
რუსთავის თეატრი 

 

რიგითი  
№ 
(ინვენტ.) 

თარო შიფრი № საგნის დასახელება (სახელწოდება, თარიღი,  
თეატრი, რეჟისორი,) 

20283 72 მც.თ  1 Яльцев "тайга", К. Ленч "личный вопрос", Левшин 
"выручил", 1948 წ. ქ. რუსთავის თეატრალური 
კოლექტივი, რეჟისორი  ვ. ლაღიძე. აფიშა რუსულ 
ენაზე 

20284 72 მც.თ  2 ს. მთვარაძის "სახსოვარი", 1952 წ. რუსთავის 
მეტალურგიული ქარხნის ქართული თეატრალური 
კოლექტივი, რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი. 
მონაწილეობენ: ჟ. ტორჩინავა, ნ. ნადირაძე, ი. 
კინწურაშვილი, გ. რიმნისთაველი 

20285 72 მც.თ  3 შ. დადიანის "გეგეჭკორი", 1952 წ. რუსთავის 
მეტალურგიული ქარხნის ქართული თეატრალური 
კოლექტივი, რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი. 
მონაწილეობენ: ნ. სხირტლაძე, ვ, მესხი, ნ. ნადირაძე, 
გ. რიმნისთაველი 

20286 72 მც.თ  4 ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1954 წ. რუსთავის 
მეტალურგიული ქარხნის ქართული თეატრალური 
კოლექტივი, რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი. მხატვარი 
ა. გიორგაძე 

20287 72 მც.თ  5 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1958 წ. 
რუსთავის მეტალურგთე კულტურის სახლი, 
რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი. მონაწილეობენ: ნ. 
ნადირაძე, ვ. მესხი, ა. გეგეჭკორი, გ. ციცქიშვილი, 
მხატვარი ჟ. უჩინბეგაშვილი 

20288 72 მც.თ  6 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1958 წ. 
რუსთავის მეტალურგთე კულტურის სახლი, 
რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი. მონაწილეობენ: ნ. 
ნადირაძე, ვ. მესხი, ა. გეგეჭკორი, გ. ციცქიშვილი, 
მხატვარი ჟ. უჩინბეგაშვილი 

20289 72 მც.თ  7 "არსენა", 1958 - 1959 წ.წ. რუსთავის მშენებელთა 
კლუბთან არსებული თეატრალური კოლექტივი, 
რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი 



20290 72 მც.თ  8 ა. წერეთლის "ეჭვიანი ქვისლები", მ. 
მეძმარიაშვილის "მრავალცოლიანი", 1961 წ. 
რუსთავის მშენებელთა კლუბთან არსებული 
თეატრალური კოლექტივი, რეჟისორი  გ. 
რიმნისთაველი.მონაწილეობენ: ნ. გელაშვილი, თ. 
რიმნისთაველი, ჟ. ტორჩინავა, ქ. მგალობლიშვილი, 
გ. რიმნისთაველი 

20291 72 მც.თ  9 ი. მოსაშვილის "სადგურის უფროსი", 1962 - 1963 წ.წ. 
რუსთავის მშენებელთა კლუბთან არსებული 
თეატრალური კოლექტივი, რეჟისორი  გ. 
რიმნისთაველი. მონაწილეობენ: ნ. გელაშვილი, თ. 
რომნისთაველი, ი. მაზიაშვილი, ჯ. მირიანაშვილი, გ. 
რიმნისთაველი, მხატვარი ჯ. მჭედლიშვილი 

20292 72 მც.თ  10 შ. დადიანის "მზის ამოსვლამდე", 1962 - 1963 წ.წ. 
რუსთავის მშენებელთა კლუბთან არსებული 
თეატრალური კოლექტივი, რეჟისორი  გ. 
რიმნისთაველი. მონაწილეობენ: ტ. აბაშიზე, თ. 
რიმნისთაველი, ჯ. მირიანაშვილი, ხ. ზვიადაური, გ. 
რიმნისთაველი, მხატვარი გ. სამუელიანი 

20293 72 მც.თ  11 ქ. ცინცაძე-ხაფავას "დედინაცვალი", 1963 - 1964 წ.წ. 
რუსთავის მშენებელთა კლუბთან არსებული 
თეატრალური კოლექტივი, რეჟისორი  გ. 
რიმნისთაველი. მონაწილეობენ: თ. რიმნისთაველი, 
გ. მუსერიძე, ბ. ბაქრაძე, გ. რიმნისთაველი, მხატვარი 
ვ. აკოფიანი 

20294 72 მც.თ  12 ო. რაზმაძის და ნ. მახარაშვილის "ჩვენ 
გავიმარჯვებთ", 1964 წ. რუსთავის მეტალურგთა 
კულტურის სახლი, რეჟისორი  გ. რომნისთაველი. 
მონაწილეობენ: თ. რიმნისთაველი, მ. 
ლურსმანაშვილი, ბ. სებისკვერაძე, გ. გზირიშვილი, კ. 
ჩახვაძე 

20295 72 მც.თ  13 ვ. გუნიას "და-ძმა", 1965 - 1966 წ.წ. რუსთავის 
ქიმიკოსთა კულტურის სახლთან არსებული 
კოლექტივი, რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი. პრემიერა, 
მონაწილეობენ: თ. რიმნისთაველი, ჯ. 
კინწურაშვილი, გ. დარჩია, ბ. შალიკაშვილი, ბ. 
გელაშვილი, მხატვარი ზ. ჩირიკაშვილი 



20296 72 მც.თ  14 შ. დადიანის "გეგეჭკორი", 1966 წ. რუსთავის 
ქიმიკოსთა კულტურის სახლთან არსებული 
კოლექტივი, რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი. პრემიერა, 
მონაწილეობენ: თ. რიმნისთაველი, ჯ. 
კინწურაშვილი, გ. დარჩია, ბ. შალიკაშვილი, ბ. 
გელაშვილი, მხატვარი ზ. ჩირიკაშვილი 

20297 72 მც.თ  15 ვ. დარასელის "კიკვიძე",  1966 წ. რუსთავის 
ქიმიკოსთა კულტურის სახლთან არსებული 
კოლექტივი, რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი. პრემიერა, 
მონაწილეობენ: პ. კვანტალიანი, რ. გელაშვილი, ბ. 
ჩარკვიანი, გ. რიმნისთაველი, მხატვარი ზ. 
ჩირიკაშვილი 

20298 72 მც.თ  16 სეზონის რეპერტუარი, 1967 - 1968  წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. მონაწილეობენ: 
ლ. ანთაძე, თ. არჩვაძე, თ. მაისურაძე, ო. 
მეღვინეთუხუცესი, ე. სიხარულიძე, ბ. წიფურია 

20299 72 მც.თ  17 ე. როსტანის "სირანო-დე-ბერჟერაკი", 1967 - 1968  
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მონაწილეობენ: ლ. 
ანთაძე, თ. მაისურაძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, ე. 
სიხარულიძე, მხატვარი მ. მალაზონია 

20300 72 მც.თ  18 ე. როსტანის "სირანო-დე-ბერჟერაკი", 1967 - 1968  
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მონაწილეობენ: ლ. 
ანთაძე, თ. მაისურაძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, ე. 
სიხარულიძე, მხატვარი მ. მალაზონია 

20301 72 მც.თ  19 ე. როსტანის "სირანო-დე-ბერჟერაკი", 1967 - 1968  
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მონაწილეობენ: ლ. 
ანთაძე, თ. მაისურაძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, ე. 
სიხარულიძე, მხატვარი მ. მალაზონია 

20302 72 მც.თ  20 ო. იოსელიანის "მოჯადოებული მწვერვალი", 1967 - 
1968  წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. ანთაძე. პრემიერა, 
მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, ი. უჩანეიშვილი, კ. 
თოლორაია, მხატვარი კ. იგნატოვი 

20303 72 მც.თ  21 ო. იოსელიანის "მოჯადოებული მწვერვალი", 1967 - 
1968  წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. ანთაძე. პრემიერა, 
მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, ი. უჩანეიშვილი, კ. 
თოლორაია, მხატვარი კ. იგნატოვი 



20304 72 მც.თ  22 ო. იოსელიანის "მოჯადოებული მწვერვალი", 1967 - 
1968  წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. ანთაძე. პრემიერა, 
მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, ი. უჩანეიშვილი, კ. 
თოლორაია, მხატვარი კ. იგნატოვი 

20305 72 მც.თ  23 ვ. კოროსტილოვის "ასი წლის შემდეგ", 1967 - 1968  
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი   გ. ლორთქიფანიძე. პრემიერა, თარგმანი  
-  -  მ. ქვლივიძე, მონაწილეობენ: ო. 
მეღვინეთუხუცესი, ი. უჩანეიშვილი, თ. მაისურაძე, 
მხატვარი მ. მალაზონია 

20306 72 მც.თ  24 ვ. კოროსტილოვის "ასი წლის შემდეგ", 1967 - 1968  
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი   გ. ლორთქიფანიძე. პრემიერა, თარგმანი  
-  -  მ. ქვლივიძე, მონაწილეობენ: ო. 
მეღვინეთუხუცესი, ი. უჩანეიშვილი, თ. მაისურაძე, 
მხატვარი მ. მალაზონია 

20307 72 მც.თ  25 ვ. კოროსტილოვის "ასი წლის შემდეგ", 1967 - 1968  
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი   გ. ლორთქიფანიძე. პრემიერა, თარგმანი  
-  -  მ. ქვლივიძე, მონაწილეობენ: ო. 
მეღვინეთუხუცესი, ი. უჩანეიშვილი, თ. მაისურაძე, 
მხატვარი მ. მალაზონია 

20308 72 მც.თ  26 ვ. როზოვის "მისი მეგორები", 1967 - 1968  წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ნ. გაჩავა. პრემიერა, თარგმანი  -  -  ვ. 
ნინიძე, მონაწილეობენ: გ. ახმეტელი, ლ. შოთაძე, მ. 
მაჩაბელი, შ. ქრისთესაშვილი, მხატვარი გ. ცერაძე. 

20309 72 მც.თ  27 პ. კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი", 1967 - 1968  წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ანთაძე. მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, კ. 
თოლორაია, თ. მაისურაძე, რ. ხობუა, მხატვარი მ. 
მალაზონია 

20310 72 მც.თ  28 პ. კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი", 1967 - 1968  წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ანთაძე. მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, კ. 
თოლორაია, თ. მაისურაძე, რ. ხობუა, მხატვარი მ. 
მალაზონია. 



20311 72 მც.თ  29 მ. გორკის "ფსკერზე", ვ. კოროსტილოვის "ასი წლის 
შემდეგ", პ. კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი", ე. 
როსტანის "სირანო-დე-ბერჟერაკი", 1968 - 1969 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი.სეზონის რეპერტუარი. 

20312 72 მც.თ  30 გ. ხუხაშვილის "მთაწმინდის მთვარე", მ. გორკის 
"ფსკერზე", 1968 - 1969 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. სეზონის რეპერტუარი. 

