
სახალსო თეატრი „სახიობა“ 

რიგითი თარო შიფრი № დასახელება 

21395 76 მც.თ  1113 დრაგუტინ დობრიჩანინის "სამი ბულბულის ქუჩა 17" 
1990-1991 წწ. სახალხო თეატრი "სახიობა". 
თარგმანი  -  პაპუნა წერეთელი. რეჟისორი ვაჟა 
ძიგუა. მხატვარი ირინე ბაგაური და ტარიელ 
ღვინიაშვილი.  

21396 76 მც.თ  1114 დრაგუტინ დობრიჩანინის "სამი ბულბულის ქუჩა 17" 
1990-1991 წწ. თეატრი "სახიობა". თარგმანი  -  პაპუნა 
წერეთელი. რეჟისორი ბაჟა ძიგუა. მხატვარი ირინე 
ბაგაური და ტარიელ ღვინიაშვილი. აფიშა 
ხელმოწერებით. 

21397 76 მც.თ  1115 დრაგუტინ დობრიჩანინის "სამი ბულბულის ქუჩა 17" 
1990-1991 წწ. თეატრი "სახიობა". თარგმანი  -  პაპუნა 
წერეთელი. რეჟისორი ბაჟა ძიგუა. მხატვარი ირინე 
ბაგაური და ტარიელ ღვინიაშვილი. აფიშა 
ხელმოწერირებით. 

21398 76 მც.თ  1116 სახელდების დღე. 1993 წ. გიორგი შავგულიძის 
სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი. დირექტორი 
დულიკო დევაძე. რეჟისორი თეიმურაზ ბიწაძე. 
მონაწილეობენ: თამარ თეთრაძე, ნინო ჩხეიძე, 
დოდო ჭიჭინაძე, ლია ელიავა, ვახტანგ 
ტაბლიაშვილი, ოთარ კობერიძე.  დასი: ციცო 
აბაშიძე, თინათინ გაგნიძე, ნაირა დავითაშვილი, ნ. 
მზარეულიშვილი, ქ. ჩაჩუა, მ. ჩიხლაძე, ვ. ამანათიძ, 
გ. ახალშენიშვილი, ე. გიდაძე, ს. დევაძე, ი. 
მჭედლიშვილი, ლ. ყურულაშვილი, რ. 
ყურშიტაშვილი და ნოდარ ცინცაძე. თეატრის 
სამხატვრო ხელმძღვანელი გია კახელი 

21399 76 მც.თ  1117 სახელდების დღე. 1993წ. გიორგი შავგულიძის 
სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი. დირექტორი 
დულიკო დევაძე. რეჟისორი თეიმურაზ ბიწაძე. 
მონაწილეობენ: თამარ თეთრაძე, ნინო ჩხეიძე, 
დოდო ჭიჭინაძე, ლია ელიავა, ვახტანგ 
ტაბლიაშვილი, ოთარ კობერიძე.  დასი: ციცო 
აბაშიძე, თინათინ გაგნიძე, ნაირა დავითაშვილი, ნ. 
მზარეულიშვილი, ქ. ჩაჩუა, მ. ჩიხლაძე, ვ. ამანათიძ, 
გ. ახალშენიშვილი, ე. გიდაძე, ს. დევაძე, ი. 
მჭედლიშვილი, ლ. ყურულაშვილი, რ. 
ყურშიტაშვილი და ნოდარ ცინცაძე. თეატრის 
სამხატვრო ხელმძღვანელი გია კახელი 



21400 76 მც.თ  1118 სახელდების დღე. 1993წ. გიორგი შავგულიძის 
სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი. დირექტორი 
დულიკო დევაძე. რეჟისორი თეიმურაზ ბიწაძე. 
მონაწილეობენ: თამარ თეთრაძე, ნინო ჩხეიძე, 
დოდო ჭიჭინაძე, ლია ელიავა, ვახტანგ 
ტაბლიაშვილი, ოთარ კობერიძე.  დასი: ციცო 
აბაშიძე, თინათინ გაგნიძე, ნაირა დავითაშვილი, ნ. 
მზარეულიშვილი, ქ. ჩაჩუა, მ. ჩიხლაძე, ვ. ამანათიძ, 
გ. ახალშენიშვილი, ე. გიდაძე, ს. დევაძე, ი. 
მჭედლიშვილი, ლ. ყურულაშვილი, რ. 
ყურშიტაშვილი და ნოდარ ცინცაძე. თეატრის 
სამხატვრო ხელმძღვანელი გია კახელი 

21401 76 მც.თ  1119 მიხეილ მრევლიშვილის "შუშანიკის წამება". იაკობ 
ხუცესის ქრონიკის მიხედვით. უთარიღო. გიორგი 
შავგულიძის სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი - 
სახიობა. რეჟისორი გიორგი თოდაძე. გია კახელი. 
მხატვარი ტ. ღვინიაშვილი.  

