
მარიონეტების თეატრი 

რიგითი  № 

(ინვენტ.) 

თარო შიფრი № საგნის დასახელება (სახელწოდება, თარიღი,  

თეატრი, რეჟისორი,) 

20770 73 მც.თ  488 რ. გაბრიაძე. "ალფრედი და ვიოლეტა". 1982 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. 

გაბრიაძე, გ.თოფურია. მარიონეტების მხატვარი  თ. 

მირზაშვილი. სცენის მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი 

20771 73 მც.თ  489 რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი". 

1982 წელი. მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი გ. თოფურია. დეკორაცია: ვ. ბოიახჩიანი. 

სპექტაკლს ახმოვანებენ:  ვ. ანჯაფარიძის, მ 

ჯაფარიძე, რ. ჩხიკვაძე, გ. გეგეჭკორი. სპექტაკლი 

ეძღვნება ე. მანჯგალაძის ხსოვნას. 

20772 73 მც.თ  490 რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი". 

1982 წელი. მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 

ანონსი 

20773 73 მც.თ  491 რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი". 

1982 წელი. მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი გ. თოფურია. დეკორაცია: ვ. ბოიახჩიანი. 

სპექტაკლს ახმოვანებენ:  ვ. ანჯაფარიძის, მ 

ჯაფარიძე, რ. ჩხიკვაძე, გ. გეგეჭკორი. სპექტაკლი 

ეძღვნება ე. მანჯგალაძის ხსოვნას. 

20774 73 მც.თ  492 რ. გაბრიაძე. "ალფრედი და ვიოლეტა". 1982 წელი. 

მარიანეტების სახელმწი თეატრი. რეჟისორი რ. 

გაბრიაძე, გ.თოფურია. მარიონეტების მხატვარი  თ. 

მირზაშვილი. სცენის მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი 

20775 73 მც.თ  493 რ. გაბრიაძე. "ალფრედი და ვიოლეტა". 1982 წელი. 

მარიანეტების სახელმწი თეატრი. რეჟისორი რ. 

გაბრიაძე, გ.თოფურია. მარიონეტების მხატვარი  თ. 

მირზაშვილი. სცენის მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი 

20776 73 მც.თ  494 რ. გაბრიაძე. "ალფრედი და ვიოლეტა". 1982 წელი. 

მარიანეტების სახელმწი თეატრი. რეჟისორი რ. 

გაბრიაძე, გ.თოფურია. მარიონეტების მხატვარი  თ. 

მირზაშვილი. სცენის მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი 



20777 73 მც.თ  495 ზ. გაბრიაძე. "კუპატის ბაწარი" 1983 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. ანონსი. 

20778 73 მც.თ  496 რ. გაბრიაძე. "კუპატის ბაწარი" 1983 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. 

გაბრიაძე. მხატვარი  ვ. ბოიახჩიანი. სპექტაკლს 

ახმოვანებენ: რ. ჩხიკვაძე, კ. კავსაძე, ა. ბუაძე, გ. 

ბერიკაშვილი, ბ. მახარაძე.  

20779 73 მც.თ  497 რ. გაბრიაძე. "კუპატის ბაწარი" 1983 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. 

გაბრიაძე. მხატვარი  ვ. ბოიახჩიანი. სპექტაკლს 

ახმოვანებენ: რ. ჩხიკვაძე, კ. კავსაძე, ა. ბუაძე, გ. 

ბერიკაშვილი, ბ. მახარაძე.  

20780 73 მც.თ  498 რ. გაბრიაძე. "კუპატის ბაწარი" 1983 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. 

გაბრიაძე. მხატვარი  ვ. ბოიახჩიანი. სპექტაკლს 

ახმოვანებენ: რ. ჩხიკვაძე, კ. კავსაძე, ა. ბუაძე, გ. 

ბერიკაშვილი, ბ. მახარაძე.  

20781 73 მც.თ  499 რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი". 

1983 წელი. მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი გ. თოფურია. დეკორაცია: ვ. ბოიახჩიანი. 

სპექტაკლს ახმოვანებენ:  ვ. ანჯაფარიძის, მ 

ჯაფარიძე, რ. ჩხიკვაძე, გ. გეგეჭკორი. 

20782 73 მც.თ  500 რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი", 

"ალფრედი და ვიოლეტი". 1984 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი.  

20783 73 მც.თ  501 რ. გაბრიაძე. "ჩვენი გაზაფხულის შემოდგომა". 1986 

წელი. მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 

ანონსი 

20784 73 მც.თ  502 რ. გაბრიაძე. "ჩვენი გაზაფხულის შემოდგომა". 1986 

წელი. მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 

ანონსი 

20785 73 მც.თ  503 რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი", 

"ალფრედი და ვიოლეტი". 1986 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი.  



20786 73 მც.თ  504 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1986 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. 

20787 73 მც.თ  505 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1986 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. 

20788 73 მც.თ  506 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1986 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. 

20789 73 მც.თ  507 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1987 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. 

20790 73 მც.თ  508 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1987 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. 

20791 73 მც.თ  509 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1987 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. 

20792 73 მც.თ  510 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1987 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. 

20793 73 მც.თ  511 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1987 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. 

20794 73 მც.თ  512 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1987 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. 

20795 73 მც.თ  513 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1987 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. 

20796 73 მც.თ  514 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1987 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. 

