
                                                                                                

რუსთავის   თეატრები

თარო შიფრი №
საგნის დასახელება (სახელწოდება, თარიღი,  

თეატრი, რეჟისორი,) ქაღალდი

72 მც.თ 1

Яльцев "тайга", К. Ленч "личный вопрос", Левшин 

"выручил", 1948 წ. ქ. რუსთავის თეატრალური 

კოლექტივი, რეჟისორი  ვ. ლაღიძე. აფიშა რუსულ 

ენაზე ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

72 მც.თ 4

ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1954 წ. რუსთავის 

მეტალურგიული ქარხნის ქართული თეატრალური 

კოლექტივი, რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი. 

მხატვარი ა. გიორგაძე ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

72 მც.თ 7
"არსენა", 1958 - 1959 წ.წ. რუსთავის მშენებელთა 

კლუბთან არსებული თეატრალური კოლექტივი, 

რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი ქაღალდი



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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი



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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი



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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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. ქაღალდი

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 ქაღალდი



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. ქაღალდი

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. ქაღალდი

72 მც.თ 30
გ. ხუხაშვილის "მთაწმინდის მთვარე", მ. გორკის 

"ფსკერზე", 1968 - 1969 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. სეზონის რეპერტუარი. ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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. ქაღალდი
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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. ქაღალდი



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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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სეზონის რეპერტუარი, 1970 - 1971  წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. მხატვრები: გ. 

გუნია, ნ. იგნატოვი, ვ. კოტლიაროვი, მ. 

მალაზონია, თ. სუმბათაშვილი ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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დ. ვასერმანის და ჯ. დერიონის "ლამანჩელი", 

1970 - 1971  წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. ანონსი. ქაღალდი

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. ქაღალდი

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. ქაღალდი

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. ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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. ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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. ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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. ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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. ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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. ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

72 მც.თ 111

ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა 

გაზაფხულია", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ანონსი , 

თბილისის რკონიგზელთა სახლი. ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

72 მც.თ 114
ნ. დუმბაძის  "ზურიკელა", 1978 - 1979 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

ანონსი თბილისის რკინიგზელთა სახლი. ქაღალდი

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. ქაღალდი

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. ქაღალდი



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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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. ქაღალდი

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. ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

72 მც.თ 124

ნ. ხოინსკის "ღამის ამბავი", ნ. გოგოლის 

"რევიზორი", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. თბილისის 

რკინიგზელთა სახლში. ქაღალდი



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 ქაღალდი

72 მც.თ 126

სეზონის რეპერტუარი, 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. თბილისის 

რკინიგზელტა სახლში. ქაღალდი

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 ქაღალდი

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. ქაღალდი

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. ქაღალდი

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. ქაღალდი

72 მც.თ 131
გ. ბათიაშვილის "ვალი", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ანონსი, 

თბილისის რკინიგზელთა სახლში. ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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. ქაღალდი

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. ქაღალდი

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. ქაღალდი

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. ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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რ. თაბუკაშვილის "დაბადება", 1979 - 1980 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. მონაწილეობენ: ჯ. 

გაგნიძე, ა. გაბუნია, ჯ. მაზიაშვილი, მხატვარი ა. 

ჭელიძე ქაღალდი

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 ქაღალდი

72 მც.თ 142

ა. ჩეხოვის "თოლია", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ანონსი, 

თბილისის რკინიგზელთა სახლი, თარგმანი  -  -  მ. 

ქვლივიძე. ქაღალდი

72 მც.თ 143

ლ. სანიკიძის "ყივჩაღინ შამომეყარა", 1979 - 1980 

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  თ. მესხი.თბილისის რკინიგზელთა 
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რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  მ. ბესტავაშვილი. პრემიერა, თბილისის 

რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ა. გაბუნია, 
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რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ა. გაბუნია, 
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თბილისის რკინიგზის სახლში, მონაწილეობენ: ლ. 

ფილფანი, ლ. შოთაძე, ე. სიხარულიძე, ჯ. გაგნიძე, 
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1981 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. პრემიერა, 

თბილისის რკინიგზის სახლში, მონაწილეობენ: ლ. 

ფილფანი, ლ. შოთაძე, ე. სიხარულიძე, ჯ. გაგნიძე, 
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რ. იბრაგიმბეგოვის "ჟამი ჭეშმარიტებისა", 1980 - 
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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, 
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1981 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  დ. კობახიძე.პრემიერა, 

თარგმანი  -  -  ჯ. თითმერია, თბილისის 

რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ლ. 

