერის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - თ. 
ლოლაძე, მხატვარი - ი. ტყემალაძე.  

ქაღალდი საშუალო 



17921 64 რნ.თ 302 მ. გოგიაშვილი "ზოგიერთების 
შესახებ"; "დიაბეტის დანაშაული"; 
"ყაიმი", 1961-1962 წ.წ. ცაგერის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გრ. 
მდივანი, მხატვარი - ს. კოპალიანი.  

ქაღალდი საშუალო 

17922 64 რნ.თ 303 ბორის ბალაგანისა და ვადიმ 
სოშკოს " ჩვენ კომუნისტები ვართ", 
1961-1962 წ.წ. ცაგერის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გრ. მდივანი, 
მხატვარი - ს. კოპალიანი. თარგმანი 
- დ. გოკიელი.  

ქაღალდი კარგი 

17923 64 რნ.თ 304 გ. ქელბაქიანის "ახალგაზრდა 
მასწავლებელი" 1961-1962 წ.წ. 
ცაგერის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - გრ. მდივანი. 

ქაღალდი საშუალო 

17924 64 რნ.თ 305 გ. ქელბაქიანის "ახალგაზრდა 
მასწავლებელი" 1961-1962 წ.წ. 
ცაგერის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - გრ. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

17925 64 რნ.თ 306 გრიგოლ მდივანის "ლაწყნდარა", 
1962-1963 წ.წ. ცაგერის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გრ. მდივანი, 
მხატვარი - გ. ხმელიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17926 64 რნ.თ 307 პ. კაკაბაძის "ცხოვრების ჯარა" 1962-
1963 წ.წ. ცაგერის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - გრ. მდივანი, მხატვარი - 
გ. ხმელიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17927 64 რნ.თ 308 ბ. ხეცურიანის "მზის ამოსვლამდე", 
1969-1970 წ.წ. ცაგერის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორები -  ს. 
კოპალიანი, ბ. ხეცურიანი, მხატვარი 
- ბ. ხეცურიანი.  

ქაღალდი საშუალო 

17928 64 რნ.თ 309 ბ. ხეცურიანის "მზის ამოსვლამდე", 
1969-1970 წ.წ. ცაგერის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორები -  ს. 
კოპალიანი, ბ. ხეცურიანი, მხატვარი 
- ბ. ხეცურიანი.  

ქაღალდი კარგი 

17929 64 რნ.თ 310 ბ. კალანდარიშვილის "ნუ წახვალ", 
1973-1974 წ.წ. ცაგერის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - რ. გოგიძე, 
მხატვარი - დ. კოკელაძე.  

ქაღალდი კარგი 

17930 64 რნ.თ 311 ალექსანდრე ჩხაიძის "დღის 
წესრიგშია ერთი საკითხი", 1974-
1975 წ.წ. ცაგერის სახალხო თეატრი. 

ქაღალდი კარგი 



რეჟისორი - ლევან კუპრაშვილი, 
მხატვარი - ბ. ხეცურიანი.  

17931 64 რნ.თ 312 კუმბრიევის "სამი უბედური", 1975-
1976 წ.წ. ცაგერის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - ელგუჯა 
ლიპარტელიანი, მხატვარი - ბ. 
ხეცურიანი.  

ქაღალდი საშუალო 

17932 64 რნ.თ 313 სტეფანე და ალექსანდრე 
მხარგრძელების "გადამწყვეტი 
კოცნა", 1976-1977 წ.წ. ცაგერის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - 
ლევან კუპრაშვილი, მხატვარი - ბ. 
ხეცურიანი 

ქაღალდი საშუალო 

17933 64 რნ.თ 314 ვ. გაბესკირიას "მათი ამბავი", 1977-
1978 წ.წ. ცაგერის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი  -  ჯ. ახვლედიანი, 
მხატვარი - ა. სოხაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17934 64 რნ.თ 315 ვ. გაბესკირიას "უფსკრულთან", 
1977-1978 წ.წ. ცაგერის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი  და მხატვარი - 
ბ. ხეცურიანი.  

ქაღალდი საშუალო 

17935 64 რნ.თ 316 ალ. შალუტაშვილი "კატასტროფა", 
1978-1979 წ.წ. ცაგერის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - ლევან 
კუპრაშვილი, მხატვარი - რ. გოგიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17936 64 რნ.თ 317 ალ. შალუტაშვილი "კატასტროფა", 
1978-1979 წ.წ. ცაგერის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - ლევან 
კუპრაშვილი, მხატვარი - რ. გოგიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17937 64 რნ.თ 318 ალ. შალუტაშვილი "კატასტროფა", 
1978-1979 წ.წ. ცაგერის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - ლევან 
კუპრაშვილი, მხატვარი - რ. გოგიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17938 64 რნ.თ 319 კ. ბუაჩიძის "პოლიხრონ ჩიჩია", 
1978-1979 წ.წ. ცაგერის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - ლევან 
კუპრაშვილი, მხატვარი -ბ. 
ხეცურიანი.  

ქაღალდი საშუალო 

17939 64 რნ.თ 320 ს. შანშიაშვილის "ანზორ", 1978-1979 
წ.წ. ცაგერის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - ლევან კუპრაშვილი, 
მხატვარი -ბორის ხეცურიანი.  

ქაღალდი კარგი 



17940 64 რნ.თ 321 ივანიშვილის "ქორწილი წყნეთში", 
1978-1979 წ.წ. ცაგერის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - რაფიელ 
ბენდელიანი, მხატვარი - ბორის 
ხეცურიანი.  

ქაღალდი საშუალო 

17941 64 რნ.თ 322 ოტია იოსელიანის "ადამიანი 
იბადება ერთხელ!" 1985-1986 წ.წ. 
ცაგერის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - მერაბ ჩიქოვანი", 
მხატვარი - მ. შკუბულიანი.  

ქაღალდი საშუალო 

17942 64 რნ.თ 323 ნ. ხუნწარიას "ოხ, ეს მსახიობები", 
1986-1987 წ.წ. ცაგერის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - ლ. 
კუპრაშვილი, მხატვარი - ზ. 
ხვისტანი.  

ქაღალდი საშუალო 

17943 64 რნ.თ 324 კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები",  
1986-1987 წ.წ. ცაგერის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - ლ. 
კუპრაშვილი, მხატვარი - ბ. 
ხეცურიანი.  

ქაღალდი საშუალო 

17944 64 რნ.თ 325 შ. შამანაძის "ღია შუშაბანდი", 1987-
1988 წ.წ. ცაგერის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - ლევან ყუფარაძე, 
მხატვარი - ზ. ხვისტანი.  

ქაღალდი საშუალო 

17945 64 რნ.თ 326 ლაშა თაბუკაშვილის "შენკენ სავალი 
გზები", 1989-1990 წ.წ. ცაგერის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ზაზა 
ყურაშვილი,  მხატვარი - ზ. 
ხვისტანი.  

ქაღალდი საშუალო 

17946 64 რნ.თ 327 ო. რაზმაძისა და ნ. მახარაშვილის 
"პირველი მერცხლები", ცაგერის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - თ. 
ლოლაძე, მხატვარი - ი. ტყემალაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17947 64 რნ.თ 328 მ. ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული", 
ცაგერის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - თ. ლოლაძე, მხატვარი - 
ი. ტყემალაძე 

ქაღალდი საშუალო 

17948 64 რნ.თ 329 მ. ჯაფარიძის "ჩვენებურები", 
ცაგერის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორები -  თ. ლოლაძე, ი 
ტყემალაძე,  მხატვარი - ი. 
ტყემალაძე 

ქაღალდი საშუალო 



17949 64 რნ.თ 330 მ. ჯაფარიძის "ჩვენებურები", 
ცაგერის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორები -  თ. ლოლაძე, ი 
ტყემალაძე,  მხატვარი - ი. 
ტყემალაძე 

ქაღალდი საშუალო 

17950 64 რნ.თ 331 ბ. ბაბლუანის "შვებულების მეშვიდე 
დღეს!", ლენტეხის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - ჯ. 
ლიპარტელიანი, მხატვარი - ბ. 
ბაბლუანი.  

ქაღალდი საშუალო 

17951 64 რნ.თ 332 ალ. კაჭკაჭიშვილის "ამბავი ორი 
ბიჭისა", 1958 წ. მაიაკოვსკის 
სარაიონო კულტურის სახლი. 
რეჟისორი  - ა. ქართველიშვილი, 
მხატვარი - ზ. ფულარიანი.   

ქაღალდი მძიმე 

17952 64 რნ.თ 333 შოთა მიქაშავიძის "ვერცხლის 
მედალოსანი"; კონცერტი - სკეტჩები, 
მინიატურები, სიმღერები. 1958 წ. 
მაიაკოვსკის სარაიონო კულტურის 
სახლი. რეჟისორი - ა. 
ქართველიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

17953 64 რნ.თ 334 დ. ერისთავის "სამშობლო", 1961-
1962 წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის 
სახელობის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ა. ქართველიშვილი, 
მხატვარი - ი. პეტრაიტისი.  

ქაღალდი კარგი 

17954 64 რნ.თ 335 დ. ერისთავის "სამშობლო", 1961-
1962 წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის 
სახელობის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ა. ქართველიშვილი, 
მხატვარი - ი. პეტრაიტისი.  

ქაღალდი კარგი 

17955 64 რნ.თ 336 დ. ერისთავის "სამშობლო", 1961-
1962 წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის 
სახელობის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ა. ქართველიშვილი, 
მხატვარი - ი. პეტრაიტისი.  

ქაღალდი კარგი 

17956 64 რნ.თ 337 ვ. კანდელაკის "კარიერის 
მაძიებელნი", 1962-1963 წ.წ. 
ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახელობის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. 
ადამია.  

ქაღალდი კარგი 

17957 64 რნ.თ 338 გ. ბერძენიშვილის "ლერწამი ქარში", 
1962-1963 წ.წ. ვლადიმერ 
მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ა. გუბელაძე, 
მხატვარი - ი. პეტრაიტისი.  

ქაღალდი კარგი 



17958 64 რნ.თ 339 ო. რაზმაძისა და ნ. მახარაშვილის 
"საქმროების არჩევანში", 1962-1963 
წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის 
სახელობის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ა. გუბელაძე, მხატვარი - 
შ. ადამია.  

ქაღალდი კარგი 

17959 64 რნ.თ 340 სარეპერტუარო აფიშა, 1962-1963 წ.წ. 
ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახელობის 
სახალხო თეატრი. თეატრის 
რეჟისორი - ა. გუბელაძე, სამხატვრო 
ხელმძღვანელი - ა. გოგნაძე, 
დირექტორი - ა. ქართველიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

17960 64 რნ.თ 341 ნ. დუმბაძისა და გ. ლორთქიფანიძის 
"მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი", 
1962 - 1963 წ.წ. ვლადიმერ 
მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ა. 
ქართველიშვილი, რეჟისორი - ა. 
ჟორჟიკაშვილი, მხატვარი: ი. 
პეტრაიტისი, გ. ბერეჩიკიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17961 64 რნ.თ 342 ნ. დუმბაძისა და გ. ლორთქიფანიძის 
"მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი", 
1962 - 1963 წ.წ. ვლადიმერ 
მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ა. 
ქართველიშვილი, რეჟისორი - ა. 
ჟორჟიკაშვილი, მხატვარი: ი. 
პეტრაიტისი, გ. ბერეჩიკიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17962 64 რნ.თ 343 ლევან სანიკიძის "მედეა", 1963-1964 
წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის 
სახელობის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ანდრო 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შალვა 
ადამია.  

ქაღალდი საშუალო 

17963 64 რნ.თ 344 ლ. მილორავას "მრუდე კიბე", 1963-
1964 წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის 
სახელობის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ანდრო 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შალვა 
ადამია.  

ქაღალდი კარგი 

17964 64 რნ.თ 345 ლ. მილორავას "მრუდე კიბე", 1963-
1964 წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის 
სახელობის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ანდრო 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შალვა 
ადამია.  

ქაღალდი კარგი 



17965 64 რნ.თ 346 ალ. კაჭკაჭიშვილის "ამბავი ორი 
ბიჭისა", 1965-1966 წ. წ. ვლადიმერ 
მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ა. 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. 
ადამია.    

