
პანტომიმის თეატრი 

რიგირთი თარო შიფრი № დასახელება 

21080 75 მც.თ. 798 პანტომიმის საღამო. 1966 წელი. პროპკავშირის 
კულტურის სახლი. 

21081 75 მც.თ. 799 მიმისა და პანტომიმის საღამო. 1969 წელი. 
ამიერკავკასიის რკინიგზელის სახლი 

21082 75 მც.თ. 800 ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე”. 1970 
წელი. ამიერკავკასიის რკინიგზელის სახლის 
პანტომიმის სტუდია. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. 

21083 75 მც.თ  801 ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე”. 1970 
წელი. ამიერკავკასიის რკინიგზელის სახლის 
პანტომიმის სტუდია. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. 

21084 75 მც.თ  802 ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე”. 1970 
წელი. ამიერკავკასიის რკინიგზელის სახლის 
პანტომიმის სტუდია. 

21085 75 მც.თ  803 პანტომიმის საღამო. 1972 წელი. საბჭოთა კავშირის 
შექმნის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი. დიდი 
საკონცერტო დარბაზი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონია.  

21086 75 მც.თ  804 პანტომიმის საღამო. 1972 წელი. საბჭოთა კავშირის 
შექმნის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი. დიდი 
საკონცერტო დარბაზი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონია.  

21087 75 მც.თ  805 პანტომიმის თეატრის გასტროლი მოსკოვში. 1973 
წელი. 

21088 75 მც.თ  806 პანტომიმის თეატრის გასტროლი მოსკოვში. 1973 
წელი. 

21089 75 მც.თ  807 პანტომიმის თეატრის გასტროლი მოსკოვში. 1973 
წელი. 

21090 75 მც.თ  808 ევრიპიდეს  ”Електра”. ა. შალიკაშვილის პიესა 
”ოცნება და სინამდვილე”.  1973 წელი.  პანტომიმის 
თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. საქართველოს 
სახელმწიფო ფილარმონია, დიდი საკონცერტო 
დარბაზი.  პრემიერა. 

21091 75 მც.თ  809 საქართველოს სახ. ფილარმონია. პანტომიმის 
თეატრის გასტროლი ლენინგრადში. 1974 წელი. 

21092 75 მც.თ  810 გოგუას "Освободите песню", ევრიპიდეს  ”Електра”. 
1975 წელი. თბილისის პანტომიმის თეატრი. 
საგასტროლო რეპერტუარი. გასტროლი რუსეთში.  

21093 75 მც.თ  811 ევრიპიდეს  ”Електра”. ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და 
სინამდვილე”. 1975 წელი. თბილისის პანტომიმის 
თეატრი. საგასტროლო რეპერტუარი. გასტროლი 
ლენინგრადი. 



21094 75 მც.თ  812 ვ. გოგოლაშვილის ”მუშკეტერის სიკვდილი”. 1975 
წელი. პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა. 
შალიკაშვილი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონია. საზაფხულო თეატრი. პრემიერა.  

21095 75 მც.თ  813 ვ. გოგოლაშვილის ”მუშკეტერის სიკვდილი”. 1975 
წელი. პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა. 
შალიკაშვილი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონია. საზაფხულო თეატრი. პრემიერა.  

21096 75 მც.თ  814 საგასტროლო რეპერტუარი. 1977 წელი. პანტომიმის 
თეატრი. გასტროლი ლენინგრადში  

21097 75 მც.თ  815 საგასტროლო რეპერტუარი. 1977 წელი. პანტომიმის 
თეატრი. გასტროლი ლენინგრადში. 

21098 75 მც.თ  816 საგასტროლო რეპერტუარი. 1977 წელი. პანტომიმის 
თეატრი. გასტროლი მოსკოვში. 

21099 75 მც.თ  817 ”უკანასკნელი ზარი”, ”ოცნება და სინამდვილე”. 1978 
წელი. საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის 
თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. გასტროლი 
მოსკოვში.   

21100 75 მც.თ  818  ”მცირე მიწა”. 1979 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. მხატვარი  მ. 
მალაზონია. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონია, დიდი საკონცერტო დარბაზი. 
პრემიერა. 