21402 76 მც.თ  1120 ბრანდონ ტომასის " ჩარლის დეიდა". უთარიღო. 
თეატრი "სახიობა". თარგმანი  -  პაპუნა წერეთელი. 
რეჟისორი ბაჟა ძიგუა. მხატვარი ირინე ბაგაური და 
ტარიელ ღვინიაშვილი.  

21403 76 მც.თ  1121 რეზო კლდიაშვილის "იადონას თეატრი". უთარიღო. 
გიორგი შავგულიძის სახელობის  თეატრი - სახიობა. 
რეჟისორი გია კახელი. მუსიკა ლიკა თურქაძე. 
წამყვანი ვიტალი გიგუაშვილი. მონაწილებენ: დოდო 
ქოქიაური, ნოდარ ციცნცაძე, თამარ ბიგვავა.  

21404 76 მც.თ  1122 დ. კლდიაშვილი "მარებელი" (სოლომონ 
მორბელაძე) უთარიღო.  გ. შავგულიძის სახელობის 
დამოუკიდებელი თეატრი - სახიობა. რეჟისორი და 
მხატვარი ტ. ღვინიაშვილი. მუსიკა მ. ნუგზარიშვილი. 
ქორეოგრაფი თ. ბიწაძე.  

21405 76 მც.თ  1123 ჟან ანუის და სოფოკლეს მიხედვით "მეფე კრეონტი 
და ანტიგონე". უთარიღო. თეატრი - სახიობა. 
რეჟისორი გია კახელი. მუსიკა ზურაბ 
კალაოზიშვილი.   

21406 76 მც.თ  1124 ფერნანდო ჯოვანინის "მინისტირს საძიებლის ციებ 
ცხელება". უთარიღო. თეატრი-სახიობა. 
იტალიურიდან თარგმანი  თამაზ მეტრეველმა. 
რეჟისორი რამაზ გულია. მხატვარი მზია 
აფრიდონიძე. მუსიკა ვიტალი გიგუაშვილი. 
ქორეოგრაფი გიორგი ალიმბარაშვილი. კოსტიუმები 
ირინე ბაგაური.  

21407 76 მც.თ  1125 ფერნანდო ჯოვანინის "მინისტირს საძიებლის ციებ 
ცხელება". უთარიღო. თეატრი-სახიობა. 
იტალიურიდან თარგმანი  თამაზ მეტრეველმა. 
რეჟისორი რამაზ გულია. მხატვარი მზია 
აფრიდონიძე. მუსიკა ვიტალი გიგუაშვილი. 



ქორეოგრაფი გიორგი ალიმბარაშვილი. კოსტიუმები 
ირინე ბაგაური.  

21408 76 მც.თ  1126 ნოდარ ხუნწარიას "დაწუნებული სასიძო". უთარიღო. 
თეატრი - სახიობა. რეჟისორი და სამხატვრო 
ხელმძღვანელი გია კახელი. მხატვარი ლევან ჟვანია. 

21409 76 მც.თ  1127 ნოდარ ხუნწარიას "დაწუნებული სასიძო". უთარიღო. 
თეატრი - სახიობა. რეჟისორი და სამხატვრო 
ხელმძღვანელი გია კახელი. მხატვარი ლევან ჟვანია. 

21410 76 მც.თ  1128 მონატრება. ნ. დუმბაძის "მე,  ბებია,ილიკო და 
ილაროინი"-ს და "მე ვხედავ მზეს" მიხედვით. 
უთარიღო. გ. შავგულიძის სახ. თეატრი სახიობა. 
რეჟისორი თეიმურაზ ბიწაძე. მხატვარი ლევან 
ლეჟავა 

21411 76 მც.თ  1129 ფერნანდო ჯოვანინის "ღმერთებმა შექმნა 
ადამიანი". უთარიღო. გ. შავგულიძის სახ. თეატრი 
სახიობა. იტალიურიდან თარგმანი  ზაირა სტურუამ.  
რეჟისორი გია კახელი. მხატვარი ტარიელ 
ღვინიაშვილი.  

21412 76 მც.თ  1130 ჟან-ბატის მოლიერის "ძალად ექიმი". უთარიღო. გ. 
შავგულიძის სახ. თეატრი სახიობა. რეჟისორი და 
მხატვარი ტარიელ ღვინიაშვილი. მუსიკა ჯემალ 
მელქაძე.  

21413 76 მც.თ  1131 ჟან-ბატის მოლიერის "ძალად ექიმი". უთარიღო. გ. 
შავგულიძის სახ. თეატრი სახიობა. რეჟისორი და 
მხატვარი ტარიელ ღვინიაშვილი. მუსიკა ჯემალ 
მელქაძე.  

