
რიგითი 

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

12215 41 კლბ 1

                                                                                                                                                           

ტ. რამიშვილის "მეზობლები", 1922-1923 წ.წ. ნაძალადევის კლუბი-

თეატრი, თბილისის უბნის რკინის გზის პროფ.-კავშ. არსებულ 

კულტურული  განყოფილების  დრამატიული დასის მიერ 

წარმოდგენილი. ხელმძღვანელი - პ. ფრანგიშვილი. პრემიერა ქაღალდი მძიმე

12216 41 კლბ 2

                                                                                                                                                    

გოგი კაპელაშვილის საღამო; ტრ. რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძელი", 

თბილისის უბნის რკინის გზის პროფ. - კავშ. არსებული კულ. განყ. 

დრამატული დასის მიერ წარმოდგენილი. 1922-1923 წ.წ. ნაძალადევის 

თეატრი. ხელმძღვანელი - პ. ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

12217 41 კლბ 3

ნ. აზიანის "ფული და ხარისხი", "ოთხი იმერელი". 1923 წ. პლეხანოვის 

თეატრი, სპექტაკლი გაიმართა ნაძალადევში, სადგურ თბილისის 

კონდუქტორთა დრამატიული წრის მიერ. ქაღალდი მძიმე

12218 41 კლბ 4

ვალერიან შიუკაშვილის "მეგობრობა", 1923 წ. პლეხანოვის თეატრი, 

სპექტაკლი გაიმართა ნაძალადევში, რკ. გზ. პროფკავშირის მშრომელთა 

დასის მიერ, დ. ჩარკვიანის მონაწილეობით. რეჟისორი - დ. ჩარკვიანი. ქაღალდი საშუალო

12219 41 კლბ 5

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ", იოსებ იმედაშვილის 

მოხსენება. 1923 წ. ავლაბრის მუშათა კლუბი. სამენოვანი (ქართული, 

სომხური, რუსული) ქაღალდი საშუალო

12220 41 კლბ 6

ფ. შილერის "ყაჩაღები", 1923 წ. ავლაბრის მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ი. 

რევაზიშვილი. ქაღალდი საშუალო

12221 41 კლბ 7

ვ. გუნიას "ორი ობოლი", 1923 წ. ავლაბრის მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ი. 

რევაზიშვილი. ქაღალდი მძიმე

12222 41 კლბ 8

ვანგო ფერის და მარკო ბრასინერის "ბოშა ქალი ზანდა", 1924 წ. 

პლეხანოვის სახელობის  თეატრი. რეჟისორი - დ. ჩარკვიანი. თარგმანი -  

ნიკ. გალუსტოვი. ქაღალდი საშუალო

12223 41 კლბ 9

"დაჭრილი არწივი", "პეპო", სტუდენტი კაბაში", ფილმის ჩვენება. 1924 წ. 

საქართველოს ცენტრალური მუშათა კლუბი. (რუსულენოვანი) ქაღალდი საშუალო

12224 41 კლბ 10

ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი", (ცნობილი რევოლიუციონური დრამა 

1905 წ. გლეხთა მოძრაობიდან), 1924 წ. მეტყავეთა კლუბი. ქაღალდი საშუალო

12225 41 კლბ 11

"ცოდვის შვილები", 1925 წ. პლეხანოვის სახელობის  თეატრი. 

(რუსულენოვანი) ქაღალდი მძიმე

12226 41 კლბ 12

გერმანსის "იმედის დაღუპვა", 1925-1926 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის 

კლუბი. რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი; სარეპერტუარო აფიშა. კლუბის 

გამგე - ალ. ჯაფარიძე. ქაღალდი მძიმე

12227 41 კლბ 13

გ. გეიერმანსის "იმედის დაღუპვა", 1925-1926 წ.წ. პლეხანოვის 

სახელობის კლუბი. რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი; სარეპერტუარო 

აფიშა. კლუბის გამგე - ალ. ჯაფარიძე. ქაღალდი საშუალო

12228 41 კლბ 14

პრ. ჩხიკვაძის "უდაბნოც სტირის", 1925 წ. პლეხანოვის კლუბი. 

რეჟისორი  - ვ. კობელი. ქაღალდი მძიმე

12229 41 კლბ 15

სარეპერტუარო აფიშა, 1926-1927 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

სამხატვრო ნაწილის გამგე - სოსო მებურიშვილი. ქაღალდი მძიმე

12230 41 კლბ 16

"ციმბირელი", "ყომარბატის ცხოვრება", "რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ", 

ვანო მარკოზოვის საღამო. 1926 წ. სავაჭრო დაწესებულების  მუშაკების 

კავშირის საზაფხულო კლუბი. ორენოვანი (ქართული და სომხური) ქაღალდი საშუალო

12231 41 კლბ 17

ვ. კობახიძის "წითელი მანჩესტერი", 1927-1928 წ.წ. პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. რეჟისორი - ვ. კობელი. ქაღალდი მძიმე

12232 41 კლბ 18

"იღრიალე ჩინეთო", 1927-1928 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი. ანონსი - "სისხლიანი გამარჯვება":, 

"თანამედროვე არამზადები", "ბარტელ ტურაზერი", ი. ეკალაძის "№21+" ქაღალდი მძიმე



12233 41 კლბ 19

დ. კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი", 1928 წ. პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი. მხატვარი - დ. 

ანდრიევიჩი; ანონსი - "ორი ჯიბგირი". აფიშის მეორე მხარეს მინაწერით. ქაღალდი საშუალო

12234 41 კლბ 20

                                                                                                                                                          

ვლადიმირ კირშონის "ლიანდაგი გუგუნებს", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 

ანდრიევიჩი. ვასო გოძიაშვილისა და მ. მიქაძის მიერ დადგმულია ცეკვა 

და ვარჯიში. ანონსი - "ზვავი", "გმირი", "რევიზიორი", "ფარხაჩელი". ქაღალდი საშუალო

12235 41 კლბ 21

                                                                                                                                                                  

ვლადიმირ კირშონის "ლიანდაგი გუგუნებს", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 

ანდრიევიჩი. ვასო გოძიაშვილისა და მ. მიქაძის მიერ დადგმულია ცეკვა 

და ვარჯიში. ანონსი - "ზვავი", "გმირი", "რევიზიორი", "ფარხაჩელი". ქაღალდი მძიმე

12236 41 კლბ 22

                                                                                                                                                   

ვლადიმირ კირშონის "ლიანდაგი გუგუნებს", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 

ანდრიევიჩი. ვასო გოძიაშვილისა და მ. მიქაძის მიერ დადგმულია ცეკვა 

და ვარჯიში. ანონსი - "ზვავი", "გმირი", "რევიზიორი", "ფარხაჩელი". ქაღალდი საშუალო

12237 41 კლბ 23

მ. ბზიაშვილის " ჯალათი მამა", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის 

კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი -  დ. ანდრიევიჩი. 

ანონსი - "ბასტილიის აღება". აფიშაზე მინაწერიბით ქაღალდი საშუალო

12238 41 კლბ 24

მ. ბზიაშვილის " ჯალათი მამა", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის 

კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი -  ანდრიევიჩი. ქაღალდი საშუალო

12239 41 კლბ 25

მ. ბზიაშვილის " ჯალათი მამა", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის 

კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი -  დ. ანდრიევიჩი. ქაღალდი საშუალო

12240 41 კლბ 26

ი. ეკალაძის "№21+", 1929 წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

ხელმძღვანელი -  ა. ჩიტაძე. ქაღალდი საშუალო

12241 41 კლბ 27

პოზდენეევის "პროვოკატორი", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. ანდრიევიჩი. 

ანონსი - "ცეკვა ბებუთი", "მზის ამოსვლამდე", "ყაჩაღები", "კომისარი 

მოსკოვიდან". ქაღალდი მძიმე

12242 41 კლბ 28

ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი"; ბ. ლავრენევის "რღვევა", 1928-1929 წ.წ. 

პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, 

მხატვარი - დ. ანდრიევიჩი. ქაღალდი საშუალო

12243 41 კლბ 29

ს. გედევანიშვილის "მსხვერპლი" 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. ანდრიევიჩი. 

ანონსი - "ზვავი", "გმირი". ქაღალდი საშუალო

12244 41 კლბ 30

დია ჩიანელის "ყარაბ და ემზარ"  1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. ანდრიევიჩი. 

ანონსი - "ზვავი", "გმირი". ქაღალდი საშუალო

12245 41 კლბ 31

დია ჩიანელის "ყარაბ და ემზარ"  1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. ანდრიევიჩი. ქაღალდი მძიმე

12246 41 კლბ 32

დია ჩიანელის "ყარაბ და ემზარ"  1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. ანდრიევიჩი. ქაღალდი მძიმე

12247 41 კლბ 33

ბ. ლავრენევის "რღვევა", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. ანდრიევიჩი. ანონსი - 

"პროვოკატორი", "მზის ამოსვლამდე", "ყაჩაღები". ქაღალდი მძიმე

12248 41 კლბ 34

ბ. ლავრენევის "რღვევა", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. ანდრიევიჩი. ანონსი - 

"პროვოკატორი", "მზის ამოსვლამდე", "ყაჩაღები". ქაღალდი საშუალო

12249 41 კლბ 35

"ორი ობოლი", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  

- სოსო მებურიშვილი. ქაღალდი საშუალო

12250 41 კლბ 36

"ორი ობოლი", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  

- სოსო მებურიშვილი. ქაღალდი საშუალო

12251 41 კლბ 37

გ. მამულაშვილის "ზვავი", 1928-1929 წ.წ. -პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. ანდრიევიჩი. 

ანონსი - "ლაიდეზერ", "გმირი", "გუდურა". ქაღალდი საშუალო



12252 41 კლბ 38

ერთაწმინდელის "ცეკვა ბებუთი", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. ანდრიევიჩი. 

ანონსი - "მზის ამოსვლამდე", "ყაჩაღები", "კომისარი მოსკოვიდან". ქაღალდი საშუალო

12253 41 კლბ 39

ერთაწმინდელის "ცეკვა ბებუთი", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. ანდრიევიჩი. ქაღალდი საშუალო

12254 41 კლბ 40

სინგას "გმირი", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. ანდრიევიჩი. ქაღალდი საშუალო

12255 41 კლბ 41

ნ. ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე?", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 

ანდრიევიჩი. ანონსი - "ლიანდაგი გუგუნებს", "ყაჩაღები", "კომისარი 

მოსკოვიდან". ქაღალდი საშუალო

12256 41 კლბ 42

ტ. რამიშვილის "გაჭირვების ტალკვესი", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი. ანონსი -"გმირი", 

"გუდურა", "ლოიდეზერ და ლამარა". ქაღალდი საშუალო

12257 41 კლბ 43

გ. ბუხნიკაშვილის "კომისარი მოსკოვიდან", 1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 

ანდრიევიჩი. ანონსი - "ზვავი", "გმირი". ქაღალდი საშუალო

12258 41 კლბ 44

ს. შანშიაშვილის "ამბოკარი", 1929-1930 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - ნ. გოძიაშვილი, მხატვარი - დ. მირიანაშვილი. 

პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

12259 41 კლბ 45

ს. შანშიაშვილის "ამბოკარი", 1929-1930 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - ნ. გოძიაშვილი, მხატვარი - დ. მირიანაშვილი. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

12260 41 კლბ 46

ს. შანშიაშვილის "ამბოკარი", 1929-1930 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - ნ. გოძიაშვილი, მხატვარი - დ. მირიანაშვილი. 

პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

12261 41 კლბ 47

ვარ. კიზირიას "ძველის მიჯნაზე",1929-1930 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი, რეჟისორი  - ნ. გოძიაშვილი. მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 

პრემიერა ქაღალდი მძიმე

12262 41 კლბ 48

ა. აფინოგენოვის "ახირებული", 1929-1930 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი.რეჟისორი  -  გ. ჯავაშვილი, მხატვარი -  ლ. ბაზანკური. ქაღალდი საშუალო

12263 41 კლბ 49

სარეპერტუარო აფიშა, 1930-1931 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

ანონსი - "ახირებული", ხელმძღვანელი და რეჟისორი - გ. ჯავაშვილი, 

მხატვარი - ლ. ბაზანკური. ქაღალდი საშუალო

12264 41 კლბ 50

ვ. კიზირიას "ოქროს ბეჭედი", 1930-1931 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. ს.პ.კ.ს. თვითმომქმედი მუშათა თეატრი-სტუდენტების  მიერ 

წარმოდგენილი.  რეჟისორი  - გ. ჯავაშვილი, მხატვარი - ლ. ბაზანკური. ქაღალდი საშუალო

12265 41 კლბ 51

ვ. კიზირიას "ორდერი (ოქროს ბეჭედი)", 1930-1931 წ.წ. პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. ს.პ.კ.ს. თვითმომქმ. მუშათა თეატრი-სტუდენტების  

მიერ წარმოდგენილი.  რეჟისორი  - გ. ჯავაშვილი, მხატვარი - ლ. 

ბაზანკური. ქაღალდი საშუალო

12266 41 კლბ 52

"შვიდი დღე", 1930-1931 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. ს.პ.კ.ს. სახ. 

მუშათა თეატრის მიერ წარმოდგენილი. რეჟისორი  - გიორგი ჯავაშვილი. 

მხატვარი -  ლ. ბაზანკური. ქაღალდი საშუალო

12267 41 კლბ 53

"შვიდი დღე", 1930-1931 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. ს.პ.კ.ს. სახ. 

მუშათა თეატრის მიერ წარმოდგენილი. რეჟისორი  - გიორგი ჯავაშვილი. 

მხატვარი -  ლ. ბაზანკური. ქაღალდი საშუალო

12268 41 კლბ 54

                                                                                                                                                          

ი.  ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი"; როსტომ ფირუმოვის ხსოვნის 

საღამო, 1931 წ. მეტყავეთა კლუბი. რეჟისორი  - ეპი კულულაშვილი ქაღალდი საშუალო

12269 41 კლბ 55

სარეპერტუარო აფიშა, 1931-1932 წ.წ. ს.პ.ვ.ს. სახ. მუშათა თეატრი. 

ხელმძღვანელი - გიორგი ჯავაშვილი ქაღალდი საშუალო

12270 41 კლბ 56

ალ. მამულაშვილის "წითელი მეზღვაური", 1931 წ. ა/კ. ფეხსაცმ. ფაბრიკა - 

სკოლის კლუბი. რეჟისორი - ეპი კულულაშვილი ქაღალდი საშუალო



12271 41 კლბ 57

როგანელის " შვიდი დღე", 1931-1932 წ.წ. ს.პ.კ.ს. სახ. მუშათა თეატრი. 

რეჟისორი  - გიორგი ჯავაშვილი, მხატვარი - ლ. ბაზანკური. პრემიერა.  

ანონსი - "ხანძარი". ქაღალდი მძიმე

12272 41 კლბ 58

"შვიდი დღე", 1931-1932 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. ს.პ.კ.ს. სახ. 

მუშათა თეატრის მიერ წარმოდგენილი. რეჟისორი  - გიორგი ჯავაშვილი. 

მხატვარი -  ლ. ბაზანკური. ქაღალდი საშუალო

12273 41 კლბ 59

"641", 1931-1932 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. რეჟისორი -  რ. 

ქართველიშვილი, მხატვარი -  შ. დედაბრიშვილი. თარგმანი - ს. ჩიქოვანი 

და შ. მანაგაძე. ქაღალდი საშუალო

12274 41 კლბ 60

გუგული ბუხნიკაშვილის  "ხანძარი", 1931-1932 წ.წ. პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. ს.პ.კ.ს. სახ. მუშათა თეატრის მიერ წარმოდგენილი. 

რეჟისორი  - გიორგი ჯავაშვილი. მხატვარი -  ლ. ბაზანკური. ქაღალდი საშუალო

12275 41 კლბ 61

"შვიდი დღე", 1931-1932 წ.წ. ს.პ.კ.ს. სახ. მუშათა თეატრი. ხელმძღვანელი - 

გიორგი ჯავაშვილი. ქაღალდი საშუალო

12276 41 კლბ 62

ბარკოვის "მე-12", 1931-1932 წ.წ. ს.პ.კ.ს. სახ. მუშათა თეატრი. რეჟისორი  - 

გ. ჯავაშვილი, მხატვარი - ლ. ბაზანკური. თარგმანი - ბ. ჟღენტი. სეზონის 

გახსნა ქაღალდი მძიმე

12277 41 კლბ 63

ბარკოვის "მე-12", 1931-1932 წ.წ. ს.პ.კ.ს. სახ. მუშათა თეატრი. რეჟისორი  - 

გ. ჯავაშვილი, მხატვარი - ლ. ბაზანკური. თარგმანი - ბ. ჟღენტი. სეზონის 

გახსნა ქაღალდი საშუალო

12278 41 კლბ 64

სარეპერტუარო აფიშა. 1931-1932 წ.წ. ს.პ.კ.ს. სახ. მუშათა თეატრი. 

თეატრის ხელმძღვანელი - გიორგი ჯავაშვილი. ქაღალდი მძიმე

12279 41 კლბ 65

სარეპერტუარო აფიშა. 1931-1932 წ.წ. ს.პ.კ.ს. სახ. მუშათა თეატრი. 

თეატრის ხელმძღვანელი - გიორგი ჯავაშვილი. ქაღალდი საშუალო

12280 41 კლბ 66

შ. დადიანის "გუშინდელნი", 1933 წ. პლეხანოვის სახელობის კლუბი. 

რეჟისორი - შ. დადიანი. ელ. ჩერქეზიშვილის, ტ. აბაშიძისა და მ. 

გელოვანის მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

12281 41 კლბ 67

ს. ფაშალიშვილისა და გ. აბულაძის "გაიხარე გამახარე", 1934-1935 წ.წ. 

პლეხანოვის სახელობის  კლუბი.  რეჟისორი  - რ. ქართველიშვილი, 

მხატვარი - მ. თავაძე ქაღალდი მძიმე

12282 41 კლბ 68

ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1934-1935 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - დ. კობახიძე, რეჟისორი - მ. მეძმარიაშვილი, 

მხატვარი - ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი მძიმე

12283 41 კლბ 69

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1935-1936 წ.წ. პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  - დ. კობახიძე, რეჟისორი - მ. 

მეძმარიაშვილი, მხატვარი - ნ. ყაზბეგი. პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

12284 41 კლბ 70

ბ. ლავრენევის "რღვევა", 1935-1936 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - რ. აბაზაძე ქაღალდი საშუალო

12285 41 კლბ 71

ბ. ლავრენევის "რღვევა", 1935-1936 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - რ. აბაზაძე ქაღალდი საშუალო

12286 41 კლბ 72

გ. სუნდუკიანის "პეპო", 1935-1936 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - რ. აბაზაძე. 

12287 41 კლბ 73

ეგ. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1936 წ. ა/კ. ფეხსაცმ. ფაბრიკა -სკოლის 

კლუბი. რეჟისორი - ეპი კულულაშვილი. ქაღალდი საშუალო

12288 41 კლბ 74

ა. დენერის "ორი ობოლი", 1938-1939 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - დ. გვენცაძე, მხატვარი - რ. აბაზაძე. ქაღალდი საშუალო

12289 41 კლბ 75

ვაზრიკას "სამი უბედური", 1940 წ. ახტალაზე. გურჯაანის რკ. გზის და 

სარაიონო მუშათა კლუბთან არსებული დრამატიული კოლექტივის მიერ 

წარმოდგენილი. რეჟისორი  - გრ. აფხაზავა. მხატვარი - ივ. მატინოვი. 

პრემიერა ქაღალდი მძიმე



12290 41 კლბ 76

ვაზრიკას "სამი უბედური", 1940 წ. ახტალაზე. გურჯაანის რკ. გზის და 

სარაიონო მუშათა კლუბთან არსებული დრამატიული კოლექტივის მიერ 

წარმოდგენილი. რეჟისორი  - გრ. აფხაზავა. მხატვარი - ივ. მატინოვი. 

პრემიერა ქაღალდი მძიმე

12291 41 კლბ 77

გ, ნახუცრიშვილისა და გ. გამრეკელის " ლადო კეცხოველი", 1940 წ. 

პლეხანოვის სახელობის  კლუბი.რეჟისორი  - გრ. კოსტავასი, რეჟისორი - 

კ. გვენცაძე, მხატვარი - რ. აბაზაძე. ქაღალდი საშუალო

12292 41 კლბ 78

ლ. ქეშიშიანის "გიქორი" (ო. თუმანიანის მოთხრობების მიხედვით), 1940, 

პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  - გრ. კოსტავასი, მხატვარი - 

რ. აბაზაძე. თარგმანი -  ს. ავჩიანი. ქაღალდი საშუალო

12293 41 კლბ 79

ვლ. სიფრაშვილის "ჩვენ გავიმარჯვებთ", 1941,1942,1943 წ.წ. მილიციის 

სამმართველოს კლუბი. რეჟისორი  - ა. რამიშვილი, მხატვარი - ი. 

მდივანი. მეორე მხარეს მინაწერებით ქაღალდი საშუალო

12294 41 კლბ 80

გ. სუნდუკიანის " პეპო", 1946-1947 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - გრ. სულიაშვილი ქაღალდი საშუალო

12295 41 კლბ 81

გ. სუნდუკიანის " პეპო", 1946-1947 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - გრ. სულიაშვილი ქაღალდი საშუალო

12296 41 კლბ 82

დ. ენერის "ორი ობოლი", "ა. ცაგარელის "ხანუმა", ს. გოგაშვილის 

შემოქმედებითი საღამო. 1946 წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. ქაღალდი საშუალო

12297 41 კლბ 83

ალ. ყაზბეგის "არსენა", 1948 წ. ამხ. ლ. პ. ბერიას სახელობის კულტურის 

სახლი. რეჟისორი  - ე. კულულაშვილი, მხატვარი - ზ. ჯიბღაშვილი. ალ. 

ყაზბეგის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი. ქაღალდი საშუალო

12298 41 კლბ 84

გრ. ბერძენიშვილის "გულდაგულ", 1951 წ. თბილისის სართავ-

სატრიკოტაჟო კომბინატის კლუბი. რეჟისორი , რეჟისორი - ვ. კობელი, 

მხატვარი - ლ. ფერნანდესი. ქაღალდი საშუალო

12299 41 კლბ 85

ლ. ჭუბარიას "ორი პროექტი"; რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ, მერე 

იქორწინეს", 1952 წ. სართავ-სატრიკოტაჟო კომბინატის კლუბი. 

რეჟისორი - ვ. კობელი, მხატვარი - ლ. ფერნანდესი. ქაღალდი საშუალო მეორე ფოლდერი

12300 41 კლბ 86

გ. სუნდუკიანის  "პეპო", 1952 წ. სართავ-სატრიკოტაჟო კომბინატის 

კულტსახლი. რეჟისორი  - ვ. კობელი, მხატვარი - ლ. ფერნანდესი. ქაღალდი საშუალო მეორე ფოლდერი

12301 41 კლბ 87

ი. ჭავჭავაძის "დედა და შვილი"; მ. გოგიაშვილის "ზოგიერთი 

მშობლების საყურადღებოდ სიხარული ერთ რესტორანში", 1952 წ. 

სართავ-სატრიკოტაჟო კომბინატის კლუბი. რეჟისორი - ვ. კობელი. ქაღალდი საშუალო მეორე ფოლდერი

12302 41 კლბ 88

ა. ცაგარელის "ხანუმა" (ქეთო და კოტე), 1952 წ. ბეჭდვითი სიტყვის 

კომბინატის კლუბი. ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატის საქარხნო 

კომიტეტთან არსებული თვითმოქმედი დრამატული წრის მსახიობების 

მონაწილეობით. დრამწრის ხელმძღვანელი - ს. ვართანოვი ქაღალდი საშუალო

12303 41 კლბ 89

ა. ცაგარელის "ხანუმა" (ქეთო და კოტე), 1952 წ. ბეჭდვითი სიტყვის 

კომბინატის კლუბი. ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატის საქარხნო 

კომიტეტთან არსებული თვითმოქმედი დრამატული წრის მსახიობების 

მონაწილეობით. დრამწრის ხელმძღვანელი - ს. ვართანოვი ქაღალდი საშუალო

12304 41 კლბ 90

აკაკი დევიძის სადიპლომო სპექტაკლი. 1952 წ. ბეჭდვითი სიტყვის 

კომბინატის კლუბი. ქაღალდი მძიმე

12305 41 კლბ 91

აკ. წერეთლის "კინტო", 1954 წ. ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატის კლუბი.  

დრამატიული წრის ხელმძღვანელი - ს. ვართანოვი ქაღალდი საშუალო

12306 41 კლბ 92

ა. ცაგარელის "ჭკუისა მჭირს", მ. გოგიაშვილის "ერთი რესტორანი", მ. 

გოგიაშვილის "ზოგიერთების შესახებ", 1954 წ. ბეჭდვითი სიტყვის 

კომბინატის კლუბი. წრის ხელმძღვანელი - ს. ვართანოვი ქაღალდი მძიმე

12307 41 კლბ 93

ნ. არეშიძის "სინათლე არ ჩაქრება", 1954 წ. საქართველოს სახ. ვაჭრობის 

და საზოგ.  კვების მუშაკთა პროფკავშირის რესპუბლიკური კომიტეტის 

კულტურის სახლი. რეჟისორი  - ირ. გრატიაშვილი, მხატვარი - გ. 

ბენიევი.

12308 41 კლბ 94

ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1954 წ. დიდი ლილოს კლუბი. თბილისის 

ორჯონიკიძის სახელობის რაიონის სოცუზრუნველყოფის 

განყოფილების ურთიერდამხმარე სალაროსთან არსებული 

თეატრალური კოლექტივის მიერ წარმოდგენილი. რეჟისორი  - შ. 

იმერლიშვილი ქაღალდი საშუალო



12309 41 კლბ 95

ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1955 წ. ნავთლუხის რკ. გზის კლუბი. თბილისის 

ორჯონიკიძის სახელობის რაიონის სოცუზრუნველყოფის 

განყოფილების ურთიერდამხმარე სალაროსთან არსებული 

თეატრალური კოლექტივის მიერ წარმოდგენილი. რეჟისორი  - შ. 

იმერლიშვილი ქაღალდი საშუალო

12310 41 კლბ 96

აკ. წერეთლის "კინტო", 1955 წ. ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატის 

დრამატიული წრის მიერ წარმოდგენილი.  წრის ხელმძღვანელი - ს. 

ვართანოვი. ქაღალდი საშუალო

12311 41 კლბ 97

აკ. წერეთლის "კინტო", 1955 წ. გორკის სახ. კლუბი. ბეჭდვითი სიტყვის 

კომბინატის დრამატიული წრის მიერ წარმოდგენილი.  წრის 

ხელმძღვანელი - სტ. ვართანოვი. ქაღალდი საშუალო

12312 41 კლბ 98 სარეპერტუარო აფიშა, 1956 წ. ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატის კლუბი. ქაღალდი მძიმე

12313 41 კლბ 99

სარეპერტუარო აფიშა, 1956-1957 წ.წ. მოსწავლეთა საზამთრო 

არდადაგებთან დაკავშირებით. ქაღალდი მძიმე

12314 41 კლბ 100

ალ. ყაზბეგის "მოძღვარი", 1959-1960 წ.წ. ი.ბ. სტალინის სახელობის ა/ვ 

მეტალურგიული ქარხნის კულტურის სასახლე. რეჟისორი  - ვახტანგ 

მაღლაფერიძე, მხატვარი - ირაკლი ჯილავი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - 

კარლო სულაკაური. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

12315 41 კლბ 101

ი. ვაკელის "აპრაკუნე", 1959-1960 წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - პავლე ფრანგიშვილი, მხატვარი - დ. მირიანაშვილი. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

12316 41 კლბ 102

ო. ტურაბელიძის "ბნელეთის მოციქულნი" (პირველი საჩვნებელი 

სპექტაკლი ათეისტურ თემაზე). 1962 წ.  სსრკ სატრანსპორტო 

სამშენებლო სამმართველო თბილგვირაბმშენის კლუბი "მშენებელი". 

რეჟისორი  - ო. ტურაბელიძე. ქაღალდი საშუალო

12317 41 კლბ 103

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". მ. გორკის სახ. კლუბი. რეჟისორი  - 

ს. რამიშვილი, მხატვარი - ა. არხიპოვა. სანდრო რამიშვილის 

მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

12318 41 კლბ 104

ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა". მ. გორკის სახელობის კლუბი. 

რეჟისორი  - გ. გოგიჩაიშვილი, მხატვარი -ვ. ჯაბადარი. ქაღალდი კარგი

12319 41 კლბ 105

ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა". მ. გორკის სახელობის კლუბი. 

რეჟისორი  - გ. გოგიჩაიშვილი, მხატვარი -ვ. ჯაბადარი. ქაღალდი კარგი

12320 41 კლბ 106

ა. ცაგარელის "ხანუმა", თბილისის ორჯონიკიძის სახელობის რაიონის 

სოცუზრუნველყოფის განყოფილების ურთიერდამხმარე სალაროსთან 

არსებული თეატრალური კოლექტივის მიერ წარმოდგენილი. რეჟისორი  

- შ. იმერლიშვილი ქაღალდი საშუალო

12321 41 კლბ 107

ა. ცაგარელის "ხანუმა", თბილისის ორჯონიკიძის სახელობის რაიონის 

სოცუზრუნველყოფის განყოფილების ურთიერდამხმარე სალაროს 

არსებული მსახიობთა კოლექტივის მიერ წარმოდგენილი. რეჟისორი  - 

ლ. ციცაგი ქაღალდი საშუალო

12322 41 კლბ 108

ა. ცაგარელის "ხანუმა", თბილისის ორჯონიკიძის სახელობის რაიონის 

სოცუზრუნველყოფის განყოფილების ურთიერდამხმარე სალაროს 

არსებული მსახიობთა კოლექტივის მიერ წარმოდგენილი. რეჟისორი - ლ. 

ციცაგი. ქაღალდი საშუალო

12323 41 კლბ 109

ნ. კანდელაკის "მეცნიერი სოფელში".  სახვაჭრობისა და სამომხმარებლო 

კოოპერაციის მუშაკთა პროფკავშირის თბილისის კულტურის სახლი. 

რეჟისორი  - ირ. გრატიაშვილი, მხატვარი - რ. სოლოღაშვილი ქაღალდი საშუალო

12324 41 კლბ 110

შ. როყვას "დედა".  სახვაჭრობისა და სამომხმარებლო კოოპერაციის 

მუშაკთა პროფკავშირის თბილისის კულტურის სახლი. რეჟისორი  - ირ. 

გრატიაშვილი, მხატვარი - ბ. ქვლივიძე ქაღალდი კარგი

12325 41 კლბ 111

მ. ხუნწარიას "მე სამშობლო მენდო". სახვაჭრობისა და სამომხმარებლო 

კოოპერაციის მუშაკთა პროფკავშირის თბილისის კულტურის სახლი. 

რეჟისორი  - ირ. გრატიაშვილი, მხატვარი - რ. სოლოღაშვილი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

12326 41 კლბ 112

ქ. ცინცაძე-ხაფავას "მზექალა". სახვაჭრობისა და სამომხმარებლო 

კოოპერაციის მუშაკთა პროფკავშირის თბილისის კულტურის სახლი. 

რეჟისორი  - ირ. გრატიაშვილი, მხატვარი - გ. ნიკოგოსოვი. 

12327 41 კლბ 113

გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო". სახვაჭრობის მუშაკთა კულტურის 

სახლი. რეჟისორი  - ირ. გრატიაშვილი, მხატვარი - ბ. ქვლივიძე. პრემიერა ქაღალდი კარგი



12328 41 კლბ 114

პ. ჯაკომეტის "დამნაშავის ოჯახი", სასურსათო საქონლის ... მუშათა 

პროფკავშირის მ. გორკის სახელობის კულტურის სახლი. რეჟისორი  - ი. 

მათიაშვილი, მხატვარი - შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი საშუალო

12329 41 კლბ 115

აქ. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", ლ.პ. ბერიას სახ. კულტურის 

სახლი. რეჟისორი  - ეპ. კულელაშვილი, მხატვარი - ვ. ბაქრაძე. 

კულტურის სახლის ხელმძღვანელი - ალ. ეძგვერაძე. ქაღალდი მძიმე

12330 41 კლბ 116

აქ. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", ლ.პ. ბერიას სახ. კულტურის 

სახლი. რეჟისორი  - ეპ. კულელაშვილი, მხატვარი - ვ. ბაქრაძე. 