ქაღალდი საშუალო 

17966 64 რნ.თ 347 გოდერძი ბერიაშვილის "სადა ხართ 
გუთნის დედებო (ბიჭო გოგია)", 1972-
1973 წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის 
სახელობის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორები -  მ. ფურცხვანიძე, ალ. 
გუბელაძე. მხატვარი - შ. ადამია.  

ქაღალდი საშუალო 

17967 64 რნ.თ 348 გიორგი იმერელის "განახლებული 
სიყვარული", 1972-1973 წ.წ. ვ. 
მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - მურმან 
ფურცხვანიძე, მხატვარი - გიორგი 
ბერეჩიკიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17968 64 რნ.თ 349 კ. ბუაჩიძის "პროვინციელი 
ქალიშვილი", 1973-1974 წ.წ. 
ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახელობის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. 
ადამია.  

ქაღალდი კარგი 

17969 64 რნ.თ 350 კ. ბუაჩიძის "პროვინციელი 
ქალიშვილი", 1973-1974 წ.წ. 
ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახელობის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. 
ადამია.  

ქაღალდი საშუალო 

17970 64 რნ.თ 351 დავით კლდიაშვილის 
"სამანიშვილის დედინაცვალი", 
1973-1974 წ.წ. ვ. მაიაკოვსკის 
სახელობის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ანდრო 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შალვა 
ადამია.  

ქაღალდი საშუალო 

17971 64 რნ.თ 352 დავით კლდიაშვილის 
"სამანიშვილის დედინაცვალი", 
1973-1974 წ.წ. ვ. მაიაკოვსკის 
სახელობის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ანდრო 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შალვა 
ადამია.  

ქაღალდი კარგი 



17972 64 რნ.თ 353 ს. უბრიევის "ვინ არის დამნაშავე?", 
1978-1979 წ.წ.  ვ.ვ. მაიაკოვსკის 
სახელობის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ა. გუბელაძე, მხატვარი - 
გ. ბერეჩიკიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17973 64 რნ.თ 354 მერაბ ბერაძის "მზე ნეკერჩხლის 
ტყეში", 1978-1979 წ.წ.  ვ.ვ. 
მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ა. გუბელაძე, 
მხატვარი - გ. ბერეჩიკიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17974 64 რნ.თ 355 სტეფანე და ალექსანდრე 
მხარგრძელების "ახალი 
მისამართი", 1978-1979 წ.წ.  ვ.ვ. 
მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ალ. გუბელაძე, 
მხატვარი - გ. ბერეჩიკიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17975 64 რნ.თ 356 აზათ აბდულინის "მეცამეტე 
თავმჯდომარე", 1981-1982 წ.წ.  ვ.ვ. 
მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ა. გუბელაძე, 
მხატვარი - გ. ბერეჩიკიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17976 64 რნ.თ 357 აზათ აბდულინის "მეცამეტე 
თავმჯდომარე", 1981-1982 წ.წ.  ვ.ვ. 
მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ა. გუბელაძე, 
მხატვარი - გ. ბერეჩიკიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17977 64 რნ.თ 358 ჟ. ბ. მოლიერის "ძალად ექიმი", 
1982-1983 წ.წ. მაიაკოვსკის რაიონის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
ბუკია, მხატვარი - დ. კოკელაძე 

ქაღალდი საშუალო 

17978 64 რნ.თ 359 გ. სტეფანსკის "ჭკვიანი მისანი 
(ჯადო)", ვლადიმერ მაიაკოვსკის 
სახელობის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ანდრო 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შალვა 
ადამია. თარგმანი - პ. გრუზინსკი.  

ქაღალდი საშუალო 

17979 64 რნ.თ 360 გ. სუნდუკიანის  "პეპო", მაიაკოვსკის 
სარაიონო კულტურის სახლი. 
რეჟისორი  - ა. ქართველიშვილი, 
მხატვარი - ი. პეტრაიტისი. 
პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17980 64 რნ.თ 361 "შავი მონადირე", 1925 წ. ზემო 
სვანეთის რაიონი, მულახის საექიმო 
პუნქტთან არსებული სანიტ. 
პროფილაქ. აგიტ. თეატრი.  

ქაღალდი მძიმე 



17981 64 რნ.თ 362 ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1938 წ. 
ზემო სვანეთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - დ. კობახიძე, 
მხატვარი - დ. ბერძენიშვილი. 
ანონსი - "ყვარყვარე თუთაბერი".  

ქაღალდი საშუალო 

17982 64 რნ.თ 363 ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1938 წ. 
ზემო სვანეთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - დ. კობახიძე, 
მხატვარი - დ. ბერძენიშვილი. 
ანონსი - "ყვარყვარე თუთაბერი".  

ქაღალდი კარგი 

17983 64 რნ.თ 364 ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1938 წ. 
ზემო სვანეთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - დ. კობახიძე, 
მხატვარი - დ. ბერძენიშვილი. 
ანონსი - ყვარყვარე თუთაბერი.  

ქაღალდი საშუალო 

17984 64 რნ.თ 365 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 
1938 წ. ზემო სვანეთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - დ. კობახიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17985 64 რნ.თ 366 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 
1938 წ. ზემო სვანეთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - დ. კობახიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

17986 64 რნ.თ 367 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 
1938 წ. ზემო სვანეთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - დ. კობახიძე.  

ქაღალდი კარგი 

17987 64 რნ.თ 368 პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის 
ქორწინება", 1939 წ. ზემო სვანეთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
ვ. მარგიანი, მხატვარი - ვ. 
ოქროპირიძე. პრემიერა. ანონსი - 
შუქურა.  

ქაღალდი საშუალო 

17988 64 რნ.თ 369 ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1939 წ. ზემო 
სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - ვ. მარგიანი. ანონსი - 
"შუქურა".  

ქაღალდი კარგი 

17989 64 რნ.თ 370 შ. დადიანის "ბატონი და ყმა", (ი. 
ჭავჭავაძის მიხედვით) 1940 წ. ზემო 
სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი -  ვ. მარგიანი, მხატვარი - 
ვ. ღარიბაშვილი. პრემიერა.  

ქაღალდი კარგი 



17990 64 რნ.თ 371 შ. დადიანის "ბატონი და ყმა", (ი. 
ჭავჭავაძის მიხედვით) 1940 წ. ზემო 
სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი -  ვ. მარგიანი, მხატვარი - 
ვ. ღარიბაშვილი. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17991 64 რნ.თ 372 შ. დადიანის "ბატონი და ყმა", (ი. 
ჭავჭავაძის მიხედვით) 1940 წ. ზემო 
სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი -  ვ. მარგიანი, მხატვარი - 
ვ. ღარიბაშვილი. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17992 64 რნ.თ 373 ა. კაჭკაჭიშვილის "პარტიზანები", 
1940 წ. ზემო სვანეთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი - შ. მარგიანი, 
მხატვარი - ვ. ღარიბაშვილი. 
პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17993 64 რნ.თ 374 ა. კაჭკაჭიშვილის "პარტიზანები", 
1940 წ. ზემო სვანეთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი - შ. მარგიანი, 
მხატვარი - ვ. ღარიბაშვილი. 
პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17994 64 რნ.თ 375 ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება 
საქართველოში", 1940 წ. ზემო 
სვანეთის სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი - ვ.  მარგიანი, მხატვარი - 
ვ. ღარიბაშვილი. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

17995 64 რნ.თ 376 ნ. მიქავასა და გ. აბაშიძის 
"ბედნიერება", 1941 წ. ზემო 
სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - ვ. მარგიანი, მხატვარი - 
ვ. ღარიბაშვილი. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

17996 64 რნ.თ 377 სარეპერტუარო აფიშა, 1941 წ. ზემო-
სვანეთის თეატრი. სამხატვრო 
ხელმძღვანელი - ვ. მარგიანი.  

ქაღალდი საშუალო 

17997 64 რნ.თ 378 ს. კლდიაშვილის "გმირთა თაობა", 
ზემო სვანეთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - დ. კობახიძე. 
მხატვარი - დ. ბერძენიშვილი. 
ანონსი - "ქრისტინე". 

ქაღალდი საშუალო 

17998 64 რნ.თ 379 ს. კლდიაშვილის "გმირთა თაობა", 
ზემო სვანეთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - დ. კობახიძე. 
მხატვარი - დ. ბერძენიშვილი. 
ანონსი - "ქრისტინე". 

ქაღალდი საშუალო 



17999 64 რნ.თ 380 ს. კლდიაშვილის "გმირთა თაობა", 
ზემო სვანეთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - დ. კობახიძე. 
მხატვარი - დ. ბერძენიშვილი. 
ანონსი - "ქრისტინე". 

ქაღალდი საშუალო 

18000 64 რნ.თ 381 გ. ტუღუშის "გამგესთან"; ვ. გუნიას 
"მონადირე"; დივერტისმენტი. ზემო 
სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. 
საზაფხულო სეზონის დახურვა.  

ქაღალდი საშუალო 

18001 64 რნ.თ 382 ფ. შილერის " ვერაგობა და 
სიყვარული", 1939-1940 წ.წ. ეგნატე 
ნინოშვილის ლანჩხუთის სახ. 
საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი  
- გ. ლაღიძე, მხატვარი - რაზმაძე.  

ქაღალდი კარგი 

18002 64 რნ.თ 383 ი. სალუქვაძის "საიმედო რეზერვი", 
1939-1940 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 
სახელობის ლანჩხუთის 
საკოლემეურნეო თეატრი. რეჟისორი  
- გ. ლაღიძე, მხატვარი - ოთარ 
ხუციშვილი. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

18003 64 რნ.თ 384 მენკერის და ვებერის "ჩემი 
მეომარი", 1939-1940 წ.წ. ეგნატე 
ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის საკოლემეურნეო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. ლაღიძე, 
რეჟისორი - არ. ლოლუა. 

ქაღალდი საშუალო 

18004 64 რნ.თ 385 აკაკი წერეთლისს "პატარა კახი", 
1939-1940 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 
სახელობის ლანჩხუთის 
საკოლემეურნეო თეატრი. რეჟისორი  
- გ. ლაღიძე, მხატვარი - ოთარ 
ხუციშვილი.  

ქაღალდი მძიმე 

18005 64 რნ.თ 386 დ. თაქთაქიშვილის "წინ", 1939-1940 
წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის საკოლემეურნეო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. ლაღიძე, 
მხატვარი - ოთარ ხუციშვილი. 
პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

18006 64 რნ.თ 387 ვ. გაბესკირიას "მათი ამბავი", 1939-
1940 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 
სახელობის ლანჩხუთის 
საკოლემეურნეო თეატრი. რეჟისორი  
- არ. ლოლუა, მხატვარი - ოთარ 
ხუციშვილი. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 



18007 64 რნ.თ 388 დ. თაქთაქიშვილის "კვალითელი 
დალაქი", 1939-1940 წ.წ. ეგნატე 
ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის საკოლემეურნეო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. ლაღიძე, 
მხატვარი - ოთარ ხუციშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

18008 64 რნ.თ 389 პერსონოვის და დობჟინსკის "დიადი 
ერეტიკოსი", 1940-1941 წ.წ. ეგნატე 
ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის საკოლემეურნეო 
თეატრი. რეჟისორი  - არ. ლოლუა, 
მხატვარი - ოთარ ხუციშვილი. 
თარგმანი - მ. ჯაფარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

18009 64 რნ.თ 390 ლ. ისაკოვის "იავნანა", 1940-1941 წ.წ. 
ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახელმწიფო 
საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი  
- ვ. წულაძე, მხატვარი - ოთარ 
ხუციშვილი.   

ქაღალდი საშუალო 

18010 64 რნ.თ 391 გ. ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა", 
1940-1941 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 
სახელობის ლანჩხუთის 
სახელმწიფო საკოლემეურნეო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. ლაღიძე, 
რეჟისორი - ვ. წულაძე, მხატვარი - ო. 
ხუციშვილი. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

18011 64 რნ.თ 392 ნ. მიქავასა და გ. აბაშიძის 
"ბედნიერება", 1940-1941 წ.წ. ეგნატე 
ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახელმწიფო 
საკოლემეურნეო თეატრი. 
რეჟისორები -  გ. ლაღიძე, ა. 
ჯორბენაძე, მხატვარი - ო. 
ხუციშვილი. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

18012 64 რნ.თ 393 ტ. რამიშვილის "სტუმარ 
მასპინძლობა", 1940-1941 წ.წ. ეგნატე 
ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახელმწიფო 
საკოლემეურნეო თეატრი. 
რეჟისორები -  გრ. ლაღიძე,  
მხატვარი - ო. ხუციშვილი. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

18013 64 რნ.თ 394 სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ.წ. 
ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახ. დრამატიული 
თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი 
- ალაზნისპირელი.  