21101 75 მც.თ  819  ”მცირე მიწა”. 1979 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი ა.შალიკაშვილი. მხატვარი  მ. 
მალაზონია. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონია, დიდი საკონცერტო დარბაზი. 
პრემიერა. 

21102 75 მც.თ  820 ”მცირე მიწა”. 1979 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. მხატვარი  მ. 
მალაზონია. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონია, დიდი საკონცერტო დარბაზი. 

21103 75 მც.თ  821 ვლ. მაიაკოვსკის ”წითელი აფრები”. 1979-80 წ.წ. 
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი, სოხუმის 
სახელმწიფო ქართული დრამატული თეატრი.  
რეჟისორი ი. კაკულია, ა. შალიკაშვილი.  მხატვარი  შ. 
ხუციშვილი. სპექტაკლი ეძღვნება ვ. ი. ლენინის 
დაბადების 110-ე წლისთავს.   კ. მარჯანიშვილის სახ. 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრის შენობაში. 
პრემიერა. 

21104 75 მც.თ  822 ”მცირე მიწა”. 1980 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი. ი. ბ. სტალინის სახ. 
ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის კულტურის 



სახლში. სპექტაკლი ეძღვნება ფაშისტურ გერმანიაზე 
გამარჯვების 35-ე წლისთავს.  

21105 75 მც.თ  823 ”მცირე მიწა”. 1980 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი. ი. ბ. სტალინის სახ. 
ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის კულტურის 
სახლში.სპექტაკლი ეძღვნება ფაშისტურ გერმანიაზე 
გამარჯვების 35-ე წლისთავს.  

21106 75 მც.თ  824 ”მცირე მიწა”. 1980 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი.  ი. ბ. სტალინის სახ. 
ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის კულტურის 
სახლში. სპექტაკლი ეძღვნება ფაშისტურ გერმანიაზე 
გამარჯვების 35-ე წლისთავს.  

21107 75 მც.თ  825 ”მცირე მიწა”. 1980 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი. დიდ საკონცერტო დარბაზში. მე-100 
სპექტაკლი. 

21108 75 მც.თ  826 ვლ. მაიაკოვსკის ”წითელი აფრები”. 1980 წელი. 
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი, სოხუმის 
სახელმწიფო ქართული დრამატული თეატრი.  
რეჟისორი ი. კაკულია, ა. შალიკაშვილი.  მხატვარი  შ. 
ხუციშვილი. სპექტაკლი ეძღვნება ვ. ი. ლენინის 
დაბადების 110-ე წლისთავს. პრემიერა. 

21109 75 მც.თ  827 ა.შალიკაშვილის ” კიდევაც დაიზრდებიან”. 1981 
წელი. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი 
ა. შალიკაშვილი. მხატვარი  მ. მალაზონია. კ. 
მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრის შენობაში.  პრემიერა.  

21110 75 მც.თ  828 ა.შალიკაშვილის ” კიდევაც დაიზრდებიან”. 1981 
წელი. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი 
ა. შალიკაშვილი. მხატვარი  მ. მალაზონია. კ. 
მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრის შენობაში.  პრემიერა.  

21111 75 მც.თ  829 ლ. ი. ბრეჟნევის ”მცირე მიწა”. 1981 წელი. 
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. სპექტაკლი 
ეძღვნება გამარჯვების დღეს. დიღმის სპორტის 
სასახლეში.  

21112 75 მც.თ  830 ა.შალიკაშვილის ”კიდევაც დაიზრდებიან”. 1982 
წელი. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი 
ა. შალიკაშვილი. მხატვარი  მ. მალაზონია. 
თბილისის საქალაქო კომკავშირული ორგანიზაციის 
43-კონფერენციისადმი მიძღვნილი სპექტაკლი. კ. 
მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრის შენობაში.  

21113 75 მც.თ  831 ა.შალიკაშვილის ”კიდევაც დაიზრდებიან”. 1982 
წელი. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი 
ა. შალიკაშვილი. მხატვარი  მ. მალაზონია. აკაკი 
ხორავას სახელობის მსახიობის სახლი.  