კულტურის სახლის ხელმძღვანელი - ალ. ეძგვერაძე. ქაღალდი საშუალო

12331 41 კლბ 117

კ. კალაძის "ხატიჯე", მ. ორახელაშვილის სახელობის რკინიგზის მუშათა 

კლუბი, სად. ნავთლუღი, რეჟისორი  - ი. გეთაშვილი, მხატვარი: ს. 

ყაზაროვი და გ. აჯამოვი. ქაღალდი საშუალო

12332 41 კლბ 118

აქ. ცაგარელის "ხანუმა"; "კინტოების ინტერმედია". სადგური 

ნავთლუღი, ამხ. მამია ორახელაშვილის სახელობის მუშათა კლუბი. 

რეჟისორი - ს. მებურიშვილი. ქაღალდი საშუალო

12333 41 კლბ 119

ქ. ხაფავას "შვილი", ნავთლუღის რკინიგზის კვანძის კლუბი. რეჟისორი  - 

გ. ასიტაშვილი, მხატვარი - ა. ბერიაშვილი. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

12334 41 კლბ 120

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები", ნავთლუღის რკინიგზის კვანძის 

კლუბი, რეჟისორი  - გერონტი პატარიძე, მხატვარი - კოკი ცომაია. ქაღალდი საშუალო

12335 41 კლბ 121

ილო მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები",სადგურ ნავთლუღის რკინიგზის 

კლუბი, რეჟისორი  - გ. ასიტაშვილი. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

12336 41 კლბ 122

"მუშა თუ ბატონი ანუ ქოჩრიანი ტოროლა", ნავთლუღის რკინის გზის 

მუშათა კლუბი. ტფილისის მოძრაობის დარგის დრამატიული დასის 

მიერ წარმოდგენილი. რეჟისორი - დ. ჩარკვიანი ქაღალდი მძიმე

12337 41 კლბ 123

ი. ჯავახიშვილის "უკანასკნელი ღობე". სად. ნავთლუღის რკინიგზის 

კლუბი. რეჟისორი  - გ. ასიტაშვილი ქაღალდი მძიმე

12338 41 კლბ 124

გ. ნახუცრიშვილის "შაითან-ხიხო", დიღომის სასოფლო კლუბი. 

რეჟისორი - მიხეილ ვაშაძე, მხატვარი - შალვა ფირიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

12339 41 კლბ 125 სარეპერტუარო აფიშა, მბეჭდავთა და საბჭ. სავაჭ. კავშ. მ.ა.კ. (ორენოვანი) ქაღალდი მძიმე

12340 41 კლბ 126

ა. წერეთლის "კინტო"; ა. ცაგარელის "ოინბაზი", მბეჭდავთა კლუბი. 

ხელმძღვანელი - მ. სულთანიშვილი ქაღალდი საშუალო

12341 41 კლბ 127

ჭ. კალანდაძისა და ფ. ჯიბუტის "ლოთი", რეჟისორი  - ქვარელი, 

სახკვების მუშათა საზაფხულო კლუბი; თბილისის ესტრადიული 

თეატრის კონცერტი. როალთან - ვ.ი. ლიოკო. (ორენოვანი) ქაღალდი მძიმე

12342 41 კლბ 128

დიდი ქართული სამხიარულო საღამო; "გიჟი გემო", მუშათა 

ცენტრალური კლუბი, რეჟისორი - ბესო მაისურაძე. ქაღალდი საშუალო

12343 41 კლბ 129

ნ. ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე ? "; ავტო-კლუბი. გურული გუნდის 

მონაწილოებით, ხელმძღვანელი - ალ. მახარაძე. რეჟისორი  - ქვარელი, 

ანონსი - ჭ. კალანდაძის "ლანდა". ქაღალდი საშუალო

12344 41 კლბ 130

გ. ბზიაშვილის "ჯალათი მამა", ავტო-კლუბი, რეჟისორი  - ქვარელი; 

ანონსი - ჭ კალანდაძისა და ფ. ჯიბუტის "ბოდიშს ვიხდი". ქაღალდი საშუალო

12345 41 კლბ 131

ტრიფონ რამიშვილის "სტუმარ მასპინძლობა, ს. ორჯონიკიძის სახელ. 

რკინის გზის კლუბი. რეჟისორი - ვიკ. ნინიძე. ქაღალდი მძიმე

12346 41 კლბ 132

ვარ. კიზირიას "მაცი ხვიტია", ორჯონიკიძის სახელობის რკინის გზის 

კლუბი, რეჟისორი  - ანტ. ლითანიშვილი. ქაღალდი მძიმე



12347 41 კლბ 133

რაფიელ ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორიწინეს", სამგორის 

თეატრალური კოლექტივი. რეჟისორი  - ა. ალაზნისპირელი,  მხატვარი - 

ლ. მირიანაშვილი. ქაღალდი საშუალო

12348 41 კლბ 134 სარეპერტუარო აფიშა, ხელოვანთა კლუბი. (ორენოვანი) ქაღალდი მძიმე

12349 41 კლბ 135

ზ. ანტონოვის "ქორ-ოღლი", ა.კ. ფეხსაცმელების ფაბრიკა-სკოლის 

კლუბი, რეჟისორი - ეპი კულულაშვილი ქაღალდი მძიმე

12350 41 კლბ 136

ზ. ანტონოვის "ქორ-ოღლი", ა.კ. ფეხსაცმელების ფაბრიკა-სკოლის 

კლუბი, რეჟისორი - ეპი კულულაშვილი ქაღალდი მძიმე

12351 41 კლბ 137

ზ. ანტონოვის "ქორ-ოღლი", ა.კ. ფეხსაცმელების ფაბრიკა-სკოლის 

კლუბი, რეჟისორი - ეპი კულულაშვილი ქაღალდი მძიმე

12352 41 კლბ 138

გ. სუნდუკიანცი "პეპო", ა.კ. ფეხსაცმელების ფაბრიკა-სკოლის კლუბი, 

რეჟისორი - ეპი კულულაშვილი ქაღალდი მძიმე

12353 41 კლბ 139

პ. ირეთელის "დამარცხებულნი", მესანგრე ათასეულის კლუბი. 

ხელმძღვანელი - მ. სულთანიშვილი. ქაღალდი საშუალო

12354 41 კლბ 140

გ. დარისპანაშვილის "ბრაძანება № 104" (პიესა 10 სურათად), სტალინის 

სახელობის ორთქლმავ. და ბერიას სახ. ვაგონ შემკეთებელი ქარხნების 

კლუბი. რეჟისორი - ა. ლითანიშვილი, მხატვარი - მ. აგუანდაძე. 

წარმოდგენის პასუხისმგებელი და დამდგმელი რეჟისორი - ნ. 

ძოძიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

12355 41 კლბ 141

"აშუღ ყარიბი" ც.კ.ქ.წ. ყოფ. ქართული კლუბი. რეჟისორი - ი. 

რევაზიშვილი. ორენოვანი ქაღალდი საშუალო

12356 41 კლბ 142

სარეპერტუარო აფიშა, სტალინის რაიონის თვითმოქმედ წრეების 

დათვალიერების მეორე ტური, სხვადასხვა კლუბის შენობაში ქაღალდი მძიმე

12357 41 კლბ 143

სარეპერტუარო აფიშა, სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის კლუბი. ორჯონიკიძის რაიონის თვითმოქმედ 

თეატრალურ კოლექტივების საკავშირო დათვალიერების II ტური. ქაღალდი საშუალო

12358 41 კლბ 144

ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი", სტალინის სახელობის ორთქლმავალ 

და ბერიას სახ. ვაგონების შემკეთებელი ქარხნების კლუბი. რეჟისორი  - ა. 

ლითანიშვილი, მხატვარი - მ. აბჟანდაძე.  პრემიერა. ანონსი - "დოლარი", 

რეჟისორი  - ნაკაშიძე. ქაღალდი საშუალო

12359 41 კლბ 145

შ. დადიანის "მზის ამოსვლის წინ", მშრომელთა მუშათა კლუბი. 

რეჟისორი  - მ. სულთანიშვილი. ქაღალდი მძიმე

12360 41 კლბ 146

ტრ. რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძლობა", პლეხანოვის სახელობის 

თეატრი. ხელმძღვანელი - თევზაძე. ქაღალდი მძიმე

12361 41 კლბ 147

ტრიფონ რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძლობა, პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი - ვიკ. ნინიძე. ქაღალდი მძიმე

12362 41 კლბ 148

ტრიფონ რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძლობა", პლეხანოვის სახელობის 

მუშათა კლუბის მიერ წარმოდგენილი, სახელმწიფო ოპერის თეატრი. 

ელ. ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით. რეჟისორი  - ვიკ. ნინიძე. ქაღალდი საშუალო

12363 41 კლბ 149

"სულელი", ვ. კობელის მონაწილეობით; პლეხანოვის კლუბი. რეჟისორი  - 

ვ. კობელი. ქაღალდი მძიმე

12364 41 კლბ 150

ბზიაშვილის "როსკიპი დედა", პლეხანოვის კლუბი; პრემიერა. ანონსი - 

"ღალატი". ხელმძღვანელი - გ. გაბინაშვილი. ქაღალდი საშუალო

12365 41 კლბ 151

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ"; "ცეკვა სცენაზე", რეჟისორი  - 

გ. გაბინაშვილი. პლეხანოვის კლუბი. ქაღალდი მძიმე



12366 41 კლბ 152

აქვსენტი ცაგარელის "რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ", პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი. ქაღალდი მძიმე

12367 41 კლბ 153

ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა" (ალ. ყაზბეგის მიხედვით). 

პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  - გრ. სულიაშვილი, 

მხატვარი - ვ. ასკურავა. სამხატვრო ხელმძღვანელი - ი. გოძიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

12368 41 კლბ 154

ვ. შკვარკინის "სხვისი ბავშვი", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - დიომიდე ნაკაშიშე, მხატვარი - პეტრე ოცხელი. თარგმანი - 

ნინო ნაკაშიძე. ქაღალდი საშუალო

12369 41 კლბ 155

ვ. შკვარკინის "სხვისი ბავშვი", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - დიომიდე ნაკაშიშე, მხატვარი - პეტრე ოცხელი. თარგმანი - 

ნინო ნაკაშიძე. ქაღალდი საშუალო

12370 41 კლბ 156

მ. კობახიძის "სისხლიანი გამარჯვება", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი; ანონსი - "თანამედროვე არამზადები", 

"ბარტელ ტურაზერი", "21+", "ვასტირჟი". ქაღალდი მძიმე

12371 41 კლბ 157

მ. კობახიძის "სისხლიანი გამარჯვება", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი; ანონსი - "თანამედროვე არამზადები", 

"ბარტელ ტურაზერი", "21+", "ვასტირჟი". ქაღალდი საშუალო

12372 41 კლბ 158

მ. კობახიძის "სისხლიანი გამარჯვება", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი; ანონსი - "თანამედროვე არამზადები", 

"ბარტელ ტურაზერი", "№21+", "ვასტირჟი". ქაღალდი საშუალო

12373 41 კლბ 159

ნ. აზიანის "გაცრუებული იმედი", კონცერტი, პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. ორენოვანი (ქართული, რუსული) ქაღალდი საშუალო

12374 41 კლბ 160

ს. მგალობლიშვილის "რევოლუციის რიჟრაჟზე", პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - ანტ. ლითანიშვილი. ქაღალდი საშუალო

12375 41 კლბ 161

ს. მგალობლიშვილის "რევოლიუციის რიჟრაჟზე", პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. ქაღალდი მძიმე

12376 41 კლბ 162

აქვსენტი ცაგარელის "ხანუმა", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი. ქაღალდი მძიმე

12377 41 კლბ 163

ა. ცაგარელის "ხანუმა", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. რეჟისორი - 

სოსო მებურიშვლი. ქაღალდი საშუალო

12378 41 კლბ 164

ალ. ყაზბეგის "არსენა ყაჩაღი", რზ. კულტ. ცეხი პლეხანოვის სახელობის  

მუშათა კლუბი. რეჟისორი  - გაბინაშვილი. ქაღალდი მძიმე

12379 41 კლბ 165

ი. ჯავახიშვილის "ქორწილი სოფელში", პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - გრ. სულიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

12380 41 კლბ 166

მ. ქორელის " მარკიტანი სიგარეტ", (პიშიონის მიხედვით). პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  - ვ. ყუშიტაშვილი, მხატვარი - თ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

12381 41 კლბ 167

აქ. ცაგარელის " ციმბირელი", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი - სანდრო გოგაშვილი. ქაღალდი

მძიმე 

(დაფლეთილი)

12382 41 კლბ 168

დ. ჭონქაძის "სურამის ციხე", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  

- სოსო მებურიშვილი. ქაღალდი მძიმე

12383 41 კლბ 169

დ. ჭონქაძის "სურამის ციხე", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  

- სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. ანდრიევიჩი. ქაღალდი საშუალო

12384 41 კლბ 170

"სურამის ციხე", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი, რკინისგზელთა 

პროფკავშირის "მშრომელთა დასის" მიერ წარმოდგენილი. რეჟისორი - 

დ. ჩარკვიანი. ქაღალდი კარგი



12385 41 კლბ 171

ვ. ბუთლიაშვილის "სურამის ციხე", (დ. ჭონქაძის მიხ.)  პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი, რეჟისორი  - ანტ. ლითანიშვილი, კომპოზიტორი - კ. 

ფოცხვერაშვილი. ქაღალდი საშუალო

12386 41 კლბ 172

ბ. ლავრენევის "რღვევა", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  - 

სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - რ. აბაზაძე ქაღალდი საშუალო

12387 41 კლბ 173

მ. ბზიაშვილის "ჯალათი მამა", პლეხანოვის სახელობის კლუბი. 

რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - ანდრიევიჩი. ქაღალდი საშუალო

12388 41 კლბ 174

მ. ბზიაშვილის "ჯალათი მამა", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - ანდრიევიჩი. ქაღალდი საშუალო

12389 41 კლბ 175

მ. ბზიაშვილის "ჯალათი მამა", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი. მხატვარი - ანდრიევიჩი. ქაღალდი საშუალო

12390 41 კლბ 176

"ოჯახური კვება",პლეხანოვის სახელობის  რკ./გზ. კლუბი. რეჟისორი - ნ. 

გოძიაშვილი, კოსტიუმების ესკიზები - პეტრე ოცხელი. ქაღალდი საშუალო

12391 41 კლბ 177

ნინო ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე?" პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

ხელმძღვანელი -  ზ. ნასყიდაშვილი.         ქაღალდი მძიმე

12392 41 კლბ 178

ნინო ნაკაშიძის " ვინ არის დამნაშავე", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი. პრემიერა. ანონსი - "ცოცხალი გაზეთი", 

"ყაჩაღები". ქაღალდი საშუალო

12393 41 კლბ 179

ნინო ნაკაშიძის " ვინ არის დამნაშავე", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი. ქაღალდი საშუალო

12394 41 კლბ 180

"სიმართლე", "დედის ერთა", "შეშინებული ანთიმოზი", კონცერტი - 

აზიური ცეკვა, პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. ხელმძღვანელი - 

თევზაძე. ქაღალდი მძიმე

12395 41 კლბ 181

ჭ. კალანდაძისა და ფ. ჯიბუტის "ლოთი", პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - ქვარელი. ქაღალდი მძიმე

12396 41 კლბ 182

ეგ. ნინოშვილის "ქრისტინე", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  

- ანტ. ლითანიშვილი. პრემიერა ქაღალდი მძიმე

12397 41 კლბ 182

პ. ირეთელის "ქრისტინე" (ეგ. ნინოშვილის მოთხრობის მიხედვით), 

პლეხანოვის სახელობის  კლუბი, რეჟისორი - ნიკო გოძიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

12398 41 კლბ 183

"ორი ობოლი", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. თარგმანი - ცაგარელი. 

ხელმძღვანელი - ს. ჩიტაძე. ქაღალდი საშუალო

12399 41 კლბ 184

"ორი ობოლი", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. თარგმანი - ცაგარელი. 

რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი. ქაღალდი მძიმე

12400 41 კლბ 185

"ორი ობოლი", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 

მებურიშვილი, მხატვარი - დ. ანდრიევიჩი. თარგმანი - ა. ცაგარელი. 

ანონსი: "სამანიშვილის დედინაცალი", "მგლები", "ამბოხება". ქაღალდი მძიმე

12401 41 კლბ 186

ზ. ანტონოვის "ქმარი ხუთი ცოლისა","დედის ერთა", პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. რეჟისორი - ანტ. ლითანიშვილი. ელ. 

ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

12402 41 კლბ 187

"მსხვერპლი", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი, რეჟისორი  - ანტ. 

ლითანიშვილი, მხატვარი - მ. აბჟანდაძე. ქაღალდი საშუალო

12403 41 კლბ 188

ვარლამ კიზირიას "მაცი-ხვიტია", პლეხანოვის კლუბი. რეჟისორი  - ანტ. 

ლითანიშვილი. ქაღალდი მძიმე



12404 41 კლბ 189

ვარლამ კიზირიას "მაცი-ხვიტია", პლეხანოვის კლუბი. რეჟისორი  - ანტ. 

ლითანიშვილი. ქაღალდი საშუალო

12405 41 კლბ 190

არჩ. ჯაჯანაშვილის "ქანდაკება", პლეხანოვის კლუბი. რეჟისორი  - ანტ. 

ლითანიშვილი. ქაღალდი საშუალო

12406 41 კლბ 191

ლანგმანის "ბარტელ ტურაზერი", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, დეკორაციები - ანდრიევიჩი.  ანონსი - 

"სამანიშვილის დედინაცვალი", "ნოეს კიდობანი", "მგლები". ქაღალდი საშუალო

12407 41 კლბ 192

ლანგმანის "ბარტელ ტურაზერი", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, დეკორაციები - ანდრიევიჩი. ანონსი - 

"სამანიშვილის დედინაცვალი", "ნოეს კიდობანი", "მგლები". ქაღალდი საშუალო

12408 41 კლბ 193

ფ. კარეევის "უბედური ნაბიჯი", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - ანტ. ლითანიშვილი. ანონსი - "იმედის დაღუპვა". ქაღალდი საშუალო

12409 41 კლბ 194

ვ. კიზირიას "თანამედროვე არამზადები", პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. მხატვარი - დ. ანდრეევიჩი. ქაღალდი საშუალო

12410 41 კლბ 195

ვ. კიზირიას "თანამედროვე არამზადები", პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი  - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. ანდრეევიჩი. ქაღალდი საშუალო

12411 41 კლბ 196

ა. ანტონოვის " საჭირო ქაღალდი", პლეხანოვის სახელ. კლუბი. 

რეჟისორი - ს. მებურიშვილი, ქაღალდი საშუალო

12412 41 კლბ 197

"მუშა თუ ბატონი", პლეხანოვის კლუბი.  თბილისის მოძრაობის დარგის 

დრამატიული დასის მიერ წარმოდგენილი. რეჟისორი - დ. ჩარკვიანი ქაღალდი საშუალო

12413 41 კლბ 198

ან. ერისთავი-ხოშტარიას "მოლიპულ გზაზე", პლეხანოვის კლუბი, 

რეჟისორი - პ. ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

12414 41 კლბ 199

აქ. (ასიკო) ცაგარელის " ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს", პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი; ლექსთა თქმა; 

კონცერტი (ქართული ხალხური სიმღერები, ქართული რომანსები), ნიკო 

გოცირიძის მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

12415 41 კლბ 200

სილ თევზაძის "ელეონორა" (ალ. ყაზბეგის მიხედვით), პლეხანოვის 

კლუბი, რეჟისორი - დ. ჩარკვიანი. ქაღალდი საშუალო

12416 41 კლბ 201

ს. მგალობლიშვილის "რევოლუციის რიჟრაჟზე", პლეხანოვის სახელობის  

კლუბი. რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. ანდრიევიჩი. 

ანონსი - "ორი ჯიბგირი", "ამბოხება". ქაღალდი საშუალო

12417 41 კლბ 202

გ. დარისპანაშვილის "ხიდ-ქვეშ", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - ნ. გოძიაშვილი, მხატვარი - ბაზანკური. ქაღალდი საშუალო

12418 41 კლბ 203

გ. დარისპანაშვილის "ხიდ-ქვეშ", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - ნ. გოძიაშვილი, მხატვარი - ლ. ბაზანკური. პრემიერა ქაღალდი მძიმე

12419 41 კლბ 204

გ. დარისპანაშვილის "ხიდ-ქვეშ", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - ნ. გოძიაშვილი, მხატვარი - ლ. ბაზანკური. ქაღალდი საშუალო

12420 41 კლბ 205

ია ეკალაძის "№ 21+", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი, რეჟისორი  - სოსო 

მებურიშვილი, ქაღალდი საშუალო

12421 41 კლბ 206

მოლიერის "სკაპენის ცუღლუტობა", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი, თარგმანი - აკაკი წერეთელი. ქაღალდი მძიმე

12422 41 კლბ 207

ს. შანშიაშვილის "სპარტაკი", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  

- სოსო მებურიშვილი, მხატვარი - დ. ანდრიევიჩი. ქაღალდი საშუალო



12423 41 კლბ 208

ტრ. რამიშვილის "გაჭირვების ტალკვესი", პლეხანოვის კლუბი. 

რეჟისორი - სოსო მებურიშვილი. ანონსი - "სპარტაკი". ქაღალდი საშუალო

12424 41 კლბ 209

ფ. ლეგარი. "ფიცი". თარგმანი - ს. მებურიშვილი; დ. კლდიაშვილის 

"დარისპანის გასაჭირი", პლეხანოვის კლუბი, რეჟისორი - სოსო 

მებურიშვილი; კონცერტი. ანონსი - "სურამის ციხე", "საქონლის 

სადგური". ქაღალდი საშუალო

12425 41 კლბ 210

რომელ როლენის "ბასტილიის აღება", პლეხანოვის კლუბი. რეჟისორი - 

სოსო მებურიშვილი. ანონსი - "სპარტაკი", "გაჭირვების ტალკვესი, 

"ყაჩაღები". ქაღალდი მძიმე

12426 41 კლბ 211

ალ. ყაზბეგის "მოძღვარი", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  - 

გრ. სულიაშვილი, მხატვარი - პ. დათებაშვილი. ქაღალდი კარგი

12427 41 კლბ 212

"ზუმბური", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. რეჟისორი  - შ. ახსაბაძე, 

მხატვარი - მ. თავაძე. პრემიერა. ანონსი - აფიგენოვის "მგლის ბილიკი", 

პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

12428 41 კლბ 213

ვლ. მასსისა და მიხ. ჩერვინსკის "სადღაც მოსკოვში", პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბი. რეჟისორი - ს. ი. ვაჩნაძე. რუსულენოვანი. ქაღალდი საშუალო

12429 41 კლბ 214

ვ. კატაევის " დასვენების დღე", პლეხანოვის სახელობის  კლუბი. 

რეჟისორი  - ფირსოვა. მხატვარი -  ი. ი. კაზანცევი. რუსულენოვანი ქაღალდი საშუალო

12430 41 კლბ 215

ჰელა ვუოლიოკის "იუსტინა", სანკულტურის თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 

ტროანოვა, მხატვარი - გ. ნიკოგოსოვი. რუსულენოვანი ქაღალდი საშუალო

12431 41 კლბ 216

სარეპერტუარო აფიშა, ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატის კლუბი. 

ხელმძღვანელი - სტ. ვართანოვი. ქაღალდი საშუალო

12432 41 კლბ 217

აქ. ცაგარელის ნათარგმნი ფრანგულიდან "ორი ობოლი".უთარიღო [1929] 

პლეხანოვის სახელობის კლუბი.  ადგილობრივი დრამ-წრე. ს. 

გოგაშვილის მონაწილეობით. რეჟისორი სოსო მებურიშვილი. მუსიკა ს. 

ფანეევის. ქაღალდი საშუალო

12433 41 კლბ 218

დ. ჭონქაძის რომანიდან პირველად ბუთლიაშვილის დრამა "სურამის 

ციხე". უთარიღო [1929] პლეხანოვის სახელობის კლუბი.დადგმა ანტ. 

ლითანიშვილის. ს. გოგაშვილის მონაწილეობით. კომპოზიტორი 

ფოცხვერაშვილი. გუნდი შეასრულებს  სიმღერას "სურამისციხეო". ქაღალდი საშუალო

12434 41 კლბ 219

აქ. ცაგარელის ნათარგმნი ფრანგულიდან "ორი ობოლი".უთარიღო [1929] 

პლეხანოვის სახელობის კლუბი.  რეჟისორი სოსო მებურიშვილი. მუსიკა 

კ. ნარიმანიძე, ჟ. პაიჭაძე. მხატვარი დ. ანდრეევიჩი ქაღალდი საშუალო

12435 41 კლბ 220

"შუქურა", 1938 წ. სად. ნავთლუღის კლუბი. რეჟისორი  - გ. ასიტაშვილი, 

მხატვარი - ი. მელიქსეტოვი. თარგმანი -  შ. ალხაზიშვილი. ქაღალდი მძიმე

12436 42 ოზ.თ 1

რეპერტუარი, დასის შემადგენლობა, 1921 - 1922 წ.წ.  ოზურგეთის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, ი. ჟივიძე. აფიშის 

ფოტოასლი, საგასტროლოდ მოწვეული მსახიობები: ტ. აბაშიძე, ნ. 

დავითაშვილი, ე. ჩერქეზიშვილი, ვ. გუნია, ა. იმედაშვილი, მ. ჭიაურელი, 

ნ. გოცირიძე ქაღალდი კარგი

12437 42 ოზ.თ 2

ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი", 1921 - 1922 წ.წ.  ოზურგეთის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ი. ჟივიძე ქაღალდი კარგი

12438 42 ოზ.თ 3

ტ. რამიშვილის "დედინაცვალი", 1921 - 1922 წ.წ.  ოზურგეთის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12439 42 ოზ.თ 4

ტ. რამიშვილის "დედინაცვალი", 1921 - 1922 წ.წ.  ოზურგეთის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე ქაღალდი საშუალო

12440 42 ოზ.თ 5

ი. გედევანიშვილის "გამცემი", "ოთხი იმერელი", 1921 - 1922 წ.წ.  

ოზურგეთის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე.აფიშის 

ფოტოასლი, მონაწილეობენ: მ. ვაშალომიძე, ვ. დოლიძე, ა. ბაქრაძე, ვ. 

ნინიძე, პ. თალაკვაძე, პ. ქერქაძე ქაღალდი კარგი

12441 42 ოზ.თ 6

ი. გედევანიშვილის "გამცემი", "ოთხი იმერელი", 1921 - 1922 წ.წ.  

ოზურგეთის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე ქაღალდი საშუალო



12442 42 ოზ.თ 7

გერმან ჰეიერმანსის "იმედის დაღუპვა", 1924 წ.  ოზურგეთის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. ბეჟუაშვილი ქაღალდი საშუალო

12443 42 ოზ.თ 8

გერმან ჰეიერმანსის "იმედის დაღუპვა", 1924 წ.  ოზურგეთის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. ბეჟუაშვილი ქაღალდი მძიმე

12444 42 ოზ.თ 9

შ. დადიანის "გეგეჭკორი", 1924 წ.  ოზურგეთის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  შ. ბეჟუაშვილი ქაღალდი მძიმე

12445 42 ოზ.თ 10

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე", 1924 წ.  ოზურგეთის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  შ. ბეჯუაშვილი ქაღალდი მძიმე

12446 42 ოზ.თ 11

ტ. რამიშვილის "სტუმარ მასპინძლობა", 1924 წ.  ოზურგეთის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. ბეჟუაშვილი ქაღალდი მძიმე

12447 42 ოზ.თ 12

ივ. მიკიტენკოს "ანათე ვარსკვლავო", 1931 - 1932 წ.წ.  ოზურგეთის 

მუშათა თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი. კ. მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით, მხატვარი ე. ახვლედიანი ქაღალდი მძიმე

12448 42 ოზ.თ 13

ნ. ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე", 1936 - 1937 წ.წ. მახარაძის მუშათა 

თეატრი, რეჟისორი  პ. ლოღაძე ქაღალდი მძიმე

12449 42 ოზ.თ 14

კ. ბუაჩიძის "სიძე", გ. მდივანის "ბრმა", რ. ქორქიას "ჯანგირ", ბორის 

ლავრენევის "რღვევა",  "მტრები", ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი", ნ. 

ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე", ა. კორნეიჩუკის "პლატო კრეჩეტ", 

გამრეკელი და გ. ნახუცრიშვილის "ნაცარქექია", 1936 - 1937 წ.წ.  

მახარაძის მუშათა თეატრი, რეჟისორი  პ. ლოლაძე, ქაღალდი საშუალო

12450 42 ოზ.თ 15

ს. კლდიაშვილის "გმირთა თაობა", 1938 - 1939 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. კერესელიძე ქაღალდი საშუალო

12451 42 ოზ.თ 16

პ. ტური და ლ. შეინინის "გენერალური კონსული", 1938 - 1939 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. კერესელიძე ქაღალდი კარგი

12452 42 ოზ.თ 17

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1938 - 1939 წ.წ.  მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. კერესელიძე ქაღალდი კარგი

12453 42 ოზ.თ 18

სეზონის რეპერტუარი, 1939 - 1940 წ.წ.  მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ნინიძე. გ. გამრეკელი, ასხაბაძე, ჟურული ქაღალდი საშუალო

12454 42 ოზ.თ 19

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი",  1939 - 1940 წ.წ.  მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ნ. ჩიხლაძე ქაღალდი საშუალო

12455 42 ოზ.თ 20

ა. წერეთლის "პატარა კახი",  1940 - 1941 წ.წ.  მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. სიხარულიძე ქაღალდი კარგი

12456 42 ოზ.თ 21

გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე",  1940 - 1941 წ.წ.  მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. სიხარულიძე ქაღალდი კარგი

12457 42 ოზ.თ 22

ა. ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი",   1940 - 1941 წ.წ.  მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  გ. კერესელიძე ქაღალდი კარგი

12458 42 ოზ.თ 23

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება",   1940 - 1941 წ.წ.  მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. კერესელიძე ქაღალდი კარგი

12459 42 ოზ.თ 24

ვ. გაბესკირიას "მათი ამბავი",   1940 - 1941 წ.წ.  მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. სიხარულიძე ქაღალდი კარგი

12460 42 ოზ.თ 25

 მეიო და ენეკენი.  "ბიჭუნა",   1940 - 1941 წ.წ.  მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. სიხარულიძე ქაღალდი საშუალო



12461 42 ოზ.თ 26

ვ. კანდელაკის "ბაბუა თევდორე", 1945 - 1946 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. სიხარულიძე ქაღალდი კარგი

12462 42 ოზ.თ 27

გ. ბერძენიშვილის "ტირიფის ქვეშ", 1945 - 1946 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ლ. სიხარულიძე ქაღალდი კარგი

12463 42 ოზ.თ 28

ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1945 - 1946 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. სიხარულიძე ქაღალდი კარგი

12464 42 ოზ.თ 29

გ. ნახუცრიშვილის და ბ. გამრეკელის "ნაცარქექია", 1945 - 1946 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. როსება ქაღალდი კარგი

12465 42 ოზ.თ 30

გ. ნახუცრიშვილის და ბ. გამრეკელის "ნაცარქექია", 1945 - 1946 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. როსება ქაღალდი კარგი

12466 42 ოზ.თ 31

ა. წერეთლის "კინტო", 1945 - 1946 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  გ. როსება ქაღალდი კარგი

12467 42 ოზ.თ 32

ს. მთვარაძის "სახსოვარი", 1946 - 1947 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. სიხარულიძე ქაღალდი საშუალო

12468 42 ოზ.თ 33

ს. მთვარაძის "სახსოვარი", 1946 - 1947 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. სიხარულიძე ქაღალდი საშუალო

12469 42 ოზ.თ 34

გ. ქელბაქიანის "გამოცდები", 1946 - 1947 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  მ. სულთანიშვილი ქაღალდი კარგი

12470 42 ოზ.თ 35

გ. ქელბაქიანის "გამოცდები", 1946 - 1947 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  მ. სულთანიშვილი ქაღალდი კარგი

12471 42 ოზ.თ 36

მ. ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული", 1946 - 1947 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. როსება ქაღალდი კარგი

12472 42 ოზ.თ 37

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება", 1946 - 1947 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ლ. სიხარულიძე ქაღალდი კარგი

12473 42 ოზ.თ 38

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება", 1946 - 1947 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ლ. სიხარულიძე ქაღალდი კარგი

12474 42 ოზ.თ 39

ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა", 1946 - 1947 წ.წ. მახარაძის 

სახელმჭიფო თეატრი, რეჟისორი  მ. სულთანიშვილი ქაღალდი კარგი

12475 42 ოზ.თ 40

ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა", 1946 - 1947 წ.წ. მახარაძის 

სახელმჭიფო თეატრი, რეჟისორი  მ. სულთანიშვილი ქაღალდი კარგი

12476 42 ოზ.თ 41

ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა", 1946 - 1947 წ.წ. მახარაძის 

სახელმჭიფო თეატრი, რეჟისორი  მ. სულთანიშვილი ქაღალდი კარგი

12477 42 ოზ.თ 42

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1947 - 1948 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ლ. სიხარულიძე ქაღალდი კარგი

12478 42 ოზ.თ 43

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1947 - 1948 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ლ. სიხარულიძე ქაღალდი კარგი

12479 42 ოზ.თ 44

გ. ქელბაქიანის "დაგვიანებული სინანული", 1947 - 1948 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ლ. სიხარულიძე ქაღალდი კარგი



12480 42 ოზ.თ 45

გ. შატბერაშვილის "რკინის პერანგი", 1947 - 1948 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ლ. სიხარულიძე ქაღალდი კარგი

12481 42 ოზ.თ 46

ი. მოსაშვილის "სადგურის უფროსი", 1947 - 1948 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ი. ჭავჭანიძე ქაღალდი კარგი

12482 42 ოზ.თ 47

ა. დიუსოს და ჯ. გოუს "ღრმა ფესვები", 1947 - 1948 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რე0ჟ. ო. ალექსიშვილი ქაღალდი კარგი

12483 42 ოზ.თ 48

ა. დიუსოს და ჯ. გოუს "ღრმა ფესვები", 1947 - 1948 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. ალექსიშვილი ქაღალდი კარგი

12484 42 ოზ.თ 49

ი. მოსაშვილის "სადგურის უფროსი", გ. წერეთლის "პირველი ნაბიჯი", ა. 