ქაღალდი საშუალო 



18014 64 რნ.თ 395 გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", 
1945-1946 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 
სახელობის ლანჩხუთის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი  - 
ალაზნისპირელი, მხატვარი - დ. 
მირიანაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18015 64 რნ.თ 396 ა. ცაგარელის "რაც გინახავს, ვეღარ 
ნახავ", 1945-1946 წ.წ. ეგნატე 
ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახ. თეატრი. რეჟისორი  
- ალაზნისპირელი, მხატვარი - ე. 
ედიბერიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

18016 64 რნ.თ 397 ბ. ლავრენევის "რღვევა", 1945-1946 
წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - ა. ალაზნისპირელი, 
მხატვარი - ვ. ღარიბაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18017 64 რნ.თ 398 სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ.წ. 
ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახელმწიფო 
დრამატიული თეატრი. სამხატვრო 
ხელმძღვანელი - ალ. 
ალაზნისპირელი.  

ქაღალდი კარგი 

18018 64 რნ.თ 399 პ. ირეთელის "ქრისტინე", 1945-1946 
წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახ. თეატრი. რეჟისორი  
- ალაზნისპირელი, მხატვარი - დ. 
მირიანაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18019 64 რნ.თ 400 გ. ქელბაქიანის "დაგვიანებული 
სინანული", 1947-1948 წ.წ. ეგნატე 
ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახ. თეატრი. რეჟისორი  
- ვ. წულაძე, მხატვარი - დ. 
მირიანაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

18020 64 რნ.თ 401 ს. შანშიაშვილის "ხებისბერი გოჩა" 
(ა. ყაზბეგის მოთხრობის მიხედვით), 
1947-1948 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 
სახელობის ლანჩხუთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
ვ. წულაძე, მხატვარი -ვ. აზიზოვა. 

ქაღალდი კარგი 

18021 64 რნ.თ 402 კ. გოგიაშვილის "ალუბლები 
ჰყვავიან", 1947-1948 წ.წ. ეგნატე 
ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - ვ. წულაძე, მხატვარი - ვ. 
აზიზოვა. 

ქაღალდი კარგი 



18022 64 რნ.თ 403 აკ. კერესელიძის "მეგობრობა", 1947-
1948 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 
სახელობის ლანჩხუთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
ვ. წულაძე, მხატვარი: ვ. აზიზოვა, დ. 
მირიანაშვილი. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

18023 64 რნ.თ 404 ლ. ისაკოვის "იავნანა", 1947-1948 წ.წ. 
ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - ვ. წულაძე, მხატვარი - ვ. 
აზიზოვა. 

ქაღალდი კარგი 

18024 64 რნ.თ 405 სარეპერტუარო აფიშა,  1947-1948 
წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

18025 64 რნ.თ 406 გ. ტუღუშის "საბედისწერო ბილიკი", 
1972-1973 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 
სახელობის ლანჩხუთის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ვლ. ჩომახიძე, 
მხატვარი - ხ. კუნჭულია 

ქაღალდი კარგი 

18026 64 რნ.თ 407 შ. როყვას "დიპლომების 
მოყვარულნი", 1976-1977 წ.წ. ეგნატე 
ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ა. ჯორბენაძე, მხატვარი 
- ხ. კუნჭულია. 

ქაღალდი კარგი 

18027 64 რნ.თ 408 ილ. მათიაშვილის "მამაკაცებო 
გაფრთხილდით", 1977-1978 წ.წ. 
ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ალ. ჯორბენაძე, 
მხატვარი - ა. არობელიძე 

ქაღალდი საშუალო 

18028 64 რნ.თ 409 ა. ბურნაძისა და ნ. შატაიძის 
"მომავალი წინაპრის ამბავი", 1987-
1988 წ.წ. ლანჩხუთის ეგნატე 
ნინოშვილის სახელობის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ამირან 
ქადეიშვილი, მხატვარი: მ. 
თუთაიშვილი, ბ. მშვიდობაძე.  

ქაღალდი კარგი 

18029 64 რნ.თ 410 ვ. შუკშინის "ენერგიული 
ადამიანები", ეგნატე ნინოშვილის 
სახელობის ლანჩხუთის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ოთარ ცერაძე, 
მხატვარი -ჯანიკო დანელია. 

ქაღალდი კარგი 



18030 64 რნ.თ 411 ვ. შუკშინის "ენერგიული 
ადამიანები", ეგნატე ნინოშვილის 
სახელობის ლანჩხუთის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ოთარ ცერაძე, 
მხატვარი -ჯანიკო დანელია. 

ქაღალდი კარგი 

18031 64 რნ.თ 412 ალ. ჩხაიძის "დაბრუნება", ეგნატე 
ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ოთარ ცერაძე, 
მხატვარი: ჯანიკო დანელია, ბიჭიკო 
მშვიდობაძე.  

ქაღალდი კარგი 

18032 64 რნ.თ 413 ალ. ჩხაიძის "დაბრუნება", ეგნატე 
ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ოთარ ცერაძე, 
მხატვარი: ჯანიკო დანელია, ბიჭიკო 
მშვიდობაძე.  

ქაღალდი კარგი 

18033 64 რნ.თ 414 ალ. ჩხაიძის "დაბრუნება", ეგნატე 
ნინოშვილის სახელობის 
ლანჩხუთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ოთარ ცერაძე, 
მხატვარი: ჯანიკო დანელია, ბიჭიკო 
მშვიდობაძე.  

ქაღალდი კარგი 

18034 64 რნ.თ 415 ჰანს ქრისტიან ანდერსენის "დედა", 
ვ. სხირტლაძის "გულადი ბაჭია", 
ლანჩხუთის ეგნატე ნინოშვილის 
სახელობის სარაიონო კულტურის 
სახლთან არსებული ბავშვთა 
დრამატული წრე. მხატვარი - ალფეს 
მშვიდობაძე 

ქაღალდი კარგი 

18035 64 რნ.თ 416 ზ. კუხიანიძის "ფერიები"; ვაჟა-
ფშაველას "ტყის კომედია", ჰანს 
ქრისტიან ანდერსენის "დედა", 
ლანჩხუთის ეგნატე ნინოშვილის 
სახელობის სარაიონო კულტურის 
სახლთან არსებული ბავშვთა 
დრამატული წრე. მხატვარი - ბიჭიკო 
მშვიდობაძე 

ქაღალდი კარგი 

18036 64 რნ.თ 417 სარეპერტუარო აფიშა, ლანჩხუთის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ვ. 
წულაძე 

ქაღალდი საშუალო 

18037 64 რნ.თ 418 ნინო ნაკაშიძის "ვინ არის 
დამნაშავე?", 1937-1938 წ.წ. 
ტყიბულის მუშათა თეატრი. 
რეჟისორი  - ვ. ალუღიშვილი, 

ქაღალდი საშუალო 



მხატვარი - ალ. ჯიშიაშვილი. 
პრემიერა 

18038 64 რნ.თ 419 ს. შანშიაშვილის "ანზორ" 1937-1938 
წ.წ. ტყიბულის მუშათა თეატრი. 
რეჟისორი - ვასო ალუღიშვილი, 
მხატვარი - ვასო ველიჯიშვილი.   

ქაღალდი საშუალო 

18039 64 რნ.თ 420 გედევანიშვილის "მსხვერპლი", 
1937-1938 წ.წ. ტყიბულის მუშათა 
თეატრი. რეჟისორი  - ა. 
ალაზნისპირელი. 

ქაღალდი საშუალო 

18040 64 რნ.თ 421 გ. გორდაძის "შხამიანი გველები", 
1937-1938 წ.წ. ტყიბულის მუშათა 
თეატრი. რეჟისორი  - ა. 
ალაზნისპირელი. 

ქაღალდი საშუალო 

18041 64 რნ.თ 422 ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი 
გულჯავარი", 1943-1944 წ.წ. 
ტყიბულის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  და მხატარი - ილ. ქაჯაია. 
პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

18042 64 რნ.თ 423 ალ. ვიტრიშჩაკისა და გრ. ლაღიძის 
"სამშობლოს აღზრდილნი", 1943-
1944 წ.წ. ტყიბულის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - ილ. ქაჯაია, 
მხატვარი - ა. ჯიშიაშვილი. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18043 64 რნ.თ 424 ზაიაცკის "რობინ გუდ", 1943-1944 
წ.წ. ტყიბულის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - ვ. მჭედლიძე, 
მხატვარი - ნ. ქამუშაძე.  

ქაღალდი კარგი 

18044 64 რნ.თ 425 ავქ. ცაგარელის "ციმბირელი", 1946-
1947 წ.წ. ამხანაგ  ლ. პ. ბერიას 
სახელობის ტყიბულის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. 
სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18045 64 რნ.თ 426 ავქ. ცაგარელის "ციმბირელი", 1946-
1947 წ.წ. ამხანაგ  ლ. პ. ბერიას 
სახელობის ტყიბულის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. 
სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



18046 64 რნ.თ 427 ავქ. ცაგარელის "ციმბირელი", 1946-
1947 წ.წ. ამხანაგ  ლ. პ. ბერიას 
სახელობის ტყიბულის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. 
სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

18047 64 რნ.თ 428 სარეპერტუარო აფიშა, 1946-1947 წ.წ. 
ტყიბულის ლ. პ. ბერიას სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო 
ხელმძღვანელი - რობერტ 
ქართველიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

18048 64 რნ.თ 429 კ. გოგიაშვილის "ბაღნარში", 1946-
1947 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას 
სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - რობერტ 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. 
სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

18049 64 რნ.თ 430 ძმები ტური და შეინინის "ჭიდილი", 
1946-1947 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. 
ბერიას სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. 
სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

18050 64 რნ.თ 431 ავქ. ცაგარელის "ხანუმა", 1946-1947 
წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას 
სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - რობერტ 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. 
სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

18051 64 რნ.თ 432 ს. მთვარაძის "სახსოვარი", 1946-
1947 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას 
სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - რობერტ 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. 
სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

18052 64 რნ.თ 433 სარეპერტუარო აფიშა, 1946-1947 წ.წ. 
ტყიბულის ლ. პ. ბერიას სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო 
ხელმძღვანელი - რობერტ 
ქართველიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

18053 64 რნ.თ 434 სარეპერტუარო აფიშა, 1946-1947 წ.წ. 
ტყიბულის ლ. პ. ბერიას სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო 
ხელმძღვანელი - რობერტ 
ქართველიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 



18054 64 რნ.თ 435 აკ. კერესელიძის "მეგობრობა", 1946-
1947 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას 
სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - რობერტ 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. 
სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

18055 64 რნ.თ 436 აკ. კერესელიძის "მეგობრობა", 1946-
1947 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას 
სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - რობერტ 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. 
სიდამონ-ერისთავი.  

ქაღალდი საშუალო 

18056 64 რნ.თ 437 სარეპერტუარო აფიშა, 1947-1948 წ.წ. 
ტყიბულის ლ. პ. ბერიას სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო 
ხელმძღვანელი - რობერტ 
ქართველიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

18057 64 რნ.თ 438 გ. ქელბაქიანის "დაგვიანებული 
სინანული", 1947-1948 წ.წ. 
ტყიბულის ლ. პ. ბერიას სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
რობერტ ქართველიშვილი, 
მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18058 64 რნ.თ 439 გ. ქელბაქიანის "დაგვიანებული 
სინანული", 1947-1948 წ.წ. 
ტყიბულის ლ. პ. ბერიას სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
რობერტ ქართველიშვილი, 
მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18059 64 რნ.თ 440 გ. ქელბაქიანის "გამოცდები", 1947-
1948 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას 
სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - რობერტ 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. 
სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

18060 64 რნ.თ 441 გ. ქელბაქიანის "გამოცდები", 1947-
1948 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას 
სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - რობერტ 
ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. 
სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18061 64 რნ.თ 442 გ. ერისთავის "ძუნწი", 1947-1948 წ.წ. 
ტყიბულის ლ. პ. ბერიას სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 

ქაღალდი საშუალო 



ვიქ. მჭედლიძე მხატვარი - შ. 
სიდამონ-ერისთავი.  