20313 72 მც.თ  31 ე. დე ფილიპოს "კომედიის ხელოვნება", 1968 - 1969 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ი. კაკულია. პრემიერა, თარგმანი  -  -  ვ. 
ჭელიძე, მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, თ. მაისურაძე, გ. 
სიხარულიძე, შ. შოთაძე, მხატვარი ე. კოტლიაროვი 

20314 72 მც.თ  32 ე. დე ფილიპოს "კომედიის ხელოვნება", 1968 - 1969 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ი. კაკულია.  გასტროლი ა. აბაშიძის სახ. 
მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრში, 
თარგმანი  -  -  ვ. ჭელიძე, მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, 
თ. მაისურაძე, გ. სიხარულიძე, შ. შოთაძე, მხატვარი ე. 
კოტლიაროვი 

20315 72 მც.თ  33 მ. გორკის "ფსკერზე", 1968 - 1969 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 
ლორთქიფანიძე. გასტროლი ამიერკავკასიის 
რკინიგზელთა სახლში, თარგმანი  -  -  ბ. 
ახოსპირელი, მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, ი. 
უჩანეიშვილი, თ. მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, ო. 
მეღვინეთუხუცესი, მხატვარი თ. სუმბათაშვილი 

20316 72 მც.თ  34 მ. გორკის "ფსკერზე", 1968 - 1969 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 
ლორთქიფანიძე. გასტროლი ამიერკავკასიის 
რკინიგზელთა სახლში, თარგმანი  -  -  ბ. 
ახოსპირელი, მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, ი. 
უჩანეიშვილი, თ. მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, ო. 
მეღვინეთუხუცესი, მხა 

20317 72 მც.თ  35 ვ. კოროსტილოვის "ასი წლის შემდეგ", მ. გორკის 
"ფსკერზე", ე. როსტანის "სირანო დე ბერჟერაკი", 
1968 - 1969 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. გასტროლი ამიერკავკასის რკინიგზელთა 
სახლში 



20318 72 მც.თ  36 ვ. კოროსტილევის "ასი წლის შემდეგ", 1968 - 1969 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. გასტროლი 
ამიერკავკასის რკინიგზელთა სახლში, თარგმანი  -  -  
მ. ქვლივიძე, მონაწილეობენ: ი. უჩანეიშვილი, თ. 
მაისურაძე, ო. მეღვიინეთუხუცესი, მხატვარი მ. 
მალაზონია 

20319 72 მც.თ  37 ე. როსტანის "სირანო-დე-ბერჟერაკი", 1968 - 1969 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. გასტროლი 
ამიერკავკასის რკინიგზელთა სახლში,  
მონაწილეობენ: ო. მეღვიინეთუხუცესი, ლ. ანთაძე, ე. 
სიხარულიძე,  მხატვარი მ. მალაზონია 

20320 72 მც.თ  38 ო. იოსელიანის "მოჯადოებული მწვერვალი", მ. 
გორკის "ფსკერზე", ა. ჩხაიძის "ხიდი", თ. ჭილაძის 
"სურათები საოჯახო ალბომიდან", ზ. სკოვრონკის 
"მაესტრო", ლ. ლეონოვის "შემოსევა", 1969 - 1970 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 
სარეპერტუარო აფიშა. 

20321 72 მც.თ  39 ო. იოსელიანის "მოჯადოებული მწვერვალი", მ. 
გორკის "ფსკერზე", ა. ჩხაიძის "ხიდი", თ. ჭილაძის 
"სურათები საოჯახო ალბომიდან", ზ. სკოვრონსკის 
"მაესტრო", ლ. ლეონოვის "შემოსევა", 1969 - 1970 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 
სარეპერტუარო აფიშა. 

20322 72 მც.თ  40 გ. ერისთავის "გაყრა", 1969 - 1970 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლ. 
მირცხულავა. პრემიერა, მონაწილეობენ: ნ. 
დათუნაშვილი, ჯ. მაზიაშვილი, ლ. მიშველაძე, ო. 
სეთურიძე, შ. სხირტლაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20323 72 მც.თ  41 ვ. დარასელის "კიკვიძე", 1969 - 1970 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ვასაძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: ე. ხუტუნაშვილი, 
ც. აბზიანიძე, ლ. გაფრინდაშვლი, ნ. ეჯიბაია, 
მხატვარი გ. ცერაძე 

20324 72 მც.თ  42 ე. შვარცის "ჩრდილი", 1969 - 1970 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 
ანთაძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, კ. 
თოლორაია, თ. მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, მხატვარი 
კ. იგნატოვი 



20325 72 მც.თ  43 ე. შვარცის "ჩრდილი", 1969 - 1970 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 
ანთაძე.  მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, კ. თოლორაია, 
თ. მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, მხატვარი კ. იგნატოვი 

20326 72 მც.თ  44 ა. ჩხაიძის "ხიდი", 1969 - 1970 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გაჩავა. მონაწილეობენ: თ. არჩვაძე, კ. თოლორაია, ი. 
უჩანეიშვილი, მხატვარი გ. გუნია 

20327 72 მც.თ  45 ზ. სკოვრონსკის "მაესტრო", 1969 - 1970 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე, ა. ვასაძე. გასტროლი 
რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, თ. 
არჩვაძე, ე. სიხარულიზე, მხატვარი გ. გუნია 

20328 72 მც.თ  46 სეზონის რეპერტუარი, 1970 - 1971  წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. მხატვრები: გ. 
გუნია, ნ. იგნატოვი, ვ. კოტლიაროვი, მ. მალაზონია, 
თ. სუმბათაშვილი 

20329 72 მც.თ  47 ი. კატონას "ბანკ ბანი", 1970 - 1971  წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 
ბერენი. პრემიერა, თარგმანი  -  -  მ. ქვლივიძე, გ. 
შაჰნაზარი, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, თ. არჩვაძე, კ. 
თოლორაია, თ. მაისურაძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, 
მხატვარი ა. ჩანი 

20330 72 მც.თ  48 დ. ვასერმანის და ჯ. დერიონის "ლამანჩელი", 1970 - 
1971  წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. ანონსი. 

20331 72 მც.თ  49 დ. ვასერმანის  და ჯ. დერიონის "ლამანჩელი", 1970 - 
1971  წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. ანთაძე, ნ. გაჩავა. თარგმანი  -  
-  მ. ქვლივიძე. 

20332 72 მც.თ  50 დ. ვასერმანის  და ჯ. დერიონის "ლამანჩელი", 1970 - 
1971  წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. ანთაძე, ნ. გაჩავა. თარგმანი  -  
-  მ. ქვლივიძე. 

20333 72 მც.თ  51 დ. ვასერმანის  და ჯ. დერიონის "ლამანჩელი", 1970 - 
1971  წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. ანთაძე, ნ. გაჩავა. თარგმანი  -  
-  მ. ქვლივიძე. 



20334 72 მც.თ  52 ო. იოსელიანის "ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი", 
1971 - 1972  წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ი. კაკულია. ვ. აბაშიძის სახ. 
მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრში, 
მონაწილეობენ: თ. მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, თ. 
სიხარულიძე, ლ. კალანდაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20335 72 მც.თ  53 მ. ფრიშის "ბიდერმანი და ცეცხლის წამკიდებლები", 
1971 - 1972  წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. ანთაძე. ვ. აბაშიძის სახ. 
მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრში, 
მონაწილეობენ: ა. ვასაძე,ლ. ანთაძე, გ. სიხარულიძე, 
მხატვარი მ. მალაზონია 

20336 72 მც.თ  54 ვ. მაიაკოვსკის "აბანო", 1972 - 1973 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. 
კაკულია. პრემიერა, თარგმანი  -  -  მ. პატარაძე, 
გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: 
ლ. ანთაძე, თ. მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, გ. 
სიხარულიძე, მხატვარი დ. თყაიშვილი 

20337 72 მც.თ  55 ვ. მაიაკოვსკის "აბანო", 1972 - 1973 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. 
კაკულია. პრემიერა, თარგმანი  -  -  მ. პატარაძე, 
გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: 
ლ. ანთაძე, თ. მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, გ. 
სიხარულიძე, მხატვარი დ. თყაიშვილი 

20338 72 მც.თ  56 ვ. მაიაკოვსკის "აბანო", 1972 - 1973 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. 
კაკულია. პრემიერა, თარგმანი  -  -  მ. პატარაძე, 
გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: 
ლ. ანთაძე, თ. მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, გ. 
სიხარულიძე, მხატვარი დ. თყაიშვილი 

20339 72 მც.თ  57 ნ. დუმბაძის "თეთრი ბაირაღები", 1972 - 1973 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. გასტროლი ა. 
ხორავას სახ. მსახიობთა სახლის შენობაში, 
მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. თოლორაია, ლ. ანთაძე, 
ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისუურაძე, მხატვარი მ. 
მალაზონია 



20340 72 მც.თ  58 ნ. დუმბაძის "თეთრი ბაირაღები", 1972 - 1973 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. გასტროლი ა. 
ხორავას სახ. მსახიობთა სახლის შენობაში, 
მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. თოლორაია, ლ. ანთაძე, 
ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისუურაძე, მხატვარი მ. 

20341 72 მც.თ  59 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1972 - 1973 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე.  გასტროლი ა. 
ხორავას სახ. მსახიობთა სახლის შენობაში, 
მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. თოლორაია, ლ. ანთაძე, 
ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისუურაძე, მხატვარი მ. 
მალაზონია 

20342 72 მც.თ  60 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1972 - 1973 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე.  გასტროლი ა. 
ხორავას სახ. მსახიობთა სახლის შენობაში, 
მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. თოლორაია, ლ. ანთაძე, 
ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისურაძე, მხატვარ  მ. 
მალაზონია 

20343 72 მც.თ  61 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1972 - 1973 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე.  გასტროლი ა. 
ხორავას სახ. მსახიობთა სახლის შენობაში, 
მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. თოლორაია, ლ. ანთაძე, 
ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისურაძე, მხატვარ  მ. 
მალაზონია 

20344 72 მც.თ  62 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1972 - 1973 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე.  გასტროლი ა. 
ხორავას სახ. მსახიობთა სახლის შენობაში, 
მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. თოლორაია, ლ. ანთაძე, 
ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისუურაძე, მხატვარ  მ. 
მალაზონია 

20345 72 მც.თ  63 ე. დე ფილიპოს "კომედიის ხელოვნება", 1972 - 1973 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ი. კაკულია. გასტროლი მუსიკალური 
კომედიის თეატრში, მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, თ. 
მაისურაძე, გ. სიხარულიძე, მხატვარი ე. 
კოტლიაშვილი 



20346 72 მც.თ  64 შ. დადიანის "გუშინდელნი", 1972 - 1973 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ვასაძე.  გასტროლი მუსიკალური 
კომედიის თეატრში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, ლ. 
ანთაძე, თ. მაისურაძე, გ. სიხარულიძე, მხატვარი ა. 
ჭელიძე 

20347 72 მც.თ  65 ო. იოსელიანის "ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი", 
1972 - 1973 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ი. კაკულია.  ვ. აბაშიძის სახ. 
მუსიკალური კომედიის თეატრში, მონაწილეობენ: თ. 
მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20348 72 მც.თ  66 ო. იოსელიანის "ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი", 
1972 - 1973 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ი. კაკულია.  ვ. აბაშიძის სახ. 
მუსიკალური კომედიის თეატრში, მონაწილეობენ: თ. 
მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20349 72 მც.თ  67 ო. იოსელიანის "ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი", 
1973 - 1974 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ი. კაკულია.  ვ. აბაშიძის სახ. 
მუსიკალური კომედიის თეატრში, მონაწილეობენ: ე. 
სიხარულიძე, გ. ბერიკაშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20350 72 მც.თ  68 უ. შექსპირის "მეფე ლირი", 1973 - 1974 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 
ლორთქიფანიძე.  პრემიერა, თარგმნელი: ი. 
მაჩაბელი და ი. ჭავჭავაძე, გასტროლი რკინიგზელთა 
სახლში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, ლ. ანთაძე, კ. 
თოლორაია, გ. სიხარულიძე, მხატვარი გ. გუნია 

20351 72 მც.თ  69 უ. შექსპირის "მეფე ლირი", 1973 - 1974 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 
ლორთქიფანიძე.   პრემიერა, თარგმანი  -  -  ი. 
მაჩაბელი და ი. ჭავჭავაძე, გასტროლი რკინიგზელთა 
სახლში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, ლ. ანთაძე, კ. 
თოლორაია, გ. სიხარულიძე, მხატვარი გ. გუნია. 