დიუსოს და ჯ. გოუს "ღრმა ფესვები", 1947 - 1948 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ი. ჭავჭანიძე, ო. ალექსიშვილი ქაღალდი კარგი

12485 42 ოზ.თ 50

ა.  ცაგარელის "ციმბირელი", 1947 - 1948 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი ქაღალდი კარგი

12486 42 ოზ.თ 51

გ. წერეთლის "პირველი ნაბიჯი", 1947 - 1948 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. ალექსიშვილი ქაღალდი კარგი

12487 42 ოზ.თ 52

გ. წერეთლის "პირველი ნაბიჯი", 1947 - 1948 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. ალექსიშვილი ქაღალდი კარგი

12488 42 ოზ.თ 53

პ. ტური და ლ. შეინინის "ვის ემორჩილება დრო", 1948 - 1949 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12489 42 ოზ.თ 54

პ. ტური და ლ. შეინინის "ვის ემორჩილება დრო", 1948 - 1949 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12490 42 ოზ.თ 55

ა. წერეთლის "ბაში-აჩუკი", 1948 - 1949 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12491 42 ოზ.თ 56

ა. წერეთლის "ბაში-აჩუკი", 1948 - 1949 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12492 42 ოზ.თ 57

გ. ბერძენიშვილის "სიყვარულის ძალა", 1948 - 1949 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12493 42 ოზ.თ 58

გ. ბერძენიშვილის "სიყვარულის ძალა", 1948 - 1949 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12494 42 ოზ.თ 59

გ. ნახუცრიშვილის და ბ. გამრეკელის "ნახარქექია", 1948 - 1949 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. როსება ქაღალდი კარგი

12495 42 ოზ.თ 60

დ. კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი", 1948 - 1949 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. როსება ქაღალდი კარგი

12496 42 ოზ.თ 61

პ. ტური და ლ. შეინინის  "ვის ემორჩილება დრო", 1949 - 1950 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12497 42 ოზ.თ 62

ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი", 1949 - 1950 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12498 42 ოზ.თ 63

ვაჟა-ფშაველას   "მოკვეთილი", 1949 - 1950 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი



12499 42 ოზ.თ 64

თ. სვანის და შ. კილასონიას "ელეონერა", 1949 - 1950 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12500 42 ოზ.თ 65

ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1949 - 1950 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12501 42 ოზ.თ 66

დ. კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი", 1949 - 1950 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. როსება ქაღალდი კარგი

12502 42 ოზ.თ 67

დ. კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი", 1949 - 1950 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. როსება ქაღალდი კარგი

12503 42 ოზ.თ 68

დ. ერისთავის "სამშობლო", 1949 - 1950 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12504 42 ოზ.თ 69

ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები", 1949 - 1950 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12505 42 ოზ.თ 70

ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები", 1949 - 1950 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12506 42 ოზ.თ 71

გ. ნახუცრიშვილის და ბ. გამრეკელის "ნაცარქექია", 1949 - 1950 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. როსება ქაღალდი კარგი

12507 42 ოზ.თ 72

ნ. კიკვაძის "ღირსეული მეუღლე", 1949 - 1950 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12508 42 ოზ.თ 73

ვ. მიხაილოვის და ლ. სამოილოვის "ფარული ომი", 1949 - 1950 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12509 42 ოზ.თ 74

საგასტროლო რეპერტუარი, 1949 - 1950 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12510 42 ოზ.თ 75

საგასტროლო რეპერტუარი, 1949 - 1950 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12511 42 ოზ.თ 76

გ. ქელბაქიანის "ჩვენი პირადი საქმე", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. კილოსანიძე ქაღალდი კარგი

12512 42 ოზ.თ 77

გ. ქელბაქიანის "ჩვენი პირადი საქმე", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. კილოსანიძე ქაღალდი კარგი

12513 42 ოზ.თ 78

ტხაი-დიან-ჩუნის "38 პარალელის სამხრეთით", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12514 42 ოზ.თ 79

ტხაი-დიან-ჩუნის "38 პარალელის სამხრეთით", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12515 42 ოზ.თ 80

შ. ჯაფარიძის "მძახლები", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12516 42 ოზ.თ 81

შ. ჯაფარიძის "მძახლები", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12517 42 ოზ.თ 82

შ. ჯაფარიძის "მძახლები", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი



12518 42 ოზ.თ 83

ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12519 42 ოზ.თ 84

ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12520 42 ოზ.თ 85

გ. ბერძენიშვილის "მშვიდობის მტრედები", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12521 42 ოზ.თ 86

გ. ბერძენიშვილის "მშვიდობის მტრედები", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12522 42 ოზ.თ 87

ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12523 42 ოზ.თ 88

ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12524 42 ოზ.თ 89

კ. ბუაჩიძის "ფაქიზი განცდები", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12525 42 ოზ.თ 90

ვ. მიხაილოვის და ლ. სამოილოვის "ფარული ომი", 1950 - 1951 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12526 42 ოზ.თ 91

ნ. კიკვაძის "ღირსეული მეუღლე", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12527 42 ოზ.თ 92

პ. ტურის და ლ. შეინინის "ვის ემორჩილება დრო" 1950 - 1951 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12528 42 ოზ.თ 93

ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12529 42 ოზ.თ 94

დ. ერისთავის "სამშობლო", 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12530 42 ოზ.თ 95

საგასტროლო რეპერტუარი, 1950 - 1951 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12531 42 ოზ.თ 96

ს. ფაშალიშვილის "ჩაჩანაკი კაკანათში", 1951 წ.  მახარაძის კულტურის 

სახლი ქაღალდი კარგი

12532 42 ოზ.თ 97

ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები", 1951 - 1952 წ.წ. მახარაზის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12533 42 ოზ.თ 98

ი. ვაკელის "რკალი", 1951 - 1952 წ.წ. მახარაზის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12534 42 ოზ.თ 99

ი. ჭავჭავაძის "ოთარაანთ ქვრივი", 1951 - 1952 წ.წ. მახარაზის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12535 42 ოზ.თ 100

გ. ქელბაქიანის "ჩვენი პირადი საქმე", 1951 - 1952 წ.წ. მახარაზის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. კილოსანიძე ქაღალდი კარგი

12536 42 ოზ.თ 101

გ. ქელბაქიანის "თქმულება დიად მეგობრობაზე", 1951 - 1952 წ.წ. 

მახარაზის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი



12537 42 ოზ.თ 102

კ. ბუაჩიძის "ფაქიზი განცდები", 1951 - 1952 წ.წ. მახარაზის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12538 42 ოზ.თ 103

გ. ბერძენიშვილის "მშვიდობის მტრედები", 1951 - 1952 წ.წ. მახარაზის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12539 42 ოზ.თ 104

გ. ბერძენიშვილის "სიყვარულის ძალა", 1951 - 1952 წ.წ. მახარაზის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12540 42 ოზ.თ 105

ლ. ჭუბაბრიას "კარგი ამხანაგი", 1951 - 1952 წ.წ. მახარაზის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიზე ქაღალდი კარგი

12541 42 ოზ.თ 106

დ. კლდიაშვილის "ირინეს ბედნიერება", "დარისპანის გასაჭირი", 1952 - 

1953 წ.წ.  მახარაზის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. წეროძე ქაღალდი კარგი

12542 42 ოზ.თ 107

ვ. ვასილიევის "ამ ქვეყნიური სამოთხე", 1952 - 1953 წ.წ.  მახარაზის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12543 42 ოზ.თ 108

ვ. ვასილიევის "ამ ქვეყნიური სამოთხე", 1952 - 1953 წ.წ.  მახარაზის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12544 42 ოზ.თ 109

მოლიერის "ძალად ექიმი", 1952 - 1953 წ.წ.  მახარაზის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12545 42 ოზ.თ 110

დ. თაქთაქიშვილის "უკანასკნელი ნიღაბი", 1952 - 1953 წ.წ.  მახარაზის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. თოიძე ქაღალდი კარგი

12546 42 ოზ.თ 111

დ. თაქთაქიშვილის "უკანასკნელი ნიღაბი", 1952 - 1953 წ.წ.  მახარაზის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. თოიძე ქაღალდი კარგი

12547 42 ოზ.თ 112

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნეს ქორწინება", 1952 - 1953 წ.წ.  მახარაზის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12548 42 ოზ.თ 113

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები", 1952 - 1953 წ.წ.  მახარაზის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. წეროძე ქაღალდი კარგი

12549 42 ოზ.თ 114

გ. ნახუცრიშვილის და ბ. გამრეკელის "ლადო კეცხოველი", 1952 - 1953 

წ.წ.  მახარაზის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. წეროძე ქაღალდი კარგი

12550 42 ოზ.თ 115

გ. ნახუცრიშვილის და ბ. გამრეკელის "ლადო კეცხოველი", 1952 - 1953 

წ.წ.  მახარაზის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. წეროძე ქაღალდი კარგი

12551 42 ოზ.თ 116

საგასტროლო რეპერტუარი, 1952 - 1953 წ.წ.  მახარაზის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი:  ვ. ნინიძე, თ. წეროძე, ო. თალაკვაძე, ს. თოიძე ქაღალდი კარგი

12552 42 ოზ.თ 117

საგასტროლო რეპერტუარი, 1952 - 1953 წ.წ.  მახარაზის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი:  ვ. ნინიძე, თ. წეროძე, ო. თალაკვაძე, ს. თოიძე ქაღალდი კარგი

12553 42 ოზ.თ 118

ა. კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტ", 1953 - 1954 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. თოიძე ქაღალდი კარგი

12554 42 ოზ.თ 119

ა. კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტ", 1953 - 1954 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. თოიძე ქაღალდი კარგი

12555 42 ოზ.თ 120

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქონწინება", 1953 - 1954 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი



12556 42 ოზ.თ 121

ვ. კანდელაკის "სარეველა", 1953 - 1954 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12557 42 ოზ.თ 122

ნ. არშიძის "ნახვამდის", 1953 - 1954 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12558 42 ოზ.თ 123

ს. მთვარაძის "სურამის ციხე", 1953 - 1954 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12559 42 ოზ.თ 124

ს. მთვარაძის "სურამის ციხე", 1953 - 1954 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12560 42 ოზ.თ 125

ვ. დარასელის "კიკვიძე", 1953 - 1954 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  თ. წეროძე ქაღალდი კარგი

12561 42 ოზ.თ 126

ს. კლდიაშვილის "დღესასწაული საკრეულაში", 1953 - 1954 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12562 42 ოზ.თ 127

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილიები", 1953 - 1954 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. წეროძე ქაღალდი საშუალო

12563 42 ოზ.თ 128

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება", 1953 - 1954 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. წეროძე ქაღალდი კარგი

12564 42 ოზ.თ 129

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება", კ. ბუაჩიძის "მკაცრი 

ქალიშვილები", 1953 - 1954 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  თ. წეროძე, ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12565 42 ოზ.თ 130

ე. ლუტოვსკის "ოჯახური საქმე", 1954 - 1955 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. თოიძე ქაღალდი კარგი

12566 42 ოზ.თ 131

ე. ლუტოვსკის "ოჯახური საქმე", 1954 - 1955 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. თოიძე ქაღალდი კარგი

12567 42 ოზ.თ 132

ი. ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი", 1954 - 1955 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12568 42 ოზ.თ 133

ნ. არეშიძის "ნახვამდის ", 1954 - 1955 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12569 42 ოზ.თ 134

გ. ბერძენიშვილის "სიყვარულის ძალა", 1954 - 1955 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

12570 42 ოზ.თ 135

კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი ძაღლია", 1954 - 1955 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. თოიძე ქაღალდი კარგი

12571 42 ოზ.თ 136

გ. ნახუცრიშვილის და ბ. გამრეკელის "ნაცარქექია", 1954 - 1955 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე, ქაღალდი კარგი

12572 42 ოზ.თ 137

პ. ჯაკომეტის , "დამნაშავის ოჯახი", 1954 - 1955 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12573 42 ოზ.თ 138

გ. ნახუცრიშვილის და ბ. გამრეკელის "ლადო კეცხოველი", 1954 - 1955 

წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. წეროძე ქაღალდი კარგი

12574 42 ოზ.თ 139

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1954 - 1955 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი



12575 42 ოზ.თ 140 სეზონის რეპერტუარი, 1954 - 1955 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

12576 42 ოზ.თ 141

მ. მრევლიშვილის "ზვავი", 1955 - 1956 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12577 42 ოზ.თ 142

მ. მრევლიშვილის "ზვავი", 1955 - 1956 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12578 42 ოზ.თ 143

რ. ებრალიძის "ნანა", 1955 - 1956 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ო. თალაკვაძე და ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12579 42 ოზ.თ 144

რ. ებრალიძის "ნანა", 1955 - 1956 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ო. თალაკვაძე და ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12580 42 ოზ.თ 145

რ. ებრალიძის "ნანა", 1955 - 1956 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ო. თალაკვაძე და ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12581 42 ოზ.თ 146

ვ. როზოვის "ხალისიანი მეგობრები", 1955 - 1956 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12582 42 ოზ.თ 147

ვ. როზოვის "ხალისიანი მეგობრები", 1955 - 1956 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12583 42 ოზ.თ 148

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი",  1955 - 1956 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. კანდინაშვილი ქაღალდი კარგი

12584 42 ოზ.თ 149

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი",  1955 - 1956 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. კანდინაშვილი ქაღალდი კარგი

12585 42 ოზ.თ 150

რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი", 1955 - 1956 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12586 42 ოზ.თ 151

ა. ცაგარელის "ციმბირელი", 1955 - 1956 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12587 42 ოზ.თ 152

ვ. კანდელაკის "მაია წყნეთელი", 1955 - 1956 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12588 42 ოზ.თ 153

ვ. კანდელაკის "მაია წყნეთელი", 1955 - 1956 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12589 42 ოზ.თ 154

ი. ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი", 1955 - 1956 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12590 42 ოზ.თ 155

საგასტროლო რეპერტუარი, 1955 - 1956 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  თ. წეროძე, ო. თალაკვაძე, თ. კანდინაშვილი ქაღალდი კარგი

12591 42 ოზ.თ 156

პ. ლორიას "მევლუდი", 1956 - 1957 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  რ. კაცია ქაღალდი კარგი

12592 42 ოზ.თ 157

პ. ლორიას "მევლუდი", 1956 - 1957 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  რ. კაცია ქაღალდი კარგი

12593 42 ოზ.თ 158

მ. კანდელაკის "ამაღლებული სოფელი", 1956 - 1957 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი



12594 42 ოზ.თ 159

ნ. არეშიძის "მზია", 1956 - 1957 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12595 42 ოზ.თ 160

ი. ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი", 1956 - 1957 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12596 42 ოზ.თ 161

ი. ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი", 1956 - 1957 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12597 42 ოზ.თ 162

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი", 1956 - 1957 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. კანდელაკი ქაღალდი კარგი

12598 42 ოზ.თ 163

გ. ნახუცრიშვილის თარგმანით გრ. სუნდუკიანის  "პეპო", 1956 - 1957 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. ვასაძე ქაღალდი კარგი

12599 42 ოზ.თ 164

რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი", 1956 - 1957 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12600 42 ოზ.თ 165

გ. ივანიშვილის "ვიღაცამ დარეკა", 1956 - 1957 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12601 42 ოზ.თ 166

ვ. გაბესკირიას "უფსკრულთან", 1956 - 1957 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12602 42 ოზ.თ 167

საგასტროლო რეპერტუარი, 1956 - 1957 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე, რ. კაცია, გ. ვასაძე, თ. კანდინაშვილი ქაღალდი კარგი

12603 42 ოზ.თ 168

გ. ბერძენიშვილის "ლერწამი ქარში", 1957 - 1958 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12604 42 ოზ.თ 169

გ. ბერძენიშვილის "ლერწამი ქარში", 1957 - 1958 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12605 42 ოზ.თ 170

ა. კაჭკაჭიშვილის "ამბავი ორი ბიჭისა", 1957 - 1958 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12606 42 ოზ.თ 171

ა. კაჭკაჭიშვილის "ამბავი ორი ბიჭისა", 1957 - 1958 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12607 42 ოზ.თ 172

ვ. დარასელის "კიკვიძე", 1957 - 1958 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  თ. წეროძე, ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12608 42 ოზ.თ 173

ვ. დარასელის "კიკვიძე", 1957 - 1958 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  თ. წეროძე ქაღალდი კარგი

12609 42 ოზ.თ 174

ვ. დარასელის "კიკვიძე", 1957 - 1958 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  თ. წეროძე ქაღალდი კარგი

12610 42 ოზ.თ 175

ვ. კანდელაკის "ამაღლებული სოფელი", 1957 - 1958 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12611 42 ოზ.თ 176

ვ. კანდელაკის "ამაღლებული სოფელი", 1957 - 1958 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12612 42 ოზ.თ 177

გ. ბერძენიშვილის "დაჭრილი არწივი", 1957 - 1958 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი



12613 42 ოზ.თ 178

პ. ლორიას "მევლუდი", 1957 - 1958 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  რ. კაცია ქაღალდი კარგი

12614 42 ოზ.თ 179

პ. ლორიას "მევლუდი", 1957 - 1958 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  რ. კაცია ქაღალდი კარგი

12615 42 ოზ.თ 180

პ. ლორიას "მევლუდი", ვ. კანდელაკის "ამაღლებული სოფელი", ვ. 

დარასელის "კიკვიძე", 1957 - 1958 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  რ. კაცია, ო. თალაკვაძე, ტ. წეროძე ქაღალდი კარგი

12616 42 ოზ.თ 181

ა. დევიძის "მეუღლენი", 1958 - 1959 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ო. თალაკვაძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: ა. ანდღულაძე, შ. 

ცქვიტიშვილი, კ. დარჩია, მ. წიგნაძე, მხატვარი შ. დარჩია ქაღალდი კარგი

12617 42 ოზ.თ 182

ა. კაჭკაჭიშვილის "ამბავი ორი ბიჭისა", თ. დუგლაძის "შავი ბიჭი",  1958 - 

1959 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

12618 42 ოზ.თ 183

კ. ლორთქიფანიძის "კოლხეთის ცისკარი",  1958 - 1959 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12619 42 ოზ.თ 184

გრიგოლ  პლიევის "ჩერმენი", 1958 - 1959 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12620 42 ოზ.თ 185

გ. ბერძენიშვილის "დაჭრილი არწივი", გ. ქელბაქიანის "ახალგაზრდა 

მასწავლებელი", 1958 - 1959 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  გ. ლაღიძე, ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12621 42 ოზ.თ 186

გ. ნახუცრიშვილის "აჩაკუნე", 1959 - 1960 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: ა. ანდღულაძე, 

შ. ცქვიტიშვილი, კ. დარჩია, მ. წიგნაძე, მხატვარი შ. დარჩია ქაღალდი კარგი

12622 42 ოზ.თ 187

მ. ბარათაშვილის "ჩემი ყვავილეთი", 1959 - 1960 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ნ. რუსიაშვილი. პრემიერა, 

მონაწილეობენ: ა. ანდღულაძე, შ. ცქვიტიშვილი, კ. დარჩია, მ. წიგნაძე, 

მხატვარი შ. დარჩია ქაღალდი კარგი

12623 42 ოზ.თ 188

მ. სტებლიკის "სოფლური სიყვარული", 1959 - 1960 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12624 42 ოზ.თ 189

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი", 1959 - 1960 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12625 42 ოზ.თ 190

მ. კიკვაძის "დიმიტრი თავდადებული", 1959 - 1960 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი

12626 42 ოზ.თ 191

ვ. კანდელაკის " ერთხელ დახოცილები", 1959 - 1960 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12627 42 ოზ.თ 192

ვ. მოდებაძის "პორტრეტი", 1959 - 1960 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ე. ახალაძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: ა. 

ანდღულაძე, შ. ცქვიტიშვილი, კ. დარჩია, მ. წიგნაძე, მხატვარი შ. დარჩია ქაღალდი კარგი

12628 42 ოზ.თ 193

ა. დევიძის "მეუღლენი", 1959 - 1960 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ო. თალაკვაძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: ა. ანდღულაძე, შ. 

ცქვიტიშვილი, კ. დარჩია, მ. წიგნაძე, მხატვარი შ. დარჩია ქაღალდი კარგი

12629 42 ოზ.თ 194

ე. რენტეს "გზააბნეული შვილი", 1959 - 1960 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: ა. ანდღულაძე, 

შ. ცქვიტიშვილი, კ. დარჩია, მ. წიგნაძე, მხატვარი შ. დარჩია ქაღალდი კარგი

12630 42 ოზ.თ 195

სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 1960 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი ო. თალაკვაძე, გ. ლაღიძე, ნ. რუსიაშვილი ქაღალდი კარგი

12631 42 ოზ.თ 196

გ. ნახუცრიშვილის და ბ. გამრეკელის "ლადო კეცხოველი", 1960 - 1961 

წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე. პრემიერა, 

მონაწილეობენ: ა. ანდღულაძე, შ. ცქვიტიშვილი, კ. დარჩია, მ. წიგნაძე, 

მხატვარი შ. დარჩია ქაღალდი კარგი



12632 42 ოზ.თ 197

დ. კვიცარიძის "თოვლიან ღამეს", 1960 - 1961 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  თ. თალაკვაძე. პრემიერა, მხატავარი ვ. კვაჭანტირაძე ქაღალდი კარგი

12633 42 ოზ.თ 198

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი", 1960 - 1961 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12634 42 ოზ.თ 199

ნ. დუმბაძის "მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი", 1960 - 1961 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

12635 42 ოზ.თ 200

ლ. მილორავას "სად იყო ჭკუა?!", 1960 - 1961 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12636 42 ოზ.თ 201

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული", 1961 - 1962 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი

12637 42 ოზ.თ 202

დ. კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი", 1962 - 1963 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი

12638 42 ოზ.თ 203

დ. თაქთაქიშვილის "თეთრი ღამურა", 1962 - 1963 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. ლაღიძე. პრემიერა, მხატავარი ვ. 

კვაჭანტირაძე ქაღალდი კარგი

12639 42 ოზ.თ 204

დ. თაქთაქიშვილის "თეთრი ღამურა", 1962 - 1963 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი

12640 42 ოზ.თ 205

ა. ფურცელაძის "მაცი ხვიტია", 1962 - 1963 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  გ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი

12641 42 ოზ.თ 206

შ.ნარსიას და თ. ფერაძის "მეისრე", 1962 - 1963 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12642 42 ოზ.თ 207

გ. ივანიშვილის "შემთხვევა გზაზე", 1962 - 1963 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი

12643 42 ოზ.თ 208

ნ. დუმბაძის "მე ვხედავ მზეს", 1963 - 1964 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. პრემიერა, მხატვარი ო. 

ლითანიშვილი ქაღალდი კარგი

12644 42 ოზ.თ 209

ვ. როზოვის "ვახშმობის წინ", 1963 - 1964 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. პაქსაშვილი ქაღალდი კარგი

12645 42 ოზ.თ 210

ა. დევიძის "ნატერფალი", 1963 - 1964 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12646 42 ოზ.თ 211

მ. ჯაფარიძის "უსაშველო მაშველები", 1963 - 1964 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12647 42 ოზ.თ 212

ი. ვაკელის "აპრაკუნე", 1963 - 1964 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  გ. ჟურული ქაღალდი კარგი

12648 42 ოზ.თ 213

კ. გოლდონის "სასეირო შემთხვევა", 1963 - 1964 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი

12649 42 ოზ.თ 214

დ. კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი", 1963 - 1964 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი

12650 42 ოზ.თ 215

ვაჟა-ფშაველას   "მოკვეთილი", 1963 - 1964 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი   ლ. პაქსაშვილი ქაღალდი კარგი



12651 42 ოზ.თ 216

ა. დიუმას "მარგარიტა გოტიე", 1964 - 1965 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. პაქსაშვილი ქაღალდი კარგი

12652 42 ოზ.თ 217

ა. დიუმას "მარგარიტა გოტიე", 1964 - 1965 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. პაქსაშვილი ქაღალდი კარგი

12653 42 ოზ.თ 218

ვ. ჰიუგოს "მარიამ ტიუდორი", 1964 - 1965 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. პაქსაშვილი. პრემიერა, თრგ. ე. დავითაია, 

მხატვარი ა. რატიანი ქაღალდი კარგი

12654 42 ოზ.თ 219

ნ. დუმბაძის "მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი", 1964 - 1965 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე. მხატვარი ი. ასკურავა ქაღალდი კარგი

12655 42 ოზ.თ 220

ნ. დუმბაძის "მე ვხედავ მზეს", 1964 - 1965 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. ვ. დორონინის მონაწილეობით, 

მხატვარი ო. ლითანიშვილი ქაღალდი კარგი

12656 42 ოზ.თ 221

გ. მარუაშვილის "საქმიანი აჭიმეთური", 1964 - 1965 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ლ. პაქსაშვილი ქაღალდი კარგი

12657 42 ოზ.თ 222

ჯ. ქარჩხაძის "დევიძეების ოჯახი", 1964 - 1965 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12658 42 ოზ.თ 223

ი. კასუმოვი და ჰ. სეითბელის "რისთვის ცხოვრობ", 1964 - 1965 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ო. ალექსიშვილი ქაღალდი კარგი

12659 42 ოზ.თ 224

ნ. პერიალისის "ბაფთიანი გოგონა", 1964 - 1965 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ლ. პაქსაშვილი. პრემიერა, მხატვარი ე. 

ხარაზოვი ქაღალდი კარგი

12660 42 ოზ.თ 225

გ. ბერძენიშვილის "დაჭრილი არწივი", 1965 - 1966 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12661 42 ოზ.თ 226

ნ. ნიშნიანიძე "ვისთან არის მაკო?", 1965 - 1966 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ლ. პაქსაშვილი ქაღალდი კარგი

12662 42 ოზ.თ 227

კ. გუდრიჩის და ა. ჰაკეტის "ანა ფრანკის დღიური", 1965 - 1966 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. შონია. პრემიერა, თრგ. პ. 

წერეთალი, მხატვარი ი. ჯიჯიეშვილი ქაღალდი კარგი

12663 42 ოზ.თ 228

ვ. კანდელაკის "სარეველა", 1965 - 1966 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12664 42 ოზ.თ 229

კ. გოლდონის "საპატარძლო აფიშიდან", 1965 - 1966 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. შონია ქაღალდი კარგი

12665 42 ოზ.თ 230

გ. ნახუცრიშვილის "შაითან ხიხო", 1965 - 1966 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12666 42 ოზ.თ 231

გ. ჭელიძის "როცა ეკალი იჩხვლიტება", 1965 - 1966 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12667 42 ოზ.თ 232

საგასტროლო რეპერტუარი, 1965 - 1966 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე, თ. შონია, ლ. პაქსაშვილი, ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12668 42 ოზ.თ 233

მ. ჯავახიშვილის "ყბაჩამ დაიგვიანა", 1966 - 1967 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. შონია ქაღალდი კარგი

12669 42 ოზ.თ 234

გ. კლდიაშვილის "თეთრხალათიანი ქალიშვილი",  1966 - 1967 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი



12670 42 ოზ.თ 235

გ. ბერძენიშვილის "დაჭრილი არწივი",  1966 - 1967 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12671 42 ოზ.თ 236

გ. ბერძენიშვილის "დაჭრილი არწივი",  1966 - 1967 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12672 42 ოზ.თ 237

ა. კუზნეცოვის და გ. შტეინის "ცოლიანი საქმრო",  1966 - 1967 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე. პრემიერა, 

მხატვარი ო. ჩხარტიშვილი ქაღალდი კარგი

12673 42 ოზ.თ 238

ლ. მილორავას "ნაოხრალი",  1966 - 1967 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  თ. შონია ქაღალდი კარგი

12674 42 ოზ.თ 239

ნ. დუმბაძის "მზიანი ღამე",  1966 - 1967 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12675 42 ოზ.თ 240

ბ. ლავრენევის "რღვევა",  1966 - 1967 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12676 42 ოზ.თ 241

გ. ბერძენიშვილის "დაჭრილი არწივი", ვ. კანდელაკის "სარეველა",  1966 - 

1967 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12677 42 ოზ.თ 242

სეზონის გახსნა, 1967 - 1968 წ.წ.                                                                            

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

12678 42 ოზ.თ 243

ვ. კანდელაკის "ამაღლებული სოფელი", 1967 - 1968 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12679 42 ოზ.თ 244

ა. შენგელაიას "ციმბირის პაპა", 1967 - 1968 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე. პრემიერა, მხატვარი ო. ჩხარტიშვილი ქაღალდი კარგი

12680 42 ოზ.თ 245

გ. კლდიაშვილის და ტ. ხავთასის "სიმღერა გრძელდება", 1967 - 1968 წ.წ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12681 42 ოზ.თ 246

ვ. კანდელაკის "დაუმთავრებელი თამაში", 1967 - 1968 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12682 42 ოზ.თ 247

მ. გორკის "ეგორ ბულიჩოვი და სხვები", 1967 - 1968 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12683 42 ოზ.თ 248

სეზონის რეპერტუარი, 1967 - 1968 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე, გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12684 42 ოზ.თ 249

ა. თაბორიძის და ვ. მაძმიშვილის "ქორწილი ჩვენს სოფელში", 1968 - 1969 

წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12685 42 ოზ.თ 250

ნ. ქინქლაძის "მარად ერთად", 1968 - 1969 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12686 42 ოზ.თ 251

ლ. ჭუბაბრიას "წინადღით", 1968 - 1969 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12687 42 ოზ.თ 252

თ. ქურდოვანიძის "მინდია", 1968 - 1969 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12688 42 ოზ.თ 253

"დიდება ლენინს", 1969 - 1970 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი



12689 42 ოზ.თ 254

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1969 - 1970 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12690 42 ოზ.თ 255

ვ. კაჩას "არამზადების სერობა", 1969 - 1970 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12691 42 ოზ.თ 256

რ. ებრალიძის "მოგზაურობა ზღაპარში", 1969 - 1970 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12692 42 ოზ.თ 257

ა. თაბორიძის და ვ. მაძმიშვილის "ქორწილი ჩვენს სოფელში", 1969 - 1970 

წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12693 42 ოზ.თ 258

ნ. გოგოლის "რევიზორი", 1969 - 1970 წ.წ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12694 42 ოზ.თ 259

ა. დევიძის "გამოკეტილი ჭიშკარი", 1969 - 1970 წ.წ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12695 42 ოზ.თ 260 რეპერტუარი, 1969 - 1970 წ.წ.     მახარაძის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

12696 43 ოზ.თ 261

ა. ჩხაიძის "ხიდი", 1970 - 1971 წ.წ. ა. წუწუნავას სახელობის მახარაძის 

სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

აბესაძე ქაღალდი კარგი

12697 43 ოზ.თ 262

ე. ნინოშვილის "პარტახი", 1970 - 1971 წ.წ. ა. წუწუნავას სახელობის 

მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. ნაკაიძე ქაღალდი კარგი

12698 43 ოზ.თ 263

თ. ჭილაძის "სურათები საოჯახო ალბომიდან", 1970 - 1971 წ.წ. ა. 