18062 64 რნ.თ 443 ა. ყაზბეგის "არსენა", 1947-1948 წ.წ. 
ტყიბულის ლ. პ. ბერიას სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
ვიქ. მჭედლიძე მხატვარი - შ. 
სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

18063 64 რნ.თ 444 ჯ. გოუსა და ა. დიუსოს "ღრმა 
ფესვები", 1947-1948 წ.წ. ტყიბულის 
ლ. პ. ბერიას სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
ვიქ. მჭედლიძე მხატვარი - შ. 
სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

18064 64 რნ.თ 445 ალ. ყაზბეგის "მამის მკვლელი", 
1948-1949 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. 
ბერიას სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - ვიქ. მჭედლიძე 
მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. 
პრემიერა. სეზონის გახსნა. 

ქაღალდი საშუალო 

18065 64 რნ.თ 446 დ. თაქთაქიშვილის "ჭკვიანი ცოლი", 
1961-1962 წ.წ. ტყიბულის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გრ. ლაღიძე, 
მხატვარი - დ. მირიანაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

18066 64 რნ.თ 447 პ. ჯაკომეტის "დამნაშავის ოჯახი", 
1961-1962 წ.წ. ტყიბულის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორები -  ლევან 
კახიძე, ნოე ქათამაძე, მხატვარი - გრ. 
ლუხუტელი 

ქაღალდი კარგი 

18067 64 რნ.თ 448 ფ. შილერის "ვერაგობა და 
სიყვარული", 1961-1962 წ.წ. 
ტყიბულის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - გრ. ლაღიძე, მხატვარი - 
გრ. ლუხუტელი.  

ქაღალდი კარგი 

18068 64 რნ.თ 449 სარეპერტუარო აფიშა, 1961-1962 წ.წ. 
ტყიბულის სახალხო თეატრი. 
სამხატვრო ხელმძღვანელი- გრ. 
ლაღიძე. 

ქაღალდი კარგი 

18069 64 რნ.თ 450 მ. ჭუბაბრიას "ჩვენი ნაცნობები", 
ტყიბულის კულტურის სახლი. 
რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი, 
მხატვარი - ბ. ბოჭორიშვილი. 
პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 



18070 64 რნ.თ 451 ნ. ანანიაშვილის "მეგობრობა და 
სიყვარული",  ტყიბულის სარაიონო 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  - ნ. 
იონათამიშვილი, მხატვარი - ნ. 
არუთინოვი.   

ქაღალდი საშუალო 

18071 64 რნ.თ 452 პ. კორნელის "სიდი", ტყიბულის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 
ჭანტურია, მხატვარი - გრ. 
ლუხუტელი. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18072 64 რნ.თ 453 უმბრიევის " სამი უბედური", ქ.  
ტყიბულის ლენინის სახ. შახტის 
კლუბი. რეჟისორი  - ნელი ჭანტურია, 
მხატვარი - ი. პეტრაიტისი.   

ქაღალდი კარგი 

18073 64 რნ.თ 454 სარეპერტუარო აფიშა, ტყიბულის 
მეშახტეთა კულტურის სასახლე. 
თეატრალური კოლექტივები 
საქალაქო დათვალიერება.  

ქაღალდი კარგი 

18074 64 რნ.თ 455 მერაბ ბერაძის "მზე ნეკერჩხლის 
ტყეში", ტყიბულის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - რევაზ 
ჟორჟოლიანი, მხატვარი - მურმან 
დოხნაძე. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

18075 64 რნ.თ 456 აკ. კერესელიძის " მეგობრობა", 
1947-1948 წ.წ. ჩოხატაურის  
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
ალ. შონია. მხატვარი - გ. 
მეგრელიძე. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

18076 64 რნ.თ 457 ტრ. რამიშვილის 
"სტუმარმასპინძლობა", 1947-1948 
წ.წ. ჩოხატაურის  სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  და მხატვარი - 
მ. ჯალაღონია.  

ქაღალდი საშუალო 

18077 64 რნ.თ 458 ნახუცრიშვილისა და ბ. გამრეკელის 
" ნაცარქექია",  1947-1948 წ.წ. 
ჩოხატაურის  სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - მ. ჯალაღონია, 
მხატვარი - გ. მეგრელიძე.  

ქაღალდი მძიმე 

18078 64 რნ.თ 459 ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა" 
(ალექსანდრე ყაზბეგის მიხედვით),  
1947-1948 წ.წ. ჩოხატაურის  
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
მ. ჯალაღონია, მხატვარი - გ. 
მეგრელიძე.  

ქაღალდი საშუალო 



18079 64 რნ.თ 460 მერაბ ბერაძის "მზე ნეკერჩხლის 
ტყეში", 1958 წ. ჩოხატაურის  
რაიონის სამების კულტურის სახლი. 
რეჟისორი  - მ. ჩიჩუა, მხატვარი - გ. 
ჟღენტი. 

ქაღალდი საშუალო 

18080 64 რნ.თ 461 ს. რამიშვილის "მათი პროფილი",  
1959-1960 წ.წ. ჩოხატაურის  
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - 
სანდრო რამიშვილი, მხატვარი - გ. 
სიხარულიძე. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

18081 64 რნ.თ 462 ტრიფონ რამიშვილის "სტუმარ-
მასპინძლობა", 1959-1960 წ.წ. 
ჩოხატაურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ვიქტორ ნინიძე, 
მხატვარი - გ. ნინიძე. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18082 64 რნ.თ 463 ვ. გუნიას "და-ძმა" (სადიპლომო 
სპექტაკლი), 1959-1960 წ.წ. 
ჩოხატაურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. ტონია, მხატვარი - გ. 
ნინიძე. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

18083 64 რნ.თ 464 ირ. ჭავჭანიძის "100 ათასი", 1959-
1960 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ვ. ღამბაშიძე, 
მხატვარი - გ. ნინიძე. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18084 64 რნ.თ 465 უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 
1966-1967 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 
თეატრის საოპერეტო ძალების მიერ 
წარმოდგენილი. რეჟისორი  - ს. 
რამიშვილი, მხატვარი - ს. ბასილია. 
თარგმანი - გრ. ნუცუბიძე. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

18085 64 რნ.თ 466 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი, 
1967-1968 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ს. რამიშვილი, 
მხატვარი - ს. ბასილია.  

ქაღალდი კარგი 

18086 64 რნ.თ 467 ვ. კანდელაკის "სარეველა", 1968-
1969 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ს. რამიშვილი, 
მხატვარი - ს. ბასილია. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

18087 64 რნ.თ 468 ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა", 
1969-1970 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - კ. გოგიბერიძე, 
მხატვარი - გ. სიხარულიძე. 

ქაღალდი საშუალო 



18088 64 რნ.თ 469 ნოდარ დუმბაძის "ნუ გეშინია დედა", 
1970-1971 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - როსტომ 
ყენია, მხატვარი - გურამ 
სიხარულიძე. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

18089 64 რნ.თ 470 ნოდარ დუმბაძის "ნუ გეშინია დედა", 
1970-1971 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - როსტომ 
ყენია, მხატვარი - გურამ 
სიხარულიძე. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

18090 64 რნ.თ 471 ილია მათიაშვილის "მამაკაცები 
გაფრთხილდით", 1971-1972 წ.წ. 
ჩოხატაურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - სანდრო რამიშვილი, 
მხატვარი - გურამ სიხარულიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

18091 64 რნ.თ 472                                                                                                                                                                      
რ. ყენიას "კაცი კაცითა", 1972-1973 
წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - რ. ყენია, მხატვარი - 
გურამ სიხარულიძე.  

ქაღალდი კარგი 

18092 64 რნ.თ 473 ი. ვაკელის "აპრაკუნე", 1973-1974 წ.წ. 
ჩოხატაურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ს. რამიშვილი, 
მხატვარი - გ. სიხარულიძე. 
პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

18093 64 რნ.თ 474 ა. წერეთლისს "პატარა კახი", 1973-
1974 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ს. რამიშვილი, 
მხატვარი - გ. სიხარულიძე. 
პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

18094 64 რნ.თ 475 შ. დადიანის "გუშინდელნი", 1974-
1975 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ს. რამიშვილი, 
მხატვარი: გ. სიხარულიძე, მამია 
თუთაიშვილი პრემიერა. 

ქაღალდი მძიმე 

18095 64 რნ.თ 476 პ. კაკაბაძის "კოლმეურნეს 
ქორწინება", 1978-1979 წ.წ. 
ჩოხატაურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - სანდრო რამიშვილი, 
მხატვარი: გურამ სიხარულიძე. 

ქაღალდი კარგი 

18096 64 რნ.თ 477 აკ. დევიძის "ჩვენ ყველანი", 1979-
1980 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - სანდრო 
რამიშვილი, მხატვარი: გურამ 
სიხარულიძე. 

ქაღალდი კარგი 



18097 64 რნ.თ 478 იოზას გრუშასის "სიყვარული, ჯაზი 
და ეშმაკი", 1982-1983 წ.წ. 
ჩოხატაურის სახალხო დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი  - ილია 
არობელიძე, მხატვარი - გიზო 
გიორგაძე. 

ქაღალდი კარგი 

18098 64 რნ.თ 479 მარ ბაიჯიევის "დღესასწაული ჩვენს 
სახლებში", 1983-1984 წ.წ. 
ჩოხატაურის სახალხო დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი  - ილია 
არობელიძე, მხატვარი - დავით 
უღრელიძე. 

ქაღალდი კარგი 

18099 64 რნ.თ 480 თ. მახარაძისა და ჯ. ხოხიაშვილის 
"ცაო, ფრთები მომეც, ფრთები", 
1985-1986 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი - 
ჯიმშერ ხოხიაშვილი, მხატვარი - 
დავით უღრელიძე.  

ქაღალდი კარგი 

18100 64 რნ.თ 481 ნ. დუმბაძისა და გ. ლორთქიფანიძის 
"მე ვხედავ მზეს", 1986-1987 წ.წ. 
ჩოხატაურის სახალხო დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი  - ილია 
არობელიძე, მხატვარი - დავით 
უღრელიძე.  

ქაღალდი კარგი 

18101 64 რნ.თ 482 შადიმან შამანაძის "ღია შუშაბანდი", 
1988-1989 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი  - 
ილია არობელიძე, მხატვარი - 
დავით უღრელიძე.  

ქაღალდი კარგი 

18102 64 რნ.თ 483 შადიმან შამანაძის "ერთხელ 
მხოლოდ - ისიც ძილში", 1988-1989 
წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი  - 
ილია არობელიძე, მხატვარი - ირმა 
ბენდელიანი.  

ქაღალდი საშუალო 

18103 64 რნ.თ 484 დემნა შენგელაიას "ონავარა", 1989-
1990 წ.წ. ჩოხატაურის სარაიონო 
კულტურის სახლთან არსებული 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 
ილია არობელიძე, მხატვარი - ირმა 
ბენდელიანი.  

ქაღალდი საშუალო 

18104 64 რნ.თ 485 დავით კლდიაშვილის "დარისპანის 
გასაჭირი", 1989-1990 წ.წ. 
ჩოხატაურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - ხატია პაიჭაძე, მხატვარი 
- ირმა ბენდელიანი. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 



18105 64 რნ.თ 486 ა. წერეთლისს "ბუტიაობა", 1991 წ. 
ჩოხატაურის სახალხო დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი  - ვლ. მგელაძე, 
მხატვარი - ჯემალ ცინცაძე. აკაკი 
წერეთლის დაბადებიდან 150-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი. 

ქაღალდი კარგი 

18106 64 რნ.თ 487 აკ. დევიძის "მეუღლენი", 
ჩოხატაურის რაიონის კოხნარის 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  - ა. 
ჩხიკვაძე, მხატვარი - ს. ბასილია. 