20352 72 მც.თ  70 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1973 - 1974 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. გასტროლი ა. 
ხორავას სახ. მსახიობთა სახლის შენობაში, 
მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. ტოლორაია, ლ. ანთაძე, 
ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისუურაძე, მხატვარი მ. 
მალაზონია 

20353 72 მც.თ  71 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1973 - 1974 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე.  გასტროლი ა. 
ხორავას სახ. მსახიობთა სახლის შენობაში, 
მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. თოლორაია, ლ. ანთაძე, 
ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისუურაძე, მხატვარი მ. 
მალაზონია. 

20354 72 მც.თ  72 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1973 - 1974 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე.   გასტროლი ვ. 
აბაშიძის სახ. მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 
თეატრში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. თოლორაია, 
ლ. ანთაძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისურაძე, 
მხატვარი მ. მალაზონია 

20355 72 მც.თ  73 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1973 - 1974 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე.გასტროლი ვ. 
აბაშიძის სახ. მუსიკალური კომედიის სახელმწიფ 
თეატრში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. თოლორაია, 
ლ. ანთაძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისურაძე, 
მხატვარი მ. მალაზონია 

20356 72 მც.თ  74 ვ. კოროსტილოვის "მარტოობს დღესასწაული", 1974 
- 1975 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე.გასტროლი 
შ. რუსთაველი სახ. სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში, მონაწილეობენ: ო. მეღვინეთუხუცესი, გ. 
სიხარულიძე, ლ. ფილფანი, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20357 72 მც.თ  75 ვ. კოროსტილოვის "მარტოობს დღესასწაული", 1974 
- 1975 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე.გასტროლი 
შ. რუსთაველი სახ. სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში, მონაწილეობენ: ო. მეღვინეთუხუცესი, გ. 
სიხარულიძე, ლ. ფილფანი, მხატვარი ა. ჭელიძე 



20358 72 მც.თ  76 ვ. კოროსტილოვის "მარტოობს დღესასწაული", 1974 
- 1975 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე.გასტროლი 
შ. რუსთაველი სახ. სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში, მონაწილეობენ: ო. მეღვინეთუხუცესი, გ. 
სიხარულიძე, ლ. ფილფანი, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20359 72 მც.თ  77 ვ. კოროსტილოვის "მარტოობს დღესასწაული", 1974 
- 1975 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე.გასტროლი 
შ. რუსთაველი სახ. სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში, მონაწილეობენ: ო. მეღვინეთუხუცესი, გ. 
სიხარულიძე, ლ. ფილფანი, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20360 72 მც.თ  78 ე. დე ფილიპოს "კომედიის ხელოვნება", 1974 - 1975 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი ი. კაკულია. გასტროლი რკინიგზელთა 
სახლში, მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, თ. მაისურაძე, გ. 
ბერიკაშვილი, მხატვარი ე. კოტლიაშვილი 

20361 72 მც.თ  79 ო. იოსელიანის "ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი", 
1974 - 1975 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი ი.კაკულია.გასტროლი 
რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ე. 
სიხარულიძე, გ. ბერიკაშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე. 

20362 72 მც.თ  80 ვ. კოროსტილევის "ასი წლის შემდეგ", 1974 - 1975 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. გასტროლი 
რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: გ. 
სიხარულიძე, გ. ბერიკაშვილი, მხატვარი მ. 
მალაზონია 

20363 72 მც.თ  81 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1974 - 1975 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე.გასტროლი 
რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, გ. 
სიხარულიძე, თ. მაისურაძე, გ. ბერიკაშვილი, 
მხატვარი მ. მალაზონია 



20364 72 მც.თ  82 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1974 - 1975 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე.  გასტროლი 
რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, გ. 
სიხარულიძე, თ. მაისურაძე, გ. ბერიკაშვილი, 
მხატვარი მ. მალაზონია 

20365 72 მც.თ  83 რ. როლანის "მგლები", 1975 - 1976 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 
მესხი. თარგმანი  -  -  თ. ჭელიძე, მონაწილეობენ: ლ. 
ფილფანი, შ. სხირტლაძე, გ. ლეჟავა, მხატვარი ა. 
ჭელიძე 

20366 72 მც.თ  84 რ. როლანის "მგლები", 1975 - 1976 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 
მესხი.  პრემიერა, გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, 
თარგმანი  -  -  თ. ჭელიძე, მონაწილეობენ: ლ. 
ფილფანი, შ. სხირტლაძე, გ. ლეჟავა, მხატვარი ა. 
ჭელიძე 

20367 72 მც.თ  85 რ. როლანის "მგლები", 1975 - 1976 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 
მესხი. პრემიერა, კ. მარჯანიშვილისსახ. სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრში, თარგმანი  -  -  თ. ჭელიძე, 
მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, შ. სხირტლაძე, გ. 
ლეჟავა, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20368 72 მც.თ  86 რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი", 1975 - 1976 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. მონაწილეობენ: ვ. 
ნეფარიძე, ლ. შოთაძე, ზ. გზირიშვილი, ნ. 
დათუნაშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20369 72 მც.თ  87 რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი", 1975 - 1976 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე.  პრემიერა, გასტროლი 
რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, 
ლ. შოთაძე, ზ. გზირიშვილი, ნ. დათუნაშვილი, 
მხატვარი ა. ჭელიძე 

20370 72 მც.თ  88 რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი", 1975 - 1976 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე.  პრემიერა, გასტროლი 
რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, 
ლ. შოთაძე, ზ. გზირიშვილი, ნ. დათუნაშვილი, 
მხატვარი ა. ჭელიძე 



20371 72 მც.თ  89 რ. როლანის "მგლები", 1976 - 1977 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 
მესხი. შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრში, თარგმანი  -  -  თ. ჭელიძე, მონაწილეობენ: 
ლ. ფილფანი, შ. სხირტლაძე, გ. ლეჟავა, მხატვარი ა. 
ჭელიძე 

20372 72 მც.თ  90 ე. დე ფილიპოს "ცილინდრი", 1976 - 1977 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი. თარგმანი  -  -  თ. ჭანტურია, შ. 
რუსთაველის სახ. სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრში, თარგმანი  -  -  თ. ჭელიძე, მონაწილეობენ: 
ჯ. გაგნიძე, ლ. ფილფანი, ი. ხობუა, მხატვარი გ. 
მღებრიშვილი 

20373 72 მც.თ  91 ე. დე ფილიპოს "ცილინდრი", 1976 - 1977 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი.  თარგმანი  -  -  თ. ჭანტურია, კ. 
მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრში, თარგმანი  -  -  თ. ჭელიძე, მონაწილეობენ: 
ჯ. გაგნიძე, ლ. ფილფანი, ი. ხობუა, მხატვარი გ. 
მღებრიშვილი 

20374 72 მც.თ  92 ლ. პირანდელოს "ავტორის მაძიებელი ექვსი 
პერსონაჟი", 1976 - 1977 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. ანთაძე. 
გასტროლი შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრში, თარგმანი  -  -  მ. ტიტვინიძე, 
მონაწილეობენ: ჯ. გაგნიძე, ლ. შოთაძე, თ. 
სხირტლაძე, მხატვარი მ. მალაზონია 

20375 72 მც.თ  93 რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი", 1976 - 1977 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. გასტროლი შ. 
რუსთაველის სახ. სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრში, მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ლ. შოთაძე, 
მხატვარი ა. ჭელიძე 

20376 72 მც.თ  94 ნ. გოგოლის "რევიზორი", 1976 - 1977 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ქუთათელაძე. პრემიერა, თარგმანი  -  -  ვ. გუნია, შ. 
რუსთაველი სახ. სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში, 
მონაწილებენ: ლ. შოთაძე. ე. სიხარულიძე, მხატვარი 
ა. ჭელიძე  



20377 72 მც.თ  95 ვ. იაკაშვილის "ჰორიზონტს იქით", 1977 - 1978 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი.პროფკავშირთა კულტურის 
სასახლე, მონაწილეობენ: ჯ. გაგნიძე, ი. ხობუა, 
მხატვარი გ. მღებრიშვილი 

20378 72 მც.თ  96 ვ. იაკაშვილის "ჰორიზონტს იქით", 1977 - 1978 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი. ქ. თბილისის რკინიგზის 
კულტურის სახლის შენობა, მონაწილეობენ: ჯ. 
გაგნიძე, ი. ხობუა, მხატვარი გ. მღებრიშვილი 

20379 72 მც.თ  97 ვ. იაკაშვილის "ჰორიზონტს იქით", 1977 - 1978 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი.გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო 
დრამ. თეატრის შენობა, მონაწილეობენ: ჯ. გაგნიძე, 
ი. ხობუა, მხატვარი გ. მღებრიშვილი. 

20380 72 მც.თ  98 ე. დე ფილიპოს "ცილინდრი", 1977 - 1978 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი.მუსიკალური კომედიის 
თეატრში, მონაწილეობენ: ი. ხობუა, ლ. ფილფანი, ჯ. 
გაგნიძე, მხატვარი გ. მღებრიშვილი 

20381 72 მც.თ  99 რ. თაბუკაშვილის "დაბადება", 1977 - 1978 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე.გრიბოედოვის სახ. 
სახელმწიფო დრამ. თეატრის შენობა, 
მონაწილეობენ: ჯ. გაგნიძე, ლ. ფილფანი, მხატვარი 
ა. ჭელიძე 

20382 72 მც.თ  100 რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი", 1977 - 1978 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. პროფკავშირთა 
კულტურის სასახლე, მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, 
ლ. შოთაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20383 72 მც.თ  101 ნ. ხოინსკის "ღამის ამბავი", 1977 - 1978 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 
ბუკია.თარგმანი  -  -  ჯ. ბაქრაძე, მონაწილეობენ: ვ. 
ნეფარიძე, ჯ. გაგნიძე, მხატვარი გ. მღებრიშვილი 

20384 72 მც.თ  102 რ. როლანის "მგლები", 1977 - 1978 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 
მესხი.მუსიკალური კომედიის თეატრში, 
მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, გ. ლეჟავა, ი. 
ბალიაშვილი, ს. კიკნაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 



20385 72 მც.თ  103 ნ. გოგოლის "რევიზორი", 1977 - 1978 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ქუთათელაძე.ქ. თბილისის რკინიგზის კულტურის 
სახლის შენობა, მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, ე. 
სიხარულიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20386 72 მც.თ  104 ე. დე ფილიპოს "ცილინდრი",  1978 - 1979 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი.თარგმანი  -  -  ტ. ჭანტურია, 
გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამ. თეატრის 
შენობაში, მონაწილეობენ: ი. ხობუა, ლ. ფილფანი, ჯ. 
გაგნიძე, მხატვარი გ. მღებრიშვილი 

20387 72 მც.თ  105 ნ. გოგოლის "რევიზორი", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ქუთეთელაძე.თარგმანი  -  -  ვ. გუნია, თბილისის 
რკინიგზელთა სახლი, მონაწილეობენ: ე. 
სიხარულიძე, ლ. შოთაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20388 72 მც.თ  106 ნ. გოგოლის "რევიზორი", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ქუთეთელაძე. თარგმანი  -  -  ვ. გუნია, გასტორლი ა. 
გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამატული  
თეატრში, მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, ლ. 
შოთაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20389 72 მც.თ  107 ნ. ხოინსკის "ღამის ამბავი", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 
ბუკია. თარგმანი  -  -  ჯ. ბაქრაძე, გრიბოედოვის სახ. 
სახელმწიფო დრამ. თეატრის შენობა, 
მონაწილეობენ: ჯ. გაგნიძე, ვ. ნეფარიძე, მხატვარი ა. 
ჭელიძე 

20390 72 მც.თ  108 ნ. ხოინსკის "ღამის ამბავი", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 
ბუკია.  თარგმანი  -  -  ჯ. ბაქრაძე, პროფკავშირების 
კულტურის სახლში, მონაწილეობენ: ჯ. გაგნიძე, ვ. 
ნეფარიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20391 72 მც.თ  109 რ. ერისთავის "ბიძიასთან გახუმრება", 1978 - 1979 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. პრემიერა, გრიბოედოვის 
სახ. სახელმწიფო დრამ. თეატრის შენობაში, 
მონაწილეობენ: ზ. გამყრელიძე, ლ. კალანდაძე, ზ. 
გზირიშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე 



20392 72 მც.თ  110 ვ. იაკაშვილის "ჰორიზონტს იქით", 1978 - 1979 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი. გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი, მონაწილეობენ" ი. ხობუა, ჯ. გაგნიძე, 
მხატვარი გ. მღებრიშვილი 

20393 72 მც.თ  111 ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 
1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. ანონსი , თბილისის რკონიგზელთა სახლი. 