წუწუნავას სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12699 43 ოზ.თ 264

ლ. მეშტერხაზის "მეთერთმეტე მცნება", 1970 - 1971 წ.წ. ა. წუწუნავას 

სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ნ. იონათამიშვილი ქაღალდი კარგი

12700 43 ოზ.თ 265

გ. ხუხაშვილის "მოსამართლე", 1971 - 1972 წ.წ. ა. წუწუნავას სახელობის 

მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ნ. იონათამიშვილი ქაღალდი კარგი

12701 43 ოზ.თ 266

შ. ცვაიგის "სახლი ზღვის პირას", 1971 - 1972 წ.წ. ა. წუწუნავას სახელობის 

მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ნ. იონათამიშვილი ქაღალდი კარგი

12702 43 ოზ.თ 267

ა. თაბორიძის "ქორწილი ჩვენს სოფელში", 1971 - 1972 წ.წ. ა. წუწუნავას 

სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12703 43 ოზ.თ 268

რ. დვალიშვილის "ჩვენ პატარა სავარძლებში", 1971 - 1972 წ.წ. ა. 

წუწუნავას სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12704 43 ოზ.თ 269

ჟ. მოლიერის "გაბრიყვებული ქმარი", 1971 - 1972 წ.წ. ა. წუწუნავას 

სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12705 43 ოზ.თ 270

ვ. როზოვის "საღამოდან შუადღემდე", 1971 - 1972 წ.წ. ა. წუწუნავას 

სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12706 43 ოზ.თ 271

გ. ბერიაშვილის "თეთრა", 1972 წ. ა. წუწუნავას სახელობის მახარაძის 

სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

იონათამიშვილი ქაღალდი კარგი

12707 43 ოზ.თ 272

გ. ბერიაშვილის "თეთრა", 1972 წ. ა. წუწუნავას სახელობის მახარაძის 

სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

იონათამიშვილი ქაღალდი კარგი



12708 43 ოზ.თ 273

ვ. კანდელაკის და ნ. შამანაძის "გაუმარჯოს სიცოცხლეს", 1972 წ. ა. 

წუწუნავას სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი

12709 43 ოზ.თ 274

ვ. კანდელაკის და ნ. შამანაძის "გაუმარჯოს სიცოცხლეს", 1972 წ. ა. 

წუწუნავას სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი

12710 43 ოზ.თ 275

ნ. დუმბაძის "ნუ გეშინია დედა", 1972 - 1973 წ.წ. ა. წუწუნავას სახელობის 

მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ნ. იონათამიშვილი ქაღალდი

12711 43 ოზ.თ 276

ბ. რაცერის და ვ. კონსტანტინოვის "უთანასწორო ქორწინება", 1972 - 1973 

წ.წ. ა. წუწუნავას სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ნ. იონათამიშვილი ქაღალდი კარგი

12712 43 ოზ.თ 277

გ. ალექსანდრიას "კოლხიდა" 1972 - 1973 წ.წ. ა. წუწუნავას სახელობის 

მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12713 43 ოზ.თ 278

ა. სამსონაძის "მონაწილე ვარ თქვენი მწუხარების", 1972 - 1973 წ.წ. ა. 

წუწუნავას სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ე. ჩხაიძე ქაღალდი კარგი

12714 43 ოზ.თ 279

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1973 - 1974 წ.წ. ა. წუწუნავას 

სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ნ. იონათამიშვილი ქაღალდი კარგი

12715 43 ოზ.თ 280

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1973 - 1974 წ.წ. ა. წუწუნავას 

სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ნ. იონათამიშვილი ქაღალდი კარგი

12716 43 ოზ.თ 281

ო. იოსელიანის "სანამ ურემი გადაბრუნდება", 1973 - 1974 წ.წ. ა. 

წუწუნავას სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ვ. რცხილაძე ქაღალდი კარგი

12717 43 ოზ.თ 282

გ. ნახუცრიშვილის "ალი-ბაბა", 1973 - 1974 წ.წ. ა. წუწუნავას სახელობის 

მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  გ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

12718 43 ოზ.თ 283

გ. იმერელის "დედის ვარამი", 1973 - 1974 წ.წ. ა. წუწუნავას სახელობის 

მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ნ. იონათამიშვილი ქაღალდი კარგი

12719 43 ოზ.თ 284

გ. ფანჯიკიძის "თვალი პატიოსანი", 1973 - 1974 წ.წ. ა. წუწუნავას 

სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ე. ჩაიძე ქაღალდი კარგი

12720 43 ოზ.თ 285

რ. თაბუკაშვილის "რაიკომის მდივანი", 1973 - 1974 წ.წ. ა. წუწუნავას 

სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. რცხილაძე ქაღალდი კარგი

12721 43 ოზ.თ 286

გ. ჩიტაიშვილის "სიყვარულო ძალსა შენსა", 1974 - 1975 წ.წ. ა. წუწუნავას 

სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  გ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი

12722 43 ოზ.თ 287

ა. მაკაიონოკის "ტრიბუნალი", 1974 - 1975 წ.წ. ა. წუწუნავას სახელობის 

მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ჩიგოგიძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: მ. დონაძე, ი. 

არობელიზე, გ. მდინარაძე, მხატვარი გ. თუთაიშვილი ქაღალდი კარგი

12723 43 ოზ.თ 288

ვ. გაბესკირიას "ახალი წლის ღამე", 1974 - 1975 წ.წ. ა. წუწუნავას 

სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ნ. დეისაძე ქაღალდი კარგი

12724 43 ოზ.თ 289

ვ. შუკშინის "ენერგიული ადამიანები", 1974 - 1975 წ.წ. ა. წუწუნავას 

სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. ჩიგოგიძე. თრგ. მ. გაფრინდაშვილი, 

მონაწილეობენ: ი. არობელიძე, გ. მდინარაძე, ს. ლომიძე, მხატვარი ბ. 

ბესელია ქაღალდი კარგი

12725 43 ოზ.თ 290

მ. მიტროვიჩის "გაძარცვა შუაღამისას", 1974 - 1975 წ.წ. ა. წუწუნავას 

სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. ჩიგოგიძე ქაღალდი კარგი

12726 43 ოზ.თ 291

შ. დადიანის "ნინოშვილის გურია", 1974 - 1975 წ.წ. ა. წუწუნავას 

სახელობის მახარაძის სარაიონთაშორისო სახელმწიფო დრამატული 
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გ. ბათიაშვილის "სიკვდილის შემდეგ გასაგზავნი ბარათები", 1984 - 1985 

წ.წ. მახარაძის ა. წუწუნავას სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ვ. ჩიგოგიძე ქაღალდი კარგი

12805 43 ოზ.თ 370

სეზონის რეპერტუარი, 1985 - 1986 წ.წ. მახარაძის ა. წუწუნავას 

სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

12806 43 ოზ.თ 371

ე. დე ფილიპოს "ცილინდრი",  1985 - 1986 წ.წ. მახარაძის ა. წუწუნავას 

სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ჩიგოგიძე ქაღალდი კარგი

12807 43 ოზ.თ 372

ა. აირამჯანის და ფ. აბესაძის "ულტიმატუმი ანუ როგორ ავღზარდოთ 

ხელახლა მოლა", 1985 - 1986 წ.წ. მახარაძის ა. წუწუნავას სახელობის 

სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

აბესაძე ქაღალდი კარგი

12808 43 ოზ.თ 373

თ. აბულაშვილის "ფრინველების საქორწინო ცეკვები", 1985 - 1986 წ.წ. 

მახარაძის ა. წუწუნავას სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ო. კუტალაძე ქაღალდი კარგი

12809 43 ოზ.თ 374

დ. კლდიაშვილის "დარისპანის გასაჭირი", 1985 - 1986 წ.წ. მახარაძის ა. 

წუწუნავას სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ს. კიკვაძე ქაღალდი კარგი

12810 43 ოზ.თ 375

ა. კასონას "დილის ფერია", 1985 - 1986 წ.წ. მახარაძის ა. წუწუნავას 

სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ს. კიკვაძე ქაღალდი კარგი

12811 43 ოზ.თ 376

ა. აბდულინის "უკანასკნელი პარტიარქი", 1986 - 1987 წ.წ. მახარაძის ა. 

წუწუნავას სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. ჩიგოგიძე ქაღალდი კარგი

12812 43 ოზ.თ 377

ნ. დუმბაძის "მე ვხედავ მზეს", 1986 - 1987 წ.წ. მახარაძის ა. წუწუნავას 

სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე ქაღალდი კარგი

12813 43 ოზ.თ 378

ლ. თაბუკაშვილის "შენსკენ სავალი გზები", 1986 - 1987 წ.წ. მახარაძის ა. 

წუწუნავას სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ო. კუტალაძე ქაღალდი კარგი

12814 43 ოზ.თ 379

ი. ჭავჭავაძის "კაცია ადამიანი?!", 1986 - 1987 წ.წ. მახარაძის ა. წუწუნავას 

სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ს. კიკვაძე ქაღალდი კარგი

12815 43 ოზ.თ 380

ნ. დუმბაძის "გამარჯობა ხალხო", 1986 - 1987 წ.წ. მახარაძის ა. წუწუნავას 

სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ჩიგოგიძე ქაღალდი კარგი

12816 43 ოზ.თ 381

ს. მიხალკოვის "ყოველივე ძალუძთ მეფეთა", 1987 - 1988 წ.წ. მახარაძის ა. 

წუწუნავას სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. ჩიგოგიძე ქაღალდი კარგი

12817 43 ოზ.თ 382

ა. კერტესის "დღეობა", 1988 - 1989 წ.წ. მახარაძის ა. წუწუნავას სახელობის 

სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. 

შანდორი ქაღალდი კარგი

12818 43 ოზ.თ 383

ვ. მერეშკოს "მე ქალი ვარ", 1988 - 1989 წ.წ. მახარაძის ა. წუწუნავას 

სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ო. კუტალაძე ქაღალდი კარგი

12819 43 ოზ.თ 384

"ჰე, მამულო...", 1989 - 1990 წ.წ. მახარაძის ა. წუწუნავას სახელობის 

სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

12820 43 ოზ.თ 385

ა. წერთლის "კინტო",  1990 - 1991 წ.წ. მახარაძის ა. წუწუნავას სახელობის 

სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ო. 

კუტალაძე ქაღალდი კარგი

12821 43 ოზ.თ 386

ნ. წულეისკირის "მსხვერპლი", 1990 - 1991 წ.წ. მახარაძის ა. წუწუნავას 

სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ო. კიტალაძე ქაღალდი კარგი



12822 43 ოზ.თ 387

ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1990 - 1991 წ.წ. მახარაძის ა. წუწუნავას 

სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ა. ქადეიშვილი ქაღალდი კარგი

12823 43 ოზ.თ 388

გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე", 1990 - 1991 წ.წ. მახარაძის ა. წუწუნავას 

სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ა. ქადეიშვილი ქაღალდი კარგი

12824 43 ოზ.თ 389

ე. ნინოშვილის "ერთ  დროს აქ ადამიანს უცხოვრია", 1990 - 1991 წ.წ. 

მახარაძის ა. წუწუნავას სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ნ. ლორთქიფანიძე ქაღალდი კარგი

12825 43 ოზ.თ 390

 მელიქიძის "საშხაპე",  1991 - 1992 წ.წ. მახარაძის ა. წუწუნავას სახელობის 

სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ფაჩულია ქაღალდი კარგი

12826 43 ოზ.თ 391

რ. ტომას "რვა მოსიყვარულე ქალი",  1991 - 1992 წ.წ. მახარაძის ა. 

წუწუნავას სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ო. კუტალაძე ქაღალდი კარგი

12827 43 ოზ.თ 392

ლ. მიროფანოვის "მკვლელობა სადგურში",  1991 - 1992 წ.წ. მახარაძის ა. 

წუწუნავას სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ო. კუტალაძე ქაღალდი კარგი

12828 43 ოზ.თ 393

"ჩიტო, ჩიტო, ჩიორაო..." და "საზღაური", 1992 წ. ოზურგეთის ა. 

წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრთან არსებული 

თოჯინების თეატრი, რეჟისორი  ი. უჯმაჯურიძე ქაღალდი კარგი

12829 43 ოზ.თ 394

რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს",  1993 - 1994 წ.წ. 

მახარაძის ა. წუწუნავას სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. ახმეტელი ქაღალდი კარგი

12830 43 ოზ.თ 395

გ. ნახუცრიშვილის და ბ. გამრეკელის "ნაცარქექია",  1994 - 1995 წ.წ. 

მახარაძის ა. წუწუნავას სახელობის სარაიონთაშორისო  სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

12831 43 ოზ.თ 396

გ. ერისთავის "ძუნწი", 1994 - 1995 წ.წ.ოზურგეთის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ო. კუტალაძე ქაღალდი კარგი

12832 43 ოზ.თ 397

"ნატაშასთან მივდივარ", 1996 წ. ოზურგეთის ა. წუწუნავას სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  შ. ურუშაძე ქაღალდი კარგი

12833 43 ოზ.თ 398

ნ. დუმბაძის "მარადისობის კანონი", 1996 წ. ოზურგეთის ა. წუწუნავას 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ო. კუტალაძე ქაღალდი კარგი

12834 43 ოზ.თ 399

ნ. დუმბაძის "მე ვხედავ მზეს",  1996 - 1997 წ.წ. ოზურგეთის ა. წუწუნავას 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. ახმეტელი ქაღალდი კარგი

12835 43 ოზ.თ 400

ა. ჰინგის "კონკისტადორი", 1996 - 1997 წ.წ. ოზურგეთის ა. წუწუნავას 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. საბო ქაღალდი კარგი

12836 43 ოზ.თ 401

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1998 წ. ოზურგეთის ა. წუწუნავას 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. ახმეტელი ქაღალდი კარგი

12837 43 ოზ.თ 402

ჟ. ანუის "მედეა", 1999 წ. ოზურგეთის ა. წუწუნავას სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. საბო ქაღალდი კარგი

12838 43 ოზ.თ 403

ო. ბაღათურიას "ამიკო", 1999 წ. ოზურგეთის ა. წუწუნავას სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ს. ნემსაძე ქაღალდი კარგი

12839 43 ოზ.თ 404

ო. ბაღათურიას "ამიკო", 1999 წ. ოზურგეთის ა. წუწუნავას სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ს. ნემსაძე ქაღალდი კარგი

12840 43 ოზ.თ 405

ნ. დუმბაძის "გამარჯობათ ხალხო", 1987 წ.  მახარაძის ა. წუწუნავას 

სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრით. ქაღალდი კარგი



12841 43 ოზ.თ 406

ჭელიძის "როცა შუქი ჩაქრება", 1997 წ. ოზურგეთის ა. წუწუნავას 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. ახმეტელი ქაღალდი კარგი

12842 43 ოზ.თ 407

ა. წუწუნავას სახელობის მახარაძის სახელმწიფო თეატრი,                                        

უთარიღო. თეატრის 100 წლის იუბილე ქაღალდი კარგი

12843 43 ოზ.თ 408

მახარაძის ა. წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

უთარიღო. 120 წლის იუბილე ქაღალდი კარგი

12844 43 ოზ.თ 409

ლ. მიტროფანოვის "მკვლელობა სადგურში", უთარიღო, ა. წუწუნავას 

სახელობის მახარაძის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

იონათამიშვილი ქაღალდი კარგი

12845 43 ოზ.თ 410

ლ. მიტროფანოვის "მკვლელობა სადგურში", უთარიღო, ა. წუწუნავას 

სახელობის მახარაძის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

იონათამიშვილი ქაღალდი კარგი

12846 43 ოზ.თ 411

"კაბარე-კაბარე", უთარიღო, ოზურგეთის ა. წუწუნავას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. ჯიჯიეიშვილი ქაღალდი კარგი

12847 43 ოზ.თ 412

ლ. თაბუკაშვილის "მერე რა რომ სველია, სველი იასამანი?!", უთარიღო, 

ოზურგეთის ა. წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ი. ჯიჯიეიშვილი ქაღალდი კარგი

12848 43 ოზ.თ 413

ა. ცაგარელის "ოინბაზი", რ. ერისთავის "იჭვიანი", უთარიღო, 

ოზურგეთის ა. წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  შ. ურუშაძე ქაღალდი კარგი

12849 43 ოზ.თ 414

ო. ბაღათურიას "ამიკო", უთარიღო, ოზურგეთის ა. წუწუნავას 

სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ს. ნემსაძე ქაღალდი კარგი

12850 43 ოზ.თ 415

დ. კლდიაშვილის "დარისპანის გასაჭირი", უთარიღო, ოზურგეთის ა. 

წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი   

სარიშვილი ქაღალდი კარგი

12851 43 ოზ.თ 416

ვ. კანდელაკის "ამაღლებული სოფელი", გ. ბერძენიშვილის "დაჭრილი 

არწივი", უთარიღო, ოზურგეთის ა. წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ო. თალაკვაძე, გ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი

12852 43 ოზ.თ 417

ა. ბუაჩიძის "ეზოში ავი ძაღლია", უთარიღო, მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ს. თოიძე ქაღალდი კარგი

12853 43 ოზ.თ 418

რ. მიშველაძის "უკან მიდევნებული ლამპარი", უთარიღო, ოზურგეთის ა. 

წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  კ. 

გურგენიძე ქაღალდი კარგი

12854 43 ოზ.თ 419

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი", უთარიღო, ოზურგეთის ა. 

წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

სალიუკი ქაღალდი კარგი

12855 43 ოზ.თ 420

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი", უთარიღო, ოზურგეთის ა. 

წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

სალიუკი ქაღალდი კარგი

12856 43 ოზ.თ 421

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი", უთარიღო, ოზურგეთის ა. 

წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

სალიუკი ქაღალდი კარგი

12857 45 სკ.თ 1

                                                                                                                                                                

დასის შემადგენლობა, 1933 წ. ქართული მოძრავი სანაგითეატრი, 

თეატრის ხელმძღვანელი ვ. ნინიძე ქაღალდი მძიმე

12858 45 სკ.თ 2

დასის შემადგენლობა, 1934 წ. ქართული მოძრავი სანაგითეატრი, 

თეატრის ხელმძღვანელი ვ. ნინიძე ქაღალდი მძიმე

12859 45 სკ.თ 3

ვ. შკვარკინის "ნაბიჭვარი",  1935 წ. თბილისის ქართული მოძრავი 

სანაგითეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი ი. მელიქიშვილი ქაღალდი საშუალო



12860 45 სკ.თ 4

შ. დადიანის და ე. ჩოხელი "აჯილღა", 1937 - 1938 წ.წ. სანკულტურის 

ქართული თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, მხატვარი დ. 

კვირიკაშვილი ქაღალდი კარგი

12861 45 სკ.თ 5

სეზონის რეპერტუარი, 1937 - 1938 წ.წ. სანკულტურის ქართული 

თეატრი, რეჟისორი  შ. აღსაბაძე, მხატვარი დ. კვირიკაშვილი ქაღალდი მძიმე

12862 45 სკ.თ 6

შ. დადიანის და ე. ჩოხელი "აჯილღა", ზაიაცკის "ცხოვრება 

გვიკარნახებს", გ. ბერძენიშვილის "ოქროს ვერძი", 1937 - 1938 წ.წ. საქ. 

ა.ა.რ. ჯანსაღკომის მოძრავი თეატრის გასტროლი, რეჟისორი  გ. ლაღიძე, 

მხატვრები მ. გოცირიძე, ლ. კულეში ქაღალდი მძიმე

12863 45 სკ.თ 7

სეზონის რეპერტუარი, 1938 - 1939 წ.წ. თბილისის 

საბჭოსჯანგანყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა, შ. აღსაბაძე, დ. ალექსიძე, მხატვარი დ. კვირიკაშვილი ქაღალდი საშუალო

12864 45 სკ.თ 8

ს. პროკოფიევის "კრაზანა", 1939 - 1940 წ.წ. თბილისის 

საბჭოსჯანგანყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი ი. იაქაშვილი ქაღალდი საშუალო

12865 45 სკ.თ 9

ს. პროკოფიევის "კრაზანა", 1939 - 1940 წ.წ. თბილისის 

საბჭოსჯანგანყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი ი. იაქაშვილი ქაღალდი კარგი

12866 45 სკ.თ 10

ტ. რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძლობა", 1939 - 1940 წ.წ. თბილისის 

საბჭოსჯანგანყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. ხორავა, 

მხატვარი ი. იაკაშვილი ქაღალდი კარგი

12867 45 სკ.თ 11

ტ. რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძლობა", 1940 - 1941 წ.წ. თბილისის 

საბჭოსჯანგანყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. ხორავა, 

მხატვარი ი. იაკაშვილი ქაღალდი

12868 45 სკ.თ 12

ნესტერინკოს "სინანული", 1940 - 1941 წ.წ. თბილისის 

საბჭოსჯანგანყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12869 45 სკ.თ 13

გ. ბერძენიშვილის "ოქროს ვერძი", 1940 - 1941 წ.წ. თბილისის 

საბჭოსჯანგანყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12870 45 სკ.თ 14

რ. ქორიას "სირმიანი ხალათი", 1940 - 1941 წ.წ. თბილისის 

საბჭოსჯანგანყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. ხორავა, 

მხატვარი ი. იაქაშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

12871 45 სკ.თ 15

გ. ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა", 1940 - 1941 წ.წ. თბილისის 

საბჭოსჯანგანყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მანაგაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, წარმოდგენა გაიმართა საზაფხულო 

თეატრში ქაღალდი კარგი

12872 45 სკ.თ 16

ს. პროკოფიევის "კრაზანა", 1940 - 1941 წ.წ. თბილისის 

საბჭოსჯანგანყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი ი. იაქაშვილი ქაღალდი კარგი

12873 45 სკ.თ 17

შ. დადიანის და ი. ჩოხელის "აჯილღა", 1940 - 1941 წ.წ. თბილისის 

საბჭოსჯანგანყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი დ. კვირიკაშვილი ქაღალდი კარგი

12874 45 სკ.თ 18

მ. ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 1940 - 1941 წ.წ. თბილისის 

საბჭოსჯანგანყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 

მხატვარი დ. კვირიკაშვილი ქაღალდი კარგი

12875 45 სკ.თ 19

ტური და შეინინის "პირის-პირ", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის 

საბჭოსჯანგანყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 

მხატვარი დ. კვირიკაშვლი ქაღალდი კარგი

12876 45 სკ.თ 20

ა. ბრუშტეინის "გაგრძელება იქნება", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის 

საბჭოსჯანგანყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი დ. მირიანაშვილი, თარგმნა  ა. მიქელაძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

12877 45 სკ.თ 21

ა. ბრუშტეინის "გაგრძელება იქნება", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის 

საბჭოსჯანგანყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი დ. მირიანაშვილი, თარგმნა  ა. მიქელაძე ქაღალდი კარგი

12878 45 სკ.თ 22

ვ. ბრაგინის და გ. ტოვსტონოგოვის "ვერბიცკის ცდები", 1941 - 1942 წ.წ. 

თბილისის საბჭოსჯანგანყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  

ვ. ნინიძე, მხატვარი დ. მირიანაშვილი, თარგმნა  ვ. ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი



12879 45 სკ.თ 23

ა. ბრუშტენის "გაგრძელება იქნება", ტ. რამიშვილის "სტუმარ-

მასპინძლობა", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის საბჭოსჯანგანყოფილების 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, ვ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12880 45 სკ.თ 24

ა. შირვანზადეს "პატიოსნებისათვის", 1944 - 1945 წ.წ. თბილისის  

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

12881 45 სკ.თ 25

გ. ქელბაქიანის "სევდიანი რომანი", 1944 - 1945 წ.წ. თბილისის  

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  მ. მეძმარიაშვილი, მხატვარი კ. 

ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

12882 45 სკ.თ 26

გ. ქელბაქიანის "სევდიანი რომანი", 1944 - 1945 წ.წ. თბილისის  

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  მ. მეძმარიაშვილი, მხატვარი კ. 

ნინიძე ქაღალდი კარგი

12883 45 სკ.თ 27

გ. ქელბაქიანის "სევდიანი რომანი", 1944 - 1945 წ.წ. თბილისის  

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  მ. მეძმარიაშვილი, მხატვარი კ. 

ნინიძე ქაღალდი კარგი

12884 45 სკ.თ 28

ა. შირვანზადეს "პატიოსნებისათვის", 1945 - 1946 წ.წ. თბილისის  

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

12885 45 სკ.თ 29

მ. ჭალიძის "ნალექი", 1945 - 1946 წ.წ. თბილისის  სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

12886 45 სკ.თ 30

კ. სიმონოვის "ასეც იქნება", 1945 - 1946 წ.წ. თბილისის  სანკულტურის 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

12887 45 სკ.თ 31

კ. სიმონოვის "ასეც იქნება", 1945 - 1946 წ.წ. თბილისის  სანკულტურის 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12888 45 სკ.თ 32

სეზონის რეპერტუარი, 1946 - 1947 წ.წ. თბილისის  სანკულტურის 

ქართული თეატრი ქაღალდი კარგი

12889 45 სკ.თ 33

სეზონის რეპერტუარი, 1946 - 1947 წ.წ. თბილისის  სანკულტურის 

ქართული თეატრი ქაღალდი კარგი

12890 45 სკ.თ 34

ა. კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტ", ტ. რამიშვილის "სტუმარ 

მასპინძლობა", ა. კერესელიძის "მეგობრობა",1946 - 1947 წ.წ. თბილისის  

სანკულტურის ქართული თეატრი ქაღალდი კარგი

12891 45 სკ.თ 35

ა. კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტ",1946 - 1947 წ.წ. თბილისის  

სანკულტურის ქართული თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი კ. 

ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

12892 45 სკ.თ 36

ა. კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტ", 1946 - 1947 წ.წ. თბილისის  

სანკულტურის ქართული თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი კ. 

ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

12893 45 სკ.თ 37

ა. კერესელიძის "მეგობრობა", 1946 - 1947 წ.წ. თბილისის  სანკულტურის 

ქართული თეატრი, რეჟისორი  გ. სულიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

12894 45 სკ.თ 38

ა. კერესელიძის "მეგობრობა", 1946 - 1947 წ.წ. თბილისის  სანკულტურის 

ქართული თეატრი, რეჟისორი  გ. სულიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

12895 45 სკ.თ 39

ა. კერესელიძის "მეგობრობა", 1946 - 1947 წ.წ. თბილისის  სანკულტურის 

ქართული თეატრი, რეჟისორი  გ. სულიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

12896 45 სკ.თ 40

ა. კერესელიძის "მეგობრობა", 1946 - 1947 წ.წ. თბილისის  სანკულტურის 

ქართული თეატრი, რეჟისორი  გ. სულიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, კ. 

მარჯანიშვილის დაბადების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო ქაღალდი კარგი

12897 45 სკ.თ 41

სეზონის რეპერტუარი, 1947 - 1948 წ.წ. თბილისის ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი



12898 45 სკ.თ 42

გ. ნახუცრიშვილის "უფსკრულის პირას", გ. ბერძენიშვილის 

"ყვავილობის თვე", შ. ნარსიას "აღდგენილი ოჯახი", 1947 - 1948 წ.წ. 

თბილისის  სანკულტურის სახლი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, ვ. 

ყუშიტაშვილი ქაღალდი კარგი

12899 45 სკ.თ 43

ტ. რამიშვილის "სტუმარ მასპინძლობა", 1947 - 1948 წ.წ. თბილისის  

სანკულტურის სახლი, წარმოდგენა გაიმართა ცენტრალურ კულტურის 

სახლში ქაღალდი კარგი

12900 45 სკ.თ 44

ტ. რამიშვილის "სტუმარ მასპინძლობა", 1947 - 1948 წ.წ. თბილისის  

სანკულტურის სახლი, წარმოდგენა გაიმართა ცენტრალურ კულტურის 

სახლში ქაღალდი კარგი

12901 45 სკ.თ 45

ა. კორნეიჩუკის "პლატონ კრეტჩეტ", 1947 - 1948 წ.წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12902 45 სკ.თ 46

ა. კერესელიძის "მეგობრობა", 1947 - 1948 წ.წ. თბილისის  სანკულტურის 

სახლი, რეჟისორი  გ. სულიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა 

გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  კლუბში ქაღალდი კარგი

12903 45 სკ.თ 47

გ. ბერძენიშვილის "ყვავილობის თვე", 1947 - 1948 წ.წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

12904 45 სკ.თ 48

ა. კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტ", 1947 - 1948 წ.წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12905 45 სკ.თ 49

ა. შირვანზადეს "პატიოსნებისათვის", 1947 - 1948 წ.წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა სახელმწიფო 

სომხურ თეატრში ქაღალდი კარგი

12906 45 სკ.თ 50

შ. ნარსიას "აღდგენილი ოჯახი", 1947 - 1948 წ.წ. თბილისის  

სანკულტურის სახლი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

12907 45 სკ.თ 51

სეზონის რეპერტუარი, 1948 - 1949 წ.წ. თბილისის სანკულტურის 

თეატრი ქაღალდი კარგი

12908 45 სკ.თ 52

ა. ოდიშარიას "სიცოცხლისათვის", 1947 - 1948 წ.წ. თბილისის  

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  გ. სულიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

12909 45 სკ.თ 53

მ. ლორთქიფანიძის "გამარჯვებულთა ზეიმი", 1949 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12910 45 სკ.თ 54

მ. ლორთქიფანიძის "გამარჯვებულთა ზეიმი", 1949 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12911 45 სკ.თ 55

ნ. ანანიაშვილის "მესხეთის მიწაზე", 1949 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

12912 45 სკ.თ 56

გ. ბერძენიშვილის "ჩემი სილამაზე", 1949 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

12913 45 სკ.თ 57

ვ. ნინიძის "შეხვედრა დღეობაზე", 1949 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12914 45 სკ.თ 58

შ. მანაგაძის "საბედისწერო ნაბიჯი", 1949 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12915 45 სკ.თ 59

სეზონის რეპერტუარი, 1949 - 1950 წ.წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12916 45 სკ.თ 60

სეზონის რეპერტუარი, 1949 - 1950 წ.წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი



12917 45 სკ.თ 61

ნ. ანანიაშვილის "მესხეთის მიწაზე", 1949 - 1950 წ.წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12918 45 სკ.თ 62

სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12919 45 სკ.თ 63

სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12920 45 სკ.თ 64

სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12921 45 სკ.თ 65

სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12922 45 სკ.თ 66

სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12923 45 სკ.თ 67

სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12924 45 სკ.თ 68

სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12925 45 სკ.თ 69

სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12926 45 სკ.თ 70

სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12927 45 სკ.თ 71

სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12928 45 სკ.თ 72

სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12929 45 სკ.თ 73

სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12930 45 სკ.თ 74

სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12931 45 სკ.თ 75

სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12932 45 სკ.თ 76

სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12933 45 სკ.თ 77

ა. აფხაიძის "მეც ვხედავ", 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12934 45 სკ.თ 78

ვ. გაბესკირიას "სამი მეგობარი", ვ. ნინიძის"შეხვედრა დღეობაზე", 1950 წ. 

თბილისის  ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ნინიძე, ნ. გოძიაშვილი ქაღალდი კარგი

12935 45 სკ.თ 79

ვ. გაბესკირიას "სამი მეგობარი", ვ. ნინიძის"შეხვედრა დღეობაზე", 1950 წ. 