21114 75 მც.თ  832 ”უკვდავნი” 1982 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი.  კ მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრის შენობაში. ლ. ი. ბრეჟნების 
ნაწარმოების ”მცირე მიწის” მიხედვით.  

21115 75 მც.თ  833 თბილისის სახელმწიფო პანტომიმის თეატრი. 1982 
წელი. გასტროლი გერმანიაში.   

21116 75 მც.თ  834 ევრიპიდეს ” ”Електра”. 1986 წელი. პანტომიმის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. კ 
მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრის შენობაში.  

21117 75 მც.თ  835 გ. დოჩანაშვილის ”ფიროსმანი, მეფე”. 1986 წელი. 
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. 
შალიკაშვილი, დ. კობახიძე. მხატვარი  მ. მალაზონია. 
კ მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრის შენობაში. პრემიერა. 

21118 75 მც.თ  836 ევრიპიდეს ”ელექტრა”. 1986 წელი. პანტომიმის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი.  

21119 75 მც.თ  837 გ. დოჩანაშვილის ”ფიროსმანი - მეფე”,  
ა.შალიკაშვილის ”კიდევაც დაიზრდებიან”. 1986 
წელი. საქართველოს პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი. კ მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრის შენობაში.  

21120 75 მც.თ  838 ა.შალიკაშვილის ”დებიუტი”. 1989-90 წ.წ. პანტომიმის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი, კ. 
მებუკე. პრემიერა. 

21121 75 მც.თ  839 სარეპერტუარო აფიშა. 1989-90 წ.წ. პანტომიმის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი კ. მებუკე. 

21122 75 მც.თ  840 ვაჟა-ფშაველას ”სტუმარ-მასპინძელი”. 1991-92 წ.წ. 
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. 
შალიკაშვილი. მხატვარი  მ. მალაზონია. პრემიერა.  

21123 75 მც.თ  841 ვაჟა-ფშაველას ”სტუმარ-მასპინძელი”. 1991-92 წ.წ. 
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი კ. 
მებუკე. პრემიერა.  

21124 75 მც.თ  842 გოეთეს ”ფაუსტი”. 1997 წელი. თბილისის 
მიმოდრამის თეატრი. რეჟისორი კ. ბაკურაძე. 
მხატვარი  შ. ობერჰაუზერი, მ. გიგოლაშვილი.  

21125 75 მც.თ  843 ”მცირე მიწა”. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 
უთარიღო. 

21126 75 მც.თ  844 ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე. 
ამიერკავკასიის რკინიგზელის სახლთან არსებული 
პანტომიმის სტუდია. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. 
უთარიღო. 

21127 75 მც.თ  845 ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე. 
ამიერკავკასიის რკინიგზელის სახლთან არსებული 
პანტომიმის სტუდია. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. 



სპექტაკლი ეძღვნება ვ. ი. ლენინის დაბადების 100 
წლისთავს. უთარიღო.  

21128 75 მც.თ  846 სარეპერტუარო აფიშა.  პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი. დიდ საკონცერტო დარბაზში. უთარიღო.  

21129 75 მც.თ  847 ა. შალიკაშვილი ”Колыбельная”. პანტომიმის 
სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო. 

21130 75 მც.თ  848 ევრიპიდეს ”ელექტრა”. პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი. უთარიღო. 

21131 75 მც.თ  849 ვ. გოგოლაშვილის ”მუშკეტერის სიკვდილი”. 
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო. 

21132 75 მც.თ  850 გ. გოგუა, ი. ხიმშიაშვილი, ა. შალიკაშვილი. 
”გაათავისუფლე სიმღერა”.  პანტომიმის თეატრი. 
საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიაში. 
უთარიღო. 

21133 75 მც.თ  851 ევრიპიდეს ”ელექტრა”. პანტომიმის თეატრი. 
საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიაში. 
პრემიერა. უთარიღო. 

21134 75 მც.თ  852 ევრიპიდეს ”ელექტრა”, ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და 
სინამდვილე”. პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა. 
შალიკაშვილი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონიაში.  უთარიღო.  