20394 72 მც.თ  112 ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 
1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  მ. ბუკია.თბილისის 
რკინიგზელთა სახლი, მონაწილეობენ: ი. ხობუა, ნ. 
დათუნაშვილი, ტ. სარალიძე, მხატვარი გ. 
მღებრიშვილი 

20395 72 მც.თ  113 ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 
1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი მ. ბუკია. პროფკავშირთა 
კულტურის სასახლე, მონაწილეობენ: ი. ხობუა, ნ. 
დათუნაშვილი, ტ. სარალიძე, მხატვარი გ. 
მღებრიშვილი 

20396 72 მც.თ  114 ნ. დუმბაძის  "ზურიკელა", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ანონსი 
თბილისის რკინიგზელთა სახლი. 

20397 72 მც.თ  115 ნ. დუმბაძის  "ზურიკელა", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ქუთათელაძე. მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ჯ. 
გაგნიძე, ე. სიხარულიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე. 

20398 72 მც.თ  116 ნ. დუმბაძის  "ზურიკელა", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ქუთათელაძე. მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ჯ. 
გაგნიძე, ე. სიხარულიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე. 

20399 72 მც.თ  117 ლ. სანიკიძის "ყივჩაღინ შამომეყარა", 1978 - 1979 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი. მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, 
ზ. გამყრელიძე, გ. ლეჟავა, მხატვარი გ. გუნია 

20400 72 მც.თ  118 ლ. სანიკიძის "ყივჩაღინ შამომეყარა", 1978 - 1979 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი. მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, 
ზ. გამყრელიძე, გ. ლეჟავა, მხატვარი გ. გუნია 



20401 72 მც.თ  119 რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი", 1978 - 1979 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე.თბილისის რკინიგზელთა 
სახლი, მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ე. სიხარულიძე, 
ლ. შოთაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე. 

20402 72 მც.თ  120 მ. საბოს "ის ლამაზი, მზიანი დღე", 1978 - 1979 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ე. მარტონი. თარგმანი  -  -  მ. ხალაძე, 
მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, თ. დათუაშვილი, გ. 
ლეჟავა, ჯ. მაზიაშვილი, მხატვარი ა. ჩანი. 

20403 72 მც.თ  121 მ. საბოს "ის ლამაზი, მზიანი დღე", 1978 - 1979 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ე. მარტონი.  თბილისის რკინიგზელთა 
სახლში, თარგმანი  -  -  მ. ხალაძე,  მხატვარი ა. ჩანი 

20404 72 მც.თ  122 მ. საბოს "ის ლამაზი, მზიანი დღე", 1978 - 1979 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ე. მარტონი.  თბილისის რკინიგზელთა 
სახლში, თარგმანი  -  -  მ. ხალაძე,  მხატვარი ა. ჩანი 

20405 72 მც.თ  123 მ. საბოს "ის ლამაზი, მზიანი დღე", 1978 - 1979 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ე. მარტონი.  თბილისის რკინიგზელთა 
სახლში, თარგმანი  -  -  მ. ხალაძე,  მხატვარი ა. ჩანი 

20406 72 მც.თ  124 ნ. ხოინსკის "ღამის ამბავი", ნ. გოგოლის 
"რევიზორი", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. თბილისის რკინიგზელთა 
სახლში. 

20407 72 მც.თ  125 შ. დადიანის "გვირგვილიანების ოჯახი", 1978 - 1979 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  დ. კობახიძე. პრემიერა, ა. გრიბოედოვის 
სახ. სახელმწიფო დრამატული თეატრის შენობაში, 
მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, ლ. შოთაძე, ლ. 
ფილფანი, ი. ხობუა, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20408 72 მც.თ  126 სეზონის რეპერტუარი, 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. თბილისის 
რკინიგზელტა სახლში. 



20409 72 მც.თ  127 სეზონის რეპერტუარი, 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. თბილისის 
რკინიგზელთა სახლში, მხატვრები: ა. ჭელიძე, გ. 
მღებრიშვილი, ი. სხირტლაძე, მ. მალაზონია, გ. 
გუნია 

20410 72 მც.თ  128 ვ. კანდელაკის "დრო-24 საათი", 1979 - 1980 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  დ. კობახიძე. თბილისის რკინიგზელთა 
სახლში, მონაწილეობენ: ზ. გამყრელიძე, გ. ლეჟავა, 
ე. გიორგობიანი, მხატვრები: ა. ჭელიძე. 

20411 72 მც.თ  129 ვ. კანდელაკის "დრო-24 საათი", 1979 - 1980 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  დ. კობახიძე. თბილისის რკინიგზელთა 
სახლში, მონაწილეობენ: ზ. გამყრელიძე, გ. ლეჟავა, 
ე. გიორგობიანი, მხატვრები: ა. ჭელიძე. 

20412 72 მც.თ  130 ვ. კანდელაკის "დრო-24 საათი", 1979 - 1980 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  დ. კობახიძე. თბილისის რკინიგზელთა 
სახლში, მონაწილეობენ: ზ. გამყრელიძე, გ. ლეჟავა, 
ე. გიორგობიანი, მხატვრები: ა. ჭელიძე. 

20413 72 მც.თ  131 გ. ბათიაშვილის "ვალი", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ანონსი, 
თბილისის რკინიგზელთა სახლში. 

20414 72 მც.თ  132 გ. ბათიაშვილის "ვალი", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 
მესხი. თბილისის რკინიგზელთა სახლი, 
მონაწილეობენ: ი. ხობუა, გ. ლეჟავა, ი. 
ღარიბაშვილი, მხატვარი ნ. გაფრინდაშვილი 

20415 72 მც.თ  133 გ. ბათიაშვილის "ვალი", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 
მესხი. თბილისის რკინიგზელთა სახლი, 
მონაწილეობენ: ი. ხობუა, გ. ლეჟავა, ი. 
ღარიბაშვილი, მხატვარი ნ. გაფრინდაშვილი 

20416 72 მც.თ  134 ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 
1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  მ. ბუკია.  კულტურის სასახლეში, 
მონაწილეობენ: ი. ხობუა, ნ. დათუნაშვილი, 
მხატვარი გ. მღებრიშვილი. 



20417 72 მც.თ  135 ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 
1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  მ. ბუკია. პროფკავშირების 
კულტურის სახლში, მონაწილეობენ: ი. ხობუა, ნ. 
დათუნაშვილი, მხატვარი გ. მღებრიშვილი. 

20418 72 მც.თ  136 ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 
1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  მ. ბუკია. პროფკავშირების 
კულტურის სასლში, მონაწილეობენ: ი. ხობუა, ნ. 
დათუნაშვილი, მხატვარი გ. მღებრიშვილი. 

20419 72 მც.თ  137 ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 
1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  მ. ბუკია. პროფკავშირების 
კულტურის სახლში, მონაწილეობენ: ი. ხობუა, ნ. 
დათუნაშვილი, მხატვარი გ. მღებრიშვილი. 

20420 72 მც.თ  138 რ. თაბუკაშვილის "დაბადება", 1979 - 1980 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. მონაწილეობენ: ჯ. 
გაგნიძე, ა. გაბუნია, ჯ. მაზიაშვილი, მხატვარი ა. 
ჭელიძე 

20421 72 მც.თ  139 რ. თაბუკაშვილის "დაბადება", 1979 - 1980 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. მონაწილეობენ: ჯ. 
გაგნიძე, ა. გაბუნია, ჯ. მაზიაშვილი, მხატვარი ა. 
ჭელიძე 

20422 72 მც.თ  140 რ. თაბუკაშვილის "დაბადება", 1979 - 1980 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. მონაწილეობენ: ჯ. 
გაგნიძე, ა. გაბუნია, ჯ. მაზიაშვილი, მხატვარი ა. 
ჭელიძე 

20423 72 მც.თ  141 ნ. დუმბაძის "ზურიკელა", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ქუთათელაძე. პრემიერა, თბილისის რკინიგზელთა 
სახლში, მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ჯ. გაგნიძე, ე. 
სიხარულიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20424 72 მც.თ  142 ა. ჩეხოვის "თოლია", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ანონსი, 
თბილისის რკინიგზელთა სახლი, თარგმანი  -  -  მ. 
ქვლივიძე. 



20425 72 მც.თ  143 ლ. სანიკიძის "ყივჩაღინ შამომეყარა", 1979 - 1980 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი.თბილისის რკინიგზელთა 
სახლი, მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, ზ. 
გამყრელიძე, ლ. მიშველაძე, გ. ლეჟავა, მხატვარი გ. 
გუნია 

20426 72 მც.თ  144 ლ. სანიკიძის "ყივჩაღინ შამომეყარა", 1979 - 1980 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი.თბილისის რკინიგზელთა 
სახლი, მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, ზ. 
გამყრელიძე, ლ. მიშველაძე, გ. ლეჟავა, მხატვარი გ. 
გუნია 

20427 72 მც.თ  145 ლ. სანიკიძის "ყივჩაღინ შამომეყარა", 1979 - 1980 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი.თბილისის რკინიგზელთა 
სახლი, მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, ზ. 
გამყრელიძე, ლ. მიშველაძე, გ. ლეჟავა, მხატვარი გ. 
გუნია 

20428 72 მც.თ  146 ნ. ხუნწარიას "ხუმრობას ნუ ეხუმრებით", 1979 - 1980 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. მონაწილეობენ: ლ. 
შოთაძე, ჯ. გაგნიძე, მხატვარი გ. მღებრიშვილი 

20429 72 მც.თ  147 ნ. დუმბაძის "კუკარაჩა", 1980 - 1981 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. თბილისის 
რკინიგზელთა სახლში. 

20430 72 მც.თ  148 ნ. დუმბაძის "კუკარაჩა", 1980 - 1981 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ქუთათელაძე. პრემიერა, თბილისის რკინიგზელთა 
სახლში, მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, ჯ. მაზიაშვილი, 
ი. ხობუა, ბ. ბეგალიშვილი, მხატვრები: ა. ჭელიძე. გ. 
შატბერაშვილი 

20431 72 მც.თ  149 გ. იათაშვილის "დღესასწაული", 1980 - 1981 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  მ. ბესტავაშვილი. პრემიერა, თბილისის 
რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ა. გაბუნია, ნ. 
დათუნაშვილი, ც. მესხი, მხატვარი მ. მღებრიშვილი 



20432 72 მც.თ  150 გ. იათაშვილის "დღესასწაული", 1980 - 1981 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  მ. ბესტავაშვილი. პრემიერა, თბილისის 
რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ა. გაბუნია, ნ. 
დათუნაშვილი, ც. მესხი, მხატვარი მ. მღებრიშვილი 

20433 72 მც.თ  151 გ. იათაშვილის "დღესასწაული", 1980 - 1981 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  მ. ბესტავაშვილი. პრემიერა, თბილისის 
რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ა. გაბუნია, ნ. 
დათუნაშვილი, ც. მესხი, მხატვარი მ. მღებრიშვილი 

20434 72 მც.თ  152 გ. იათაშვილის "დღესასწაული", 1980 - 1981 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  მ. ბესტავაშვილი. პრემიერა, თბილისის 
რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ა. გაბუნია, ნ. 
დათუნაშვილი, ც. მესხი, მხატვარი მ. მღებრიშვილი 

20435 72 მც.თ  153 დ. კლდიაშვილის "სოლომან მორბელაძე", 1980 - 
1981 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი. თბილისის რკინიგზელთა სახლში. 