21414 76 მც.თ  1132 ტატა ახალაიას "ბზარი?!". უთარიღო. გ. შავგულიძის 
სახ. თეატრი სახიობა. რეჟისორი გია კახელი. 
მხატვარი ტ. ღვინიაშვილი. მუსიკა თ. ასამბაძე.  

21415 76 მც.თ  1133 ტატა ახალაიას "ბზარი?!". უთარიღო. გ. შავგულიძის 
სახ. თეატრი სახიობა. რეჟისორი გია კახელი. 
მხატვარი ტ. ღვინიაშვილი. მუსიკა თ. ასამბაძე.  

21416 76 მც.თ  1134 ნ. ხუნწარიას "სხვისი შვილების მამა". უთარიღო. გ. 
შავგულიძის სახ. თეატრი სახიობა და კომედიის 
ჯგუფი "იპოლიტე". კომპოზიტორი ა. ოვანოვი. 
რეჟისორი და მხატვარი თეიმურაზ ბიწაძე. 

21417 76 მც.თ  1135 ნ. ხუნწარიას "სხვისი შვილების მამა". უთარიღო. გ. 
შავგულიძის სახ. თეატრი სახიობა და კომედიის 
ჯგუფი "იპოლიტე". კომპოზიტორი ა. ოვანოვი. 
რეჟისორი და მხატვარი თეიმურაზ ბიწაძე. 

21418 76 მც.თ  1136 ილია ჭავჭავაძის "კაცია ადამიანი?!". უთარიღო. გ. 
შავგულიძის სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი - 
სახიობა. რეჟისორი თამარ ხიზანიშვილი. მხატვარი 
ტ. ღვინიაშვილი.  



21419 76 მც.თ  1137 ილია ჭავჭავაძის "კაცია ადამიანი?!". უთარიღო. გ. 
შავგულიძის სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი - 
სახიობა. რეჟისორი თამარ ხიზანიშვილი. მხატვარი 
ტ. ღვინიაშვილი.  

21420 76 მც.თ  1138 მიხეილ ჯავახიშვილის მიხედვით თემურ 
თარხნიშვილის ინცენირება  "ჩანჩურა". უთარიღო. გ. 
შავგულიძის სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი - 
სახიობა.რეჟისორი თ. ბიწაძე. მხატვარი ირინე 
ბაგაური. ქორეოგრაფი რამაზ გულუა.  

21421 76 მც.თ  1139 გაცოცხლებული ბიდსტრუფი. სცენარის ავტორი და 
რეჟისორ გოგი გომურაშვილი. უთარიღო. გ. 
შავგულიძის სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი - 
სახიობა. მხატვარი მამუკა ტყეშელაშვილი. 
ქორეოგრაფი ნანა გუგულაშვილი 

21422 76 მც.თ  1140 გაცოცხლებული ბიდსტრუფი. სცენარის ავტორი და 
რეჟისორ გოგი გომურაშვილი. უთარიღო. გ. 
შავგულიძის სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი - 
სახიობა. მხატვარი მამუკა ტყეშელაშვილი. 
ქორეოგრაფი ნანა გუგულაშვილი 

21423 76 მც.თ  1141 ოთარ ჩხეიძის "ვისია ვისი". უთარიღო. გ. 
შავგულიძის სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი - 
სახიობა. რეჟისორ ჯემალ მელქაძე. მხატვარი ტ. 
ღვინიაშვილი 

21424 76 მც.თ  1142 ჟან-პოლ სარტრის "ცხრაკლიტული". უთარიღო. გ. 
შავგულიძის სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი - 
სახიობა.რეჟისორი და მხატვარი ტ. ღვინიაშვილი 

21425 76 მც.თ  1143 დავით კლიდიაშილის "დარისპანის გასაჭირი". 
უთარიღო. გ. შავგულიძის სახ. თეატრი სახიობა. 
რეჟისორ ზურაბ მანაგაძე. მხატვარი ლიკა 
ჩხუტიაშვილი. მუსიკა ვიტალი გიგუაშვილი.  

21426 76 მც.თ  1144 ტატა ახალაიას "უღელტეხილი". უთარიღო. გ. 
შავგულიძის სახ. თეატრი სახიობა. რეჟისორი გ. 
კახელი. მხატვარი ირინე ბაგაური 

21427 76 მც.თ  1145 მიხეილ ჯავახიშვილის მიხედვით თემურ 
თარხნიშვილის ინცენირება  "ჩანჩურა". გ. 
შავგულიძის სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი - 
სახიობა.რეჟისორი თ. ბიწაძე. მხატვარი ირინე 
ბაგაური. ქორეოგრაფი რამაზ გულუა.  

 