20797 73 მც.თ  515 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1987 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. 

20798 73 მც.თ  516 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1987 წლის 

საგასტროლო რეპერტუარი. გასტროლი ლიტვაში 

(ვილნიუსში). სამხატვრო ხელმძღვანელი: რ. 

გაბრიაძე. 

20799 73 მც.თ  517 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1987 წლის 

საგასტროლო რეპერტუარი. გასტროლი ლიტვაში 

(ვილნიუსში). სამხატვრო ხელმძღვანელი: რ. 

გაბრიაძე. 

20800 73 მც.თ  518 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1987 წლის 

საგასტროლო რეპერტუარი. გასტროლი ლიტვაში 



(ვილნიუსში). სამხატვრო ხელმძღვანელი: რ. 

გაბრიაძე. 

20801 73 მც.თ  519 რ. გაბრიაძე. "ალფრედი და ვიოლეტა", "მარშალ 

დე ფანტიეს ბრილიანტი". 1988 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. სეზონის 

გახსნა 

20802 73 მც.თ  520 რ. გაბრიაძის "ჩვენი გაზაფხულის შემოდგომა". 

1988 წელი. თბილისის მარიონეტების სახელმწიფო 

თეატრი. დამდგმელი რეჟისორი რ. გაბრიაძე. 

მხატვარი შ. შეყლაშვილი. კომპოზიტორი ე. 

ისრაელოვი. სპექტაკლს ახმოვანებენ: ვ. 

ანჯაფარიძე, ს. ყანჩელი, რ. ჩხიკვაძე, გ. გეგეჭკორი 

და სხვ. მე-500 წარმოდგენა. 

20803 73 მც.თ  521 რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი". 

1988 წელი. მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი თ. მირზაშვილი. მხატვარი  ვ. 

ბოიახჩიანი, რ. მაჭავარიანი, ვ. გეგეჭკორი. 

სპექტაკლს ახმოვანებენ: ვ. ანჯაფარიძე, ს. 

ყანჩელი, მ. ჯაფარიძე, რ. ჩხიკვაძე, გ. გეგეჭკორი. 

მე-600 წარმოდგენა. 

20804 73 მც.თ  522 რ. გაბრიაძე. "ალფრედი და ვიოლეტა". 1989 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. 

გაბრიაძე, გ. თოფურია. მხატვარი  ბ. მაჭავარიანი, ვ. 

ბოიახჩიანი. მე-1000 სპექტაკლი. 

20805 73 მც.თ  523 რ. გაბრიაძე. "ალფრედი და ვიოლეტა". 1989 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. 

გაბრიაძე, გ. თოფურია. მხატვარი  ბ. მაჭავარიანი, ვ. 

ბოიახჩიანი. მე-1000 სპექტაკლი. 

20806 73 მც.თ  524 რ. გაბრიაძე. "ტრაპეზუნდის იმპერატორის 

ქალიშვილი". 1990 წელი. მარიონეტების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. გაბრაძე. 

მხატვარი  შ. შეყლაშვილი. პრემიერა 



20807 73 მც.თ  525 რ. გაბრიაძე. "ტრაპეზუნდის იმპერატორის 

ქალიშვილი". 1990 წელი. მარიონეტების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. გაბრაძე. 

მხატვარი  შ. შეყლაშვილი. პრემიერა 

20808 73 მც.თ  526 რ. გაბრიაძე. "ჩვენი გაზაფხულის შემოდგომა". 1991 

წელი. მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი რ. გაბრიაძე. მხატვარი  შ. შეყლაშვილი. 

პრემიერა 

20809 73 მც.თ  527 "ალფრედი და ვიოლეტა", "მარშალ დე ფანტიეს 

ბრილიანტები", "ჩვენი გაზაფხულის შემოდგომა". 

პიესების ავტორი და რეჟისორი: რ. გაბრიაძე. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრის გასტროლი 

ქუთაისში. უთარიღო. 

20810 73 მც.თ  528 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი.  უთარიღო, 

საგასტროლო რეპერტუარი. 

20811 73 მც.თ  529 რ. გაბრიაძე. "ჩვენი გაზაფხულის შემოდგომა". 1987 

წელი. მარიონეტების სახელმწიფო თეარტი. 

რეჟისორი რ. გაბრიაძე. მხატვრული აფიშა. 

20812 73 მც.თ  530 რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტის ბრილიანტი". 

1987 წელი. მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი რ. გაბრიაძე. მხატვრული აფიშა. 

20813 73 მც.თ  531                                                                                                                                                                     

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. პლაკატი. 

20814 73 მც.თ  532                                                                                                                                                                 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. პლაკატი. 

20815 73 მც.თ  533                                                                                                                                                                  

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. პლაკატი. 

20816 73 მც.თ  534 რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი". 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო 

მხატვრული აფიშა. 

20817 73 მც.თ  535 რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი". 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო 

მხატვრული აფიშა. 



20818 73 მც.თ  536 რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი". 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო 

მხატვრული აფიშა. 

20819 73 მც.თ  537                                                                                                                                                                        

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. პლაკატი. 

20820 73 მც.თ  538 მარიონეტების სახელწიფო თეატრი. 

საერთაშორისო ფესტივალი გერმანიაში. 

20821 73 მც.თ  539 მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 

საერთაშორისო ფესტივალი გერმანიაში. 

 