20436 72 მც.თ  154 დ. კლდიაშვილის "სოლომან მორბელაძე", 1980 - 
1981 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. პრემიერა, თბილისის 
რკინიგზის სახლში, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, 
ლ. შოთაძე, ე. სიხარულიძე, ჯ. გაგნიძე, მხატვარი ნ. 
გაფრინდაშვილი 

20437 72 მც.თ  155 დ. კლდიაშვილის "სოლომან მორბელაძე", 1980 - 
1981 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. პრემიერა, თბილისის 
რკინიგზის სახლში, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, 
ლ. შოთაძე, ე. სიხარულიძე, ჯ. გაგნიძე, მხატვარი ნ. 
გაფრინდაშვილი 

20438 72 მც.თ  156                                                                                                                                                                                        
რ. იბრაგიმბეგოვის "ჟამი ჭეშმარიტებისა", 1980 - 
1981 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი 



20439 72 მც.თ  157 რ. იბრაგიმბეგოვის "ჟამი ჭეშმარიტებისა", 1980 - 
1981 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  დ. კობახიძე.პრემიერა, 
თარგმანი  -  -  ჯ. თითმერია, თბილისის 
რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ლ. 
ფილფანი, შ. სხირტლაძე, ბ. ბეგალიშვილი, 
მხატვარი ნ. გაფრინდაშვილი 

20440 72 მც.თ  158 რ. იბრაგიმბეგოვის "ჟამი ჭეშმარიტებისა", 1980 - 
1981 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  დ. კობახიძე.პრემიერა, 
თარგმანი  -  -  ჯ. თითმერია, თბილისის 
რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ლ. 
ფილფანი, შ. სხირტლაძე, ბ. ბეგალიშვილი, 
მხატვარი ნ. გაფრინდაშვილი 

20441 72 მც.თ  159 რ. იბრაგიმბეგოვის "ჟამი ჭეშმარიტებისა", 1980 - 
1981 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  დ. კობახიძე.პრემიერა, 
თარგმანი  -  -  ჯ. თითმერია, თბილისის 
რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ლ. 
ფილფანი, შ. სხირტლაძე, ბ. ბეგალიშვილი, 
მხატვარი ნ. გაფრინდაშვილი 

20442 72 მც.თ  160 ა. ჩეხოვის "თოლია", 1980 - 1981 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ქუთათელაძე. პრემიერა, თარგმანი  -  -  მ. ქვლივიძე, 
მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, ლ. მშვილდაძე, თ. 
დათუშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20443 72 მც.თ  161 ა. ჩეხოვის "თოლია", 1980 - 1981 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ქუთათელაძე. პრემიერა, თარგმანი  -  -  მ. ქვლივიძე, 
მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, ლ. მშვილდაძე, თ. 
დათუშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20444 72 მც.თ  162 ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 
1981 - 1982 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი მ. ბუკია. ა. ბრიგოედოვის სახ. 
სახელმწიფო დრამატულ თეატრში, მხატვარი გ. 
მღებრიშვილი 

20445 72 მც.თ  163 ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 
1981 - 1982 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი მ. ბუკია. ა. ბრიგოედოვის სახ. 
სახელმწიფო დრამატულ თეატრში, მხატვარი გ. 
მღებრიშვილი 



20446 72 მც.თ  164 ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 
1981 - 1982 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი მ. ბუკია. ა. ბრიგოედოვის სახ. 
სახელმწიფო დრამატულ თეატრში, მხატვარი გ. 
მღებრიშვილი 

20447 72 მც.თ  165 ე. დე ფილიპოს "ცილინდრი", ნ. დუმბაძის 
"ზურიკელა", 1981 - 1982 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. ა. გრიბოედოვის სახ. 
სახელმწიფო დრამ თეატრში. 

20448 72 მც.თ  166 ე. დე ფილიპოს "ცილინდრი", 1981 - 1982 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი.ა. გრიბოედოვის სახ. 
სახელმწიფო დრამ. თეატრში, მხატვარი გ. 
მღებრიშვილი. 

20449 72 მც.თ  167 რ. როლანის "მგლები", 1981 - 1982 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 
მესხი.ა. გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამ. 
თეატრში, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, შ. 
სხირტლაძე, თ. დაუშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20450 72 მც.თ  168 რ. როლანის "მგლები", 1981 - 1982 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 
მესხი.ა. გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამ. 
თეატრში, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, შ. 
სხირტლაძე, თ. დაუშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20451 72 მც.თ  169 ვ. იაკაშვილის "ჰორიზონტს იქით", 1981 - 1982 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი. ა. გრიბოედოვის სახ. 
სახელმწიფო დრამ. თეატრში, მხატვარი გ. 
მღებრიშვილი 

20452 72 მც.თ  170 ი. გრუშასის "ჯაზი, სიყვარული და ეშმაკი", 1982 - 
1983 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  მ. ბუკია. პრემიერა, თარგმანი  -  
-  ნ. ფურცელაძე, ა. ხორავას სახ. მსახიობთა სახლის 
შენობაში, მონაწილეობენ: ი. ხობუა, ნ. გაგნიძე, ე. 
ქებაძე, მხატვარი გ. ცხაკაია 

20453 72 მც.თ  171 დ. კლდიაშვილის "სოლომან მორბელაძე", 1982 - 
1983 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი.ვ. აბაშიძის სახ. 
მუსიკალური კომედიის თაეტრის შენობაში, 
მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, ლ. სოთაძე, ე. 
სიხარულიძე, შ. გაგნიძე, მხატვარი ნ. 
გაფრინდაშვილი 



20454 72 მც.თ  172 ი. სტელმახის "ჰკითხე ოდესმე ბალახს", 1982 - 1983 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე.პრემიერა, თარგმანი  -  -  
გ. ბუხნიკაშვილი, ა. ხორავას სახ. მსახიობთა სახლში, 
მონაწილეობენ: ე. ქებაძე, ნ. მესხი ა. ლოლუა, გ. 
ჭყონია, მხატვარი გ. გეგეჭკორი 

20455 72 მც.თ  173 შ. შამანაძის "ღია შუშაბანდი",  1983 - 1984 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  მ. ბესტავაშვილი. პრემიერა, 
მონაწილეობენ: ო. სეთურიძე, ი. ხობუა, ლ. ჭავჭანიძე, 
მხატვარი გ. მღებრიშვილი 

20456 72 მც.თ  174 ა. ოსტროვსკის "შემოსავლიანი ადგილი", 1984 - 1985 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. პრემიერა, თარგმანი  
-  -  ა. მიქელაძე, მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, თ. 
დაუშვილი, ე. ქებაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20457 72 მც.თ  175 ა. ოსტროვსკის "შემოსავლიანი ადგილი", 1984 - 1985 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. პრემიერა, თარგმანი  
-  -  ა. მიქელაძე, მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, თ. 
დაუშვილი, ე. ქებაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20458 72 მც.თ  176 ა. ოსტროვსკის "შემოსავლიანი ადგილი", 1984 - 1985 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. პრემიერა, თარგმანი  
-  -  ა. მიქელაძე, მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, თ. 
დაუშვილი, ე. ქებაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20459 72 მც.თ  177 ა. ოსტროვსკის "შემოსავლიანი ადგილი", 1984 - 1985 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. პრემიერა, თარგმანი  
-  -  ა. მიქელაძე, მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, თ. 
დაუშვილი, ე. ქებაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20460 72 მც.თ  178 რ. ტომას "მახე", 1984 - 1985 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 
მესხი. პრემიერა, თარგმანი  -  -  ვ. ძიგუა, 
მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, ლ. შოთაძე, ჯ. 
გაგნიძე, ჯ. მაზიაშვილი, მხატვარი ლ. მურუსიძე 



20461 72 მც.თ  179 ფ. გარსია ლორკას "ბერნარდა ალბას სახლი", 1985 - 
1986 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  შ. კობიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  
-  ნ. ხატისკაცი, მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ლ. 
შოთაძე, ნ. მუხულიშვილი, ე. სიხარულიძე, მხატვარი 
გ. შატბერაშვილი 

20462 72 მც.თ  180 ფ. გარსია ლორკას "ბერნარდა ალბას სახლი", 1985 - 
1986 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  შ. კობიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  
-  ნ. ხატისკაცი, მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ლ. 
შოთაძე, ნ. მუხულიშვილი, ე. სიხარულიძე, მხატვარი 
გ. შატბერაშვილი 

20463 72 მც.თ  181 ფ. გარსია ლორკას "ბერნარდა ალბას სახლი", 1985 - 
1986 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  შ. კობიძე.  კ. მარჯანიშვილის 
სახ. თეატრის შენობაში, თარგმანი  -  -  ნ. ხატისკაცი, 
მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ლ. შოთაძე, ნ. 
მუხულიშვილი, ე. სიხარულიძე, მხატვარი გ. 
შატბერაშვილი 

20464 72 მც.თ  182 ი. დრუცეს "წმინდათაწმინდა", 1985 - 1986 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  დ. კობიძე. თარგმანი  -  -  ო. პაჭკორიძე, 
მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, ო. სეთურიძე, ი. 
ხობუა, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20465 72 მც.თ  183 ა. ჩხაიძის "ოქროს თევზი", 1985 - 1986 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 
ბესტავაშვილი.პრემიერა, თ. დაუშვილი, ლ. 
მიშველაძე, ო. სეთურიძე, მხატვარი ნ. 
გაფრინდაშვილი 

20466 72 მც.თ  184 ბ. ტომასის "ჩარლის დეიდა", 1986 - 1987 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  დ. კობიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  -  პ. 
წერეთელი, მონაწილეობენ: შ. სხირტლაძე, ზ. 
გამყრელიძე, ს. კიკნაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20467 72 მც.თ  185 ბ. ტომასის "ჩარლის დეიდა", 1986 - 1987 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  დ. კობიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  -  პ. 
წერეთელი, მონაწილეობენ: შ. სხირტლაძე, ზ. 
გამყრელიძე, ს. კიკნაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე 



20468 72 მც.თ  186 ბ. ტომასის "ჩარლის დეიდა", 1986 - 1987 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  დ. კობიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  -  პ. 
წერეთელი, მონაწილეობენ: შ. სხირტლაძე, ზ. 
გამყრელიძე, ს. კიკნაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20469 72 მც.თ  187 ი. ჟამიაკის "დამქირავებელი", 1986 - 1987 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ენუქიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  -  ე. 
კვიტაიშვილი, მონაწილეობენ: თ. დაუშვილი, ე. 
სიხარულიძე 

20470 72 მც.თ  188 ი. ჟამიაკის "დამქირავებელი", 1986 - 1987 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ენუქიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  -  ე. 
კვიტაიშვილი, მონაწილეობენ: თ. დაუშვილი, ე. 
სიხარულიძე 

20471 72 მც.თ  189 თ. ჭილაძის "ჩიტების ბაზარი", 1986 - 1987 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი.პრემიერა, მონაწილეობენ: ლ. 
შოთაძე, ლ. მიშველაძე ო. სეთურიძე, ი. ხობუა, 
მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20472 72 მც.თ  190 თ. ჭილაძის "ჩიტების ბაზარი", 1986 - 1987 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი.პრემიერა, მონაწილეობენ: ლ. 
შოთაძე, ლ. მიშველაძე ო. სეთურიძე, ი. ხობუა, 
მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20473 72 მც.თ  191 თ. ჭილაძის "ჩიტების ბაზარი", 1986 - 1987 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  თ. მესხი. კ. მარჯანიშვილის სახ. 
სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში, მონაწილეობენ: 
ლ. შოთაძე, ლ. მიშველაძე ო. სეთურიძე, ი. ხობუა, 
მხატვარი ლ. მურუსიძე. 