21135 75 მც.თ  853 ევრიპიდეს ”ელექტრა”, ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და 
სინამდვილე”. პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა. 
შალიკაშვილი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონია, დიდი საკონცერტო დარბაზი.  
უთარიღო. 

21136 75 მც.თ  854 ევრიპიდეს ”ელექტრა”, ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და 
სინამდვილე”. პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა. 
შალიკაშვილი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონია, დიდი საკონცერტო დარბაზი.  
უთარიღო. 

21137 75 მც.თ  855 ი. ფრენკელის ”წეროები”. პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი. კ მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრის შენობაში. ეძღვნება დიდი 
ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 60 
წლისთავს. უთარიღო.  

21138 75 მც.თ  856 ა. შალიკაშვილის ”კიდევაც დაიზრდებიან”. 
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო. 

21139 75 მც.თ  857 "Бессмертные". პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 
უთარიღო. 

21140 75 მც.თ  858 ვ. გოგოლაშვილის ”მუშკეტერის სიკვდილი”. 
პანტომიმის  თეატრი. რეჟისორი ა შალიკაშვილი. 
მხატვარი  დ. გორდელაძე. უთარიღო. 

21141 75 მც.თ  859 ევრიპიდეს ”ელექტრა”. პანტომიმის  თეატრი. 
რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. უთარიღო. 



21142 75 მც.თ  860 გ. გოგუა, ი. ხიმშიაშვილი, ა. შალიკაშვილი. 
”გაათავისუფლე სიმღერა”, ა. შალიკაშვილის ”ოცნება 
და სინამდვილე. პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა. 
შალიკაშვილი.  უთარიღო. 

21143 75 მც.თ  861 ვლ. მაიაკოვსკის ”წითელი აფრები”.   პანტომიმის 
სახელმწიფო თეატრი, სოხუმის სახელმწიფო  
დრამატული ქართული თეატრში. უთარიღო.  

21144 75 მც.თ  862 ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე. 
პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. 
საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია, მცირე 
საკონცერტო დარბაზი. პრემიერა. უთარიღო.  

21145 75 მც.თ  863 ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე. 
პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. 
საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია, მცირე 
საკონცერტო დარბაზი.  უთარიღო.  

21146 75 მც.თ  864 გ. გოგუა, ა. შალიკაშვილი ”უკანასკნელი ზარი”, ა. 
შალიკაშვილი ”ოცნება და სინამდვილე”. 
საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრი. 
უთარიღო. 

21147 75 მც.თ  865 სეზონის გახსნა. საქართველოს სახელმწიფო  
პანტომიმის თეატრი. უთარიღო. 

21148 75 მც.თ  866 ვ. გოგოლაშვილის ”მუშკეტერის სიკვდილი”. 
ინსცენირება: გ. გოგუა, ა. შალიკაშვილი.  ა. 
შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე”. 
საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის  თეატრი. 
უთარიღო. 

21149 75 მც.თ  867 გ. გოგუა, ა. შალიკაშვილი ”უკანასკნელი ზარი”,  
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო. 

21150 75 მც.თ  868 გ. გოგუა, ა. შალიკაშვილი ”უკანასკნელი ზარი”,  
საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრი. 
რეჟისორი ა შალიკაშვილი. მხატვარი  დ. 
გორდელაძე. ეძღვნება სკკპ XXV ყრილობას. 
პრემიერა. უთარიღო. 

21151 75 მც.თ  869 გ. გოგუა, ა. შალიკაშვილი ”უკანასკნელი ზარი”,  
საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრი. 
რეჟისორი ა შალიკაშვილი. მხატვარი  დ. 
გორდელაძე. ეძღვნება სკკპ XXV ყრილობას. კ. 
მარკანიშვილის თეატრში. პრემიერა. უთარიღო. 

21152 75 მც.თ  870 სარეპერტუარო აფიშა. საქართველოს სახელმწიფო 
პანტომიმის თეატრი. უთარიღო. 

21153 75 მც.თ  871 სარეპერტუარო აფიშა. საქართველოს სახელმწიფო 
პანტომიმის თეატრი. უთარიღო. 