თბილისის  ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ნინიძე, ნ. გოძიაშვილი ქაღალდი კარგი



12936 45 სკ.თ 80

ვ. გაბესკირიას "სამი მეგობარი", 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12937 45 სკ.თ 81

გ. გოგიჩაიშვილის "ცხოვრების ხეივანი", 1950 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12938 45 სკ.თ 82

შ. ნარსიას "გრძნობათა ჭიდილი", 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12939 45 სკ.თ 83

ქ. ხაფავას "ორი ბედნიერება", 1950 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12940 45 სკ.თ 84

სეზონის რეპერტუარი, 1951 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12941 45 სკ.თ 85

გ. ბერძენიშვილის "გულდაგულ", 1951 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12942 45 სკ.თ 86

გ. ბერძენიშვილის "გულდაგულ", 1951 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12943 45 სკ.თ 87

ლ. ჭუბაბრიას "კარგი ამხანაგი", 1951 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი საშუალო

12944 45 სკ.თ 88

ლ. ჭუბაბრიას "კარგი ამხანაგი", 1951 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12945 45 სკ.თ 89

ლ. ჭუბაბრიას "კარგი ამხანაგი", 1951 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12946 45 სკ.თ 90

დ. თაქთაქიშვილის "სიკვდილის ძალა", 1951 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12947 45 სკ.თ 91

დ. თაქთაქიშვილის "სიკვდილის ძალა", 1951 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12948 45 სკ.თ 92

თ. სვანის "სვანეთის მთებში", 1951 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

12949 45 სკ.თ 93

თ. სვანის "სვანეთის მთებში", 1951 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

12950 45 სკ.თ 94

თ. სვანის "სვანეთის მთებში", 1951 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

12951 45 სკ.თ 95

ა. ოდიშარიას "საპატიო სტუმარი", 1951 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე. მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12952 45 სკ.თ 96

ა. ოდიშარიას "საპატიო სტუმარი", 1951 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე. მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12953 45 სკ.თ 97

შ. ნარსიას "მეგობრები", 1951 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12954 45 სკ.თ 98

შ. ნარსიას "მეგობრები", 1951 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი



12955 45 სკ.თ 99

ქ. ხაფავას "ჩვენი ახალგაზრდობა", 1951 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12956 45 სკ.თ 100

ქ. ხაფავას "ჩვენი ახალგაზრდობა", 1951 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12957 45 სკ.თ 101

სეზონის რეპერტუარი,  1952 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

12958 45 სკ.თ 102

რ. ქორქიას "მაიას წყარო", 1952 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12959 45 სკ.თ 103

რ. ქორქიას "მაიას წყარო", 1952 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12960 45 სკ.თ 104

რ. ქორქიას "მაიას წყარო", 1952 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12961 45 სკ.თ 105

კ. მაჭრაძის "მცდარ გზაზე",  1952 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12962 45 სკ.თ 106

კ. მაჭარაძის "მცდარ გზაზე",  1952 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12963 45 სკ.თ 107

კ. მაჭარაძის "მცდარ გზაზე",  1952 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12964 45 სკ.თ 108

შ. ნარსიას "გოჩა მინდიაური",  1952 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12965 45 სკ.თ 109

შ. ნარსიას "გოჩა მინდიაური",  1952 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12966 45 სკ.თ 110

შ. ნარსიას "გოჩა მინდიაური",  1952 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12967 45 სკ.თ 111

ნ. არეშიძის "მე შენ მოგძებნი",  1952 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12968 45 სკ.თ 112

ნ. არეშიძის "მე შენ მოგძებნი",  1952 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი მძიმე

12969 45 სკ.თ 113

თ. ტურაშვილის  და ვ. მაისურაძის "მშვიდობის სიმფონია",  1952 წ. 

თბილისის  ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12970 45 სკ.თ 114

თ. ტურაშვილის  და ვ. მაისურაძის "მშვიდობის სიმფონია",  1952 წ. 

თბილისის  ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12971 45 სკ.თ 115

თ. ტურაშვილის  და ვ. მაისურაძის "მშვიდობის სიმფონია",  1952 წ. 

თბილისის  ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12972 45 სკ.თ 116

ა. დიდიძის "ბედნიერი საპატარძლო",  1952 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12973 45 სკ.თ 117

ა. დიდიძის "ბედნიერი საპატარძლო",  1952 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი



12974 45 სკ.თ 118

ა. დიდიძის "ბედნიერი საპატარძლო",  1952 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12975 45 სკ.თ 119

ი. გორჩაკოვის "ერთი ოჯახის ისტორია",  1952 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12976 45 სკ.თ 120

ი. გორჩაკოვის "ერთი ოჯახის ისტორია",  1952 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12977 45 სკ.თ 121

ი. გორჩაკოვის "ერთი ოჯახის ისტორია",  1952 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12978 45 სკ.თ 122

სეზონის რეპერტუარი,  1953 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, ვ. 

ნინიძე ქაღალდი კარგი

12979 45 სკ.თ 123

ს. მთვარაძის "უჩინართა აღსასრული", 1953 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12980 45 სკ.თ 124

ს. მთვარაძის "უჩინართა აღსასრული", 1953 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12981 45 სკ.თ 125

ს. მთვარაძის "უჩინართა აღსასრული", 1953 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12982 45 სკ.თ 126

რ. ყენიას "საგზურები", 1953 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12983 45 სკ.თ 127

ქ. ხაფავას "შვილი", 1953 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის განყოფილების 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, მხატვარი ა. გოლოვი ქაღალდი კარგი

12984 45 სკ.თ 128

ქ. ხაფავას "შვილი", 1953 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის განყოფილების 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, მხატვარი ა. გოლოვი ქაღალდი კარგი

12985 45 სკ.თ 129

ა. ოდიშარიას "სიცოცხლის ტყე",  1953 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12986 45 სკ.თ 130

ა. ოდიშარიას "სიცოცხლის ტყე",  1953 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12987 45 სკ.თ 131

რ. ყენიას "ვარდობის თვე",  1953 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12988 45 სკ.თ 132

რ. ყენიას "ვარდობის თვე",  1953 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12989 45 სკ.თ 133

ი. იალუნერის "საამო საზრუნავი",  1953 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12990 45 სკ.თ 134

ი. იალუნერის "საამო საზრუნავი",  1953 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12991 45 სკ.თ 135

დ. თაქთაქიშვილის "უკანასკნელი ნიღაბი",  1953 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12992 45 სკ.თ 136

დ. თაქთაქიშვილის "უკანასკნელი ნიღაბი",  1953 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი



12993 45 სკ.თ 137

დ. თაქთაქიშვილის "უკანასკნელი ნიღაბი",  1953 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

12994 45 სკ.თ 138

რ. ყენიას "საგზურები", 1954 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა გორკის სახ. კულტურის 

სახლში ქაღალდი კარგი

12995 45 სკ.თ 139

რ. ყენიას "საგზურები", 1954 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

12996 45 სკ.თ 140

ე. გელოვანის "აღარ გაიმეორებს", 1954 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი ა. გოლოვი, წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  

კლუბში ქაღალდი კარგი

12997 45 სკ.თ 141

ე. გელოვანის "აღარ გაიმეორებს", 1954 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი ა. გოლოვი, წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  

კლუბში ქაღალდი კარგი

12998 45 სკ.თ 142

ე. გელოვანის "აღარ გაიმეორებს", 1954 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი ა. გოლოვი, წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  

კლუბში ქაღალდი კარგი

12999 45 სკ.თ 143

შ. ნარსიას "ცირუ", 1954 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის განყოფილების 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, 

წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

13000 45 სკ.თ 144

შ. ნარსიას "ცირუ", 1954 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის განყოფილების 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, 

წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

13001 45 სკ.თ 145

შ. ნარსიას "ცირუ", 1954 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის განყოფილების 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, 

წარმოდგენა გაიმართა გორკის სახ. კულტ. სახლში ქაღალდი კარგი

13002 45 სკ.თ 146

ა. ოსტროვსკის "გვიანი სიყვარული", 1954 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ო. გურგენიძე, 

მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  

კლუნში ქაღალდი კარგი

13003 45 სკ.თ 147

ა. ოსტროვსკის "გვიანი სიყვარული", 1954 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ო. გურგენიძე, 

მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

13004 45 სკ.თ 148

ლ. ჭუბაბრიას "კარგი ამხანაგი", 1954 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე, წარმოდგნა გამართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

13005 45 სკ.თ 149

ი. ჭავჭავაძის "ცხოვრება", 1954 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13006 45 სკ.თ 150

რ. ყენიას "ვარდობის თვე",  1954 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  კლუბში ქაღალდი კარგი

13007 45 სკ.თ 151

ა. კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტ", 1954 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13008 45 სკ.თ 152

ი. ვასილიევის "ამქვეყნიური სამოთხე", 1954 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ო. 

გვიჩია, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13009 45 სკ.თ 153

სეზონის რეპერტუარი, 1955 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13010 45 სკ.თ 154

რ. ყენიას "ბარ და ბარ", 1955 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  რ. ყენია, მხატვარი ა. 

გოლოვი ქაღალდი კარგი

13011 45 სკ.თ 155

რ. ყენიას "ბარ და ბარ", 1955 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  რ. ყენია, მხატვარი ა. 

გოლოვი ქაღალდი კარგი



13012 45 სკ.თ 156

რ. ყენიას "ბარ და ბარ", 1955 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  რ. ყენია, მხატვარი ა. 

გოლოვი, წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  კლუბში ქაღალდი კარგი

13013 45 სკ.თ 157

ნ. არეშიძის "მოულოდნელი შეხვედრა", 1955 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13014 45 სკ.თ 158

ნ. არეშიძის "მოულოდნელი შეხვედრა", 1955 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13015 45 სკ.თ 159

ნ. არეშიძის "მოულოდნელი შეხვედრა", 1955 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბში ქაღალდი კარგი

13016 45 სკ.თ 160

ა. აფხაიძის "შერკინება", 1955 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  

კლუბში ქაღალდი კარგი

13017 45 სკ.თ 161

ა. აფხაიძის "შერკინება", 1955 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

13018 45 სკ.თ 162

ა. აფხაიძის "შერკინება", 1955 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა ორჯონიკიძის სახ. 

ცენტრალურ კულტურისა და დასვენების პარკში ქაღალდი კარგი

13019 45 სკ.თ 163

გ. ბერძენიშვილის "შემოდგომა", 1955 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა  გაიმართა ოჯონიკიძის სახ. 

ცენტრალურ და დასვენების პარკის საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

13020 45 სკ.თ 164

გ. ბერძენიშვილის "შემოდგომა", 1955 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა  გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  

კლუბში ქაღალდი კარგი

13021 45 სკ.თ 165

გ. ბერძენიშვილის "შემოდგომა", 1955 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა  გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  

კლუბში ქაღალდი კარგი

13022 45 სკ.თ 166

შ. ნარსიას "დაგვიანებული საპატარძლო", 1955 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა ორჯონიკიძის 

სახ. ცენტარლურ და დასვენების პარკის საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

13023 45 სკ.თ 167

შ. ნარსიას "დაგვიანებული საპატარძლო", 1955 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა ორჯონიკიძის 

სახ. ცენტარლურ და დასვენების პარკის საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

13024 45 სკ.თ 168

შ. ნარსიას "დაგვიანებული საპატარძლო", 1955 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა ორჯონიკიძის 

სახ. ცენტარლურ და დასვენების პარკის საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

13025 45 სკ.თ 169

ი. ქორქიას "კოლხიდელი მეგობრები", 1955 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ო. 

გვიჩია, მხატვარი ა. გოლოვი ქაღალდი საშუალო

13026 45 სკ.თ 170

ი. ქორქიას "კოლხიდელი მეგობრები", 1955 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ო. 

გვიჩია, მხატვარი ა. გოლოვი ქაღალდი საშუალო

13027 45 სკ.თ 171

რ. ყენიას "ვარდობის თვე", 1955 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე, წარმოდგენა გფაიმართა ორჯონიკიძის სახ. ცენტრალური 

კულტურისა და დასვენების პარკის საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

13028 45 სკ.თ 172

რ. ყენიას "ვარდობის თვე", 1955 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე, წარმოდგენა გფაიმართა ორჯონიკიძის სახ. ცენტრალური 

კულტურისა და დასვენების პარკის საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

13029 45 სკ.თ 173

რ. ყენიას "საგზურები", 1955 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა ორჯონიკიძის სახ. 

ცენტრალურ კულტურისა და დასვენების საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

13030 45 სკ.თ 174

რ. ყენიას "საგზურები", 1955 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა ორჯონიკიძის სახ. 

ცენტრალურ კულტურისა და დასვენების საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი



13031 45 სკ.თ 175

ა. აფხაიძის "იალაღებთან", 1956 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13032 45 სკ.თ 176

ა. აფხაიძის "იალაღებთან", 1956 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13033 45 სკ.თ 177

ლ. კულიჯანოვის და ი. სიგელის "ჩვენი ქალიშვილი", 1956 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე. მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13034 45 სკ.თ 178

ლ. კულიჯანოვის და ი. სიგელის "ჩვენი ქალიშვილი", 1956 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე. მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13035 45 სკ.თ 179

ლ. კულიჯანოვის და ი. სიგელის "ჩვენი ქალიშვილი", 1956 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე. მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13036 45 სკ.თ 180

შ. ნარსიას "პირველი პაციენნტი", 1956 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  კლუბში ქაღალდი კარგი

13037 45 სკ.თ 181

შ. ნარსიას "პირველი პაციენტი", 1956 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  კლუბში ქაღალდი კარგი

13038 45 სკ.თ 182

შ. ნარსიას "პირველი პაციენტი", 1956 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  კლუბში ქაღალდი კარგი

13039 45 სკ.თ 183

ც. სოლოდარის "ერთი დღე აგარაკზე", 1956 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, თარგმნა  მ. კიკვაძე და თ. ფერაძე, 

წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  კლუბში ქაღალდი კარგი

13040 45 სკ.თ 184

ც. სოლოდარის "ერთი დღე აგარაკზე", 1956 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, თარგმნა  მ. კიკვაძე და თ. ფერაძე, 

წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  კლუბში ქაღალდი კარგი

13041 45 სკ.თ 185

ც. სოლოდარის "ერთი დღე აგარაკზე", 1956 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, თარგმნა  მ. კიკვაძე და თ. ფერაძე, 

წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  კლუბში ქაღალდი კარგი

13042 45 სკ.თ 186

ა. შანშიაშვილის და გ. ნუცუბიძის "მზია", 1956 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის 

სახელობის  კლუბში ქაღალდი კარგი

13043 45 სკ.თ 187

ა. არბუზოვის "ტანია", 1956 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ბ. მეძმარიაშვილი, 

მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  

კლუბში ქაღალდი კარგი

13044 45 სკ.თ 188

გ. ბერძენიშვილის "დაკარგული ბედნიერება", 1956 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13045 45 სკ.თ 189

გ. ბერძენიშვილის "დაკარგული ბედნიერება", 1956 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13046 45 სკ.თ 190

გ. ბერძენიშვილის "დაკარგული ბედნიერება", 1956 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა 

სახლში ქაღალდი კარგი

13047 45 სკ.თ 191

გ. გოგიჩაიშვილის "უცნაური შეხვედრა", 1956 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13048 45 სკ.თ 192

გ. გოგიჩაიშვილის "უცნაური შეხვედრა", 1956 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13049 45 სკ.თ 193

შ. დადიანის "გუშინდელნი", 1957 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  კ. ღლონტი, 

მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი



13050 45 სკ.თ 194

ი. იალუნერის "საამო საზრუნავი",  1957 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 

თარგმნა  თ. კანდელაკი, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი საშუალო

13051 45 სკ.თ 195

ტ. რამიშვილის "სტუმარ მასპინძლობა", 1957 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი ი. იაქაშვილი ქაღალდი კარგი

13052 45 სკ.თ 196

ტ. რამიშვილის "სტუმარ მასპინძლობა", 1957 წ. თბილისის  

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი ი. იაქაშვილი ქაღალდი კარგი

13053 45 სკ.თ 197

ა. შერვაშიძის "პროვინციელი", 1957 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. მოდებაძე, 

მხატვარი ა. გოლოვი ქაღალდი კარგი

13054 45 სკ.თ 198

ა. შერვაშიძის "პროვინციელი", 1957 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. მოდებაძე, 

მხატვარი ა. გოლოვი ქაღალდი კარგი

13055 45 სკ.თ 199

ვ. ნინიძის "სასურველი სტუმრები", 1957 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ა. თაყაიშვილის, 

მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  

კლუბში ქაღალდი კარგი

13056 45 სკ.თ 200

ვ. ნინიძის "სასურველი სტუმრები", 1957 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ა. თაყაიშვილის, 

მხატვარი კ. ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახელობის  

კლუბში ქაღალდი კარგი

13057 45 სკ.თ 201

უ. ზარეკიძის "ჟასმინა შეცდა", 1957 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ო. გვიჩია, მხატვარი 

ა. გოლოვი ქაღალდი კარგი

13058 45 სკ.თ 202

უ. ზარეკიძის "ჟასმინა შეცდა", 1957 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ო. გვიჩია, მხატვარი 

ა. გოლოვი ქაღალდი კარგი

13059 45 სკ.თ 203

უ. ზარეკიძის "ჟასმინა შეცდა", 1957 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ო. გვიჩია, მხატვარი 

ა. გოლოვი ქაღალდი კარგი

13060 45 სკ.თ 204

შ. ნარსიას "გრძნობათა ჭიდილი", 1957 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13061 45 სკ.თ 205

შ. ნარსიას "გრძნობათა ჭიდილი", 1957 წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 

კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13062 45 სკ.თ 206

                                                                                                                                                             

სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13063 45 სკ.თ 207

                                                                                                                                                             

სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13064 45 სკ.თ 208

                                                                                                                                                            

სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13065 45 სკ.თ 209

                                                                                                                                                             

სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13066 45 სკ.თ 210

                                                                                                                                                                     

სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13067 45 სკ.თ 211

                                                                                                                                                               

სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13068 45 სკ.თ 212

                                                                                                                                                            

სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი



13069 45 სკ.თ 213

                                                                                                                                                            

სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13070 45 სკ.თ 214

                                                                                                                                                               

სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13071 45 სკ.თ 215

                                                                                                                                                               

სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13072 45 სკ.თ 216

                                                                                                                                                               

სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13073 45 სკ.თ 217

                                                                                                                                                              

სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13074 45 სკ.თ 218

                                                                                                                                                                  

სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13075 45 სკ.თ 219

გ. ქელბაქიანის "სიყვარულის მსხვერპლი", 1958 - 1959 წ.წ. 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  თ. წეროძე, მხატვარი ა. გოლოვი ქაღალდი მძიმე

13076 45 სკ.თ 220

გ. ქელბაქიანის "სიყვარულის მსხვერპლი", 1958 - 1959 წ.წ. 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  თ. წეროძე, მხატვარი ა. გოლოვი, 

წარმოდგენა გაიმართა ს. ორჯონიკიძის სახ. კულტურისა და დასვენების 

პარკში ქაღალდი კარგი

13077 45 სკ.თ 221

ი. გორჩაკოვის "ერთი ოჯახის ისტორია",  1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13078 45 სკ.თ 222

ვ. როზოვის "უკვდავნი", 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  გ. სულიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13079 45 სკ.თ 223

შ. დადიანის "გუშინდელნი", 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი , 

რეჟისორი  კ. ღლონტი, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13080 45 სკ.თ 224

შ. დადიანის "გუშინდელნი", 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი , 

რეჟისორი  კ. ღლონტი, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13081 45 სკ.თ 225

ვ. ნინიძის "თაბაგარის ჩანაწერები", 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის 

თეატრი, რეჟისორი  თ. კანდინაშვილი, მხატვარი ა. გოლოვი ქაღალდი კარგი

13082 45 სკ.თ 226

ა. კრონინის "იუპიტერი იცინის", 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 

რეჟ, თ. წეროძე, კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13083 45 სკ.თ 227

ლ. ჭუბაბრიას "ერთი შეცდომის შედეგი", 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი მძიმე

13084 45 სკ.თ 228

ლ. ჭუბაბრიას "ერთი შეცდომის შედეგი", 1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი მძიმე

13085 45 სკ.თ 229

                                                                                                                                                           

სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13086 45 სკ.თ 230

                                                                                                                                                              

სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13087 45 სკ.თ 231

                                                                                                                                                              

სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი
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სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13089 45 სკ.თ 233

                                                                                                                                                             

სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13090 45 სკ.თ 234

                                                                                                                                                               

სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13091 45 სკ.თ 235

                                                                                                                                                          

სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13092 45 სკ.თ 236

                                                                                                                                                             

სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13093 45 სკ.თ 237

                                                                                                                                                             

სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13094 45 სკ.თ 238

                                                                                                                                                             

სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13095 45 სკ.თ 239

                                                                                                                                                               

სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის თეატრი ქაღალდი კარგი

13096 45 სკ.თ 240

ქ. ხაფავას "ჯავშნიანი გული", 1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13097 45 სკ.თ 241

შ. ნარსიას "ჩვენ სამნი ვართ", 1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13098 45 სკ.თ 242

ვ. კატაევის "არეული დღე", 1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  თ. წეროძე, მხატვარი ი. ასკურავა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13099 45 სკ.თ 243

ა. აფხაიძის "დაიბრუნეთ თქვენი ახალგაზრდობა", 1960 - 1961 წ.წ. 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13100 45 სკ.თ 244

კ. ჩაპეკის "თეთრი ავადმყოფობა", 1960 - 1961 წ.წ. სანკულტურის 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. ფაჩულია, მხატვარი ა. გოლოვი, თარგმნა  ნ. 

ჩიქოვანი ქაღალდი კარგი

13101 45 სკ.თ 245

მ. ჯავახიშვილის "თეთრი კურდღელი", 1960 - 1961 წ.წ. სანკულტურის 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ევლახიშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13102 45 სკ.თ 246

თ. სვანის და თ. ფერაძის "პროფესორ დოუელის თავი", 1960 - 1961 წ.წ. 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი, მხატვარი ა. 

გოლოვი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13103 45 სკ.თ 247

ვ. ბლაჟეკის "ულევი საღამო", 1960 - 1961 წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე, მხატვარი კ. ნინიძე, თარგმნა  პ. წერეთელი ქაღალდი კარგი

13104 45 სკ.თ 248

ვ. აქსიონოვის  "კოლეგები", 1961 - 1962 წ.წ  სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  ლ. იოსელიანი, მხატვარი კ. ნინიძე, ანონსი ქაღალდი კარგი

13105 45 სკ.თ 249

რ. მამულაშვილის "თორტიზელები", 1961 - 1962 წ.წ. სანკულტურის 

თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა, მხატვარი ჯ. მირზაშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13106 45 სკ.თ 250

ლ. იოსელიანის "ჩვენი ერთი საღამო", 1961 - 1962 წ.წ. სანკულტურის 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. იოსელიანი, მხატვარი კ. ნინიძე, პრემერა ქაღალდი კარგი



13107 45 სკ.თ 251

ვ. კოროსტილიოვის "მე მჯერა შენი", 1961 - 1962 წ.წ. სანკულტურის 

თეატრი, რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე, მხატვარი ა. რატიანი, თარგმნა  ლ. 

ყურულაშვილი, პ. გრუზინსკი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13108 45 სკ.თ 252

ვ. კოროსტილიოვის "მე მჯერა შენი", 1961 - 1962 წ.წ. სანკულტურის 

თეატრი, რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე, მხატვარი ა. რატიანი, თარგმნა  ლ. 

ყურულაშვილი, პ. გრუზინსკი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13109 45 სკ.თ 253

ი. ჭავჭავაძის "გმირი ერთი დღით", 1961 - 1962 წ.წ. სანკულტურის 

თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა, მხატვარი ჯ. მირზაშვილი, ანონსი ქაღალდი კარგი

13110 45 სკ.თ 254

ი. ჭავჭავაძის "გმირი ერთი დღით", 1961 - 1962 წ.წ. სანკულტურის 

თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა, მხატვარი ჯ. მირზაშვილი ქაღალდი კარგი

13111 45 სკ.თ 255

ი. ჭავჭავაძის "გმირი ერთი დღით", 1961 - 1962 წ.წ. სანკულტურის 

თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა, მხატვარი ჯ. მირზაშვილი ქაღალდი კარგი

13112 45 სკ.თ 256

შ. ნარსიას და თ. ფერაძის "მეისრე", 1961 - 1962 წ.წ. სანკულტურის 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. იოსელიანი, მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13113 45 სკ.თ 257

ა. აფხაიძის "დაიბრუნეთ თქვენი ახალგაზრდობა", 1961 - 1962 წ.წ. 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13114 45 სკ.თ 258

ვ. აქსიონოვის  "კოლეგები", 1962 - 1963 წ.წ  სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  ლ. იოსელიანი, მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13115 45 სკ.თ 259

სეზონის რეპერტუარი, 1963 - 1964 წ.წ. თბილისის სანკულტურის 

თეატრი ქაღალდი საშუალო

13116 45 სკ.თ 260

რ. ყენიას "დაჭრილი ამურები",  1963 - 1964 წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  გ. ლაღიძე, მხატვარი კ.ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13117 45 სკ.თ 261

რ. ყენიას "ფოთოლცვენა", 1963 - 1964 წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  გ. ლაღიძე, მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13118 45 სკ.თ 262

რ. ლეზგიშვილის "ასე მოხდა", 1963 - 1964 წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  გ. ლაღიძე, მხატვრები რ. ლეზგიშვილი და კ. ნინიძე, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

13119 45 სკ.თ 263

ნ. შკვარკინის "ნაბიჭვარი", 1964 - 1965 წ.წ. თბილისის სანკულტურის 

თეატრი, თარგმნა  გ. ბუხნიკაშვილი, ანონსი ქაღალდი კარგი

13120 45 სკ.თ 264

პ. გრუზინსკის "ბრალდებული", 1964 - 1965 წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. მაღლაფერიძე, მხატვარი ი. ასკურავა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13121 45 სკ.თ 265

პ. გრუზინსკის "ბრალდებული", 1964 - 1965 წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. მაღლაფერიძე, მხატვარი ი. ასკურავა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13122 45 სკ.თ 266

პ. გრუზინსკის "ბრალდებული", 1964 - 1965 წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. მაღლაფერიძე, მხატვარი ი. ასკურავა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13123 45 სკ.თ 267

სეზონის რეპერტუარი, 1965 - 1966 წ.წ. თბილისის სანკულტურის 

თეატრი ქაღალდი კარგი

13124 45 სკ.თ 268

ნ. მახარაშვილის "ეშმაკის ხევი № 13", 1965 - 1966 წ.წ. თბილისის 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე, მხატვარი კ. ნინიძე, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

13125 45 სკ.თ 269

ა. სამსონიას "ჩემი შვილი სიმონი", 1965 - 1966 წ.წ. თბილისის 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  დ. კობახიძე, მხატვარი კ. ნინიძე, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი



13126 45 სკ.თ 270

ა. სამსონიას "ჩემი შვილი სიმონი", 1965 - 1966 წ.წ. თბილისის 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  დ. კობახიძე, მხატვარი კ. ნინიძე, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

13127 45 სკ.თ 271

კ. ვიტლინგერის "როგორ მოვხვდი საგიჟეთში", 1965 - 1966 წ.წ. 

თბილისის სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. დემეტრაშვილი, 

მხატვარი ა. ჯემილიშვილი, თარგმნა  ა. გეწაძე ქაღალდი კარგი

13128 45 სკ.თ 272

დ. ედიშერაშვილის "უფსკრულის პირას", 1965 - 1966 წ.წ. თბილისის 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ბ. ტორონჯაძე, ანონსი ქაღალდი კარგი

13129 45 სკ.თ 273

დ. ედიშერაშვილის "უფსკრულის პირას", 1965 - 1966 წ.წ. თბილისის 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ბ. ტორონჯაძე, მხატვარი ა. 

ჯემილაშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13130 45 სკ.თ 274

სეზონის რეპერტუარი, 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის სანკულტურის 

თეატრი ქაღალდი კარგი

13131 45 სკ.თ 275

სეზონის რეპერტუარი, 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის სანკულტურის 

თეატრი ქაღალდი კარგი

13132 45 სკ.თ 276

სეზონის რეპერტუარი, 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის სანკულტურის 

თეატრი ქაღალდი კარგი

13133 45 სკ.თ 277

სეზონის რეპერტუარი, 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის სანკულტურის 

თეატრი ქაღალდი კარგი

13134 45 სკ.თ 278

სეზონის რეპერტუარი, 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის სანკულტურის 

თეატრი ქაღალდი კარგი

13135 45 სკ.თ 279

სეზონის რეპერტუარი, 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის სანკულტურის 

თეატრი ქაღალდი კარგი

13136 45 სკ.თ 280

სეზონის რეპერტუარი, 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის სანკულტურის 

თეატრი ქაღალდი კარგი

13137 45 სკ.თ 281

სეზონის რეპერტუარი, 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის სანკულტურის 

თეატრი ქაღალდი კარგი

13138 45 სკ.თ 282

ვ. ბარათაშვილის და ნ. სისაურის "კაფე პარნასი იხურება", 1966 - 1967 წ.წ. 

თბილისის სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  დ. კობახიძე, მხატვარი კ. 

ნინიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13139 45 სკ.თ 283

ე. გელოვანის "აღარ გაიმეორებს", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის 

სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13140 45 სკ.თ 284

გ. თაქთაქიშვილის "ხალხის რჩეული", უთარიღო, თბილისის საბჭოს 

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი დ. კვირიკაშვილი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

13141 45 სკ.თ 285

მ. ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი",  უთარიღო, თბილისის საბჭოს 

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნინიძე, მხატვარი დ. კვირიკაშვილი, თარგმნა  ა. დავითიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

13142 45 სკ.თ 286

ს. კინგსლის "თეთრ ხალათიანები",  უთარიღო, თბილისის საბჭოს 

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის ქართული თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი დ. კვირიკაშვილი, თარგმნა  ნ. ჩაჩავა, 

პრემიერა ქაღალდი საშუალო

13143 45 სკ.თ 287

ა.  კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტ",  უთარიღო, თბილისის საბჭოს 

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის ქართული მოძრავი 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი ნ. კულეში, თარგმნა  ა. ბოკერია ქაღალდი მძიმე

13144 45 სკ.თ 288

ჰ. იბსენის "მოჩვენებანი",  უთარიღო, თბილისის საბჭოს ჯანმრთელობის 

განყოფილების სანკულტურის ქართული თეატრი, რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე, მხატვარი დ. კვირიკაშვილი, თარგმნა  გ. ნუცუბიძე, პრემიერა ქაღალდი საშუალო



13145 45 სკ.თ 289

ქ. ხაფავას "ჩვენი ახალგაზრდობა",  უთარიღო, თბილისის საბჭოს 

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13146 45 სკ.თ 290

ქ. ხაფავას "ჩვენი ახალგაზრდობა",  უთარიღო, თბილისის საბჭოს 

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13147 45 სკ.თ 291

ქ. ხაფავას "ჩვენი ახალგაზრდობა",  უთარიღო, თბილისის საბჭოს 

ჯანმრთელობის განყოფილების სანკულტურის თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი, მხატვარი კ. ნინიძე ქაღალდი კარგი

13148 45 სკ.თ 292

ლ. იოსელიანის "ჩვენი ერთი საღამო",  უთარიღო,  სანკულტურის 

თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი

13149 46 თქ.დ 1

                                                                                                                                                               

ჰეინე. "ალმაზორი". თურქული დრამა. წარმოდგენა გაიმართება  

სახაზინო თეატრში.  რეჟისორი გ. არაბლინსკი.  Г. Гейне "альманзорь", 

1908 г. казенный театрь, реж. Г. Араблинский ქაღალდი მძიმე

13150 46 თქ.დ 2

ა. ახვერდოვა. "აღა მუჰამედი-ხან ყაჯარი". А. Ахвердова "ага-магоммедь-

хань каджарь", 1908წ. სახაზინო თეატრი. მონაწილეობს გ. არაბლინსკი ქაღალდი მძიმე

13151 46 თქ.დ 3

  ა. ახვერდოვა. "ძუნწობა". 1911წ. მუსულმანური დრამატული 

საზოგადოება.                                                                                                                                                    

А. Ахвердова "жадность", 1911 г. Труппою  Мусулманскимь драматическимь 

общество, реж. А. Аббасовь, რეჟისორი  სახაზინო თეატრში, მთელი დასის 

მონაწილეობეით ქაღალდი საშუალო

13152 46 თქ.დ 4

Н. Б.  Везирова "изь ада вь полымя", 1912 г. Мусулманскимь 

драматическимь общество, реж. М Т Алескеровь, რეჟისორი  

ზუბალაშვილების სახალხო სახლში ქაღალდი საშუალო

13153 46 თქ.დ 5

ფათალი ახუნდოვის "საადი ვაკას"- "саади ваккась", 1916 г. 

Мусулманскими любителями, реж. Багировь,   ავლაბრის თეატრში ქაღალდი მძიმე

13154 46 თქ.დ 6

მ. ჰაჯიბეკოვის "თუ ეს არა - ის" 1918წ. მუსლიმური დრამსაზოგადოება. 