20474 72 მც.თ  192 ო. ჩხაიძის "ძველი რომანსები", 1986 - 1987 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  შ. კობიძე.პრემიერა, მონაწილეობენ: ი. 
ბალიაშვილი, ე. სიხარულიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20475 72 მც.თ  193 შ. შამანაძის "ერთხელ მხოლოდ ისიც ძილში", 1988 წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  მ. იმედაძე.ა. ხორავას სახ. მხასიობთა 
სახლში, მონაწილეობენ: ე. გუდიაშვილი, გ. კიკნაძე, 
ნ. მესხი, ლ. ჭავჭანიძე, მხატვარი გ. მღებრიშვილი 



20476 72 მც.თ  194 ფ. დიურენმატის "მოხუცი მანდილოსნის ვიზიტი", 
1990 წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ა. ენუქიძე.თარგმანი  -  -  ლ. 
ღლონტი, კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 
აკადემიურ თეატრში, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, 
ლ. მიშველაძე, თ. დაუშვილი, ო. სეთურიძე, ე. 
სიხარულიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20477 72 მც.თ  195 მ. თარხნიშვილის "ბაბაჯანას ქოშები", 1992 წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ბ. ბეგალიშვილი. პრემიერა, 
მონაწილეობენ: ბ. ბგალიშვილი, ი. ბალიაშვილი, ი. 
ბექაია, ნ. დათუნაშვილი, მხატვარი გ. მღებრიშვილი 

20478 72 მც.თ  196 გ. ერისთავის "გაყრა", 1993 წ. რუსთავის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. 
მონაწილეობენ: ნ. დათუნაშვილი, ჯ. მაზიაშვილი, ლ. 
მიშველიძე, ო. სეთურიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20479 72 მც.თ  197 ვ. ძიგუას "ოქროს თევზი და მებადური", 1995 - 1996 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ს. ყიფშიძე . პრემიერა, მონაწილეობენ: 
ლ. ტაბატაძე, ა. ფილფანი, ნ. შუნითიძე, ქ. მაღრაძე, 
მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20480 72 მც.თ  198 ვ. ძიგუას "ოქროს თევზი და მებადური", 1995 - 1996 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ს. ყიფშიძე . პრემიერა, მონაწილეობენ: 
ლ. ტაბატაძე, ა. ფილფანი, ნ. შუნითიძე, ქ. მაღრაძე, 
მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20481 72 მც.თ  199 გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელის "ნაცარქექია", 
1996 - 1997 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. მონაწილეობენ: ქ. 
მაღრაძე, ნ. შუბითიძე, ჯ. ოშხერელი, ლ. ტაბატაძე, 
მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20482 72 მც.თ  200 ლ. უსტინოვის და ო. ტაბაკოვის "ფიფქია და შვიდი 
ჯუჯა", 1996 - 1997 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ვ. ძიგუა.თარგმანი  
-  -  ე. გვინდაძე, ვ. ძიდუა, მონაწილეობენ: ზ. 
გოგიშვილი, ზ. დოლიძე, ჯ. ოშხერელი, ნ. შუბითიძე, 
მხატვარი ლ. მურუსიძე 



20483 72 მც.თ  201 ი. სამსონაძის "ტელეშოუ მიწისძვრის სინდრომით 
დაავადებულთათვის", 1996 - 1997 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი ლ. 
სვანაძე.პრემიერა, მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, კ. 
ბქაია, თ. დაუშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20484 72 მც.თ  202 ი. სამსონაძის "ტელეშოუ მიწისძვრის სინდრომით 
დაავადებულთათვის", 1996 - 1997 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი ლ. 
სვანაძე.პრემიერა, მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, კ. 
ბქაია, თ. დაუშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20485 72 მც.თ  203 ი. სამსონაძის "იქ სადაც ღვარად მოედინება", 1996 - 
1997 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  კ. აბაშიძე. მონაწილეობენ: შ. 
სხირტლაძე,  კ. ბქაია, თ. დაუშვილი, მხატვარი ა. 
ჭელიძე 

20486 72 მც.თ  204 ნ. ლორთქიფანიძის "დალაქი", 1996 - 1997 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  კ. აბაშიძე. პრემიერა, რ. იოსელიანის 
მონაწილეობეით, მხატვარი შ. გლურჯიძე 

20487 72 მც.თ  205 ნ. ლორთქიფანიძის "დალაქი", 1996 - 1997 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  კ. აბაშიძე.  კ. მარჯანიშვილის სახ. 
სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში, რ. იოსელიანის 
მონაწილეობეით, მხატვარი შ. გლურჯიძე 

20488 72 მც.თ  206 ი. სამსონაძის "ტელეშოუ მიწისძვრის სინდრომით 
დაავადებულთათვის", 1997 - 1998 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლ. 
სვანაძე. მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, კ. ბქაია, თ. 
დაუშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20489 72 მც.თ  207 ი. სამსონაძის "ტელეშოუ მიწისძვრის სინდრომით 
დაავადებულთათვის", 1997 - 1998 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლ. 
სვანაძე. მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, კ. ბქაია, თ. 
დაუშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20490 72 მც.თ  208 რ. კლდიაშვილის "საპოვნელა", 1997 - 1998 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. სვანაძე. მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, 
ნ. მუხულიშვილი, ო. სეთურიძე, მხატვარი ლ. 
მურუსიძე 



20491 72 მც.თ  209 ევრიდიპეს "ელექტრა", 1997 - 1998 წ.წ. რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ქუთათელაძე. პრემიერა, თარგმანი  -  -  ლ. 
ბერძენიშვილი, მონაწილეობენ: ნ. არჩვაძე, ზ. 
ინგოროყვა, ე. ქუთათელაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე 

20492 72 მც.თ  210 ე. პოს "აფრიკული ციებ-ცხელება", 1997 - 1998 წ.წ. 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ზ. წაქაძე. მონაწილეობენ: ლ. მიშველაძე, 
ლ. შოთაძე, ზ. ინგოროყვა, ნ. ფერაძე 

20493 72 მც.თ  211 ნ. შურღაიას "მხიარული წარმოდგენა", 1997 - 1998 
წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ბ. ერისთავი. მონაწილეობენ: ნ. 
ჯამალაშვილი, ქ. მაღრაძე, ლ. ტაბატაძე, ლ. 
შიოშვილი, მხატვარი ბ. ქურციკიძე 

20494 72 მც.თ  212 დ. ურბანის "ყველა თაგუნიას უყვარს ყველი", 1997 - 
1998 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  დ. მაცხონაშვილი. 
მონაწილეობენ: მ. გეგეჭკორი, ქ. ტალახაძე, გ. 
ქათამაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20495 72 მც.თ  213 ლ. უსტინოვის და ო. ტაბაკოვის "ფიფქია და შვიდი 
ჯუჯა", 1997 - 1998 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ვ. ძიგუა. თარგმანი  
-  -  ე. გვინდაძე, ვ. ძიგუა, მონაწილეობენ: ნ. 
შუბითიძე, ზ. დოლიძე, კ. მაღრაძე, დ. შარტავა, ზ. 
გოგიაშვილი, მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20496 72 მც.თ  214 ლ. უსტინოვის და ო. ტაბაკოვის "ფიფქია და შვიდი 
ჯუჯა", 1997 - 1998 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ვ. ძიგუა. თარგმანი  
-  -  ე. გვინდაძე, ვ. ძიგუა, მონაწილეობენ: ნ. 
შუბითიძე, ზ. დოლიძე, კ. მაღრაძე, დ. შარტავა, ზ. 
გოგიაშვილი, მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20497 72 მც.თ  215  მხატვრული აფიშა. ნ. ვასერმანის და ჯ. დერიონის 
"ლემანჩელი", უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. 

20498 72 მც.თ  216 ნ. ვასერმანის და ჯ. დერიონის "ლემანჩელი", 
უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, მხატვრული ფიშა. 



20499 72 მც.თ  217 საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო, რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. გასტროლი მ. 
გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ 
თეატრში 

20500 72 მც.თ  218 საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო, რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. გასტროლი მ. 
გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ 
თეატრში 

20501 72 მც.თ  219 საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო, რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. გასტროლი მ. 
გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ 
თეატრში 

20502 72 მც.თ  220 საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო, რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. გასტროლი მ. 
გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ 
თეატრში 

20503 72 მც.თ  221 ე. დე ფილიპოს "კომედიის ხელოვნება", უთარიღო, 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ი. კაკულია. გასტროლი მ. გორკის 
სახელობის მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ 
თეატრში, მხატვარი ე. კოტლიაროვი 

20504 72 მც.თ  222 ე. როსტანის "сирано де бержерак", უთარიღო, 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. გასტროლი მ. გორკის 
სახელობის მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ 
თეატრში, მხატვარი მ. მალაზონია 

20505 72 მც.თ  223 ე. როსტანის "сирано де бержерак", უთარიღო, 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. გასტროლი მ. გორკის 
სახელობის მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ 
თეატრში, მხატვარი მ. მალაზონია 

20506 72 მც.თ  224 კ. ლორთქიფანიძის "заря колхиды", უთარიღო, 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ანთაძე. გასტროლი მ. გორკის 
სახელობის მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ 
თეატრში, მხატვარი ი. ყიფშიძე 

20507 72 მც.თ  225 კ. ლორთქიფანიძის "заря колхиды", უთარიღო, 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ანთაძე.გასტროლი მ. გორკის 
სახელობის მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ 
თეატრში, მხატვარი ი. ყიფშიძე 



20508 72 მც.თ  226 მ. გორკის "ფსკერზე", უთარიღო, რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 
ლორთქიფანიძე. გასტროლი მ. გორკის სახელობის 
მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ თეატრში, მხატვარი 
თ. სუმბათაშვილი 

20509 72 მც.თ  227 ვ. კოროსტილოვის "ასი წლის შემდეგ", უთარიღო, 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. გასტროლი მ. გორკის 
სახელობის მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ 
თეატრში, მხატვარი მ. მალაზონია 

20510 72 მც.თ  228 ვ. კოროსტილოვის "ასი წლის შემდეგ", უთარიღო, 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. გასტროლი მ. გორკის 
სახელობის მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ 
თეატრში, მხატვარი მ. მალაზონია 

20511 72 მც.თ  229 პ. კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი"- "меч кахабери", 
უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. გასტროლი 
მ. გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ 
აკადემიურ თეატრში, მხატვარი გ. ანთაძე 

20512 72 მც.თ  230 პ. კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი"- "меч кахабери", 
უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. გასტროლი 
მ. გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ 
აკადემიურ თეატრში, მხატვარი გ. ანთაძე 

20513 72 მც.თ  231 ა. ჩხაიძის "ხიდი", უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა. 
გასტროლი მ. გორკის სახელობის მოსკოვის 
მხატვრულ აკადემიურ თეატრში, მხატვარი გ. გუნია 