ქაღალდი კარგი 

18107 65 რნ.თ 488 სარეპერტუარო აფიშა, 1933-1934 წ.წ. 
წითელიწყარო, საქნავთის მუშა 
ახალგაზრდობის თეატრი. 
სამხატვრო ხელმძღვანელი - მ. 
იარალი. ორენოვანი - ქართული, 
რუსული.  

ქაღალდი მძიმე 

18108 65 რნ.თ 489 სარეპერტუარო აფიშა, 1935 წ. 
წითელიწყარო, საქნავთის მუშათა 
თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი 
- მ. იარალი.  

ქაღალდი კარგი 

18109 65 რნ.თ 490 სარეპერტუარო აფიშა, 1935 წ. 
წითელიწყარო, საქნავთის მუშათა 
თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი 
- მ. იარალი.  

ქაღალდი კარგი 

18110 65 რნ.თ 491 სარეპერტუარო აფიშა, 1935 წ. 
წითელიწყარო, საქნავთის მუშათა 
თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი 
- მ. იარალი. რუსულენოვანი 

ქაღალდი კარგი 

18111 65 რნ.თ 492 ვიტალინის "მარკიტანტკა სიგარეტ", 
1935წ. წითელიწყარო, საქნავთის 
მუშათა თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
იარალი, მხატვარი - ოზაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

18112 65 რნ.თ 493 ა. არბუზოვის "Шестеро любимых", 
1936 წ. წითელიწყარო, საქნავთის 
მუშათა თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
იარალი, მხატვარი - ფ. ოზაშვილი. 
პრემიერა. რუსულენოვანი.  

ქაღალდი საშუალო 

18113 65 რნ.თ 494 ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი 
გულჯავარი". რეჟისორი  - მ. 
იარალი;          უ. ჰაჯიბეგოვის "არშინ 
-მალ-ალან", რეჟისორი  - მ. იარალი. 
1944 წ. წითელწყაროს საქნავთის 
მუშათა კლუბი.  

ქაღალდი კარგი 



18114 65 რნ.თ 495 ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი 
გულჯავარი". რეჟისორი  - მ. 
იარალი;          უ. ჰაჯიბეგოვის "არშინ 
-მალ-ალან", რეჟისორი  - მ. იარალი. 
1944 წ. წითელწყაროს საქნავთის 
მუშათა კლუბი.  

ქაღალდი მძიმე 

18115 65 რნ.თ 496 ა. ყაზბეგის "არსენა", 1944-1945 წ. წ. 
წითელწყაროს სახელმწიფო 
დრამატიული თეატრი. რეჟისორი  - 
გ. რიმნისთაველი, მხატვარი - ნემო. 
პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

18116 65 რნ.თ 497 სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ. 
წ. წითელწყაროს სახელმწიფო  
თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი 
- მიხეილ იარალი.  

ქაღალდი კარგი 

18117 65 რნ.თ 498 სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ. 
წ. წითელწყაროს სახელმწიფო  
თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი 
- მიხეილ იარალი.  

ქაღალდი კარგი 

18118 65 რნ.თ 499 გ. ბერძენიშვილის "ტირიფის ქვეშ", 
1945-1946 წ. წ. წითელწყაროს 
სახელმწიფო  თეატრი.რეჟისორი  - 
მ. იარალი, მხატვარი - კ. სანაძე. 
პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

18119 65 რნ.თ 500 გ. ბერძენიშვილის "ტირიფის ქვეშ", 
1945-1946 წ. წ. წითელწყაროს 
სახელმწიფო  თეატრი.რეჟისორი  - 
მ. იარალი, მხატვარი - კ. სანაძე. 
პრემიერა.  

ქაღალდი კარგი 

18120 65 რნ.თ 501 სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ. 
წ. წითელწყაროს სახელმწიფო  
თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი 
- მიხეილ იარალი.  საქალაქო და 
სარაინო თეატრების 
დათვალიერება. 

ქაღალდი საშუალო 

18121 65 რნ.თ 502 ლ. ჭუბაბრიას "კარგი ამხანაგი", 1952 
წ. წითელწყაროს სარაიონო 
კულტურის სახლი, რეჟისორი  - მ. 
იარალი, მხატვარი - ლ. მელაშვილი. 
პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

18122 65 რნ.თ 503 ი. ჭავჭავაძის "ოთარაანთ ქვრივი", 
1953 წ. წითელწყაროს სარაიონო 
კულტურის სახლი, რეჟისორი  - მ. 
იარალი, მხატვარი -დ. 
ქართველიშვილი 

ქაღალდი საშუალო 



18123 65 რნ.თ 504 დავით ერისთავის "სამშობლო", 
1970-1971 წ.წ. წითელწყაროს 
სარაიონო კულტურის სახლი. 
რეჟისორი  - კ. მახარაშვილი, 
მხატვარი - დ. ქართველიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18124 65 რნ.თ 505 თემურ აბულაშვილის 
"ფრინველების საქორწინო ცეკვები". 
1987-1988 წ.წ. წითელ-წყაროს 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - კოტე 
მახარაშვილი, მხატვარი: ა. 
მერაბოვი, ნ. წიკლაური.  

ქაღალდი კარგი 

18125 65 რნ.თ 506 შ. დადიანის "გეგეჭკორი", 
წითელწყაროს სარაიონო 
კულტურის სახლი, რეჟისორი  - 
მიხეილ იარალი, მხატვარი - ლეო 
მელაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

18126 65 რნ.თ 507 ვ. გაბესკირიას "საყვარელი ეზო", 
წითელწყაროს სარაიონო 
კულტურის სახლი, რეჟისორი  - 
მიხეილ იარალი, მხატვარი - ლეო 
მელაშვილი. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

18127 65 რნ.თ 508 ვ. გაბესკირიას "საყვარელი ეზო", 
წითელწყაროს სარაიონო 
კულტურის სახლი, რეჟისორი  - 
მიხეილ იარალი, მხატვარი - ლეო 
მელაშვილი. პრემიერა.  

ქაღალდი კარგი 

18128 65 რნ.თ 509 ს. შანშიაშვილის "იმერეთის 
ღამეები", წითელწყაროს სარაიონო 
კულტურის სახლი, რეჟისორი  - 
მიხეილ იარალი, მხატვარი -დ. 
ქართველიშვილი. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

18129 65 რნ.თ 510 ს. შანშიაშვილის "იმერეთის 
ღამეები", სანდრო შანშიაშვილის 
საღამო.  წითელწყაროს სარაიონო 
კულტურის სახლი, რეჟისორი  - 
მიხეილ იარალი, მხატვარი -დ. 
ქართველიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18130 65 რნ.თ 511 ალ. აფხაიძის "გაყუჩიას ოინები", 
წითელ-წყაროს სარაიონო 
კულტურის სახლი, რეჟისორი  - 
მიხეილ იარალი. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 

18131 65 რნ.თ 512 თ. სვანისა და შ. კილოსანიძის 
"ელეონორა"(ა. ყაზბეგის მიხედვით), 
წითელწყაროს სარაიონო 
კულტურის სახლი, რეჟისორი  - 
მიხეილ იარალი. მხატვარი  - ლეო 
მელაშვილი. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 



18132 65   513 კ. მესხის "თამარ ბატონიშვილი", 
1907 წ. დაბა ბორჯომი, მინერალური 
წყლების პარკის თეატრი. რეჟისორი 
- სვიმონიძე. ორენოვანი (ქართული, 
რუსული) 

ქაღალდი საშუალო 

18133 65 რნ.თ 514 ყაზბეგის "დილა ქორწილის შემდეგ" 
(ქართულ ენაზე); ჩეხოვის 
"წინადადება"(რუსულ ენაზე), 1908 წ. 
ბორჯომის თეატრი, სამკურნალო 
წყლების პარკში გამართული, 
ვალერიან გუნიას მონაწილეობით. 
ორენოვანი (ქართული, რუსული).  

ქაღალდი მძიმე 

18134 65 რნ.თ 515                                                                                                                                                            
"Пошились у дурні", 1910 წ. 
ბორჯომის მჟავე წყლის თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

18135 65 რნ.თ 516 სუხოვო-კობილინის "კრეჩეტის 
ქორწინება".  1918 წ. სპექტაკლი 
გაიმართა ბორჯომის საჯარო 
შეხვედრის შენობაში. რეჟისორი - 
მირონოვი. რუსულენოვანი. 

ქაღალდი მძიმე 

18136 65 რნ.თ 517 მ. ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 
1938 - 1939 წ.წ. ბორჯომის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
გ. გეგენავა, მხატვარი - ალ. 
გოგიჩაიშვილი. სეზონის გახსნა 

ქაღალდი საშუალო 

18137 65 რნ.თ 518 ვსევოლოჟსკის "წარჩინებული 
ცოლი", 1938 - 1939 წ.წ. ბორჯომის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
დ. ყიფიანი,  მხატვარი - ალ. 
გოგიჩაიშვილი. სეზონის გახსნა 

ქაღალდი კარგი 

18138 65 რნ.თ 519 სარეპერტუარო აფიშა, 1938 - 1939 
წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო 
თეატრი. თეატრის ხელმძღვანელი - 
კ. კილოსანიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

18139 65 რნ.თ 520 სარეპერტუარო აფიშა, 1940-1941 წ.წ. 
ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 
სამხატვრო ხელმძღვანელი - პ. 
ნორაკიძე. 

ქაღალდი საშუალო 

18140 65 რნ.თ 521 დ. კლდიაშვილის "სამანიშვილის 
დედინაცვალი", 1940-1941 წ.წ. 
ბორჯომის სახთეატრი. რეჟისორი  - 
ბ. სხირტლაძე, მხატვარი - ა. 
გოგიჩაიშვილი. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



18141 65 რნ.თ 522 ნ. მიქავასა და გ. აბაშიძის 
"ბედნიერება", 1940-1941 წ.წ. 
ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - პ. ნორაკიძე, მხატვარი - 
ალ. გოგიჩაიშვილი. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18142 65 რნ.თ 523 ფ. შილერის "ვერაგობა და 
სიყვარული", 1940-1941 წ.წ. 
ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - პ. ნორაკიძე, მხატვარი - 
ალ. გოგიჩაიშვილი. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

18143 65 რნ.თ 524 საგასტროლო-სარეპერტუარო 
აფიშა, 1941-1942 წ.წ. ბორჯომის 
სახელმწიფო თეატრის გასტროლი 
ხაშურის თეატრში. სამხატვრო 
ხელმძღვანელი - პ. ნორაკიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

18144 65 რნ.თ 525 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო 
დამნაშავენი", 1941-1942 წ.წ. 
ბორჯომის სახთეატრი. რეჟისორი  - 
პლ. შაფათავა, მხატვარი -გ. 
ხმალაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

18145 65 რნ.თ 526 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო 
დამნაშავენი", 1941-1942 წ.წ. 
ბორჯომის სახთეატრი. რეჟისორი  - 
პლ. შაფათავა, მხატვარი -გ. 
ხმალაძე. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18146 65 რნ.თ 527 დიხოვიჩნის "საქორწინო 
მოგზაურობა", 1941-1942 წ.წ. 
ბორჯომის სახთეატრი. რეჟისორი  - 
პლ. შაფათავა, მხატვარი - ო. 
ხუციშვილი. პრემიერა.  

ქაღალდი კარგი 

18147 65 რნ.თ 528 დიხოვიჩნის "საქორწინო 
მოგზაურობა", 1941-1942 წ.წ. 
ბორჯომის სახთეატრი. რეჟისორი  - 
პლ. შაფათავა, მხატვარი - ო. 
ხუციშვილი 

ქაღალდი კარგი 

18148 65 რნ.თ 529 ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 1941-
1942 წ.წ. ბორჯომის სახთეატრი. 
რეჟისორი  - პლ. შაფათავა, 
მხატვარი - გ. ხმალაძე. თარგმანი - 
დავითიანი 

ქაღალდი კარგი 

18149 65 რნ.თ 530 მ. მეიოს და მ. ენნეკენის "ბიჭუნა", 
1942-1943 წ.წ. ბორჯომის 
სახთეატრი. რეჟისორი  - პლ. 
შაფათავა, მხატვარი - გ. ხმალაძე. 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



18150 65 რნ.თ 531 ი. ჯავახიშვილის "ნორჩი გმირი", 
1942-1943 წ.წ. ბორჯომის 
სახთეატრი. რეჟისორი  - მ. ჩხეიძე, 
რეჟისორი - პლ. შაფათავა, მხატვარი 
- ო. ხუციშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18151 65 რნ.თ 532 ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი 
გულჯავარი", 1943 წ. ბორჯომის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
ილ. ქაჯაია, მხატვარი - ო. 
ხუციშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18152 65 რნ.თ 533 ნ. სტანისლავსკისა და ს. 
თემირხანოვის "შურისძიება", 1943 წ. 
ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - ილ. ქაჯაია, მხატვარი - 
ო. ხუციშვილი. თარგმანი -  შ. 
ბუაჩიძე. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

18153 65 რნ.თ 534 სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ.წ. 
ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 
სამხატვრო ხელმძღვანელი - გ. 
გაბისონია.  