ფილფანი, შ. სხირტლაძე, ბ. ბეგალიშვილი, 
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1981 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  დ. კობახიძე.პრემიერა, 
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რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ლ. 
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ა. ჩეხოვის "თოლია", 1980 - 1981 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ქუთათელაძე. პრემიერა, თარგმანი  -  -  მ. 

ქვლივიძე, მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, ლ. 
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ქუთათელაძე. პრემიერა, თარგმანი  -  -  მ. 

ქვლივიძე, მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, ლ. 

მშვილდაძე, თ. დათუშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე ქაღალდი
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ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა 
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სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი მ. 
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სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი მ. 

ბუკია. ა. ბრიგოედოვის სახ. სახელმწიფო 
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სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი მ. 
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სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 

მესხი.ა. გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამ. 

თეატრში, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, შ. 
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რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 
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მსახიობთა სახლში, მონაწილეობენ: ე. ქებაძე, ნ. 

მესხი ა. ლოლუა, გ. ჭყონია, მხატვარი გ. გეგეჭკორი ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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. ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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გ. ერისთავის "გაყრა", 1993 წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლ. 

მირცხულავა. მონაწილეობენ: ნ. დათუნაშვილი, ჯ. 

მაზიაშვილი, ლ. მიშველიძე, ო. სეთურიძე, 

მხატვარი ა. ჭელიძე ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

72 მც.თ 215
 მხატვრული აფიშა. ნ. ვასერმანის და ჯ. დერიონის 

"ლემანჩელი", უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. ქაღალდი

72 მც.თ 216
ნ. ვასერმანის და ჯ. დერიონის "ლემანჩელი", 

უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, მხატვრული ფიშა. ქაღალდი

72 მც.თ 217

საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო, რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. გასტროლი მ. 

გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ 

აკადემიურ თეატრში ქაღალდი

72 მც.თ 218

საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო, რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. გასტროლი მ. 

გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ 

აკადემიურ თეატრში ქაღალდი

72 მც.თ 219

საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო, რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. გასტროლი მ. 

გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ 

აკადემიურ თეატრში ქაღალდი

72 მც.თ 220

საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო, რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. გასტროლი მ. 

გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ 

აკადემიურ თეატრში ქაღალდი

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 ქაღალდი
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ე. როსტანის "сирано де бержерак", უთარიღო, 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. გასტროლი მ. 

გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ 

აკადემიურ თეატრში, მხატვარი მ. მალაზონია ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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ა. ჩხაიძის "ხიდი", უთარიღო, რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გაჩავა. გასტროლი მ. გორკის სახელობის 

მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ თეატრში, 

მხატვარი გ. გუნია ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

72 მც.თ 234

ვ. გუნიას "და-ძმა", უთარიღო, რუსთავის მშენებელ 

მუშათა ცენტრალური კლუბი, რეჟისორი  გ. 

რიმნისთაველი. მონაწილეობს მთელი დასი, 

მხატვარი გ. გიორგაძე ქაღალდი

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 ქაღალდი
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ე. როსტანის "სირანო დე ბერჟერაკი", უთარიღო, 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რკინიგზელთა სახლში [1978-79წწ] ქაღალდი
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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). ქაღალდი
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"აკაკი", უთარიღო, რუსთავის  ლიტერატურული  

თეატრი, რეჟისორი  ვ. მაღლაფერიძე. 

მონაწილეობენ: ნ. არჩვაძე, ლ. ასლამაზიშვილი, ნ. 

მუხულაშვილი, ზ. ჯინჭარაძე, მხატვარი გ. 

მღებრიშვილი ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

72 მც.თ 241
სეზონის რეპერტუარი, 1981 - 1982 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. მხატვრები: შ. 

ხუციშვილი, ი. ხუროშვილი, გ. გიგაური ქაღალდი

72 მც.თ 242
სეზონის რეპერტუარი, 1981 - 1982 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. მხატვრები: შ. 

ხუციშვილი, ი. ხუროშვილი, გ. გიგაური ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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. ქაღალდი
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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 ქაღალდი
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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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

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 ქაღალდი

72 მც.თ 263

დ. ურბანის "ყველა თაგუნიას უყვარს ყველი", 1986 - 

1987 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო 
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