20514 72 მც.თ  232 ა. ჩხაიძის "ხიდი", უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა. 
გასტროლი მ. გორკის სახელობის მოსკოვის 
მხატვრულ აკადემიურ თეატრში, მხატვარი გ. გუნია 

20515 72 მც.თ  233 ა. ჩხაიძის "ხიდი", უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა. 
გასტროლი მ. გორკის სახელობის მოსკოვის 
მხატვრულ აკადემიურ თეატრში, მხატვარი გ. გუნია 



20516 72 მც.თ  234 ვ. გუნიას "და-ძმა", უთარიღო, რუსთავის მშენებელ 
მუშათა ცენტრალური კლუბი, რეჟისორი  გ. 
რიმნისთაველი. მონაწილეობს მთელი დასი, 
მხატვარი გ. გიორგაძე 

20517 72 მც.თ  235 ს. ვაჩნაძის "ოკეანგაღმელი შედადი", უთარიღო, 
რუსთავის მეტალურგიის თეატრალური კოლექტივი, 
რეჟისორი  ს. ვაჩნაძე. კ. მარჯანიშვილის სახ. 
თეატრში, მონაწილეობენ: ბ. კერესელიძე, ბ. ჭიქაძე, 
დ. ფალავანდიშვილი, გ. ხითარიშვილი, მხატვრები ა. 
ჟორდანია, ვ. დონდოლაძე 

20518 72 მც.თ  236 ე. როსტანის "სირანო დე ბერჟერაკი", უთარიღო, 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 
რკინიგზელთა სახლში [1978-79წწ] 

20519 72 მც.თ  237 კ. გამსახურდიას "მთვარის მოტაცება", უთარიღო, 
რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. მონაწილეობენ: ე. 
სიხარულიძე, ლ. შოთაძე, ლ. ფილფანი, ი. ხობუა, ო. 
სეთურიძე, შ. სიხარულიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე. 
აფიშაზე არის მინაწერები (მილოცვები). 

20520 72 მც.თ  238 "აკაკი", უთარიღო, რუსთავის  ლიტერატურული  
თეატრი, რეჟისორი  ვ. მაღლაფერიძე. 
მონაწილეობენ: ნ. არჩვაძე, ლ. ასლამაზიშვილი, ნ. 
მუხულაშვილი, ზ. ჯინჭარაძე, მხატვარი გ. 
მღებრიშვილი 

20521 72 მც.თ  239 ვ. გუბარევის "სარკოფაგი", უთარიღო, რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 
მესხი. თარგმანი  -  -  გ. გოგიაშვილი, მონაწილეობენ: 
ვ. ნეფარიძე, ლ. ფილფანი, ლ. შოთაძე, ლ. 
მიშველაძე, ნ. მუხულიშვილი, ო. სეთურიძე, 
მხატვარი ა. ჭელიძე 

20522 72 მც.თ  240 ვ. გუბარევის "სარკოფაგი", უთარიღო, რუსთავის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 
მესხი. თარგმანი  -  -  გ. გოგიაშვილი, მონაწილეობენ: 
ვ. ნეფარიძე, ლ. ფილფანი, ლ. შოთაძე, ლ. 
მიშველაძე, ნ. მუხულიშვილი, ო, სეთურიძე, 
მხატვარი ა. ჭელიძე 

20523 72 მც.თ  241 სეზონის რეპერტუარი, 1981 - 1982 წ.წ. ქ. რუსთავის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. მხატვრები: შ. 
ხუციშვილი, ი. ხუროშვილი, გ. გიგაური 



20524 72 მც.თ  242 სეზონის რეპერტუარი, 1981 - 1982 წ.წ. ქ. რუსთავის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. მხატვრები: შ. 
ხუციშვილი, ი. ხუროშვილი, გ. გიგაური 

20525 72 მც.თ  243 ნ. ლომოურის "ქაჯანა", 1981 - 1982 წ.წ. ქ. რუსთავის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 
სებისკვერაძე. მონაწილეობენ: გ. მაღრაძე, ნ. 
შუბითიძე, გ. ცერცვაძე, ლ. ტაბატაძე, მ. ჩხიკვაძე, 
მხატვრები: შ. ხუციშვილი, გ. გიგაური 

20526 72 მც.თ  244 ნ. ლომოურის "ქაჯანა", 1981 - 1982 წ.წ. ქ. რუსთავის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 
სებისკვერაძე. მონაწილეობენ: გ. მაღრაძე, ნ. 
შუბითიძე, გ. ცერცვაძე, ლ. ტაბატაძე, მ. ჩხიკვაძე, 
მხატვრები: შ. ხუციშვილი, გ. გიგაური 

20527 72 მც.თ  245 ვაჟა-ფშაველას "სათაგური", 1981 - 1982 წ.წ. ქ. 
რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. პრემიერა, 
მონაწილეობენ: ჟ. ალავიძე, მ. კობახიძე, ა. 
იობაშვილი, გ. გურგენიშვილი, მხატვარი შ. 
ხუციშვილი 

20528 72 მც.თ  246 ნ. არეშიძის "მეგობრები", 1981 - 1982 წ.წ. ქ. რუსთავის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. 
ყიფშიძე. მონაწილეობენ: ქ. მაღრაძე, ნ. შუბითიძე, გ. 
მაღრაძე, მ. კობახიძე, მ. გურგენიძე, მხატვარი გ. 
გიგაური 

20529 72 მც.თ  247 ნ. შურღაიას და ს. მიხალკოვის "სამი გოჭი", 1981 - 
1982 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. პრემიერა, 
მონაწილეობენ: ჯ. ოშხერელი, ნ. ჯამალაშვილი, მ. 
კობახიძე, მხატვარი ნ. ვარსიმაშვილი 

20530 72 მც.თ  248 ა. კალაძის "მოხეტიალე ოინბაზები", 1981 - 1982 წ.წ. 
ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ს. ყიფშიძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: გ. 
გურგენიძე, ქ. მაღრაძე, ლ. ტაბატაძე, გ. მაღრაძე, კ. 
იობაშვილი, მ. კობახიძე, მხატვარი ი. ხუროშვილი 

20531 72 მც.თ  249 ნ. გერნეტისა და ტ. გურიევიჩის "ბატის ჭუკი", 1981 - 
1982 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. მაღლაფერიძე. პრემიერა, 
თარგმანი  -  -  ნ. ხორნაული, მონაწილეობენ: მ. 
გურგენიძე, ე. მუმლაური, გ. გურგენიშვილი, ნ. 
შუბითიძე, მხატვარი რ. კოდახსაზოვი 



20532 72 მც.თ  250 გ. მატვეევის "ბაჯბაჯა", 1982 - 1983 წ.წ. ქ. რუსთავის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. 
ყიფშიძე. თარგმანი  -  -  მ. გოგოლაშვილი, 
მონაწილეობენ: ნ. შუბითიძე, გ. გურგენიძე, ქ. 
მაღრაძე, მ. ჩხიკვაძე, მხატვარი გ. აბაკელია 

20533 72 მც.თ  251 ნ. შურღაიას და ს. მიხალკოვის "სამი გოჭი",  1982 - 
1983 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. მონაწილეობენ: 
ე. მუმლაური, ჯ. ოშხერელი, ნ. ჯამალაშვილი, ვ. 
ალავიძე, მხატვარი ნ. ვარსიმაშვილი 

20534 72 მც.თ  252 გ. ნახუცრიშვილის "კიკილას ოინები", 1982 - 1983 წ.წ. 
ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ს. ყიფშიძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: ქ. 
მაღრაძე, ე. მუმლაური, ა. იობაშვილი, ვ. 
ალავიძე,მხატვრები მ. არაბული, ი. ხუროშვილი 

20535 72 მც.თ  253 ნ. არეშიძის "ჯადოსნური წყარო", 1982 - 1983 წ.წ. ქ. 
რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. პრემიერა, 
მონაწილეობენ: ქ. მაღრაძე, ნ. ჯამალაშვილი, გ. 
ცერცვაძე, მხატვარი ნ. ვარსიმაშვილი 

20536 72 მც.თ  254 მ. ბერაძის "ძალა ერთობაშია", 1982 - 1983 წ.წ. ქ. 
რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. პრემიერა, 
მონაწილეობენ: ო. კალანდაძე, გ. ცერცვაძე, ნ. 
შუბითიძე, გ. მაღრაძე, მხატვარი ნ. ვარსიმაშვილი 

20537 72 მც.თ  255 ლ. ჩანტლაძის "მუცელა", 1983 - 1984 წ.წ. ქ. რუსთავის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 
სებისკვერაძე, ს. ყიფშიძე. მონაწილეობენ: გ. 
მაღრაძე, ჯ. ოშხერელი, ნ. შუითიძე, გ. ცერცვაძე, 
მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20538 72 მც.თ  256 გ. ხორნაულის "ხუთკუნჭულა", 1983 - 1984 წ.წ. ქ. 
რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. მონაწილეობენ: ვ. 
ავალიზე, გ. გურგენიშვილი, თ. კალანდაძე, გ. 
ცერცვაძე, ე. მუმლაური, მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20539 72 მც.თ  257 დ. ჯალაღანიას "მამლაყინწას თავგადასავალი", 1983 
- 1984 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე.მონაწილეობენ: 
თ. კალანდაძე, ქ. მაღრაძე, ლ. გრძელიძე, მხატვარი 
ლ. მურუსიძე. პრემიერა. 



20540 72 მც.თ  258 ლ. წერეთელის "ეშმაკუნები", 1984 - 1985 წ.წ. ქ. 
რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ს. ყიფშიძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: ვ. 
ავალიძე, ლ. გრძელიძე, ნ. ჯამალაშვილი, მ. 
ჩხიკვაძე, გ. მაღრაძე 

20541 72 მც.თ  259 ვ. ორლოვის "ოქროს წიწილა", 1984 - 1985 წ.წ. ქ. 
რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ჩხიკვაძე. თარგმანი  -  -  ნ. შურღაია, 
მონაწილეობენ: ა. ფილფანი, გ. ცერცვაძე, ო. 
გოდაბრელიძე, მხატვარი მ. ცქიშვილი 

20542 72 მც.თ  260 კ. კვეიძის "მედღეხვალია", 1984 - 1985 წ.წ. ქ. 
რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. მონაწილოებენ: ვ. 
ალავიძე, გ. გურგენიშვილი, ქ. მაღრაძე , თ. 
კალანდაძე, მ. ჩხიკვაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20543 72 მც.თ  261 დ. ჩაჩიბაიას და დ. მაცხონაშვილის "ბრიყვი და 
ხელმწიფე", 1985 - 1986 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. მაცხონაშვილი. 
მონაწილეობენ: ვ. ალავიძე, ჯ. ოშხერელი, ა. 
იობაშვილი, თ. კალანდაძე, მხატვარი თ. 
ბადრიაშვილი 

20544 72 მც.თ  262 მ. ბერაძის "ჩიტო-გვრიტო", 1985 - 1986 წ.წ. ქ. 
რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ს. ყიფშიძე. მონაწილეობენ: ვ. ალავიძე, ა. 
იობაშვილი, ქ. მაღრაძე, ნ. შუბითიძე, მ. ჩხიკვაძე, 
მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20545 72 მც.თ  263 დ. ურბანის "ყველა თაგუნიას უყვარს ყველი", 1986 - 
1987 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი დ. მაცხონაშვილი. თარგმანი  -  -  
ნ. შურღაია, მონაწილეობენ: ვ. ავალიძე, ლ. 
გრძელიძე, თ. კალანდაძე, ჯ. ოშხერელი, გ. ცერცვაძე, 
მხატვარი ლ. მურუსიზე 

20546 72 მც.თ  264 ნ. შურღაიას და ს. მიხალკოვის "სამი გოჭი", 1986 - 
1987 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. მონაწილეობენ: 
ვ. ავალიძე, ჯ. ოშხარელი, მ. ჩხიკვაძე, მხატვრები: ნ. 
ვარსიმაშვილი, ი. სხირტლაძე, გ. ჩინჩალაძე 