ქაღალდი კარგი 

18154 65 რნ.თ 535 სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ.წ. 
ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 
სამხატვრო ხელმძღვანელი - გ. 
გაბისონია.  

ქაღალდი კარგი 

18155 65 რნ.თ 536 გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", 
1945-1946 წ.წ. ბორჯომის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
გ. გაბისონია, მხატვარი - ა. 
ჟორდანია. 

ქაღალდი კარგი 

18156 65 რნ.თ 537 გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", 
1945-1946 წ.წ. ბორჯომის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
გ. გაბისონია, მხატვარი - ა. 
ჟორდანია. 

ქაღალდი კარგი 

18157 65 რნ.თ 538 პ. ირეთელის "ქრისტინე", (ეგნატე 
ნინოშვილის მოთხრობის 
"ქრისტინეს" მიხედვით), 1945-1946 
წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. გაბისონია, 
მხატვარი - ო. ხუციშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

18158 65 რნ.თ 539 კაჭკაჭიშვილის "ბაში-აჩუკი" (აკაკის 
წერეთლის მოთხრობის მიხედვით), 
1946-1947 წ.წ. ბორჯომის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
დ. გაგუა, მხატვარი - დ. 
მირიანაშვილი. პრემიერა.  

ქაღალდი საშუალო 



18159 65 რნ.თ 540 სარეპერტუარო აფიშა, 1946-1947 წ.წ. 
ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 
სამხატვრო ხელმძღვანელი - დ.ს. 
გაგუა.  

ქაღალდი კარგი 

18160 65 რნ.თ 541 სარეპერტუარო აფიშა, 1946-1947 წ.წ. 
ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 
სამხატვრო ხელმძღვანელი - დ. 
გაგუა.  

ქაღალდი კარგი 

18161 65 რნ.თ 542 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 
1946-1947 წ.წ. ბორჯომის 
სახთეატრი. რეჟისორი  - დ. გაგუა, 
მხატვარი: დ. მირიანაშვილი, ო. 
ხუციშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18162 65 რნ.თ 543 ს. მთვარაძის "სახსოვარი", 1946-
1947 წ.წ. ბორჯომის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი  - დ. გაგუა, მხატვარი - ო. 
ხუციშვილი. სეზონის გახსნა. 

ქაღალდი კარგი 

18163 65 რნ.თ 544 სარეპერტუარო აფიშა, 1947-1948 წ.წ. 
ბორჯომის სახელმწიფო 
დრამატიული თეატრი. სამხატვრო 
ხელმძღვანელი - გ. ი. აბრამაშვილი  

ქაღალდი საშუალო 

18164 65 რნ.თ 545 ა. კერესელიძის "მეგობრობა", 1947-
1948 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
აბრამაშვილი, მხატვარი - ო. 
ხუციშვილი. პრემიერა. სეზონის 
გახსნა. 

ქაღალდი საშუალო 

18165 65 რნ.თ 546 გ. ქელბაქიანის "გამოცდები", 1947-
1948 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
აბრამაშვილი, მხატვარი - დ. 
მირიანაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18166 65 რნ.თ 547 ა. წერეთლის "პატარა კახი", 1947-
1948 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
აბრამაშვილი, მხატვარი - ო. 
ხუციშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

18167 65 რნ.თ 548 გ. შატბერაშვილის "რკინის 
პერანგი", 1947-1948 წ.წ. ბორჯომის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  -გ. 
ხმალაძე, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



18168 65 რნ.თ 549 ნიკოლოზ არეშიძის "განთიადი", 
1947-1948 წ.წ. ბორჯომის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
გ. აბრამაშვილი, მხატვარი - ო. 
ხუციშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18169 65 რნ.თ 550 დ. ხუროძისა და შ. ნიჟარაძის 
"იავნანამ რა ჰქმნა", (იაკობ 
გოგებაშვილის მოთხრობის 
მიხედვით), 1955 წ. რუსთაველის 
სახელობის ბორჯომის კულტურის 
სახლი. რეჟისორი  - ვ. 
მჭედლიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

18170 65 რნ.თ 551 ირ. ჭავჭანიძის "კეთილი 
მეზობლები", 1959-1960 წ.წ. 
ბორჯომის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  და მხატვარი - გ. 
ხმალაძე.  

ქაღალდი კარგი 

18171 65 რნ.თ 552 აკ. დევიძის "მეუღლენი", 1959-1960 
წ.წ. ბორჯომის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ი.ვ. გელაშვილი, 
მხატვარი - ო. მ. ხუციშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18172 65 რნ.თ 553 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 
1959-1960 წ.წ. ბორჯომის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. ხმალაძე, 
მხატვარი - ო. ხუციშვილი. პრემიერა, 
სეზონის გახსნა. 

ქაღალდი კარგი 

18173 65 რნ.თ 554 ხუნწარიას, ნ. არეშიძის, მ. 
გოგიაშვილისა და კ. გოგიაშვილის 
"ოქროპირი", 1959-1960 წ.წ. 
ბორჯომის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. ხმალაძე, მხატვარი - 
ო. ხუციშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

18174 65 რნ.თ 555 შოთა როყვას "მდინარის გაღმა", 
1962-1963 წ.წ. ბორჯომის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. ხმალაძე, 
მხატვარი - ო. ხუციშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

18175 65 რნ.თ 556 ო. რაზმაძისა და ნ. მახარაშვილის 
"პირველი მერცხლები", 1962-1963 
წ.წ. ბორჯომის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. ხმალაძე, მხატვარი - 
ო. ხუციშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

18176 65 რნ.თ 557 გ. იმერელის "დედის ვარამი", 1963-
1964 წ.წ. ბორჯომის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. ხმალაძე, 
მხატვარი - ო. ხუციშვილი. 

ქაღალდი კარგი 



18177 65 რნ.თ 558 გ. ბერიაშვილის "ვაზის ტირილი", 
1964 წ.წ. ბორჯომის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. ხმალაძე, 
მხატვარი - ი. რუბინშტეინი. 

ქაღალდი კარგი 

18178 65 რნ.თ 559 მაყვალა გონაშვილის "ცია, ოცნება 
და ცირკი", 1987 წ. ბორჯომის შ. 
რუსთაველის სახელობის სარაიონო 
კულტურის სახლი, სპექტაკლი 
გაიმართა თოჯინების და 
მარიონეტების თეატრში. რეჟისორი 
- ზ. ქალიაშვილი, მხატვარი - ი. 
ქააძე.  

ქაღალდი კარგი 

18179 65 რნ.თ 560 მაყვალა გონაშვილის "ცია, ოცნება 
და ცირკი",  ბორჯომის შ. 
რუსთაველის სახელობის სარაიონო 
კულტურის სახლი, სპექტაკლი 
გაიმართა თოჯინების და 
მარიონეტების თეატრში. რეჟისორი 
- ზ. ქალიაშვილი, მხატვარი - ი. 
ქააძე.  

ქაღალდი კარგი 

18180 65 რნ.თ 561 მაყვალა გონაშვილის "ცია, ოცნება 
და ცირკი",  ბორჯომის შ. 
რუსთაველის სახელობის სარაიონო 
კულტურის სახლი, სპექტაკლი 
გაიმართა თოჯინების და 
მარიონეტების თეატრში. რეჟისორი 
- ზ. ქალიაშვილი, მხატვარი - ი. 
ქააძე. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18181 65 რნ.თ 562 მაყვალა გონაშვილის "ცია, ოცნება 
და ცირკი",  ბორჯომის შ. 
რუსთაველის სახელობის სარაიონო 
კულტურის სახლი, სპექტაკლი 
გაიმართა თოჯინების და 
მარიონეტების თეატრში. რეჟისორი 
- ზ. ქალიაშვილი, მხატვარი - ი. 
ქააძე. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18182 65 რნ.თ 563 აკ. წერეთლის "კინტო", 
რუსთაველის სახელობის ბორჯომის 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  - გ. 
ხმალაძე, მხატვარი - ო. ხუციშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18183 65 რნ.თ 564 ვ. გუნიას "და-ძმა", რუსთაველის 
სახელობის ბორჯომის სარაიონო 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  - გ. 
ხმალაძე, მხატვარი -ი. 
რუბინშტეინი. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 



18184 65 რნ.თ 565 კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები", 
რუსთაველის სახელობის ბორჯომის 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  - შ. 
კოლიაშვილი, მხატვარი - ო. 
ხუციშვილი. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18185 65 რნ.თ 566 ბ. ლავრენევის "რღვევა", 
რუსთაველის სახელობის ბორჯომის 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  - გ. 
ხმალაძე, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18186 65 რნ.თ 567 ირ. ჭავჭანიძის "კეთილი 
მეზობლები", რუსთაველის 
სახელობის ბორჯომის კულტურის 
სახლი. სპექტაკლი გაიმართა 
რკინიგზელთა სახლში. რეჟისორი  
და მხატვარი - გ. ხმალაძე.  

ქაღალდი მძიმე 

18187 65 რნ.თ 568 ს. შანშიაშვილის "ფოლადაური", 
ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი  - დ. ყიფიანი, მხატვარი - 
ალ. გოგიჩაიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

18188 65 რნ.თ 569 "სტუმარი"; "ქარიშხალი",  
ბორჯომის მჟავე წყლის თეატრი. 
შალვა დადიანის, ელო 
ანდრონიკაშვილისა და გ. 
ლორთქიფანიძის მონაწილეობით.  
ორენოვანი (ქართული, რუსული) 

ქაღალდი საშუალო 

18189 65 რნ.თ 570 თ. ფერაძის "ჩაუქრობელი 
ვარსკვლავი", ბორჯომის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. ხმალაძე, 
მხატვარი - ი. რუბინშტეინი.  

ქაღალდი კარგი 

18190 65 რნ.თ 571 ვ. გაბესკირიას "მარტოხელა", 
ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. აბრამაშვილი, 
მხატვარი - ო. ხუციშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18191 65 რნ.თ 572 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი",  
ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი  - გ. გეგენავა, მხატვარი - 
ალ. გოგიჩაიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

18192 65 რნ.თ 573 ს. შანშიაშვილის "არსენა",  
ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი  - გ. გეგენავა, მხატვარი - 
ალ. გოგიჩაიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 



18193 65 რნ.თ 574 სარეპერტუარო აფიშა, 1960-1961 წ.წ. 
სულხან-საბა ორბელიანის 
სახელობის ბოლნისის სახალხო 
თეატრი. თეატრის ხელმძღვანელი 
და რეჟისორი - ილია ქაჯაია.  

ქაღალდი კარგი 

18194 65 რნ.თ 575 ს. ვაჩნაძის "თბილისელი 
წინაპრები", 1960-1961 წ.წ. სულხან-
საბა ორბელიანის სახელობის 
ბოლნისის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ილია ქაჯაია, მხატვარი 
- დ. მირიანაშვილი. პრემიერა, 
სეზონის გახსნა. 

ქაღალდი საშუალო 

18195 65 რნ.თ 576 ვალერიან კანდელაკის "ქართლის 
ჩირაღდნები", 1969-1970 წ.წ. 
სულხან-საბა ორბელიანის 
სახელობის ბოლნისის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
გაბიძაშვილი, მხატვარი - ივანე 
ასკურავა. პრემიერა, სეზონის გახსნა. 

ქაღალდი კარგი 

18196 65 რნ.თ 577 ვალერიან კანდელაკის "ქართლის 
ჩირაღდნები", 1969-1970 წ.წ. 
სულხან-საბა ორბელიანის 
სახელობის ბოლნისის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - მიხილ 
გაბიძაშვილი, მხატვარი - ივანე 
ასკურავა. პრემიერა, სეზონის გახსნა. 