რეჟისორი ისფაჰანლი. М. Б. Гаджибекова,  "не та такь эта", 1918 г. 

Мусулманскимь драматическимь общество, реж. Исфаганли ქაღალდი მძიმე

13155 46 თქ.დ 7

                                                                                                                                                                         

"გუმეთ აღა". მუსლიმანური აუდიტორია. რეჟისორი ისფაჰანლი.                            

"гумметь ага", 1919 г. Мусулманская аудитория, реж. Исфаганли ქაღალდი საშუალო

13156 46 თქ.დ 8

ქიამალ-ბეგის "აკიფ ბეგ". რეჟისორი  ისფაჰანლი. ზუბალაშვილების 

სახალხო სახლში                                                                                                                                             

Н. Кямаль-бека "акифь-бекь", 1920 г. Тюркское драматическое общество, 

реж. И. Исфаганли, ქაღალდი საშუალო

13157 46 თქ.დ 9

მ. ჰაჯიგეკოვი. "ალმაზორი". თურქული დრამა. 1920წ. რეჟისორი ი. 

ასფაჰანლი.  ზუბალაშვილების სახალხო სახლში                                                                                     

М. Б. Гаджибекова "альманзорь", 1920 г. Тюркское драматическое 

общество, реж. И. Исфаганли, ქაღალდი საშუალო

13158 46 თქ.დ 10

"ასლი და ქერემი", "საცოდავი ფედია", "უფულობა". რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი. ორთაჭალის მუშათა კლუბში"асли и керемь", "бедный федя", 

"безденежье", 1920 г. Артистами Тюркской сцены, реж. И. Исфаганли, ქაღალდი საშუალო

13159 46 თქ.დ 11

მ. ჰაჯიგეკოვი. "ასლი და ქერიმი". რეჟისორი ი. იბრაგიმოვი. თურქული 

დრამა. 1921წ.М. Б. Гаджибекова, "асли и керемь", 1921 г. Тюркское 

драматическое общество, реж. И. Ибрагимовь ქაღალდი საშუალო

13160 46 თქ.დ 12

მ. ჰაჯიბეკოვი. "არშინ მალ ალან". 1921წ. თურქული დრამა. რეჟისორი ი. 

ისფაჰანლი ხელოსანთა კლუბში.                                                                                           

М. Б. Гаджибекова, "аршин-мал-алан", 1921 г. Артистами Тюркской сцены, 

реж. И. Исфаганли, ქაღალდი მძიმე

13161 46 თქ.დ 13

                                                                                                                                                                 

1921 წ. თურქული დრამა.  აფიშა სპარსულ ენაზე. ქაღალდი საშუალო

13162 46 თქ.დ 14

ჟ. მოლიერის "ჟორჟ დანდენ".1923წ. თურქული დრამა. რეჟისორი  ა. 

ტუღანოვი. რუსთაველის თეატრში.                                                                              

Мольера "жорж-дан, ден", 1923 г. Тюркская академическая драма, реж. А. А. 

Туганов, ქაღალდი საშუალო

13163 46 თქ.დ 15

მჭედლიშვილის თარგმანი. "ყაჩაღი ქიარამ". 1923წ. თურქული დრამა. 

რეჟისორი ი. ისფაჰანლი.                                                                                                             

Мчедлишвили "разбойник кярам", 1923 г. Тюркская академическая драма, 

реж. И. Исфаганли,   რუსთაველის თეატრში ქაღალდი საშუალო



13164 46 თქ.დ 16

მ. ჰაჯიბეკოვი. "არშინ მალ ალან". 1921წ. თურქული დრამა. რეჟისორი ი. 

ისფაჰანლი.М. Б. Гаджибекова, "аршин-мал-алан", 1923 г. Артистами 

Тюркской сцены, реж. И. Исфаганли, რუსთაველის თეატრში ქაღალდი საშუალო

13165 46 თქ.დ 17

გ. ჯავიდ. "სატანა". 1923წ. თურქული დრამა. რეჟისორი ა. ტუღანოვი. Г. 

Джавида "сатана", 1923 г. Тюркская академическая драма, реж. А. А. 

Туганов,   რუსთაველის თეატრში ქაღალდი საშუალო

13166 46 თქ.დ 18

"აბულ-ალა". თუქრული დრამა. 1923. რეჟისორი ი. ისფაჰანლი."абуль-

ула",  1923 г. Тюркская академическая драма, реж. И. Исфаганли,   

რუსთაველის თეატრში ქაღალდი საშუალო

13167 46 თქ.დ 19

ჟ. მოლიერის "ჟორჟ დანდენ". . 1923წ. თურქული დრამა.                    

Мольера "жорж-дан ден", 1924 г. Тюркская академическая драма, реж. И. 

Исфаганли,   რუსთაველის თეატრში ქაღალდი საშუალო

13168 46 თქ.დ 20

ა. სეიფი. "გარუნ ეფ რეშიდ". რეჟისორი ი. ისფაჰანლი.   რუსთაველის 

თეატრში                                                                                                                                                   

А. Сейфи "гарун-эп-решид",  1924 г. Тюркская академическая драма, реж. И. 

Исфаганли, ქაღალდი საშუალო

13169 46 თქ.დ 21

მ. ფ. ახუნდოვის "ჰაჯიკარა". 1924წ. რეჟისორი ი. ისფაჰანლი. 

რუსთაველის თეატრში                                                                                                                                        

М. Ф. Ахундова "гаджикара", 1924 г. Тюркская академическая драма, реж. И. 

Исфаганли,   ქაღალდი საშუალო

13170 46 თქ.დ 22

მ. ფ. ახუნდოვის "ჰაჯიკარა". 1924წ. რეჟისორი ი. ისფაჰანლი.    

რუსთაველის თეატრში                                                                                                                                         

М. Ф. Ахундова "гаджикара", 1925 г. Тюркская академическая драма, реж. И. 

Исфаганли, ქაღალდი მძიმე

13171 46 თქ.დ 23

                                                                                                                                                                          

"დაშიმ-დაშიმ". 1925წ. მუშათა კლუბი. რეჟისორი გ. აბრამიანწი.                                  

"дашим-дашим", 1925 г. Рабочий клуб, реж Г. Абрамянц ქაღალდი მძიმე

13172 46 თქ.დ 24

მ. ახუნდოვის "ჰაჯიკარა", 1926 წ. სახელმწიფო თურქული დრამა, 

რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი,   რუსთაველის თეატრში ქაღალდი მძიმე

13173 46 თქ.დ 25

გ. ჯავიდ. "ეშმაკი", 1926 წ. სახელმწიფო თურქული აკადემიური დრამა, 

რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი,   რუსთაველის თეატრში ქაღალდი საშუალო

13174 46 თქ.დ 26

ვოინიჩის "ოვოდ", 1926 წ. სახემწიფო თურქული დრამა, რეჟისორი  ი. 

სფაჰანლი და სალახლი,   რუსთაველის თეატრში ქაღალდი საშუალო

13175 46 თქ.დ 27

"სისხლის ციხე", 1926 წ. სახელმწიფო თურქული დრამა, რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი,   რუსთაველის თეატრში ქაღალდი საშუალო

13176 46 თქ.დ 28

ა. დიუმას "საიდუმლო ნელის ციხისა (სისხლიანი ციხე)", 1926 წ. 

სახელმწიფო თურქული აკადემიური დრამა, რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი,   

რუსთაველის თეატრში ქაღალდი საშუალო

13177 46 თქ.დ 29

ფ. შილერის "ყაჩაღები", 1927 წ. სახელმწიფო თურქული დრამა, 

რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი,   რუსთაველის თეატრში ქაღალდი საშუალო

13178 46 თქ.დ 30

ჯაბარ მამედ კული ზადე.  "მიცვალებულნი", 1927 წ. სახელმწიფო 

თურქული დრამა, რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი,   რუსთაველის თეატრში ქაღალდი მძიმე

13179 46 თქ.დ 31

"ოქტაი ელ-ოღლი", 1927 - 1928 წ.წ. სახელმწიფო თურქული დრამა, 

რეჟისორი  ი. სიფაჰანლი,   რუსთაველის თეატრში ქაღალდი მძიმე

13180 46 თქ.დ 32

ს. ვ. ლანსკის "ღაზავათ", 1927 - 1928 წ.წ. სახელმწიფო თურქული დრამა, 

რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი,   რუსთაველის თეატრში ქაღალდი საშუალო

13181 46 თქ.დ 33

თურქული დრამა. რეჟისორი ი. ისფაჰანლი. რუსთაველის თეატრში                          

"доспехи словы", 1927 - 1928 г.г. Государственый Тюркская драма, реж. И. 

Исфаганли,  ქაღალდი საშუალო

13182 46 თქ.დ 34

"აბულ ალა". თურქული დრამა. რეჟისორი ი. ისფაჰანლი. რუსთაველის 

თეატრში                                                                                                                               

"абуль-ала", 1927 - 1928 г.г. Государственый Тюркская драма, реж. И. 

Исфаганли,   ქაღალდი საშუალო



13183 46 თქ.დ 35

"მჭედელი გიავე". თურქული დრამა. რეჟისორი ი. ისფაჰანლი. 

რუსთაველის თეატრში                                                                                                                                     

"кузнец гяве", 1927 - 1928 г.г. Государственый Тюркская драма, реж. И. 

Исфаганли,   ქაღალდი საშუალო

13184 46 თქ.დ 36

ნ. გოგოლის "რევიზორი", 1929 - 1930 წ.წ. სახელმწიფო თურქული დრამა, 

რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი,   რუსთაველის თეატრში, მხატვარი ნ. კულეში ქაღალდი კარგი

13185 46 თქ.დ 37

"ლიუბოვ იაროვაია", 1929 - 1930 წ.წ. სახელმწიფო თურქული დრამა, 

რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი,   რუსთაველის თეატრში ქაღალდი საშუალო

13186 46 თქ.დ 38

სეზონის რეპერტუარი, 1930 - 1931 წ.წ. სახელმწიფო თურქული დრამა,   

რუსთაველის თეატრში, მხატვარი ნ. ე. კულიში ქაღალდი კარგი

13187 46 თქ.დ 39

სეზონის რეპერტუარი, 1931 - 1932 წ.წ. სახელმწიფო თურქული თეატრი, 

კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით მე-2 სახ. თეატრის შენობა, 

მხატვარი ს. სკლიფასოვსკაია ქაღალდი მძიმე

13188 46 თქ.დ 40

ჯ. ჯაბარლის "სევილ", 1931 - 1932 წ.წ. სახელმწიფო თურქული თეატრი, 

რეჟისორი  ა. ბურჯალოვი, კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით მე-2 

სახ. თეატრის შენობა, მხატვარი ს. სკლიფასოვსკაია ქაღალდი მძიმე

13189 46 თქ.დ 41

გ. ლავრენევის "რღვევა", 1931 - 1932 წ.წ. სახელმწიფო თურქული 

თეატრი, რეჟისორი  ა. ბურჯალოვი, კ. მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით მე-2 სახ. თეატრის შენობა, მხატვარი ს. 

სკლიფასოვსკაია ქაღალდი საშუალო

13190 46 თქ.დ 42

ფ. კირშონის "ფოლადი", 1931 - 1932 წ.წ. სახელმწიფო თურქული 

თეატრი, რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი, კ. მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით მე-2 სახ. თეატრის შენობა, მხატვარი ს. 

სკლიფასოვსკაია ქაღალდი მძიმე

13191 46 თქ.დ 43

"მჭედელი გიავე", 1931 - 1932 წ.წ. სახელმწიფო წითელ-დროშ. თურქული 

თეატრი, ი. ისფაჰანლი ქაღალდი საშუალო

13192 46 თქ.დ 44

მ. კულიზადეს "მკდვრები", 1931 - 1932 წ.წ. სახელმწიფო თურქული 

თეატრი, რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი, კ. მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით მე-2 სახ. თეატრის შენობა ქაღალდი საშუალო

13193 46 თქ.დ 45

ს. შანშიაშვილის "ანზორ", 1931 - 1932 წ.წ. სახელმწიფო თურქული 

თეატრი, რეჟისორი  ა. ბურჯალოვი, კ. მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით მე-2 სახ. თეატრის შენობა, მხატვარი ს. 

სკლიფასოვსკაია ქაღალდი საშუალო

13194 46 თქ.დ 46

ბაღდასარიანის "სისხლიანი უდაბნო", 1931 - 1932 წ.წ. სახელმწიფო 

თურქული თეატრი, რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი, კ. მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით მე-2 სახ. თეატრის შენობა, მხატვარი გ. შარბაბჩევი ქაღალდი კარგი

13195 46 თქ.დ 47

ფ. კრიშონის "ქართა ქალაქი", 1931 - 1932 წ.წ. სახელმწიფო თურქული 

თეატრი, რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი, ნარიმანოვის სახ. კლუბში, მხატვარი 

ს. სკლიფასოვსკაია ქაღალდი კარგი

13196 46 თქ.დ 48

ჯ. ჯაბარლის "ალმას", 1931 - 1932 წ.წ. სახელმწიფო თურქული თეატრი, 

რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი, მე-2 სახ. თეატრის შენობა, მხატვარი ს. 

სკლიფასოვსკაია ქაღალდი კარგი

13197 46 თქ.დ 49

                                                                                                                                                          

გასტროლები ამიერკავკასიაში, 1932 წ. სახელმწიფო თურქული თეატრი ქაღალდი კარგი

13198 46 თქ.დ 50

"ნამუს", 1932 - 1933 წ.წ. სახელმწიფო თურქული თეატრი, კ. 

მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით მე-2 სახ. ქაღალდი საშუალო

13199 46 თქ.დ 51

უ. შექსპირის "ჰამლეტ", 1932 - 1933 წ.წ. სახელმწიფო თურქული თეატრი, 

პრემიერა ქაღალდი საშუალო

13200 46 თქ.დ 52

უ. შექსპირის "ჰამლეტ", 1933 წ. თურქული წითელორდენოსანთა 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  რ. მ. რ. ზადე ქაღალდი საშუალო

13201 46 თქ.დ 53

უ. ჰაჯიბეკოვი. "მაშდი იბდა". 1933წ. У. Гаджибеков "машди ибда", 1933 წ. 

თურქული წითელორდენოსანთა სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  რ. მ. 

რ. ზადე ქაღალდი კარგი



13202 46 თქ.დ 54

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალნ".1933 წ. თურქული 

წითელორდენოსანთა სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  რ. მ. რ. ზადე ქაღალდი კარგი

13203 46 თქ.დ 55

ა. ჰამიდის "ინდოეთის ქალიშვილი", 1933 - 1934 წ.წ. თურქული 

სახელმწიფო თეატრი, ლ. ბერიას სახ. კულტურის სახლში ქაღალდი საშუალო

13204 46 თქ.დ 56

ა. ჰამიდის "ინდოეთის ქალიშვილი", 1933 - 1934 წ.წ. თურქული 

სახელმწიფო თეატრი, ნარიმანოვის სახ. კლუბში, მხატვარი კ. კუკულაძე ქაღალდი საშუალო

13205 46 თქ.დ 57

ა. ჰამიდის "ინდოეთის ქალიშვილი", 1933 - 1934 წ.წ. თურქული 

სახელმწიფო თეატრი, ნარიმანოვის სახ. კლუბში, მხატვარი კ. კუკულაძე ქაღალდი საშუალო

13206 46 თქ.დ 58

უ. შექსპირის "ჰამლეტი", 1933 - 1934 წ.წ. თურქული სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი, მხატვარი კ. კუკულაძე ქაღალდი მძიმე

13207 46 თქ.დ 59

უ. შექსპირის "ჰამლეტი", 1933 - 1934 წ.წ. თურქული სახელმწიფო 

თეატრი ქაღალდი მძიმე

13208 46 თქ.დ 60

ჯ. ჯაფარლის "ცეცხლის საცოლე", 1933 - 1934 წ.წ. თურქული 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი, ლ. ბერიას სახ. 

კულტურის სახლში, მხატვარი კ. კუკულაძე ქაღალდი მძიმე

13209 46 თქ.დ 61

ჯ. ჯაფარლის "ცეცხლის საცოლე", 1933 - 1934 წ.წ. თურქული 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი, ლ. ბერიას სახ. 

კულტურის სახლში, მხატვარი კ. კუკულაძე ქაღალდი მძიმე

13210 46 თქ.დ 62

ჯ. ჯაფარლის "ცეცხლის საცოლე", 1933 - 1934 წ.წ. თურქული 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი, ლ. ბერიას სახ. 

კულტურის სახლში, მხატვარი კ. კუკულაძე ქაღალდი მძიმე

13211 46 თქ.დ 63

სეზონის რეპერტუარი,  1933 - 1934 წ.წ. თბლისის სახელმწიფო 

თურქული თეატრი, ლ. ბერიას სახ. კულტურის სახლში, მხატვრები: კ. 

კუკულაძე, მ. მურადოვი, ეფენდიევი, ნ. ფატულლაევი ქაღალდი მძიმე

13212 46 თქ.დ 64

სეზონის რეპერტუარი,  1934 - 1935 წ.წ. სახელმწიფო თურქული თეატრი, 

ლ. ბერიას სახ. კულტურის სახლში ქაღალდი საშუალო

13213 46 თქ.დ 65

სეზონის რეპერტუარი,  1934 - 1935 წ.წ. სახელმწიფო თურქული თეატრი, 

ლ. ბერიას სახ. კულტურის სახლში ქაღალდი საშუალო

13214 46 თქ.დ 66

ჯაფარლის "1905 წელში", 1934 - 1935 წ.წ. სახელმწიფო თურქული 

თეატრი, რეჟისორი  ა. შახსაბახლი, წითელ არმიელთა თეატრში, 

მხატვარი მკრტიჩიანი ქაღალდი საშუალო

13215 46 თქ.დ 67

ჯაფარლის "1905 წელში", 1934 - 1935 წ.წ. სახელმწიფო თურქული 

თეატრი, რეჟისორი  ა. შახსაბახლი, ნარიმანოვის სახ. კლუბში ქაღალდი საშუალო

13216 46 თქ.დ 68

კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტ". 1936წ. ადიგეის თურქული თეატრი. 

პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

13217 46 თქ.დ 69

"гумметь ага", "афта бэджарь", უთარიღო, თურქული დრამატული 

საზოგადოება, რეჟისორი  ი. იბრაგიმოვი, სახალხო სახლში ქაღალდი მძიმე

13218 46 თქ.დ 70

საგასტროლო რეპერტუარი,  უთარიღო, თურქული დრამა, თბილისის 

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი საშუალო

13219 46 თქ.დ 71

ჯ. ჯაფარლის "ცეცხლის საცოლე", უთარიღო, თურქული სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ა. შახსაბახლი, წითელ ამიელთა სახლში, მხატვარი 

ვ. ველიჯანაშვილი ქაღალდი მძიმე

13220 46 თქ.დ 72

ჯ. ჯაფარლის "იაშარი", უთარიღო, თურქული სახელმწიფო თეატრი, 

ანონსი, პრემიერა, წითელ ამიელთა სახლში ქაღალდი მძიმე



13221 46 თქ.დ 73

ი. ვაკელის "შამილი", უთარიღო, თურქული სახელმწიფო თეატრი, 

ანონსი ქაღალდი საშუალო

13222 46 თქ.დ 74

ი. ვაკელის "შამილი", თუარიღო, თურქული სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. გარიკი, წითელ ამიელთა სახლში, მხატვარი ვ. 

ველიჯანაშვილი ქაღალდი საშუალო

13223 46 თქ.დ 75

ი. ვაკელის "შამილი", თუარიღო, თურქული სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. გარიკი, წითელ ამიელთა სახლში, მხატვარი ვ. 

ველიჯანაშვილი ქაღალდი საშუალო

13224 46 თქ.დ 76

ა. ჰამიდიას "ინდოთის ქალიშვილი", უთარიღო, ადიგენის საბჭოთა 

მეურნეობის და კოლმეურნეობის  თურქული თეატრი ქაღალდი საშუალო

13225 46 თქ.დ 77

"ალტუნ ყალა", უთარიღო, ადიგენის საბჭოთა მეურნეობის და 

კოლმეურნეობისნ თურქული თეატრი ქაღალდი საშუალო

13226 46 თქ.დ 78

"სონა",  უთარიღო, ადიგენის საბჭოთა მეურნეობის და კოლმეურნეობის  

თურქული თეატრი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

13227 46 თქ.დ 79

საგასტროლო რეპერტუარი,  უთარიღო, ადიგენის საბჭოთა მეურნეობის 

და კოლმეურნეობისნ თურქული თეატრი, გასტროლი თბილისში, 

მხატვრები: ბ. მახმუდოვი, ა. ალბერტი ქაღალდი საშუალო

13228 46 თქ.დ 80

"ვოლკოვის ოჯახი",  უთარიღო, ადიგენის საბჭოთა მეურნეობის და 

კოლმეურნეობისნ თურქული თეატრი ქაღალდი საშუალო

13229 46 თქ.დ 81

                                                                                                                                                      

თურქული დრამა. სპარსულ ენაზე. ქაღალდი საშუალო

13230 46 თქ.დ 82

                                                                                                                                                            

თურქული დრამა. სპარსულ ენაზე. ქაღალდი საშუალო

13231 46 თქ.დ 83

                                                                                                                                                               

თურქული დრამა. სპარსულ ენაზე. ქაღალდი საშუალო

13232 46 თქ.დ 84

"უდანაშაულოდ დასჯილნი". ამიერკავკასიის რკინისგზასთან არსებული  

მუშათა თეატრი. თ. ზიხარლოვას მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

13233 46 თქ.დ 85

ვიქტორ ლიუბიმოვის "თალიშელი გოგონა". რეჟისორ იუსუფ იულდუზ. 

მხატვარი მ. ტიხომიროვი. ქაღალდი საშუალო

13234 46 თქ.დ 86

შირვან ზადეს "ნამუს". ბენიათ ზადეს სახელობის თურქული თეატრი. 

რეჟისორი ჰ. რზაევი. მხატვარი მ. ტიხომიროვი. ქაღალდი საშუალო

13235 46 თქ.დ 87

შირვან ზადეს "ნამუს". ბენიათ ზადეს სახელობის თურქული თეატრი. 

რეჟისორი ჰ. რზაევი. მხატვარი მ. ტიხომიროვი. ქაღალდი საშუალო

13236 46 თქ.დ 88

რეპერტუარი. "ოქროს ციხე", "სონა", "ინდოეთის ქალიშვილი", 

"ფოლადის არწივი", "ვოლკოვის ოჯახი". რეჟისორი ი. ისფაჰანლი. 

მხატვარი რიზა ბალი. ჰ. რზაევი. ქაღალდი საშუალო

13237 46 თქ.დ 89

                                                                                                                                                                     

თურქული დრამა. აფიშა სპარსულ ენაზე. ქაღალდი საშუალო

13238 46 აზ.თ 1

ლ. შეინინის და პ.ტურის "პირისპირ", 1938 წ. თბილისის 

აზერბაიჯანული დრამის სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ვ. პ. 

კუშიტაშვილი, მხატვარი სიმონიანი ქაღალდი მძიმე

13239 46 აზ.თ 2

მ. ფ. ახუნდოვის "ლენკორანის ხანის ვეზირი", 1938 - 1939 წ.წ. თბილისის 

სახელმწიფო აზერბაიჯანული დრამის თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი, მხატვარი ი. იაკაშვილი ქაღალდი საშუალო



13240 46 აზ.თ 3

გ. მდივანის "სამშობლო", გ. ა. გულიევის "ნათესავები", ა. ფ. ახუნდოვის 

"ლენკორანის ხანის ვეზირი", უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1938 - 

1939 წ.წ. თბილისის სახელმწიფო  აზერბაიჯანული დრამის თეატრი,  

რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი, საქართველოს რაიონებში გამსვლელი 

სპექტაკლები ქაღალდი საშუალო

13241 46 აზ.თ 4

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1938 - 1939 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  თბილისის სახელმწიფო  აზერბაიჯანული დრამის თეატრი,  

რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი, სომხური დრამის შენობა, მხატვარი ი. 

იაკაშვილი ქაღალდი საშუალო

13242 46 აზ.თ 5

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1938 - 1939 წ.წ. თბილისის 

სახელმწიფო  აზერბაიჯანული დრამის თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი, გამსვლელი სპექტაკლი, მხატვარი ი. იაკაშვილი ქაღალდი საშუალო

13243 46 აზ.თ 6

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1938 - 1939 წ.წ. თბილისის 

სახელმწიფო  აზერბაიჯანული დრამის თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი, გამსვლელი სპექტაკლი, მხატვარი ი. იაკაშვილი ქაღალდი საშუალო

13244 46 აზ.თ 7

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1938 - 1939 წ.წ. თბილისის 

სახელმწიფო  აზერბაიჯანული დრამის თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი, გამსვლელი სპექტაკლი, მხატვარი ი. იაკაშვილი ქაღალდი საშუალო

13245 46 აზ.თ 8

გ. მდივანის "სამშობლო",  1938 - 1939 წ.წ. თბილისის სახელმწიფო  

აზერბაიჯანული დრამის თეატრი,  რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი.მხატვარი ი. 

იაკაშვილი ქაღალდი საშუალო

13246 46 აზ.თ 9

გ. მდივანის "სამშობლო",  1938 - 1939 წ.წ. თბილისის სახელმწიფო  

აზერბაიჯანული დრამის თეატრი,  რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი.მხატვარი ი. 

იაკაშვილი ქაღალდი საშუალო

13247 46 აზ.თ 10

გ. ა. გულიევის "ნათესავები", 1938 - 1939 წ.წ. თბილისის სახელმწიფო  

აზერბაიჯანული დრამის თეატრი,  რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი.მხატვარი ი. 

იაკაშვილი ქაღალდი საშუალო

13248 46 აზ.თ 11

გ. ა. გულიევის "ნათესავები", 1938 - 1939 წ.წ. თბილისის სახელმწიფო  

აზერბაიჯანული დრამის თეატრი,  რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი ქაღალდი საშუალო

13249 46 აზ.თ 12

მ. ფ. ახუნდოვის "ლენკორანის ხანის ვეზირი", 1938 - 1939 წ.წ. თბილისის 

სახელმწიფო  აზერბაიჯანული დრამის თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი.მხატვარი ი. იაკაშვილი ქაღალდი საშუალო

13250 46 აზ.თ 13

გ. მდივანის "სამშობლო", 1939 წ. თბილისის სახელმწიფო 

აზერბაიჯანული დრამის თეატრი,  რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი.მხატვარი ი. 

იაკაშვილი ქაღალდი საშუალო

13251 46 აზ.თ 14

გ. ა. გულიევის "ნათესავები", 1939 წ. თბილისის სახელმწიფო  

აზერბაიჯანული დრამის თეატრი,  რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი ქაღალდი საშუალო

13252 46 აზ.თ 15

ახუნდოვის "გაჯი კარა", 1939 წ. თბილისის სახელმწიფო  

აზერბაიჯანული დრამის თეატრი,  რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი ქაღალდი საშუალო

13253 46 აზ.თ 16

ი. ისმაილოვის "კორ-ოღლი", 1940 წ. თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი,  რეჟისორი ი. 

ისფაფანლი.მხატვარი ე. ვრადი ქაღალდი მძიმე

13254 46 აზ.თ 17

დ. ჯაბარლის "ცეცხლის პატარძალი", ს. რახმანის "ტოი", გ. მდივანის 

"სამშობლო", გულიევის "ნათესავები", უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-

ალან", 1940 წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო 

აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი საშუალო

13255 46 აზ.თ 18

სეზონის რეპერტუარი, 1940 - 1941 წ.წ. თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი. მხატვარი ე. ვრადი ქაღალდი საშუალო

13256 46 აზ.თ 19

სეზონის რეპერტუარი, 1940 - 1941 წ.წ. თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი. მხატვარი ე. ვრადი ქაღალდი კარგი

13257 46 აზ.თ 20

სეზონის რეპერტუარი, 1940 - 1941 წ.წ. თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი. მხატვარი ე. ვრადი ქაღალდი კარგი

13258 46 აზ.თ 21

სეზონის რეპერტუარი, 1940 - 1941 წ.წ. თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი. მხატვარი ე. ვრადი ქაღალდი კარგი



13259 46 აზ.თ 22

სეზონის რეპერტუარი, 1941 წ. თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი ქაღალდი კარგი

13260 46 აზ.თ 23

სეზონის რეპერტუარი, 1941 წ. თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი ქაღალდი კარგი

13261 46 აზ.თ 24

სეზონის რეპერტუარი, 1941 წ. თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი. 

მხატვარი ე. ვრადი ქაღალდი კარგი

13262 46 25

ს. რუსტამის "ყაჩაღი ნაბი", 1941 წ. თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი ქაღალდი კარგი

13263 46 აზ.თ 26

                                                                                                                                                                 

შ. მერგელის და ო. ლიტოვსკის "ჩემი შვილი", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის 

მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი კარგი

13264 46 აზ.თ 27

შ. მერგელის და ო. ლიტოვსკის "ჩემი შვილი", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის 

მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი კარგი

13265 46 აზ.თ 28

                                                                                                                                                                    

1942 წ. აზერბაიჯანული თეატრი. აფიშა სპარსულ ენაზე. ქაღალდი საშუალო

13266 46 აზ.თ 29

                                                                                                                                                                     

1943 წ. აზერბაიჯანული თეატრი. აფიშა სპარსულ ენაზე. ქაღალდი საშუალო

13267 46 აზ.თ 30

კ. ზეინალი. თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის სახელმწიფო 

აზერბაიჯანული თეატრი К. Зейналы "характерли-гьз",  "динчалди", Р. 

Шавалд "оксана",  Р. Шавалд "майор рюнленгер ачдир"1942 წ. ქაღალდი კარგი

13268 46 აზ.თ 31

უ. ჰაჯიბეკოვის "ლეილი და მეჯნუნი", 1942 - 1943 წ.წ. თბილისის მ. ფ. 

ახუნდოვის სახელობის სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი კარგი

13269 46 აზ.თ 32

უ. ჰაჯიბეკოვის "ლეილი და მეჯნუნი", 1942 - 1943 წ.წ. თბილისის მ. ფ. 

ახუნდოვის სახელობის სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი კარგი

13270 46 აზ.თ 33

სეზონის რეპერტუარი, 1943 - 1944 წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი მძიმე

13271 46 აზ.თ 34

სეზონის რეპერტუარი, 1943 - 1944 წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

13272 46 აზ.თ 35

სეზონის რეპერტუარი, 1943 - 1944 წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

13273 46 აზ.თ 36

სეზონის რეპერტუარი, 1943 - 1944 წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

13274 46 აზ.თ 37

სეზონის რეპერტუარი, 1943 - 1944 წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი მძიმე

13275 46 აზ.თ 38

სეზონის რეპერტუარი, 1943 - 1944 წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

13276 46 აზ.თ 39

სეზონის რეპერტუარი, 1943 - 1944 წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

13277 46 აზ.თ 40

სეზონის რეპერტუარი, 1943 - 1944 წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო



13278 46 აზ.თ 41

სეზონის რეპერტუარი, 1943 - 1944 წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

13279 46 აზ.თ 42

სეზონის რეპერტუარი, 1943 - 1944 წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

13280 46 აზ.თ 43

სეზონის რეპერტუარი, 1943 - 1944 წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

13281 46 44

სეზონის რეპერტუარი, 1943 - 1944 წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი

13282 46 აზ.თ 45

                                                                                                                                                                                 

ტრიფონ რამიშვილის პიესა. რეჟისორი კ. ზეინალი. მხატვარი ნ. 

კილასონიძე. მუსიკა შავერზაშვილი. 1943 - 1944 წ.წ. აზერბაიჯანული 

თეატრი. აზერბაიჯანულ ენაზე. ქაღალდი კარგი

13283 46 აზ.თ 46

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1943 - 1944 წ. მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  

რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი ქაღალდი კარგი

13284 46 აზ.თ 47

"ლიელი და მეჯნუნი". 1943 - 1944 წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი ქაღალდი კარგი

13285 46 აზ.თ 48

"ნიზამი". 1943 - 1944 წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  თბილისის 

აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი ქაღალდი კარგი

13286 46 აზ.თ 49

რ. შაჰველდის "ქალწულის კოშკი", 1943 - 1944 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი, რე. ი. 