20547 72 მც.თ  265 მ. გონაშვილის "ცია, ოცნება და ცირკი", 1986 - 1987 
წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  მ. ბუკია. მონაწილებენ: ვ. ავალიძე, ლ. 
გრძელიძე, ქ. მაღრაძე, თ. კალანდაძე, მ. ჩხიკვაძე, 
მხატვარი მ. გაბიტაშვილი 

20548 72 მც.თ  266 ვ. ჯავახიშვილის "ამბავი ზაზა ბიჭისა", 1986 - 1987 
წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ს. ყიფშიძე. მონაწილეობენ: ლ. 
გრძელიძე, ლ. ტაბატაძე, ნ. შუბითიძე, გ. ცერცვაძე, 
მხატვრები: გ. ჩინჩალაძე, კ. ქურციკიძე, ნ. ანდრიაძე 

20549 72 მც.თ  267 ნ. გერნეტის და ტ. გურევიჩის "ბატის ჭუკი", 1988 - 
1989 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. მაღლაფერიძე. თარგმანი  -  -  
ნ. ხორნაული, მონაწილეობენ: ქ. მაღრაძე, მ. 
ჩხიკვაძე, ნ. შუბითიძე, ჯ. ოშხერელი, მხატვარი რ. 
კონდახსაზოვი 

20550 72 მც.თ  268 ე. შვარცის "წითელქუდა", 1988 - 1989 წ.წ. ქ. რუსთავის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ჩხიკვაძე. თარგმანი  -  -  ტ. ჭანტურია, 
მონაწილეობენ: გ. ცერაძე, ქ. მაღრაძე, მ. ჩხიკვაძე, ა. 
ფილფანი, მხატვარი მ. ციცქიშვილი 

20551 72 მც.თ  269                                                                                                                                                                  
სეზონის რეპერტუარი, 1989 - 1990 წ.წ. ქ. რუსთავის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი 

20552 72 მც.თ  270 დ. ჯალაღანიას "მამლაყინწას თავგადასავალი", 1989 
- 1990 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. მონაწილეობენ: 
თ. კალანდაძე, ქ. მაღრაძე, ა. ფილფანი, ჯ. 
ოშხარელი, მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20553 72 მც.თ  271 გ. ხორნაულის "ხუთკუნჭულა", 1989 - 1990 წ.წ. ქ. 
რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. მონაწილეობენ: გ. 
გურგენიშვილი, ვ. ავალიძე, ნ. შუბითიძე, ლ. 
ტაბატაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20554 72 მც.თ  272 ვ. ალავიძის "ფანტაზია მგლისა და კრავის თემაზე", 
1989 - 1990 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  დ. მაცხონაშვილი. 
მონაწილეობენ: ვ. ალავიძე, თ. კალანდაძე, ჯ. 
ოშხარელი, მ. ჩხიკვაძე, გ. ცერაძე, მხატვარი ლ. 
მურუსიძე 



20555 72 მც.თ  273 ა. კონსტიენსკის "სიურპრიზი", 1989 - 1990 წ.წ. ქ. 
რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ს. ყიფშიძე. მონაწილეობენ: გ. 
გურგენიშვილი, ა. იობაშვილი, მ. ჩხიკვაძე, ა. 
ფილფანი 

20556 72 მც.თ  274 გ. კლადიჩინას "ონავარი სპილო", 1989 - 1990 წ.წ. ქ. 
რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ჩხიკვაძე. მონაწილეობენ: ვ. ავალიძე, ქ. 
მაღრაძე, ნ. შუბითიძე, გ. ცერაძე, მხატვარი მ. 
ციცქიშვილი 

20557 72 მც.თ  275 დ. გრატიაშვილის "დათუნია დრუნჩა", 1989 - 1990 
წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  კ. არჯევანიძე. მონაწილეობენ: მ. 
ჩხიკვაძე, ა. ფილფანი, ნ. ჯამალაშვილი, მხატვარი გ. 
მღებრიშვილი 

20558 72 მც.თ  276 ვ. ორლოვის "ოქროს წიწილა", 1989 - 1990 წ.წ. ქ. 
რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ჩხიკვაძე. მონაწილეობენ: გ. ცერცვაძე, 
ნ. ჯამალაშვილი, ა. ფილფანი, მხატვარი მ. 
ციცქიშვილი 

20559 72 მც.თ  277 თ. მეტრეველის "კარუსელი", 1990 - 1991 წ.წ. ქ. 
რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ს. ყიფშიძე. მონაწილეობენ: ა. 
იობაშვილი, თ. კალანდაძე, ჯ. ოშხარელი, ნ. 
შუბითიძე, გ. ცერაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20560 72 მც.თ  278 მ. გონაშვილის "ცხრა მთას იქით", 1990 - 1991 წ.წ. ქ. 
რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  დ. მაცხონაშვილი. მონაწილეობენ: ვ. 
ავალიძე, ა. იობაშვილი, ლ. ტაბატაძე, ნ. შუბითიძე, 
ჯ. ოშხერელი, მხატვრები: ნ. ყანჩელი, პ. ნუცუბიძე 

20561 72 მც.თ  279 ვაჟა-ფშაველას "ტყის კომედია", 1990 - 1991 წ.წ. ქ. 
რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  კ. არჯევანიძე. მონაწილოებენ: ვ. 
ალავიძე, ა. იობაშვილი, ჯ. ოშხარელი, ნ. შუბითიძე, 
მ. ჩხიკვაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20562 72 მც.თ  280 ე. ჩეპოვეცკის "ბებია თეკლეს სკივრი", 1990 - 1991 წ.წ. 
ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ჩხიკვაძე. თარგმანი  -  -  ნ. შურღაია, 
მონაწილეობენ: გ. გურგენიშვილი, ტ. კალანდაძე 



20563 72 მც.თ  281 ა. კოსტიენსკის "სიურპრიზი", 1995 - 1996 წ.წ. ქ. 
რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ს. ყიფშიძე. თარგმანი  -  -  ვ. ძიგუა, 
მონაწილეობენ: მ. ჩხიკვაძე, ნ. შუბითიძე , ლ. 
შიოშვილი, გ. გურგენიშვილი, მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20564 72 მც.თ  282 გ. ნახუცრიშვილის და ბ. გამრეკელის "ნაცარქექია", 
1996 - 1997 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. მონაწილეობენ: ვ. 
ავალიძე, ჯ. ოშხერელი, ნ. შუბითიძე , ლ. შიოშვილი, 
მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20565 72 მც.თ  283 ვ. ავალიძის "ფანტაზია მგლისა და კრავის თემაზე", 
1996 - 1997 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ავალიძე. მონაწილეობენ: თ. 
ავალიძე, ჯ. ოშხარელი, ნ. შუბითიძე , მხატვარი ლ. 
მურუსიძე 

20566 72 მც.თ  284 დ. უსტინოვის და ო. ტაბაკოვის "ფიფქია და შვიდი 
ჯუჯა", 1996 - 1997 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. ძიგუა. თარგმანი  
-  -  ე. გვინდაძე, ვ. ძიგუა, მონაწილეობენ: ც. 
გურგენიძე, ნ. შუბითიძე, კ. მაღრაძე, თ. მეხახიშვილი, 
დ. შარტავა, მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20567 72 მც.თ  285 ლ. უსტინოვისა და ო. ტაბაკოვის "ფიფქია და შვიდი 
ჯუჯა", 1997 წ. ქ. რუსთავის  სახელმწიფო საბავშვო 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ძიგუა. თარგმანი  -  -  ე. 
გვინდაძე, ვ. ძიგუა, მონაწილეობენ: ც. გურგენიძე, ნ. 
შუბითიძე, კ. მაღრაძე, თ. მეხახიშვილი, დ. შარტავა, 
მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20568 72 მც.თ  286 თ. მეტრეველის "დაკარგული გრძნობების მღვიმე", 
1998 - 1999 წ.წ.  ქ. რუსთავის  სახელმწიფო საბავშვო 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ძიგუა. მონაწილეობენ: ც. 
გურგენიძე, ლ. გოგნიაშვილი, ქ. მაღრაძე, მ. ჩხიკვაძე, 
მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20569 72 მც.თ  287 თ. მეტრეველის "დაკარგული გრძნობების მღვიმე", 
1998 - 1999 წ.წ.  ქ. რუსთავის  სახელმწიფო საბავშვო 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ძიგუა. მონაწილეობენ: ც. 
გურგენიძე, ლ. გოგნიაშვილი, ქ. მაღრაძე, მ. ჩხიკვაძე, 
მხატვარი ლ. მურუსიძე 



20570 72 მც.თ  288 თ. მეტრეველის "დაკარგული გრძნობების მღვიმე", 
1998 - 1999 წ.წ.  ქ. რუსთავის  სახელმწიფო საბავშვო 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ძიგუა. მონაწილეობენ: ც. 
გურგენიძე, ლ. გოგნიაშვილი, ქ. მაღრაძე, მ. ჩხიკვაძე, 
მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20571 72 მც.თ  289 თ. მეტრეველის "დაკარგული გრძნობების მღვიმე", 
1998 - 1999 წ.წ.  ქ. რუსთავის  სახელმწიფო საბავშვო 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ძიგუა. მონაწილეობენ: ც. 
გურგენიძე, ლ. გოგნიაშვილი, ქ. მაღრაძე, მ. ჩხიკვაძე, 
მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20572 72 მც.თ  290 თ. მეტრეველის "დაკარგული გრძნობების მღვიმე", 
1998 - 1999 წ.წ.  ქ. რუსთავის  სახელმწიფო საბავშვო 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ძიგუა. მონაწილეობენ: ც. 
გურგენიძე, ლ. გოგნიაშვილი, ქ. მაღრაძე, მ. ჩხიკვაძე, 
მხატვარი ლ. მურუსიძე 

20573 72 მც.თ  291 ბ.ლავრენიოვის "რღვევა". 1955-56წ. რუსთავის 
საქალაქო კულტურის სახლი. რეჟისორი 
ა.ალაზნისპირელი. მხატვარი მ.გოცირიძე.  

20574 72 მც.თ  292 ბ.ლავრენიოვის "რღვევა". 1955-56წ. რუსთავის 
საქალაქო კულტურის სახლი. რეჟისორი 
ა.ალაზნისპირელი. მხატვარი მ.გოცირიძე.  

20575 72 მც.თ  293 ბ.ლავრენიოვის "რღვევა". 1955-56წ. რუსთავის 
საქალაქო კულტურის სახლი. რეჟისორი 
ა.ალაზნისპირელი. მხატვარი მ.გოცირიძე. ა.ხორავას 
მონაწილეობით. 

20576 72 მც.თ  294 ბ.ლავრენიოვის "რღვევა". 1955-56წ. რუსთავის 
საქალაქო კულტურის სახლი. რეჟისორი 
ა.ალაზნისპირელი. მხატვარი მ.გოცირიძე. ა.ხორავას 
მონაწილეობით. 

20577 72 მც.თ  295 ბ.ლავრენიოვის "რღვევა". 1955-56წ. რუსთავის 
საქალაქო კულტურის სახლი.  რეჟისორი 
ა.ალაზნისპირელი. მხატვარი მ.გოცირიძე.  

20578 72 მც.თ  296 ო.ღვაბერიას "განახლებულ მიწაზე". რუსთავის 
საქალაქო კულტურის სახლი. რეჟისორი გ.ომიაძე. 
მხატვარი ი.ასკურავა. მსახიობები: 
ვ.ჯარიმელაშვილი, ნ.კევლიშვილი, ა.გუჯაბიძე, 
გ.აბუაშვილი. პრემიერა. 

 