ქაღალდი საშუალო 

18197 65 რნ.თ 578 ვალერიან კანდელაკის 
"თავმჯდომარე ლურჯა ცხენზე", 
1976-1977 წ.წ. სულხან-საბა 
ორბელიანის სახელობის ბოლნისის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 
მიხეილ გაბიძაშვილი, მხატვარი - 
მამია მალაზონია, 

ქაღალდი საშუალო 

18198 65 რნ.თ 579 ი. ჭავჭანიძის "ნისლიანი დღეები", 
1979-1980 წ.წ. სულხან-საბა 
ორბელიანის სახელობის ბოლნისის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 
ვახტანგ მიხელიძე, მხატვარი - ივანე 
ასკურავა.  

ქაღალდი საშუალო 

18199 65 რნ.თ 580 მ. ბერიძის "მზე ნეკერჩხლის ტყეში", 
1979-1980 წ.წ. სულხან-საბა 
ორბელიანის სახელობის ბოლნისის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 
ვახტანგ მიხელიძე, მხატვარი - ივანე 
ასკურავა.  

ქაღალდი საშუალო 



18200 65 რნ.თ 581 აქვსენტი ცაგარელის "რევაზ 
თავქარიანი", 1981-1982 წ.წ. სულხან-
საბა ორბელიანის სახელობის 
ბოლნისის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - მიხეილ ორხველიძე, 
მხატვარი - ივანე ასკურავა.  

ქაღალდი საშუალო 

18201 65 რნ.თ 582 ა. ჩხაიძის "მიწის ყივილი", 1982-
1983 წ.წ. სულხან-საბა ორბელიანის 
სახელობის ბოლნისის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - მიხეილ 
გაბიძაშვილი, მხატვარი - ივანე 
ასკურავა.  

ქაღალდი საშუალო 

18202 65 რნ.თ 583 ჯ. როდარის "ჩიპოლინოს 
თავგადასავალი", 1984-1985 წ.წ. 
სულხან-საბა ორბელიანის 
სახელობის ბოლნისის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  -ი. ნიავაძე, 
მხატვარი - ივანე ასკურავა.  

ქაღალდი კარგი 

18203 65 რნ.თ 584 ჯ. როდარის "ჩიპოლინოს 
თავგადასავალი", 1984-1985 წ.წ. 
სულხან-საბა ორბელიანის 
სახელობის ბოლნისის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  -ი. ნიავაძე, 
მხატვარი - ივანე ასკურავა.  

ქაღალდი კარგი 

18204 65 რნ.თ 585 ა. გურგენიძის "ალესკუპა", 1986-1987 
წ.წ. სულხან-საბა ორბელიანის 
სახელობის ბოლნისის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  -ი. ნიავაძე, 
მხატვარი - ივანე ასკურავა.  

ქაღალდი საშუალო 

18205 65 რნ.თ 586 ჟან ბატისტ მოლიერის "ძალად 
ექიმი", 1986-1987 წ.წ. სულხან-საბა 
ორბელიანის სახელობის ბოლნისის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 
მიხეილ ორხველი 

ქაღალდი საშუალო 

18206 65 რნ.თ 587 ლაშა თაბუკაშვილის "ათვინიერებენ 
მიმინოს", 1990-1991 წ.წ. სულხან-
საბა ორბელიანის სახელობის 
ბოლნისის სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი - ზურაბ 
ხვედელიძე, მხატვარი - ვანო 
ასკურავა.  

ქაღალდი კარგი 

18207 65 რნ.თ 588 სარეპერტუარო აფიშა, სულხან-საბა 
ორბელიანის სახელობის ბოლნისის 
სახალხო თეატრთან არსებული 
ბავშვთა მუსიკალური თეატრი. 
საბავშვო მუსიკალური თეატრის 

ქაღალდი კარგი 



რეჟისორი - იზოლდა ნიავაძე, 
მხატვარი - ივანე ასკურავა.  

18208 65 რნ.თ 589 თამაზ ჭილაძის "რა კარგი 
მიხაკებია", სულხან-საბა 
ორბელიანის სახელობის ბოლნისის 
სახალხო თეატრ-სტუდია. 
რეჟისორი: მამუკა მერკვილაძე, 
სოსო ნემსაძე, მხატვარი - ნათია 
სალარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

18209 65 რნ.თ 590 მიხეილ ჯავახიშვილის "მუსუსი", 
სულხან-საბა ორბელიანის 
სახელობის ბოლნისის სახალხო 
თეატრ-სტუდია. რეჟისორი - ზურაბ 
ხვედელიძე, მხატვარი - პაატა 
მძინარიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

18210 65 რნ.თ 591 "ჩვენი საბჭოთა მეურნეობა" 
(თეატრალიზებული თემატური 
საღამო), ბოლნისის სარაიონო 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  - 
მიხეილ გაბიძაშვილი, მხატვარი: 
დავით მირიანაშვილი, სიდამონ-
ერისთავი.  

ქაღალდი საშუალო 

18211 65 რნ.თ 592 მ.  დოლიძის"დგმურები"-  
"Постояльцы" სულხან-საბა 
ორბელიანის სახელობის ბოლნისის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 
ზურაბ ხვედელიძე, მხატვარი - ივანე 
ასკურავა. რუსულენოვანი 

ქაღალდი კარგი 

18212 65 რნ.თ 593 ლაშა თაბუკაშვილის "ათვინიერებენ 
მიმინოს", საქართველოს 
რესპუბლიკა, ბოლნისის სულხან-
საბა ორბელიანის სახელობის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - 
ზურაბ ხვედელიძე, მხატვარი - ივანე 
ასკურავა. 

ქაღალდი კარგი 

18213 65 რნ.თ 594 გ. ბათიაშვილის "ლაღი სიყვარული 
და სხვები...", 1961 - 1962 წ.წ. გ. 
არადელი-იშხნელის სახელობის 
ქარელის სარაიონო კულტურის 
სახლთან არსებული 
ახალგაზრდობის თეატრი. 
რეჟისორი  - მიხეილ შაფთოშვილი, 
მხატვარი - თემურ ვახტანგიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 



18214 65 რნ.თ 595 ი. ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანი?!", 
1986-1987 წ.წ. ქარელის სახალხო 
თეატრო. რეჟისორი - ლერი 
როინიშვილი, მხატვარი - არჩილ 
ავთანდილაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18215 65 რნ.თ 596 ი. ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანი?!", 
1986-1987 წ.წ. ქარელის სახალხო 
თეატრო. რეჟისორი - ლერი 
როინიშვილი, მხატვარი - არჩილ 
ავთანდილაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18216 65 რნ.თ 597 მ. ბერაძის "მზე ნეკერჩხლის ტყეში", 
ქარელის სახალხო თეატრო. 
რეჟისორი - ლერი როინიშვილი, 
მხატვარი - აკაკი ქერეჭაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

18217 65 რნ.თ 598 ცაო-იუის " ტაიფუნი (გრიგალი)", 
ქარელის სარაიონო კულტურის 
სახლი. რეჟისორი  - ნ. 
იონათამიშვილი, მხატვარი - კ. 
მიქელაძე, თარგმანი - პ. წერეთლის.  

ქაღალდი კარგი 

18218 65 რნ.თ 599 ი. ჯავახიშვილის "ჩრდილი 
ყვავილებზე", ქარელის სარაიონო 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  - ნ. 
იონათამიშვილი, მხატვარი - კ. 
მიქელაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

18219 65 რნ.თ 600 ს. მთვარაძის "სახსოვარი", ქარელის 
სახალხო თეტრი. რეჟისორი - ლერი 
როინიშვილი, მხატვარი - არჩილ 
ავთანდილაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18220 65 რნ.თ 601 გ. ქელბაქიანის "თქმულება დიად 
მეგობრობაზე", 1959-1960 წ.წ. 
მცხეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. პატარიძე, მხატვარი - 
ვ. მეზურნოვი. პრემიერა. (მცხეთის 
სახალხო თეატრის გახსნა) 

ქაღალდი კარგი 

18221 65 რნ.თ 602 ეგონ რანეტის "გზააბნეული შვილი", 
1959-1960 წ.წ. მცხეთის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გერონტი 
პატარიძე, მხატვარი - ვ. მეზურნოვი, 
თარგმანი - ნ. არეშიძე. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18222 65 რნ.თ 603 გ. ქელბაქიანის "სიყვარული 
ჩვენებური, ქართველური", 1960-
1961 წ.წ. მცხეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - გ. კოსტავა, მხატვარი - ვ. 
მეზურნოვი. 

ქაღალდი კარგი 



18223 65 რნ.თ 604 ც. სოლოდარის "ერთი დღე 
აგარაკზე", 1960-1961 წ.წ. მცხეთის 
სახალხო თეატრი.რეჟისორი  - 
გერონტი პატარიძე, მხატვარი - ვ. 
მეზურნოვი. 

ქაღალდი კარგი 

18224 65 რნ.თ 605 ც. სოლოდარის "ერთი დღე 
აგარაკზე", 1960-1961 წ.წ. მცხეთის 
სახალხო თეატრი.რეჟისორი  - 
გერონტი პატარიძე, მხატვარი - ვ. 
მეზურნოვი. 

ქაღალდი კარგი 

18225 65 რნ.თ 606 ნ. მახარაშვილისა და ო. რაზმაძის 
"საქმროების არჩევანში", 1960-1961 
წ.წ. მცხეთის სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი  - გერონტი 
პატარიძე, მხატვარი - ვ. მეზურნოვი. 
პრემიერა, სეზონის გახსნა 

ქაღალდი კარგი 

18226 65 რნ.თ 607 ეგონ რანეტის "გზააბნეული შვილი", 
1961 წ. მცხეთის სახალხო თეატრის 
გასტროლი ამბროლაურისა და ონის 
რაიონებში. რეჟისორი  - გერონტი 
პატარიძე, მხატვარი - ვ. მეზურნოვი, 
თარგმანი - ნ. არეშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

18227 65 რნ.თ 608 თ. ფერაძის "ლაქები", 1961-1962 წ.წ. 
მცხეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - გერონტი პატარიძე, 
მხატვარი - ვ. მეზურნოვი, პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი 

18228 65 რნ.თ 609 პ. ჯაკომეტის "დამნაშავის ოჯახი", 
1966-1967 წ.წ. მცხეთის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - შ. ბასიაშვილი, 
მხატვარი - ვ. მეზურნიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

18229 65 რნ.თ 610 მარ ბაიჯევის "დუელი", 1967 წ. 
მცხეთის სარაიონო კულტურის 
სახლთან არსებული სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გრიგოლ 
კოსტავა, მხატვარი - ვახტანგ 
მეზურნიშვილი, თარგმანი - გურამ 
ბათიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

18230 65 რნ.თ 611 ირ. ჭავჭანიძის "ნისლიანი დღეები", 
1970 წ. მცხეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - გრიგოლ კოსტავა, 
მხატვარი - ვახტანგ მეზურნოვი.  

ქაღალდი კარგი 

18231 65 რნ.თ 612 ირ. ჭავჭანიძის "ნისლიანი დღეები", 
1970 წ. მცხეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - გრიგოლ კოსტავა, 
მხატვარი - ვახტანგ მეზურნოვი.  

ქაღალდი კარგი 



18232 65 რნ.თ 613 ირ. ჭავჭანიძის "ნისლიანი დღეები", 
1970 წ. მცხეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - გრიგოლ კოსტავა, 
მხატვარი - ვახტანგ მეზურნოვი.  