ისფაჰანლი ქაღალდი კარგი

13287 46 აზ.თ 50

სეზონის რეპერტუარი, 1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

13288 46 აზ.თ 51

სეზონის რეპერტუარი, 1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

13289 46 აზ.თ 52

სეზონის რეპერტუარი, 1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

13290 46 აზ.თ 53

სეზონის რეპერტუარი, 1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

13291 46 აზ.თ 54

სეზონის რეპერტუარი, 1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

13292 46 აზ.თ 55

სეზონის რეპერტუარი, 1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

13293 46 აზ.თ 56

სეზონის რეპერტუარი, 1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

13294 46 აზ.თ 57

"საგანგებო კანონი", 1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ი. ა. 

ბიბილოვი ქაღალდი კარგი

13295 46 აზ.თ 58

ზ. ჰაჩიბაევის "ქებლა ჰაჯი", 1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  კ. 

ზეინალი ქაღალდი საშუალო

13296 46 აზ.თ 59

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული", 1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო



13297 46 აზ.თ 60

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული", 1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

13298 46 აზ.თ 61

ჰ. მეჰდის და ა. ილიასის "ინთიზარ", 1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

13299 46 აზ.თ 62

სეზონის რეპერტუარი, 1945 - 1946 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

13300 46 აზ.თ 63

სეზონის რეპერტუარი, 1945 - 1946 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

13301 46 აზ.თ 64

სეზონის რეპერტუარი, 1945 - 1946 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

13302 46 აზ.თ 65

სეზონის რეპერტუარი, 1945 - 1946 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

13303 46 აზ.თ 66

სეზონის რეპერტუარი, 1945 - 1946 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

13304 46 აზ.თ 67

უ. შექსპირის "ოტელო", 1945 - 1946 წ.წ.მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  გ. 

ჟურული ქაღალდი საშუალო

13305 46 აზ.თ 68

უ. შექსპირის "ოტელო", 1945 - 1946 წ.წ.მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  გ. 

ჟურული ქაღალდი კარგი

13306 46 აზ.თ 69

უ. შექსპირის "ოტელო", 1945 - 1946 წ.წ.მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  გ. 

ჟურული ქაღალდი საშუალო

13307 46 აზ.თ 70

უ. შექსპირის "ოტელო", 1945 - 1946 წ.წ.მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  გ. 

ჟურული ქაღალდი კარგი

13308 46 აზ.თ 71

მ. ალიზადეს "ვისი ქორწილია", 1945 - 1946 წ.წ.მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  

რეჟისორი  კ. ზეინალი ქაღალდი საშუალო

13309 46 აზ.თ 72

მ. ალიზადეს "ვისი ქორწილია", 1945 - 1946 წ.წ.მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  

რეჟისორი  კ. ზეინალი ქაღალდი კარგი

13310 46 აზ.თ 73

მოლიერის "ჟორჟ დან დენი", 1945 - 1946 წ.წ.მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი. მხატვარი ნ. კილასონიზე ქაღალდი საშუალო

13311 46 აზ.თ 74

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1945 - 1946 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი, ი. 

ისფაჰანლი ქაღალდი კარგი

13312 46 აზ.თ 75

უ. ჰაჯიბეკოვის "ასლი და ქიარამი", 1946 წ.მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი ქაღალდი საშუალო

13313 46 აზ.თ 76

უ. ჰაჯიბეკოვის "ასლი და ქიარამი", 1946 წ.მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი ქაღალდი საშუალო

13314 46 აზ.თ 77

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1946 წ.მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი, ი. ისფაჰანლი ქაღალდი კარგი

13315 46 აზ.თ 78

უ. ჰაჯიბეკოვის "მაშდი იბად", 1946 წ.მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი, ი. ისფაჰანლი ქაღალდი საშუალო



13316 46 აზ.თ 79

სეზონის რეპერტუარი, 1946 - 1947 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

13317 46 აზ.თ 80

სეზონის რეპერტუარი, 1946 - 1947 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

13318 46 აზ.თ 81

სეზონის რეპერტუარი, 1946 - 1947 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

13319 46 აზ.თ 82

ს. ვურღუნის "ვაგიფ", 1946 - 1947 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი ქაღალდი საშუალო

13320 46 აზ.თ 83

ს. ვურღუნის "ვაგიფ", 1946 - 1947 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი ქაღალდი საშუალო

13321 46 აზ.თ 84

ს. ვურღუნის "ვაგიფ", 1946 - 1947 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი ქაღალდი საშუალო

13322 46 აზ.თ 85

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი ქაღალდი კარგი

13323 46 აზ.თ 86

ა. კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტი", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. 

ახუნდოვის სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი,  

რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი ქაღალდი კარგი

13324 46 აზ.თ 87

ზ. ჰაჯიბეკოვის "ორმოცდა ათი წლის ვაჟი", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. 

ახუნდოვის სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი,  

რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი ქაღალდი კარგი

13325 46 აზ.თ 88

შირვან-ზადეს "ნამუსი", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი ქაღალდი კარგი

13326 46 აზ.თ 89

                                                                                                                                                                      

"მაშდი-დბად",  უთარიღო, სარეწარო-კომბინატის კლუბი ქაღალდი მძიმე

13327 46 აზ.თ 90

ზ. ჰაჯიბეკოვის "აშუღ ყარიბი", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი ქაღალდი საშუალო

13328 46 აზ.თ 91

ა. კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტი", ზ. ჰაჯიბეკოვის "50 წლის 

ყმაწვილი", ზ. ჰაჯიბეკოვის "მაშდი იბადი", უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-

ალან",  უთარიღო, თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  სახელმწიფო 

აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი საშუალო

13329 46 აზ.თ 92

ს. რახმანის "ქორწილი", ჯ. ჯაბარლის "სევილი", მ. იბრაგიმოვის 

"ხაიათი", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  

სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი კარგი

13330 46 აზ.თ 93

დავურინის "ვოლკოვის ოჯახი", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი კარგი

13331 46 აზ.თ 94

მ. მურადოვის "ქამალ", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი ქაღალდი კარგი

13332 46 აზ.თ 95

ა. წერეთლის "კინტო", ზ. ჰაჯიბეკოვის "50 წლის ვაჟი", ჯ. ჯაბარლის 

"აიდინ", ს. რუსტამის "ყაჩაღი ნაბი", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. 

ახუნდოვის სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი კარგი

13333 46 აზ.თ 96

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", უ. ჰაჯიბეკოვის "მაშდი იბად", უ. 

ჰაჯიბეკოვის "ასლი და ქიარამ", ჯ. ჯაბარლის "სევილი", ა. წერეთლის 

"კინტო", ს. რახმანის "ბედნიერები", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. 

ახუნდოვის სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი კარგი

13334 46 აზ.თ 97

რ. შახვალადის "სამშობლოს შვილი", ა. წერეთლის "კინტო", ა. 

კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტ", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი კარგი



13335 46 აზ.თ 98

რ. შახვალადის "უნზულა", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი ქაღალდი კარგი

13336 46 აზ.თ 99

ა. წერეთლის "კინტო", ა. კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტი", უ. 

ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", ზ. ჰაჯიბეკოვის "50 წლის ყმაწვილი", შ. 

გერგელის და ო. ლიტოვსკის "ჩემი შვილი", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. 

ახუნდოვის სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი კარგი

13337 46 აზ.თ 100

ზ. ჰაჯიბეკოვის "50 წლის ყმაწვილი", უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 

შ. გერგელის და ო. ლიტოვსკის "ჩემი შვილი", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. 

ახუნდოვის სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი საშუალო

13338 46 აზ.თ 101

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან",  "მაშდი იბად", ა. წერეთლის "კინტო", 

ს. რახმანის "ბედნიერება", მ. ფ. ახუნდოვის "ლენკორანის ხანის ვეზირი", 

რ. შაჰვალდის "უნზულა", უ. ჰაჯიბეკოვის "ასლი და ქიარამ", უთარიღო, 

თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული 

თეატრი ქაღალდი საშუალო

13339 46 აზ.თ 102

ა. წერეთლის "კინტო", ა. კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტი", რ. 

შახვალდის "სამშობლოს შვილი", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი საშუალო

13340 46 აზ.თ 103

ჯ. ჯაბარლის "აიდინ", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი ქაღალდი საშუალო

13341 46 აზ.თ 104

ჯ. ჯაბარლის "აიდინ", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ისფაჰანლი. პრემიერა, მხატვარი ე. ვრადი ქაღალდი საშუალო

13342 46 აზ.თ 105

დ. ჯაბარლის "ცეცხლის დედოფალი", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. 

ახუნდოვის სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი,  

რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი. მხატვარი ე. ვრადი ქაღალდი საშუალო

13343 46 აზ.თ 106

ნაზაროვის "ლუბა კუზნეცოვა", ვ. კვასნიციკი "ეშმაკის ჭაობი", 

დანილინის და რაიმანდის "განგაშია, წყნარად", უთარიღო, თბილისის მ. 

ფ. ახუნდოვის სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი საშუალო

13344 46 აზ.თ 107

ს. რახმანის "ბედნიერები", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი საშუალო

13345 46 აზ.თ 108

მ. ტაჰმასიბის "ბაჰარ", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი საშუალო

13346 46 აზ.თ 109

ა. წერეთლის "კინტო", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი,  რეჟისორი  ა. ი. 

ბირაროვი. პრემიერა, მხატვარი ნ. მკრტიჩიანი ქაღალდი საშუალო

13347 46 აზ.თ 110

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", უთარიღო, თბილისის მ. ფ. 

ახუნდოვის სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი,  

რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი ქაღალდი

13348 46 აზ.თ 111

სარეპერტუარო აფიშა. უთარიღო. თბილისის მ. ფ. ახუნდოვის 

სახელობის  სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი ქაღალდი

13349 47 რდ.თ 1

ა. გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული თეატრი. 1935-1936 

წელი. დასის შემადგენლობა და რეპერტუარი. რეჟისორები: ა. რუბინი და 

ა. სემიონოვი. მხატვრები: გ. ვოლჩინსკი, მ. გოცირიძე, ნ. სოსუნოვი და ი. 

შტენბერგი. კომპოზიტორები: ვ. ბეიერი, ი. გოკიელი და დ. შვედოვი. 

თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი კ. შახ-აზიზოვი. ქაღალდი მძიმე

13350 47 რდ.თ 2

ა. გრიბოედოვის "ვაი ჭკუისაგან"- "горе от ума". 1935-1936 წელი. 

ა.გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო რუსული დრამატული  

თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინი. მხატვარი ნ. სოსუნოვი.სეზონის გახსნა, 

პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

13351 47 რდ.თ 3

ა. გრიბოედოვის  "ვაი ჭკუისაგან"-"горе от ума". 1935-1936 წელი. 

ა.გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო რუსული დრამატული  

თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინი. მხატვარი ნ. სოსუნოვი.სეზონის გახსნა, 

პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

13352 47 რდ.თ 4

ა. გრიბოედოვი. "горе от ума". 1935-1936 წელი. ა.გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო რუსული დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

რუბინი. მხატვარი ნ. სოსუნოვი.სეზონის გახსნა, პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

13353 47 რდ.თ 5

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო რუსული დრამატული  

თეატრი. დასის შემადგენლობა და რეპერტუარი. 1936-1937 წელი. 

მთავარი რეჟისორი  ა. რინდალი. რეჟისორები: ა. ავგუსტოვი, ა. 

სემიონოვი და ა. სმირანინი. მხატვრები: ვ. ივანოვი, გ. ვოლჩინსკი და ი. 

შტენბერგი. კომპოზიტორები: ვ. ბეიერი და დ. შვედოვი. სამხატვრო ქაღალდი საშუალო



13354 47 რდ.თ 6

"პუშკინი". 1937 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. ქაღალდი მძიმე

13355 47 რდ.თ 7

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი. 1938-

1939 წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი მძიმე

13356 47 რდ.თ 8

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1939 

წელი. დასის შემადგენლობა და რეპერტუარი. რეჟისორები: ა. 

ავგუსტოვი, ა. რუბინი, ა. სემიონოვი და გ. ტოვსტონოგოვი. მხატვრები: 

ბ. ლოქტინი, პ. რაბჩიკოვი და ი. შტენბერგი. კომპოზიტორი  ვ. ბეიერი. 

თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი კ. შახ-აზიზოვი. ქაღალდი საშუალო

13357 47 რდ.თ 9

Б.войтехов и л. ленч. "павел греков". 1939 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ი. ბოდროვი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. მუსიკა ვ. ბეიერის. ქაღალდი მძიმე

13358 47 რდ.თ 10

შ. დადიანი. "ნაპერწკლიდან". 1939 წელი. ა.გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი.რეჟისორი  ა. ავგუსტოვი. მხატვარი 

ს. ნადარეიშვილი. ქაღალდი მძიმე

13359 47 რდ.თ 11

დ.ლენსკი. "ლევ გურიჩ სინიჩკინი"-"лев гурыч синичкин". 1940 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი.რეჟისორი  ვ. ბრაგინა. მხატვარი ბ. ლოქტინი ქაღალდი მძიმე

13360 47 რდ.თ 12

ო. ბალზაკი. "დედინაცვალი". 1940 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრმატული თეატრი. რეჟისორი  ა. ავგუსტოვი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი ქაღალდი კარგი

13361 47 რდ.თ 13

ლევ ტოლსტოი. "ანნა კარენინა". 1940 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ი. ბოდროვა. მხატვარი ვ. 

ივანოვი. ქაღალდი საშუალო

13362 47 რდ.თ 14

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 1940 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

13363 47 რდ.თ 15

დ.ლენსკი. "ლევ გურიჩ სინიჩკინი"-"лев гурыч синичкин". 1940 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი.რეჟისორი  ვ. ბრაგინა. მხატვარი ბ. ლოქტინი ქაღალდი მძიმე

13364 47 რდ.თ 16

ნ. პოგოდინი. "კრემლის კურანტები"- "кремлевские куранты". 1940 წელი. 

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

13365 47 რდ.თ 17

ვ. ჰიუგო "ერნანი". 1940 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ა. სმირანინა. მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი საშუალო

13366 47 რდ.თ 18

ნ. პოგოდინი. "კრემლის კურანტები"-"кремлевские куранты". 1940 წელი. 

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

13367 47 რდ.თ 19

ო. ბალზაკი. "დედინაცვალი". 1941 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრმატული თეატრი. რეჟისორი  ა. ავგუსტოვი.  მხატვარი 

ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13368 47 რდ.თ 20

ძმები ტურები. "неравный брак". 1941 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ა. ავგუსტოვი. მხატვარი 

ბ. ლოქტინი. ქაღალდი საშუალო

13369 47 რდ.თ 21

დ. სინგი. "удалой молодец гордость запада". 1941 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  დ. ალექსიძე. 

მხატვარი ტ. კალამკაროვა. ქაღალდი კარგი

13370 47 რდ.თ 22

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 1941 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

13371 47 რდ.თ 23

ი. ვაკელი. "დიდი მოურავი". 1941 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ა. ავგუსტოვი. მხატვარი 

ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

13372 47 რდ.თ 24

ი. ვაკელი. "დიდი მოურავი". 1941 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ა. ავგუსტოვი. მხატვარი 

ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო



13373 47 რდ.თ 25

ი. ვაკელი. "დიდი მოურავი". 1941 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ა. ავგუსტოვი. მხატვარი 

ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13374 47 რდ.თ 26

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 1941 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

13375 47 რდ.თ 27

დ. სინგი. "удалой молодец гордость запада". 1941 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  დ. ალექსიძე. 

მხატვარი ტ. კალამკაროვა. ქაღალდი კარგი

13376 47 რდ.თ 28

ო. ბალზაკი. "დედინაცვალი". 1941 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრმატული თეატრი. რეჟისორი  ა. ავგუსტოვი.  მხატვარი 

ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

13377 47 რდ.თ 29

რ. შერიდანი. "ბოროტსიტყვაობის სკოლა". (ავსიტყაობის სკოლა) 1942 

წელი. ა.გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  

რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი ი. შტენგბერგი. ქაღალდი კარგი

13378 47 რდ.თ 30

"ინჟინერი სერგეევი". 1942 წელი.  ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13379 47 რდ.თ 31

რ. შერიდანი. "ბოროტსიტყვაობის სკოლა". 1942 წელი. ა.გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  რეჟისორი  გ. 

ტოვსტონოგოვი. მხატვარი ი. შტენგბერგი. ქაღალდი საშუალო

13380 47 რდ.თ 32

ვ. სოლოვიოვი . "მარშალი კუტუზოვი"-"фельдмаршал кутузов". 1942 

წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

რიდალი.  მხატვარი ვ. ივანოვი. ქაღალდი კარგი

13381 47 რდ.თ 33

ვ. სოლოვიოვი . "фельдмаршал кутузов". 1942 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რიდალი.  მხატვარი ვ. 

ივანოვი. ქაღალდი კარგი

13382 47 რდ.თ 34

ოლივერ გოლდსმიტი. "შეცდომათა ღამე".1942 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ტოვსტ ონოგოვა. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

13383 47 რდ.თ 35

ოლივერ გოლდსმიტი. "შეცდომათა ღამე".1942 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

13384 47 რდ.თ 36

ვ. სოლოვიოვი . "фельдмаршал кутузов". 1942 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რიდალი.  მხატვარი ვ. 

ივანოვი. ქაღალდი საშუალო

13385 47 რდ.თ 37

მ. გორკი "варвары". 1942 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რიდალი. მხატვარი ვ. ივანოვი. ქაღალდი კარგი

13386 47 რდ.თ 38

კ. სიმონოვი. "რუსი ხალხი". 1942 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. მხატვარი ბ. ლოქტინი. 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

13387 47 რდ.თ 39

კ. სიმონოვი. "რუსი ხალხი". 1942 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. მხატვარი ბ. ლოქტინი. 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

13388 47 რდ.თ 40

კ. სიმონოვი. "რუსი ხალხი". 1942 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

13389 47 რდ.თ 41

კ. სიმონოვი. "რუსი ხალხი". 1942 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი საშუალო

13390 47 რდ.თ 42

რ. შერიდანი. "ბოროტსიტყვაობის სკოლა". 1942 წელი. ა.გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  რეჟისორი  გ. 

ტოვსტონოგოვი. მხატვარი ი. შტენგბერგი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

13391 47 რდ.თ 43

კ. ტრენიოვი "ლუბოვ იაროვაია"-"любовь яровая".  1942 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ა. რუბინა. მხატვარი ბ. ლოქტინი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო



13392 47 რდ.თ 44

ა. აფინოგენოვ. "მაშენკა". 1942 წელი.  ა. გრიბოედვის სახ. სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ვ. ბრაგინა. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13393 47 რდ.თ 45

რ. შერიდანი. "ბოროტსიტყვაობის სკოლა". 1942 წელი. ა.გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  რეჟისორი  გ. 

ტოვსტონოგოვი. მხატვარი ი. შტენგბერგი. ქაღალდი კარგი

13394 47 რდ.თ 46

ლოპე დე ვეგა."ძაღლი თივაზე"- " собака на сене". 1942 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი   გ. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი ი. შტენბერგი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

13395 47 რდ.თ 47

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1942 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13396 47 რდ.თ 48

ოლივერ გოლდსმიტი. "შეცდომათა ღამე".1942 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

13397 47 რდ.თ 49

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1942 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13398 47 რდ.თ 50

ვ. სოლოვიოვი . "фельдмаршал кутузов". 1942 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რიდალი.  მხატვარი ვ. 

ივანოვი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

13399 47 რდ.თ 51

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1942 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13400 47 რდ.თ 52

ლ. ლეონოვი. "лёнушка". 1943 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი ვ. 

ივანოვი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

13401 47 რდ.თ 53

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1943 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13402 47 რდ.თ 54

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1943 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13403 47 რდ.თ 55

ვსევოლოდ როკკი. "ინჟინერი სერგეევი". 1943 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13404 47 რდ.თ 56

მ. კაცი და ა. რჟეშევსკი. "ოლეკო დუნდიჩ"-"олеко дундич". 1943 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რიდალი. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი.სპეკტაკლი გაიმართა ომში მებრძოლთა ოჯახების 

სასარგებლოდ. ქაღალდი საშუალო

13405 47 რდ.თ 57

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1943 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13406 47 რდ.თ 58

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1943 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13407 47 რდ.თ 59

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1943 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი მძიმე

13408 47 რდ.თ 60

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1943 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13409 47 რდ.თ 61

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1943 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

13410 47 რდ.თ 62

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1943 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი



13411 47 რდ.თ 63

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1943 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13412 47 რდ.თ 64

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1943 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13413 47 რდ.თ 65

ლ. ლეონოვი. "лёнущка". 1943 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი ვ. 

ივანოვი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

13414 47 რდ.თ 66

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1943 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13415 47 რდ.თ 67

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1943 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

13416 47 რდ.თ 68

ა. გრიბოდეოვის სახ. სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. სარეპერტუარო 

აფიშა. ქაღალდი საშუალო

13417 47 რდ.თ 69

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

13418 47 რდ.თ 70

ა. გრიბოდეოვის სახ. სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. სარეპერტუარო 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

13419 47 რდ.თ 71

ა. ჩეხოვი. "სამი და". 1944 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რიდალი. მხატვარი ვ. ივანოვი. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13420 47 რდ.თ 72

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

13421 47 რდ.თ 73

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13422 47 რდ.თ 74

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13423 47 რდ.თ 75

ა. ოსტროვსკი. "უკანასკნელი მსხვერპლი". 1944 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი კარგი

13424 47 რდ.თ 76

არტურ პინერო. "სახიფათო ასაკი"- "опасный возраст". 1944  წელი.  ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი.  რესპუბლიკური 

დეკადა ქაღალდი საშუალო

13425 47 რდ.თ 77

არტურ პინერო. "опасный возраст". 1944  წელი.  ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი.  რესპუბლიკური დეკადა ქაღალდი საშუალო

13426 47 რდ.თ 78

არტურ პინერო. "სახიფათო ასაკი". 1944  წელი.  ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი.   რეჟისორი  ვ. ბრაგინა. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

13427 47 რდ.თ 79

ა. ოსტროვსკი. "უკანასკნელი მსხვერპლი". 1944 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი.  ა. რუბინა. მხატვარი  ი. შტენბერგი. 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

13428 47 რდ.თ 80

არტურ პინერო. "სახიფათო ასაკი". 1944  წელი.  ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი.   რეჟისორი  ვ. ბრაგინა. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13429 47 რდ.თ 81

ა. კრონ. "ფლოტის ოფიცერი", ლოპე დე ვეგა. "თივა და ავი ძაღლი". 1944 

წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი.  პრემიერა. ქაღალდი კარგი



13430 47 რდ.თ 82

ძმები ტური და შეინინი. "საგანგებო კანონი". 1944 წელი.  ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. 

მხატვარი  ბ. ლოქტინი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13431 47 რდ.თ 83

ძმები ტური და შეინინი. "საგანგებო კანონი". 1944 წელი.  ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. 

მხატვარი  ბ. ლოქტინი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13432 47 რდ.თ 84

ა. სუხოვო-კობილინი. "კრეჩინსკის ქორწინება". 1944 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

სმირანინა. მხატვარი  ბ. ლოქტინი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

13433 47 რდ.თ 85

ა. ჩეხოვი. "სამი და". 1944 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რიდალი. მხატვარი ვ. ივანოვი. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

13434 47 რდ.თ 86

ა. ჩეხოვი. "სამი და". 1944 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რიდალი. მხატვარი ვ. ივანოვი. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

13435 47 რდ.თ 87

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

13436 47 რდ.თ 88

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13437 47 რდ.თ 89

ა. კრონის "ფლოტის ოფიცერი". 1944 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი  ბ. 

ლოქტინი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

13438 47 რდ.თ 90

ა. კრონ. "ფლოტის ოფიცერი", ლოპე დე ვეგა. "თივა და ავი ძაღლი". 1944 

წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი.  პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13439 47 რდ.თ 91

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

13440 47 რდ.თ 92

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

13441 47 რდ.თ 93

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13442 47 რდ.თ 94

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13443 47 რდ.თ 95

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13444 47 რდ.თ 96

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13445 47 რდ.თ 97

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13446 47 რდ.თ 98

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13447 47 რდ.თ 99

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13448 47 რდ.თ 100

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი



13449 47 რდ.თ 101

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13450 47 რდ.თ 102

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13451 47 რდ.თ 103

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13452 47 რდ.თ 104

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13453 47 რდ.თ 105

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13454 47 რდ.თ 106

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13455 47 რდ.თ 107

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1944 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

13456 47 რდ.თ 108

ა. ოსტროვსკი. "ტყე". 1945 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ა. სმირანინი. მხატვარი  

ლოქტინი.  შ. დადიანის და გ. ბუხნიკაშვილის მოხსენება. რუსული 

კლასიკური დრამატურგიის დათვალიერება. ქაღალდი საშუალო

13457 47 რდ.თ 109

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1945 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13458 47 რდ.თ 110

ნატან რიბაკი და იგორ სავჩენკო. "თვითმფრინავი იგვიანებს". 1945 წელი. 

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ბრაგინა. მხატვარი  ბ. ლოქტინი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

13459 47 რდ.თ 111

ა. ოსტროვსკი. "ტყე". 1945 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ა. სმირანინი. მხატვარი  

ლოქტინი.  შ. დადიანის და გ. ბუხნიკაშვილის მოხსენება. რუსული 

კლასიკური დრამატურგიის დათვალიერება. ქაღალდი კარგი

13460 47 რდ.თ 112

ნატან რიბაკი და იგორ სავჩენკო. "თვითმფრინავი იგვიანებს". 1945 წელი. 

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ბრაგინა. მხატვარი  ბ. ლოქტინი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13461 47 რდ.თ 113

ლილიან ხელმანი. "მელიები". 1945 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

13462 47 რდ.თ 114

ა. ოსტროვსკი. "ტყე". 1945 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ა. სმირანინი. მხატვარი  

ლოქტინი.  შ. დადიანის და გ. ბუხნიკაშვილის მოხსენება. რუსული 

კლასიკური დრამატურგიის დათვალიერება. ქაღალდი კარგი

13463 47 რდ.თ 115

ა. ოსტროვსკი. "ტყე". 1945 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ა. სმირანინი. მხატვარი  

ლოქტინი.  შ. დადიანის და გ. ბუხნიკაშვილის მოხსენება. რუსული 

კლასიკური დრამატურგიის დათვალიერება. ქაღალდი კარგი

13464 47 რდ.თ 116

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1945 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13465 47 რდ.თ 117

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1945 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13466 47 რდ.თ 118

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1945 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13467 47 რდ.თ 119

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1945 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი



13468 47 რდ.თ 120

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1945 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13469 47 რდ.თ 121

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1945 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13470 47 რდ.თ 122

ა. ოსტროვსკი. "ტყე". 1945 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ა. სმირანინი. მხატვარი  

ლოქტინი.  შ. დადიანის და გ. ბუხნიკაშვილის მოხსენება. რუსული 

კლასიკური დრამატურგიის დათვალიერება. ქაღალდი საშუალო

13471 47 რდ.თ 123

ა. გლადკოვი. "ოდესღაც". 1946 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13472 47 რდ.თ 124

ლ. ტოლსტოი. "განათლების ნაყოფი". 1946 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

13473 47 რდ.თ 125

ა. ოსტროვსკი. "შმაგი ფულები". 1946 წელი.  ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი ვ. 

ივანოვი. ქაღალდი კარგი

13474 47 რდ.თ 126

ლ. ტოლსტოი. "განათლების ნაყოფი". 1946 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

13475 47 რდ.თ 127

ლ. ტოლსტოი. "განათლების ნაყოფი". 1946 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. მხატვარი ი. 

შტენბერგი.პრემიერა ქაღალდი კარგი

13476 47 რდ.თ 128

არნოლდ ბენეტი. "რატომ სდუმდა". 1946 წელი.  ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. რატნერი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13477 47 რდ.თ 129

ბ. ლავრენევი. " მეზღვაურები". 1946 წელი. ა. გრიბოდოვის სახ. თეატრი. 

რეჟისორი  ა. სმირანინა.მხატვარი ა. სარკისოვი.პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13478 47 რდ.თ 130

ვსევოლოდ როკკი. "ინჟინერი სერგეევი". 1946 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13479 47 რდ.თ 131

ნატალ რიბაკი და იგორ სავჩენკო. "თვითმფრინავი იგვიანებს". 1946 

წელი. ა. გირიბოედოვის სახ. სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ბრაგინა. მხატვარი  ბ. ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

13480 47 რდ.თ 132

კ. სიმონოვი. "ასეც იქნება". 1946 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. მხატვარი ი. შტენბერგი.  

სპეკტაკლი სახ. ფილარმონიის საზამთრო თეატრის შენობაში. ქაღალდი კარგი

13481 47 რდ.თ 133

ა. გლადკოვი. "ოდესღაც". 1946 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13482 47 რდ.თ 134

ა. გლადკოვი. "ოდესღაც". 1946 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13483 47 რდ.თ 135

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1946 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13484 47 რდ.თ 136

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1946 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13485 47 რდ.თ 137

ა. ოსტროვსკი. "შმაგი ფულები". 1946 წელი.  ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი ვ. 

ივანოვი. ქაღალდი საშუალო

13486 47 რდ.თ 138

მ. გორკი. "მდაბიონი". 1947 წელი.  ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. ბოდროვა. მხატვარი ბ. ლოქტინი. 

ეძღვნება კ. მარჯანიშვილის დაბადებიდან 75 წლის იუბილეს. ქაღალდი საშუალო



13487 47 რდ.თ 139

ჟ. მოლიერი. "ტარტიუფი". 1947 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13488 47 რდ.თ 140

მოლიერი. "ტარტიუფი". 1947 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13489 47 რდ.თ 141

მოლიერი. "ტარტიუფი". 1947 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13490 47 რდ.თ 142

კ. სიმონოვი. " ასეც იქნება". 1947 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13491 47 რდ.თ 143

ანატოლი სუროვი. " სტალინგრადიდან დაშორებით". 1947 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13492 47 რდ.თ 144

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1947 წელი.  

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13493 47 რდ.თ 145

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1947 წელი.  

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13494 47 რდ.თ 146

კ. სიმონოვი. "რუსეთის საკითხი". 1947 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. რატნერ. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13495 47 რდ.თ 147

დ. გოუ და ა. დიუსკო. "ღრმა ფესვები". 1947 წელი.  ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი.რეჟისორი  დ. ალექსიძე. მხატვარი ბ. 

ლოქტინი.პრემიერა ქაღალდი საშუალო

13496 47 რდ.თ 148

მ. გორკი. "მდაბიონი". 1947 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი.რეჟისორი  ი. ბოდროვა. მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი საშუალო

13497 47 რდ.თ 149

კ. სიმნოვი. "რუსეთის საკითხი". 1947 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  მ. რატნერი. მხატვარი ი. შტენბერგი. 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

13498 47 რდ.თ 150

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1947 წელი.  

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

13499 47 რდ.თ 151

ვ. შკვარკინი. "სხვისი ბავში". 1948 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ალ. მიროკოვიჩის და ი. ოსიპოვის 

მონაწილეობით. ქაღალდი კარგი

13500 47 რდ.თ 152

მეისო და ენიკენი. "невероятное происществие". 1948 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი.  ლ. ზვერევასა და ა. 

ლიპნიცკის მონაწილეობით. ქაღალდი კარგი

13501 47 რდ.თ 153

ნ. ვირტა. "პური ჩვენი არსობისა". 1948 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. სმირანინა.  მხატვარი ი. 

შტენბერგი.  პრემიერა ქაღალდი მძიმე

13502 47 რდ.თ 154

ნ. ვირტა. "პური ჩვენი არსობისა". 1948 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. სმირანინა.  მხატვარი ი. 

შტენბერგი.  პრემიერა ქაღალდი საშუალო

13503 47 რდ.თ 155

ა. ოსტროვსკი და ნ. სოლოვიოვი. "ბელუგინის  ქორწინება". 1948 წელი. ა. 

გრბოედოვის სახ. სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ლ. იუჟანსკი. 