21154 75 მც.თ  872 სარეპერტუარო აფიშა. საქართველოს სახელმწიფო 
პანტომიმის თეატრი. გასტროლი ხაშურის რკინიგზის 
კულტურის სახლში. უთარიღო.  



21155 75 მც.თ  873 სარეპერტუარო აფიშა. საქართველოს სახელმწიფო 
პანტომიმის თეატრი. ს. ორჯონიკიძის სახ. 
კულტურისა და დასვენების პარკის საზაფხულო 
თეატრში. უთარიღო. 

21156 75 მც.თ  874 სარეპერტუარო აფიშა.  სახელმწიფო პანტომიმის 
თეატრი. ს. ორჯონიკიძის სახ. კულტურისა და 
დასვენების ცენტრალური პარკის საზაფხულო 
თეატრში. უთარიღო. 

21157 75 მც.თ  875 სარეპერტუარო აფიშა. საქართველოს სახელმწიფო 
პანტომიმის თეატრი. ს. ორჯონიკიძის სახ. 
კულტურისა და დასვენების პარკის საზაფხულო 
თეატრში. უთარიღო. 

21158 75 მც.თ  876 სარეპერტუარო აფიშა. პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი. ა. ხორავას სახ. მსახიობის სახლი. 
სპექტაკლი ეძღვნება საქართველოს კომკავშირის 
XXXI ყრილობას. უთარიღო.  

21159 75 მც.თ  877 ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე".  
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო. 

21160 75 მც.თ  878 ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე".  
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. 
შალიკაშილი. თეატრი. უთარიღო. 

21161 75 მც.თ  879 ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე".  
პანტომიმის  თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშილი. 
თეატრი. უთარიღო.  

21162 75 მც.თ  880 ”მცირე მიწა”. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. მხატვარი  მ. მალაზონია. 
საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია, დიდი 
საკონცერტო დარბაზი. უთარიღო. 

21163 75 მც.თ  881 ა.შალიკაშვილის” ოცნება და სინამდვილე”. 
პანტომიმის თეატრი. კ. მარჯანიშვილის თეატრის 
შენობაში. უთარიღო. 

21164 75 მც.თ  882 თბილისის მუშათა პროფკავშირის მიერ გამართული  
პანტომიმის საღამო. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. 
უთარიღო.   

21165 75 მც.თ  883 მიმისა და პანტომიმის საღამო. ამიერკავკასიის 
რკინიგზელის სახლში. ორ განყოფილებად. 
უთარიღო. 

21166 75 მც.თ  884 მიმისა და პანტომიმის საღამო. ამიერკავკასიის 
რკინიგზელის სახლში. ორ განყოფილებად. 
უთარიღო. 

21167 75 მც.თ  885 მიმისა და პანტომიმის საღამო. ამიერკავკასიის 
რკინიგზელის სახლში. ორ განყოფილებად. 
უთარიღო. 

21168 75 მც.თ  886 ვლ. მაიაკოვსკის ”Алые Паруса”. პანტომიმის 
სახელმწიფო თეატრი. სპექტაკლი ეძღვნება ვ. ი. 
ლენინის დაბადების 110-ე წლისთავს. გასტროლი 
სოხუმში. უთარიღო.  



21169 75 მც.თ  887 ა. შალიკაშვილის ”ესეც ასე”. 1966 წელი. მიმისა და 
პანტომიმის საღამო. რეჟისორი ა.შალიკაშვილი. 
სახვაქრობისა და სამომხმარებლო კოოპერა. ციის 
მუშაკთა პროფკავშირის თბილისის კულტურის 
სახლი. მხატვრული აფიშა.  

21170 75 მც.თ  888 ა. შალიკაშვილის ”ესეც ასე”. 1966 წელი. მიმისა და 
პანტომიმის საღამო. რეჟისორი ა.შალიკაშვილი. 
სახვაჭრობისა და სამომხმარებლო კოოპერა. ციის 
მუშაკთა პროფკავშირის თბილისის კულტურის 
სახლი. მხატვრული აფიშა.  