ქაღალდი კარგი 

18233 65 რნ.თ 614 გ. შატბერაშვილის "ფიქრის გორა", 
1974-1975 წ.წ. მცხეთის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - გრიგოლ 
კოსტავა, მხატვარი - ვახტანგ 
მეზურნიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18234 65 რნ.თ 615 შ. დადიანის "გუშინდელნი", 1996-
1997 წ.წ. მცხეთა მთიანეთის 
სამხარეო დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი  - ზურაბ სიხარულიძე, 
მხატვარი - აივენგო ჭელიძე. 
პრემიერა. (თეატრის გახსნა) 

ქაღალდი კარგი 

18235 65 რნ.თ 616 გ. ერისთავის "უჩინმაჩინის ქუდი", 
1996-1997 წ.წ. მცხეთა მთიანეთის 
სამხარეო დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი  - ზურაბ სიხარულიძე, 
მხატვარი - მაკა იმერლიშვილი. 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18236 65 რნ.თ 617 გრიგოლ კოსტავას "სამი მეგობარი", 
მცხეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - გრიგოლ კოსტავა, 
მხატვარი - ვახტანგ მეზურნიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18237 65 რნ.თ 618 აკ. გეწაძის "აღსარება", მცხეთის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ლ. 
ხუბერაშვილი, მხატვარი - გ. 
მრევლიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18238 65 რნ.თ 619 ი. ჯავახიშვილის "ჩრდილი 
ყვავილებზე", 1959-1960 წ.წ. 
დუშეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - შალვა ჩერქეზიშვილი, 
მხატვარი - კ. კვალიაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18239 65 რნ.თ 620 ო. დგებუაძის "ოთხი სიცოცხლე", 
1959-1960 წ.წ. დუშეთის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ვ. 
გოზიტაშვილი, მხატვარი - ბ. 
ლოთიკაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18240 65 რნ.თ 621 გ. სუნდუკიანის "ხეირის 
მაძიებელნი", 1959-1960 წ.წ. 
დუშეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ფ. ლოთიკაშვილი, 
მხატვარი - ო. ლოთიკაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 



18241 65 რნ.თ 622 მურმან კიკვაძის "ცისკრის 
ვარსკვლავი", 1959-1960 წ.წ. 
დუშეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - შალვა ჩერქეზიშვილი, 
მხატვარი -ტ. ოთარაშვილი. 
პრემიერა. სეზონის გახსნა. 

ქაღალდი საშუალო 

18242 65 რნ.თ 623 მურმან კიკვაძის "ცისკრის 
ვარსკვლავი", 1959-1960 წ.წ. 
დუშეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - შალვა ჩერქეზიშვილი, 
მხატვარი -ტ. ოთარაშვილი. 
პრემიერა. სეზონის გახსნა. 

ქაღალდი კარგი 

18243 65 რნ.თ 624 ი. ჯავახიშვილის "გულმართალი 
ადამიანები", 1959-1960 წ.წ. 
დუშეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - შალვა ჩერქეზიშვილი, 
მხატვარი - ტ. ოთარაშვილი. 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18244 65 რნ.თ 625 ი. ჯავახიშვილის "გულმართალი 
ადამიანები", 1959-1960 წ.წ. 
დუშეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი - შალვა ჩერქეზიშვილი, 
მხატვარი - ტ. ოთარაშვილი. 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18245 65 რნ.თ 626 ალ. ყაზბეგის "ელგუჯა", 1964-1965 
წ.წ. დუშეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - შალვა ჩერქეზიშვილი, 
მხატვარი - ტ. ოთარაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

18246 65 რნ.თ 627 გ. ბერიაშვილის "სადა ხარ, ჩვენო 
მებაღეო", 1970-1971 წ.წ. დუშეთის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ფ. 
ლოთიკაშვილი, მხატვარი - ო. 
ლოთიკაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18247 65 რნ.თ 628 გ. ბერიაშვილის "სადა ხარ, ჩვენო 
მებაღეო", 1970-1971 წ.წ. დუშეთის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ფ. 
ლოთიკაშვილი, მხატვარი - ო. 
ლოთიკაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18248 65 რნ.თ 629 ი. არაყიშვილისა და კ. თეთრაძის 
"განა ასე უყვართ?", 1972-1973 წ.წ. 
დუშეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ფ. ლოთიკაშვილი, 
მხატვარი - ო. ლოთიკაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 



18249 65 რნ.თ 630  ვაჟა-ფშაველას მიხედვით, ვ. 
გოზიტაშვილის"სტუმარ-
მასპინძელი", 1972-1973 წ.წ. 
დუშეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ვ. გოზიტაშვილი, 
მხატვარი - ა. ჭინჭარაული.  

ქაღალდი კარგი 

18250 65 რნ.თ 631 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო 
დასკვნა", 1973-1974 წ.წ. დუშეთის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ფ. 
ლოთიკაშვილი, მხატვარი - ა. 
ჭინჭარაული.  

ქაღალდი კარგი 

18251 65 რნ.თ 632 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო 
დასკვნა", 1973-1974 წ.წ. დუშეთის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ფ. 
ლოთიკაშვილი, მხატვარი - ა. 
ჭინჭარაული.  

ქაღალდი კარგი 

18252 65 რნ.თ 633 ვ. გოზიტაშვილის "სიკვდილზე 
ძლიერი", 1973-1974 წ.წ. დუშეთის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ვ. 
გოზიტაშვილი, მხატვარი - ა. 
ჭინჭარაული.  

ქაღალდი კარგი 

18253 65 რნ.თ 634 ვ. გოზიტაშვილის "სიკვდილზე 
ძლიერი", 1973-1974 წ.წ. დუშეთის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ვ. 
გოზიტაშვილი, მხატვარი - ა. 
ჭინჭარაული.  

ქაღალდი კარგი 

18254 65 რნ.თ 635 მ. ბერაძის "მზე ნეკერჩხილის 
ტყეში", 1974-1975 წ.წ. დუშეთის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ფ. 
ლოთიკაშვილი, მხატვარი - ტ. 
ოთარაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18255 65 რნ.თ 636 ო. იოსელიანის "ადამიანი იბადება 
ერთხელ", 1976-1977 წ.წ. დუშეთის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ფ. 
ლოთიკაშვილი, მხატვარი - ტ. 
ოთარაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

18256 65 რნ.თ 637 გიორგი ხუხაშვილის 
"მოსამართლე", 1982-1983 წ.წ. 
დუშეთის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ნუგზარ გაჩავა, 
მხატვარი - ალბერტ ჭინჭარაული.  

ქაღალდი კარგი 

18257 65 რნ.თ 638 ასტრიდ ლინდგრენის "პეპი 
გრძელიწინდა", 1985-1986 წ.წ. 
დუშეთის სარაიონო კულტურის 
სახლთან არსებული მეორე 
საშუალო სკოლის მოსწავლეთა 

ქაღალდი კარგი 



თეატრი. რეჟისორი  - ზ. კახიანი, 
მხატვარი - დ. ველთაური.  

18258 65 რნ.თ 639 ვაჟა-ფშაველას "მოკვეთილი", 1993-
1994 წ.წ. დუშეთის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ზურაბ კახიანი, 
მხატვარი - მანანა სუარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

18259 65 რნ.თ 640 სარეპერტუარო აფიშა, 1996-1997 წ.წ. 
დუშეთის სახალხო თეატრი. 
სახალხო თეატრის 115-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი. 

ქაღალდი კარგი 

18260 65 რნ.თ 641 სარეპერტუარო აფიშა, 1996-1997 წ.წ. 
დუშეთის სახალხო თეატრი. 
სახალხო თეატრის 115-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი. 

ქაღალდი კარგი 

18261 65 რნ.თ 642 ალ. კაჭკაჭიშვილის "ამბავი ორი 
ბიჭისა", 2000-2001 წ.წ. დუშეთის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 
იოსებ კაკალაშვილი, მხატვარი - 
ალბერტ ჭინჭარაული.  

ქაღალდი კარგი 

18262 65 რნ.თ 643 ვაჟა-ფშაველას "მოკვეთილი", 2001-
2002 წ.წ. დუშეთის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ზურაბ კახიანი, 
მხატვარი - ალბერტ ჭინჭარაული.  

ქაღალდი კარგი 

18263 65 რნ.თ 644 გ. სტეფანსკის "ჯადო", დუშეთის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი - კოტე 
მაკარაშვილი, მხატვარი - ტარიელ 
ოთარაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

18264 65 რნ.თ 645 ს. მთვარაძის "სახსოვარი", ასპინძის 
შ. რუსთაველის სახელობის 
სარაიონო კულტურის სახლი. 
რეჟისორი  - ა. კრამარენკო,  

ქაღალდი კარგი 

18265 65 რნ.თ 646 ს. მთვარაძის "სახსოვარი", ასპინძის 
შ. რუსთაველის სახელობის 
სარაიონო კულტურის სახლი. 
რეჟისორი  - ა. კრამარენკო,                                                      

ქაღალდი საშუალო 

18266 65 რნ.თ 647 კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები", 
ასპინძის შ. რუსთაველის სახელობის 
სარაიონო კულტურის სახლი. 
რეჟისორი  - ა. კრამარენკო, 
მხატვარი - ო. ცინცაძე.  

ქაღალდი კარგი 



18267 65 რნ.თ 648 ე. კვირკველიას "სხვის კარებთან"; ა. 
წერეთლის "ბუტიაობა", ასპინძის შ. 
რუსთაველის სახელობის სარაიონო 
კულტურის სახლი. რეჟისორი - ა. 
კრამარენკო.  

ქაღალდი კარგი 

18268 65 რნ.თ 649 დღის განრიგი, 1996 წ. კასპის 
რაიონის სოფელ ქვემო ჭალის 
კულტურის სახლი. თოჯინების 
მოყვარულთა თეატრების 
რესპუბლიკური ზეიმისთვის 
მიძღვნილი.  

ქაღალდი კარგი 

18269 65 რნ.თ 650 დღის განრიგი, 1996 წ. კასპის 
რაიონის სოფელ ქვემო ჭალის 
კულტურის სახლი. თოჯინების 
მოყვარულთა თეატრების 
რესპუბლიკური ზეიმისთვის 
მიძღვნილი.  

ქაღალდი კარგი 

18270 65 რნ.თ 651 გ. გოგიაშვილის "ოჰ, ეს ქალები", 
კასპის რაიონის სოფელ ქვემო 
ჭალის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  
- ა. მენაბდიშვილი, მხატვარი - მ. 
ბუდაღაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

18271 65 რნ.თ 652 ა. ყაზბეგის 3 მოქმედებიანი დრამა, 
კასპის რაი-კულტ-სახლთან 
არსებული დრამატიული წრე. 
სამხატვარო ხელმძღვანელი - მ. 
კალატოზიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

18272 65 რნ.თ 653 გ. ახალციხელის "ობოლი", 1926 წ. 
კურორტი აბასთუმანი, პირველი 
ბაღნარის თეატრი. ორენოვანი 
(ქართული, რუსული). 

ქაღალდი საშუალო 

18273 65 რნ.თ 654 ეგ. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1948-
1949 წ.წ. ადიგენის კულტურის 
სახლი, რეჟისორი  - ნინო ნადირაძე, 
მხატვარი - ვალოდია ტარნოვსკი.  

ქაღალდი საშუალო 

18274 65 რნ.თ 655 გ. გიორგაძის "ომი არ გვინდა", 
ადიგენის საშუალო სკოლის 
დრამატული კოლექტივი. რეჟისორი  
- გ. გიორგაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

18275 65 რნ.თ 656 ძველი და ახალი ვოდევილები, 1957-
1958 წ.წ. თიანეთის სარაიონო 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  - 
ზაქარია ფუნთუშაშვილი, მხატვარი - 
ვლადიმერ კუზნეცოვი.  

ქაღალდი საშუალო 



18276 65 რნ.თ 657 მ. ხუნწარიას "დიადი სამოცი", 1977 
წ. ახალციხის კულტურისა და 
დასვენების ბაღში გამართული.  

ქაღალდი საშუალო 

18277 65 რნ.თ 658 პ. ჭაღიაშვილის "გარიჟრაჟზე", 1960-
1961 წ.წ. ახალციხის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორები -  რ. 
ელისაშვილი, ნ. ზამბახიძე, 
მხატვარი - ა. გოგოლაძე. 

ქაღალდი კარგი 

18278 65 რნ.თ 659 ლ. მილორავას "სად იყო ჭკუა?!", 
1961-1962 წ.წ. ახალციხის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი  - ილია ქაჯაია, 
მხატვარი - ა. გოგოლაძე. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

18279 65 რნ.თ 660 ნ. იონათამიშვილისა და გ. 
აბაკელიას "Бълха и Мравчо", 
ახალციხის თოჯინების თეატრ-
სტუდიის გასტროლი ქ. სოფიის 
კულტურის სახლში. რეჟისორები -  ნ. 
იონათამიშვილი, გ. აბაკელია. 
მხატვარი - გ. აბაკელია. 
რუსულენოვანი 

ქაღალდი კარგი 

 