21171 75 მც.თ  889 ა. შალიკაშვილის ”ესეც ასე”. 1966 წელი. მიმისა და 
პანტომიმის საღამო. რეჟისორი ა.შალიკაშვილი. 
სახვაქრობისა და სამომხმარებლო კოოპერა. ციის 
მუშაკთა პროფკავშირის თბილისის კულტურის 
სახლი. მხატვრული აფიშა.  

21172 75 მც.თ  890 ევრიპიდეს ”ელექტრა”. 1974 წელი. პანტომიმის 
თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია. 
მხატვრული აფიშა. 

21173 75 მც.თ  891 ევრიპიდეს ”ელექტრა”. 1974 წელი. პანტომიმის 
თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია. 
მხატვრული აფიშა. 

21174 75 მც.თ  892 ევრიპიდეს ”ელექტრა”. 1974 წელი. პანტომიმის 
თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია. 
მხატვრული აფიშის მხატვარი მიტო გორდელაძე 

21175 75 მც.თ  893 გ. გოგუა, ი. ხიმშიაშვილი, ა. შალიკაშვილი. 
”გაათავისუფლე სიმღერა”. 1974 წელი. პანტომიმის 
თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. 

21176 75 მც.თ  894 გ. გოგუა, ი. ხიმშიაშვილი, ა. შალიკაშვილი. 
”გაათავისუფლე სიმღერა”. 1974 წელი. პანტომიმის 
თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. 

21177 75 მც.თ  895 გ. გოგუა, ი. ხიმშიაშვილი, ა. შალიკაშვილი. 
”გაათავისუფლე სიმღერა”. 1974 წელი. პანტომიმის 
თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშის მხატვარი მიტო 
გორდელაძე 

21178 75 მც.თ  896 ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე”. 1974 
წელი. საქართველოს პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი. მხატვრული აფიშის მხატვარი გ. (მიტო) 
გორდელაძე  

21179 75 მც.თ  897 ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე”. 1974 
წელი. საქართველოს პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი. მხატვრული აფიშა.  

21180 75 მც.თ  898 ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე”. 1974 
წელი. საქართველოს პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი. მხატვრული აფიშა.  



21181 75 მც.თ  899                                                                                                                                                                                         
ვ. გოგოლაშვილის ”მუშკეტერის სიკვდილი”. 1975 
წელი. პანტომიმის თეატრი. საქართველოს 
სახელმწიფო ფილარმონია. მხატვრული აფიშის 
მხატვარი გ. გორდელაძე  

21182 75 მც.თ  900                                                                                                                                                                                               
ვ. გოგოლაშვილის ”მუშკეტერის სიკვდილი”. 1975 
წელი. პანტომიმის თეატრი. საქართველოს 
სახელმწიფო ფილარმონია. მხატვრული აფიშა.  

21183 75 მც.თ  901 ვ. გოგოლაშვილის ”მუშკეტერის სიკვდილი”. 1975 
წელი. პანტომიმის თეატრი. საქართველოს 
სახელმწიფო ფილარმონია. მხატვრული აფიშა.  

21184 75 მც.თ  902 პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 1977 წელი. 
მხატვრული აფიშის ავტორი ნ. მალაზონია 

21185 75 მც.თ  903 პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 1977 წელი. 
მხატვრული აფიშა. 

21186 75 მც.თ  904 ლ. ი. ბრეჟნევის ”მცირე მიწა”. 1979 წელი.  თბილისის 
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 
აფიშის ავტორი ნ. მალაზონია 

21187 75 მც.თ  905 ლ. ი. ბრეჟნევის ”მცირე მიწა”. 1979 წელი.  თბილისის 
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 
აფიშა. 

21188 75 მც.თ  906 ლ. ი. ბრეჟნევის ”მცირე მიწა”. 1979 წელი.  თბილისის 
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 
აფიშა. 

21189 75 მც.თ  907 ნოველები. თბილისის პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი. 1986 წელი. კ მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრის შენობაში. მხატვრული აფიშა.  

21190 75 მც.თ  908 თბილისის პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 1986 
წელი. კ მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის 
შენობაში. მხატვრული აფიშა.  

21191 75 მც.თ  909 ვაჟა-ფშაველას ”სტუმარ-მასპინძელი”. საქართველოს 
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. სასცენო 
ვარიანტი: ა. შალიკაშვილი. მხატვრული აფიშა. 
უთარიღო. 

21192 75 მც.თ  910 ვაჟა-ფშაველას ”სტუმარ-მასპინძელი”. საქართველოს 
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. სასცენო 
ვარიანტი: ა. შალიკაშვილი. მხატვრული აფიშა. 
უთარიღო. 

21193 75 მც.თ  911 გ. დოჩანაშვილის ”ფიროსმანი მეფე”.   საქართველოს 
პანტომიმის თეატრი. გასტროლი ამსტერდამში. 
მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 

21194 75 მც.თ  912 გ. დოჩანაშვილის ”ფიროსმანი მეფე”.  პანტომიმის 
სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 



21195 75 მც.თ  913 გ. დოჩანაშვილის ”ფიროსმანი მეფე”. საქართველოს 
პანტომიმის თეატრი. მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 

21196 75 მც.თ  914 ა. შალიკაშვილის ”კიდევაც დაიზრდებიან”. 
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. გასტროლი 
ზაარბრიუკენში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.  

21197 75 მც.თ  915 ა. შალიკაშვილის ”კიდევაც დაიზრდებიან”. 
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 
აფიშა. უთარიღო.  

21198 75 მც.თ  916 ა. შალიკაშვილის ”კიდევაც დაიზრდებიან”. 
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 
აფიშა. უთარიღო.  

21199 75 მც.თ  917 ”ხელები”. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 
მხატვრული აფიშა. უთარიღო.  

21200 75 მც.თ  918 ”ხელები”. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 
მხატვრული აფიშა. უთარიღო.  

21201 75 მც.თ  919 ”ხელები”. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 
მხატვრული აფიშა. უთარიღო.  

21202 75 მც.თ  920 ”კრიმანჭული”. საქართველოს პანტომიმის თეატრი. 
გასტროლი ბერლინსა და ზაარბრიუკენში. 
მხატვრული აფიშის ავტორი ნოდარ მალაზონია. 
უთარიღო.  

21203 75 მც.თ  921 ”კრიმანჭული”. საქართველოს პანტომიმის თეატრი. 
გასტროლი კიოლნში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.  

21204 75 მც.თ  922 ”კრიმანჭული”. თბილისის პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრი. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.  

21205 75 მც.თ  923 პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 
აფიშა.უთარიღო.  

21206 75 მც.თ  924 პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 
აფიშა. უთარიღო.  

21207 75 მც.თ  925 პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი.  მხატვრული 
აფიშა. უთარიღო.  

21208 75 მც.თ  926 პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 

21209 75 მც.თ  927 პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 

21210 75 მც.თ  928 პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 

21211 75 მც.თ  929 პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 

21212 75 მც.თ  930 პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 



21213 75 მც.თ  931 პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 

21214 75 მც.თ  932 პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 

21215 75 მც.თ  933 პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 

21216 75 მც.თ  934 პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 

21217 75 მც.თ  935 ევრიპიდეს ”ელექტრა”. პანტომიმის თეატრი. 
საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია, დიდი 
საკონცერტო დარბაზი. მხატვრული აფიშა. 
უთარიღო. 

21218 75 მც.თ  936 ევრიპიდეს ”ელექტრა”. პანტომიმის თეატრი. 
მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 

21219 75 მც.თ  937 ა. შალიკაშვილი "მოგონებები ფიროსმანზე" - 
”Воспоминание о Пиросмани”. პანტომიმის 
სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.  

21220 75 მც.თ  938 ”Похищение девушки", "Сегодня футбол", 
"Великолепная семерка". პანტომიმის თეატრი. 
საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია. 
მხატვრული აფიშა. უთარიღო.  

21221 75 მც.თ  939 ”Техасская трагедия”, ”Хиросима”, ”Судьба 
безработного”. პანტომიმის თეატრი. კ 
მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის შენობაში . 
მხატვრული აფიშა. უთარიღო.  

 