მხატვარი ბ. ლოქტინ.  პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13504 47 რდ.თ 156

ვ. შკვარკინი. "სხვისი ბავში". 1948 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13505 47 რდ.თ 157

ა. არბუზოვი. "ტანია". 1948 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ი. ორლოვსკი. მხატვარი ლოქტინი. ქაღალდი საშუალო



13506 47 რდ.თ 158

ა. არბუზოვი. "ტანია". 1948 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ი. ორლოვსკი. მხატვარი ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

13507 47 რდ.თ 159

ო. ბალზაკი. "პროვინციული ისტორია". 1948 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  ახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. სმირანინა. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი
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კ. დობჟინსკი. "ვ.ი. ლენინი და მაქსიმ გორკი". 1948 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი.  პრემიერა. ქაღალდი კარგი
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ო. ბალზაკი. "პროვინციული ისტორია". 1948 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  ახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. სმირანინა. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო
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ა. ოსტროვსკი და ნ. სოლოვიოვი. "ბელუგინის  ქორწინება". 1948 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

იუჟანსკი. მხატვარი ბ. ლოქტინ.  პრემიერა. ქაღალდი კარგი
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სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი
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ა. არბუზოვი. "ჭაბუკობასთან შეხვედრა". 1948 წელი.  ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ი. ბოდროვა. მხატვარი ვ. 

შუხაევი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი
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ა. არბუზოვი. "ჭაბუკობასთან შეხვედრა". 1948 წელი.  ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ი. ბოდროვა. მხატვარი ვ. 

შუხაევი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13514 47 რდ.თ 166

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. 1948 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13515 47 რდ.თ 167

ნ. ვირტა. "პური ჩვენი არსობისა". 1948 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. სმირანინა.  მხატვარი ი. 

შტენბერგი.  პრემიერა ქაღალდი კარგი

13516 47 რდ.თ 168

ა. ბარიანოვი. "на той стороне".  1949 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13517 47 რდ.თ 169

ნ. ვირტა.  "загавор обреченньих". 1949 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი   ლ. იუჟანსკი. მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

13518 47 რდ.თ 170

ა. ბარიანოვი. "на той стороне".  1949 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი
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ა. შტეინი. " პატიოსნება". 1949 წელი.  ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. რატნერი. მხატვარი ი. შტენბერგი. 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

13520 47 რდ.თ 172

მ. გორკი. "ვასსა ჟელეზნოვა". 1949 წელი. ა. გრიბოედოვის  სახ. 

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი   ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. სპეკტაკლი ძერჟინსკის სახ.  კლუბში. ქაღალდი კარგი

13521 47 რდ.თ 173

მ. გორკი. "ვასსა ჟელეზნოვა". 1949 წელი. ა. გრიბოედოვის  სახ. 

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი   ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

13522 47 რდ.თ 174

ა. ბარიანოვი. "на той стороне".  1949 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13523 47 რდ.თ 175

ა. შტეინი. " პატიოსნება". 1949 წელი.  ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. რატნერი. მხატვარი ი. შტენბერგი. 

პრემიერა ქაღალდი კარგი
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ა. შტეინი. " პატიოსნება". 1949 წელი.  ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. რატნერი. მხატვარი ი. შტენბერგი. 

პრემიერა ქაღალდი კარგი
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ნ. ვირტა. "განწირულთა შეთქმულება". 1949 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ლ. იუჟანსკი. მხატვარი ბ. 

ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

13526 47 რდ.თ 178

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი.  1949 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13527 47 რდ.თ 179

ა. ოსტროვსკი და ნ. სოლოვიოვი. "ბელუგინის  ქორწინება". 1949 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ლ. 
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ტური. "особняк в переулке". 1949 წელი. ა.გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13532 47 რდ.თ 184

კ. გოლდონი. "сплетня и любовь". 1949 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ბ. ბუგუნოვი. მხატვარი 

ს. ოვანოვი. ქაღალდი კარგი

13533 47 რდ.თ 185

კ. გოლდონი. "сплетня и любовь". 1949 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ბ. ბუგუნოვი. მხატვარი 

ს. ოვანოვი. ქაღალდი კარგი

13534 47 რდ.თ 186

ა. ოსტროვსკი. "не все коту масленница".  1949 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშილი. მხატვარი ბ. ლოქტინი. პრემიერა ქაღალდი კარგი
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წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13543 47 რდ.თ 195

ა.გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1949 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი



13544 47 რდ.თ 196

კ. გოლდონი. "сплетня и любовь". 1949 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. ქაღალდი კარგი

13545 47 რდ.თ 197

ა.გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1949 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13546 47 რდ.თ 198

მ. გორკი. "ვასა ჟელეზნოვა". 194 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13547 47 რდ.თ 199

მ. გორკი. "ვასა ჟელეზნოვა". 194 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

13548 47 რდ.თ 200

ტური. "особняк в переулке". 1949 წელი. ა.გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

13549 47 რდ.თ 201

მ. გორკი. "ვასსა ჟელეზნოვა". 1949 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

13550 47 რდ.თ 202

ა. სოფრონოვი. "московскии характер".  1950 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ. რატნერი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი.პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13551 47 რდ.თ 203

ა.ნ. ტოლსტოი." родина хождение по мукам". . 1950 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ღვინიაშილი. მხატვარი ბ. ლოქტინი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13552 47 რდ.თ 204

ა. ოსტროვსკი. "не все коту масленница". 1950 წელი. აგრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშვილი. მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი საშუალო

13553 47 რდ.თ 205

ნ. ბაზილევსკი. "закон  ликурга". 1950 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშვილი. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

13554 47 რდ.თ 206

ლ. ტოლსტოი. "ცოცხალი ლეში". 1950 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13555 47 რდ.თ 207

ა. ოსტროვსკი. "უკანასკნელი მსხვერპლი". 1950 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13556 47 რდ.თ 208

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1950 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13557 47 რდ.თ 209

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1950 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13558 47 რდ.თ 210

ა. სოფრონოვი. "მოსკოვური ხასიათი".  1950 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ. რატნერი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი.პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13559 47 რდ.თ 211

ს. მიხალკოვი. "потерянный дом". 1950 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშვილი. 

მხატვარი ე. დონცოვა ქაღალდი მძიმე

13560 47 რდ.თ 212

ა. გრიბედოვის სახ. სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1950 წელი. 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13561 47 რდ.თ 213

ლ. ტოლსტოი. "ანნა კარენინა". 1950 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშილი. ქაღალდი კარგი

13562 47 რდ.თ 214

ა. სოფრონოვი. "მოსკოვური ხასიათი".  1950 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ. რატნერი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი.პრემიერა. ქაღალდი კარგი



13563 47 რდ.თ 215

ვლადიმირ მიხაილოვი და ლევ სამოილოვი. "тайная война". 1950 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13564 47 რდ.თ 216

ა. სოფრონოვი. "მოსკოვური ხასიათი".  1950 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ. რატნერი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13565 47 რდ.თ 217

ლოპე დე ვეგა. "девушка с кувшином". 1950 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშვილი. მხატვარი ბ. ლოქტინი. გ. ღვინიაშილის შემოქმედებითი 

საღამო. ქაღალდი საშუალო

13566 47 რდ.თ 218

ა. კორნეიჩუკი. "калиновая роща". 1950 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი.  ა. ზაგორსკის მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

13567 47 რდ.თ 219

ა. ოსტროვსკი. "на бойком места". 1950 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი.პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13568 47 რდ.თ 220

ვლადიმირ მიხაილოვი და ლევ სამოილოვი. "тайная война". 1950 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

13569 47 რდ.თ 221

ლოპე დე ვეგა. "девушка с кувшином". 1950 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშვილი. მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

13570 47 რდ.თ 222

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი.  1950 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

13571 47 რდ.თ 223

ნ. ბაზილევსკი. "закон  ликурга". 1950 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშვილი. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13572 47 რდ.თ 224

ა. ოსტროვსკი. "უკანასკნელი მსხვერპლი". 1950 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13573 47 რდ.თ 225

ვლადიმირ მიხაილოვი და ლევ სამოილოვი."ფარული ომი". 1950 წელი. 

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

13574 47 რდ.თ 226

ინსცენირება ა. ეფრემოვასი "дворянское гнездо". 1950 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი   ა. თაყაიშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13575 47 რდ.თ 227

ა. სოფრონოვი. "მოსკოვური ხასიათი".  1950 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ. რატნერი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13576 47 რდ.თ 228

ლოპე დე ვეგა. "девушка с кувшином". 1950 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშვილი. მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

13577 47 რდ.თ 229

ა. სოფრონოვი. "მოსკოვური ხასიათი".  1950 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ. რატნერი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13578 47 რდ.თ 230

ა. ოსტროვსკი. "უკანასკნელი მსხვერპლი". 1950 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13579 47 რდ.თ 231

მ. გორკი. "ვასსა ჟელეზნოვა". 1950 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

13580 47 რდ.თ 232

ნ. პავლენკო და ს. რაძინსკი. "счастье". 1950 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. რატნერი. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

13581 47 რდ.თ 233

ლესია უკრაინკა. "каменный властелин". 1951 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშილი. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი საშუალო



13582 47 რდ.თ 234

ა. ოსტროვსკი. "бесприданница". 1951 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ლ. შლეიფერი.  ა. ნირვანოვას შემოქმედებითი საღამო. ქაღალდი კარგი

13583 47 რდ.თ 235

ს. მიხალკოვი. "потерянный дом". 1951 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშვილი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. სპეკტაკლი ოფიცერთა სახლში. ქაღალდი კარგი

13584 47 რდ.თ 236

მ. ვოლინა და ე. შატროვა. "ბრძოლა სიცოცხლისთვის". 1951 წელი.  ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. იცკოვი. სპეკტაკლი ოფიცერთა სახლში. ქაღალდი საშუალო

13585 47 რდ.თ 237

ი. გაიდაენკო და  ი. ბერკუნი. "за горизонтом". 1951 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

13586 47 რდ.თ 238

მ. ვოლინა და ე. შატროვა. "ბრძოლა სიცოცხლისთვის". 1951 წელი.  ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. იცკოვი. ქაღალდი კარგი

13587 47 რდ.თ 239

მ. გორკი. "უკანასკნელი". 1951 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშვილი. ა. 

სმირანინას შემოქმედებითი საღამო. ქაღალდი კარგი

13588 47 რდ.თ 240

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1951 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13589 47 რდ.თ 241

მ. გორკი. "უკანასკნელი". 1951 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშვილი. ა. 

სმირანინას შემოქმედებითი საღამო. ქაღალდი კარგი

13590 47 რდ.თ 242

ა. ოსტროვსკი. "бесприданница". 1951 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ლ. შლეიფერი. ქაღალდი კარგი

13591 47 რდ.თ 243

ა. ოსტროვსკი. "волки и овцы". 1951 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13592 47 რდ.თ 244

ა. ოსტროვსკი. "бесприданница". 1951 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ლ. შლეიფერი. ქაღალდი კარგი

13593 47 რდ.თ 245

ა. ოსტროვსკი."უმზითვო"- "бесприданница". 1951 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ლ. შლეიფერი. სპეტაკლი ოფიცერთა სახლში. ქაღალდი კარგი

13594 47 რდ.თ 246

ლ. ტოლსტოი. "ცოცხალი ლეში". 1951 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. სპეკტაკლი ოფიცერთა სახლში. ქაღალდი კარგი

13595 47 რდ.თ 247

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1951 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13596 47 რდ.თ 248

ა. ოსტროვსკი. "უკანასკნელი მსხვერპლი". 1951 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ი. ოსიპოვას შემოქმედებითი საღამო. ქაღალდი საშუალო

13597 47 რდ.თ 249

ა. კორნეიჩუკი. "калиновая роща". 1951 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი.  ქაღალდი კარგი

13598 47 რდ.თ 250

ი. გაიდაენკო და  ი. ბერკუნი. "за горизонтом". 1951 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  გ. სპეკტორი. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13599 47 რდ.თ 251

ნ. გოგოლი. " რევიზორი". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშილი. მხატვარი 

ი. შტენბერგი.  სპეკტაკლი ეძღვნება ნიკოლაი გოგოლის ხსოვნას. ქაღალდი კარგი

13600 47 რდ.თ 252

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1952 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი



13601 47 რდ.თ 253

ძმ. ტური. "третья молодость". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. ქაღალდი კარგი

13602 47 რდ.თ 254

ძმ. ტური. "третья молодость". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშილი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13603 47 რდ.თ 255

ს. მიხალკოვ. "раки". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშილი. მხატვარი 

ი. შტენბერგი.  სპეკტაკლი გაიმართება ოფიცერთა სახლში. ქაღალდი კარგი

13604 47 რდ.თ 256

ს. მიხალკოვ. "раки". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. ქაღალდი კარგი

13605 47 რდ.თ 257

რ. შერიდანი. "день чудесных обманов". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშილი. მხატვარი 

ე. დონცოვა. სპეკტაკლი ოფიცერთა სახლში. ქაღალდი კარგი

13606 47 რდ.თ 258

რ. შერიდანი. "день чудесных обманов". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშილი. მხატვარი 

ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13607 47 რდ.თ 259

ვ. დარასელი. "კიკვიძე". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელობის დრამატული  თეატრი.  რეჟისორი  მ. ოლშანიცკო. მხატვარი 

ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13608 47 რდ.თ 260

კ. მიუფკე. "завтра будет нащим". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. ქაღალდი კარგი

13609 47 რდ.თ 261

ვ. ვიშნევსკი.  "оптимистическаюя трагедия". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13610 47 რდ.თ 262

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1952 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13611 47 რდ.თ 263

ა. ჩეხოვი. "дядя ваня". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშვილი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი საშუალო

13612 47 რდ.თ 264

ვ. ვიშნევსკი.  "оптимистическаюя трагедия". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. ი. მაქსიმოვას შემოქმედებითი 

საღამო. ქაღალდი კარგი

13613 47 რდ.თ 265

ვ. ვიშნევსკი.  "оптимистическаюя трагедия". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. ი. მაქსიმოვას შემოქმედებითი 

საღამო. ქაღალდი კარგი

13614 47 რდ.თ 266

ა. სოფრონოვი. "в одном городе". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. ოლშანცკაია. მხატვარი 

ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13615 47 რდ.თ 267

ა. სოფრონოვი. "в одном городе". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. ოლშანცკაია. მხატვარი 

ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13616 47 რდ.თ 268

ჰოვარდ ფასტი. "тридцать серебреников". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი   ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13617 47 რდ.თ 269

ჰოვარდ ფასტი. "тридцать серебреников". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი   ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. სპეკტაკლი გაიმართება ოფიცერთა 

სახლში. ქაღალდი კარგი

13618 47 რდ.თ 270

რ. შერიდანი. "день чудесных обманов". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშილი. მხატვარი 

ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13619 47 რდ.თ 271

ფ. შილერი. "коварство и любовь". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი



13620 47 რდ.თ 272

ვ. ვიშნევსკი.  "оптимистическаюя трагедия". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. ი. მაქსიმოვას შემოქმედებითი 

საღამო. ქაღალდი კარგი

13621 47 რდ.თ 273

კონდრატ კრაპივა. "поют жаворонки". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თაყაიშილი. მხატვარი ე. დონცოვა. ნ. სპერანსკაიას შემოქმედებითი 

საღამო. ქაღალდი კარგი

13622 47 რდ.თ 274

ალექსანდრ კრონი. "глубокая разведка". 1952 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი.  რეჟისორი თ. 

კანდინაშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13623 47 რდ.თ 275
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თაყაიშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13666 47 რდ.თ 318

ა. არბუზოვი."годы странствий". 1955 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. ქაღალდი კარგი

13667 47 რდ.თ 319

მ. ბულგაკოვი. "дни турбиных". 1955 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ლ. ვარპახოვსკი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13668 47 რდ.თ 320

ც. სოლოდარი. "в сиреневом саду". 1955 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

ვარპახოვსკი. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13669 47 რდ.თ 321

ვასილ მინკო. "не называя фамилий". 1955 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი მძიმე

13670 47 რდ.თ 322

ა. ოსტროვსკი. "волки и овцы", "последняя жертва", ე. ლიუტოვსკი. 

"обвинение". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. ეკატერინე ალექსანდროვნას შემოქმედებითი 

საღამო. ქაღალდი მძიმე

13671 47 რდ.თ 323

ა. ოსტროვსკი. "волки и овцы", "последняя жертва", ე. ლიუტოვსკი. 

"обвинение". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. ეკატერინე ალექსანდროვნას შემოქმედებითი 

საღამო. ქაღალდი მძიმე

13672 47 რდ.თ 324

ე. ლიუტოვსკი. "обвинение". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი   მ. ჯალიაშვილი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13673 47 რდ.თ 325

ა. ჩეხოვი. "чайка". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ლ. ვარპახოვსკი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13674 47 რდ.თ 326

ა. ოსტროვსკი. "волки и овцы", "последняя жертва", ე. ლიუტოვსკი. 

"обвинение". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. ეკატერინე ალექსანდროვნას შემოქმედებითი 

საღამო. ქაღალდი მძიმე

13675 47 რდ.თ 327

ჰ.  იბსენი."кукольный дом".1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახემწიფო დრამატული  თაეტრი. რეჟისორი   მ. ოლშანცკაია. მხატვარი 

ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13676 47 რდ.თ 328

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1956 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო



13677 47 რდ.თ 329

и.попов, а. степанов. "порт-артур". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13678 47 რდ.თ 330

ц. солодарь. "в сиреневом саду". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრმ. თეატრი. ქაღალდი კარგი

13679 47 რდ.თ 331

 в. бахнов, ю. костюковский. "случайные встречи". 1956 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. მხ; ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13680 47 რდ.თ 332

ჰ. იბსენი. "кукольный дом". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ.ოლშანცკაია. მხატვარი 

ე. დონცოვა. ქაღალდი საშუალო

13681 47 რდ.თ 333

 в. бахнов, ю. костюковский. "случайные встречи". 1956 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი საშუალო

13682 47 რდ.თ 334

ე. ლიუტოვსკი. "обвинение". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი   მ. ჯალიაშვილი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი მძიმე

13683 47 რდ.თ 335

г. николаева, с. радзинский. "первая весна". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. 

ოლშანცკაია. მხ ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13684 47 რდ.თ 336

ა. ჩეხოვი. "чайка". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ლ. ვარპახოვსკი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

13685 47 რდ.თ 337

 в. бахнов, ю. костюковский. "случайные встречи". 1956 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. მხ; ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13686 47 რდ.თ 338

ц. солодарь. "в сиреневом саду". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრმ. თეატრი. ქაღალდი კარგი

13687 47 რდ.თ 339

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1956 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

13688 47 რდ.თ 340

ინსცენირება ს. შანშიაშვილის. "ხევისბერი გოჩა". 1956 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თატრი. 

რეჟისორი  დ. ანთაძე. მხატვარი მ. ჩიქოვანი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13689 47 რდ.თ 341

ინსცენირება ს. შანშიაშვილის. "ხევისბერი გოჩა". 1956 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თატრი. 

რეჟისორი  დ. ანთაძე. მხატვარი მ. ჩიქოვანი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13690 47 რდ.თ 342

ფ. შილერი. "коварство и любовь". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშილი. მხატვარი ი.შტენბერგი. ქაღალდი მძიმე

13691 47 რდ.თ 343

ჰ. იბსენი. "кукольный дом". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ.ოლშანცკაია. მხატვარი 

ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13692 47 რდ.თ 344

г. николаева, с. радзинский. "первая весна". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. 

ოლშანცკაია. მხ ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13693 47 რდ.თ 345

м. макляренко, д. холендро. "несчастныи случай". 1956 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  ა. სმირანინა. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13694 47 რდ.თ 346

и.попов, а. степанов. "порт-артур". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13695 47 რდ.თ 347

ა. გრიბოედოვი. "горе от ума". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშილი. მხატვარი 

ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი



13696 47 რდ.თ 348

ц. солодарь. "в сиреневом саду". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრმ. თეატრი. რეჟისორი  ლ. ვარპახოვსკი. მხატვარი ე. 

დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13697 47 რდ.თ 349

ე. ლიუტოვსკი. "обвинение". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი   მ. ჯალიაშვილი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი საშუალო

13698 47 რდ.თ 350

გ. იბსენი. "кукольный домик". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ.ოლშანცკაია. მხატვარი 

ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13699 47 რდ.თ 351

ვ. მინკო. "не называя фамилий". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

ახელმწიფო დრამატული  თატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშილი. მხატვარი 

ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13700 47 რდ.თ 352

ა. შტეინი. "персональное дело". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13701 47 რდ.თ 353

ა. შტეინი. "персональное дело". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13702 47 რდ.თ 354

ფ. შილერი. "коварство и любовь". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშილი. მხატვარი ი.შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13703 47 რდ.თ 355

ა. შტეინი. "персональное дело". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13704 47 რდ.თ 356

г. николаева, с. радзинский. "первая весна". 1956 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. 

ოლშანცკაია. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13705 47 რდ.თ 357

м. макляренко, д. холендро. "несчастныи случай". 1956 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თაეატრი. 

რეჟისორი  ა. სმირანინა. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13706 47 რდ.თ 358

ა. ყაზბეგი. "მთის კანონი". 1957 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  დ. ანთაძე. მხატვარი დ. 

თავაძე. ქაღალდი საშუალო

13707 47 რდ.თ 359

ს. ალეშინი. "одна". 1957 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. ვიპმანი. მხატვარი დ. თაყაიშვილი. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13708 47 რდ.თ 360
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რეჟისორი  ი. ბროსევიჩი. მხატვარი ი. შტენბერგი. სპეკტაკლი გორკის 

სახელობის კულტურის სახლში. ქაღალდი

13721 47 რდ.თ 373

ნ. ლესკოვი. "расточитель". 1958 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  
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სახელობის სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  თ. 
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სახელმწიფო დრამატული  თეატრი.რეჟისორი  ა. ვიპმანი. მხატვარი ი. 
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ა. სოფრონოვი. "человек вотставке". 1958 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. ვიპმანი. 
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ა.გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1958 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი
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ვ. როზოვი. "в поисках радости".. 1958 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  
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ა. ტოლსტოი. "делец". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. ვიპმანი. მხატვარი ე. 

დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13751 47 რდ.თ 403

ა. ზაკი და ი. კუზნეცოვი. "два цвета". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ვიპმანი.მხატვარი ე. დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

13752 47 რდ.თ 404

братья тур. "побег из ночи". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი.  რეჟისორი  მ. ოლშანცკაია. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი



13753 47 რდ.თ 405

ვ. დარასელი. "კიკვიძე". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. ოლშანცკაია. ე. 

დონცოვა. სპეკტაკლი ეძღვნება ვ. დარასელის გარდაცვალებიდან 40 

წლის იუბილეს. ქაღალდი საშუალო

13754 47 რდ.თ 406

ა. გრიბოედოვი. "ვაი ჭკუისაგან", მ. მრევლიშვილი. "მგზნებარე 

მეოცნებე". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. სპეკტაკლი ეძღვნება ა. გრიბოედოვის ხსოვნას. ქაღალდი საშუალო

13755 47 რდ.თ 407

ა. ზაკი და ი. კუზნეცოვი. "два цвета". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ვიპმანი.მხატვარი ე. დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

13756 47 რდ.თ 408

ლ. მიტროფანოვი. "сердца должны гореть". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი.  რეჟისორი  მ. 

ოლშანცკაია. მხატვარი რ. ნალბანდიანი. პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

13757 47 რდ.თ 409

ტირსო დე მოლინა. "блогочестибая марта".1959 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ე. ბრილლი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13758 47 რდ.თ 410

х. вуолиёки. "каменное гнездо". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. ოლშანცკაია.მხატვარი 

ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13759 47 რდ.თ 411

ვ. როზოვი. "в поисках радости".. 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  თ. კანდინაშილი. 

მხატვარი დ. ნოდია. ქაღალდი კარგი

13760 47 რდ.თ 412

ვ. როზოვი. "в поисках радости".. 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  თ. კანდინაშილი. 

მხატვარი დ. ნოდია. ქაღალდი საშუალო

13761 47 რდ.თ 413

ა. კასონა. "деревья умирают стоя". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. ვიპმანი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ვერიკო ანჯაფარიძის მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

13762 47 რდ.თ 414

ლ. მიტროფანოვი. "сердца должны гореть". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი.  რეჟისორი  მ. 

ოლშანცკაია. მხატვარი რ. ნალბანდიანი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13763 47 რდ.თ 415

ა. გრიბოედოვი. "ვაი ჭკუისაგან". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი.  რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი მძიმე

13764 47 რდ.თ 416

ა. კასონა. "деревья умирают стоя". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. ვიპმანი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ვერიკო ანჯაფარიძის მონაწილეობით. ქაღალდი მძიმე

13765 47 რდ.თ 417

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1959 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი მძიმე

13766 47 რდ.თ 418

цао юй. "ქარიშხალი". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. ვიპმანი. მხატვარი ე. 

დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13767 47 რდ.თ 419

тирсо де молина. "благочестивая мартаь". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ე. ბრილლი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

13768 47 რდ.თ 420

ს. ალეშინი. "всё остается людям". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ე. ბრილლი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

13769 47 რდ.თ 421

цао юй. "ქარიშხალი". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. ვიპმანი. მხატვარი ე. 

დონცოვა. ქაღალდი საშუალო

13770 47 რდ.თ 422

ს. ალეშინი. "всё остается людям". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ე. ბრილლი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

13771 47 რდ.თ 423

х. вуолийки. "каменное гнездо". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. ოლშანცკაია. მხატვარი 

ი. შტენბერგი. ქაღალდი მძიმე



13772 47 რდ.თ 424

х. вуолийки. "каменное гнездо". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. ოლშანცკაია. მხატვარი 

ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13773 47 რდ.თ 425

ა. კასონა. "деревья умирают стоя". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. ვიპმანი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13774 47 რდ.თ 426

ძმები ტურები. "გაქცევა წყვდიადში". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. 

ოლშანცკაია. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13775 47 რდ.თ 427

ა. კასონა. "деревья умирают стоя". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. ვიპმანი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ვერიკო ანჯაფარიძის მონაწილეობით. ქაღალდი მძიმე

13776 47 რდ.თ 428

ა. სოფრონოვა. "человек в отставке" . 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. ქაღალდი საშუალო

13777 47 რდ.თ 429

ა. ტოლსტოი. "საქმოსანი". 1959 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. ვიპმანი. მხატვარი ე. 

დონცოვა. ქაღალდი საშუალო

13778 47 რდ.თ 430

ვ. როზოვ. "в поисках радости". 1959 წელი. ა. გრიბოეოვის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი თ. კანდინაშილი. 

მხატვარი დ. ნოდია. ქაღალდი საშუალო

13779 47 რდ.თ 431

ერიხ მ. რემარკი. "ბოლო გაჩერება". 1960 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  თ. 

კანდინაშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13780 47 რდ.თ 432

ს. ალეშინი. "всё остается людям". 1960 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ე. ბრილლი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

13781 47 რდ.თ 433

с. голованивский. "дальнее эхо". 1960 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

ახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ა. ვიპმანი. მხატვარი ე. 

დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13782 47 რდ.თ 434

ა.შტეინი. "весенние скрипки". 1960 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. ვიპმანი. მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი. ქაღალდი კარგი

13783 47 რდ.თ 435

ძმები ტურები. "გაქცევა წყვდიადში". 1960 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. 

ოლშანცკაია. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

13784 47 რდ.თ 436

ეჟეი სკრიბ. "წყლის ჭიქა". 1960 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  თ. კანდინაშვილი. 

მხატვარი დ. ნოდია. ქაღალდი საშუალო

13785 47 რდ.თ 437

ო.ჩიჯავაძე. "крот". 1960 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. ოლშანცკაია. მხატვარი ო. 

ლითანიშვილი ქაღალდი კარგი

13786 47 რდ.თ 438

ა.შტეინი. "весенние скрипки". 1960 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. ვიპმანი. მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი. ქაღალდი კარგი

13787 47 რდ.თ 439

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1960 

წელი სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13788 47 რდ.თ 440

о. чиджавадзе. "крот". 1960 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. ოლშანცკაია. მხატვარი 

ო. ლითანიშვილი ქაღალდი კარგი

13789 47 რდ.თ 441

цао юй. "ქარიშხალი". 1960 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. ვიპმანი. მხატვარი ე. 

დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13790 47 რდ.თ 442

ნ. პოგოდინი. "третья патетическая". 1960 წელი. ა. გრიბოედოვის 
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13830 47 რდ.თ 482

ფ.გუდრიჩი და ა. ხაკკეტი. "дневник анны франк". 1964  წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი ე. დონცოვა.  არიანდა შენგელაიას 

მონაწილეობით. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

13831 47 რდ.თ 483

ფ.გუდრიჩი და ა. ხაკკეტი. "дневник анны франк". 1965  წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი ე. დონცოვა.  არიანდა შენგელაიას 

მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

13832 47 რდ.თ 484

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1965 

წელი. საგასტროლო რეპერტუარი. ქაღალდი კარგი

13833 47 რდ.თ 485

ა. ვოლოდინ. "ჩემი უფროსი და". а.володин. "моя старшая сестра". 1965 

წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. ეშბა. მხატვარი ი. შტენბერგი.  სპეკტაკლი ოფიცერთა 

სახლში. ქაღალდი საშუალო

13834 47 რდ.თ 486

ა. და პ. ტურ. "перебежчик". 1965 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ. პიასეცკი. მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13835 47 რდ.თ 487

ч. айтматов. "тополек мой красной в косынке". 1966 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  კ. სურმავა. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. სპეკტაკლი ეძღვნება ქართული თეატრის დღეს. ქაღალდი საშუალო

13836 47 რდ.თ 488

ე. რაძინსკი. "снимается кино".  1966 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. გინზბურგი. მხატვარი 

ი. ყიფშიძე. ქაღალდი კარგი

13837 47 რდ.თ 489

მ. გორკი. "дачники". 1966 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ნ. ეშბა. მხატვარი ე. 

დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13838 47 რდ.თ 490

ვ. კოროსტილიოვი. "дон-кихот ведет бой". 1966 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. პიასეცკი. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13839 47 რდ.თ 491

ა.გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1966 

წელი.  სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო
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ფ.გუდრიჩი და ა. ხაკკეტი. "дневник анны франк". 1966  წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი ე. დონცოვა.  არიანდა შენგელაიას 

მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

13841 47 რდ.თ 493

ძმები ტურები. "სოფია კოვალევსკაია". 1966 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ნ. ეშბა. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13842 47 რდ.თ 494

კ. ბუაჩიძე. "ეზოში ავი ძაღლია". 1966 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ს. ჭელიძე. მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი. ქაღალდი კარგი

13843 47 რდ.თ 495

დ. პსაფასი. "требуется лжец". 1966 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  კ. სურმავა. მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი. ქაღალდი კარგი

13844 47 რდ.თ 496

ч. айтматов. "тополек мой красной в косынке". 1966 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  კ. სურმავა. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. სპეკტაკლი ეძღვნება ქართული თეატრის დღეს. ქაღალდი საშუალო

13845 47 რდ.თ 497

ე. რაძინსკი. "снимается кино".  1966 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. გინზბურგი. მხატვარი 

ი. ყიფშიძე.პრემიერა. ქაღალდი კარგი
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მ. გორკი. "дачники". 1966 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ნ. ეშბა. მხატვარი ე. 
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ა.გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1966 

წელი.  სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13849 47 რდ.თ 501

ა. და პ. ტურ. "перебежчик". 1967 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ. პიასეცკი. მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი. პრემიერა. სპეკტაკლი ეძღვნება ს. ახმეტელის 

დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს. ქაღალდი კარგი
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ძმები ტურები. "бой с тенью". 1967 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. პიასეცკი. მხატვარი ე. 

დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13851 47 რდ.თ 503

ბ. შოუ. "миллионерша".1967 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ნ. ეშბა. მხატვარი ე. 

დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13852 47 რდ.თ 504

ძმები ტურები. "ценою жизни". 1967 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი.რეჟისორი ნ. ეშბა. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

13853 47 რდ.თ 505

დ. პსაფასი. "требуется лжец". 1967 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  კ. სურმავა. მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი. ქაღალდი კარგი

13854 47 რდ.თ 506

кшиштоф хоиньски. "ночная повесть". 1967 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ს. ჭელიძე. 

მხატვარი ი. არაყიშვილი. ქაღალდი კარგი

13855 47 რდ.თ 507

арди лиес. "серая шляпа". 1967 წელი. ა.გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  კ. სურმავა. მხატვარი ე. 

დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13856 47 რდ.თ 508

ძმები ტურები. "ценою жизни". 1967 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი.რეჟისორი ნ. ეშბა. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13857 47 რდ.თ 509

арди лиес. "серая шляпа". 1967 წელი. ა.გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  კ. სურმავა. მხატვარი ე. 

დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13858 47 რდ.თ 510

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1967 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13859 47 რდ.თ 511

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1967 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13860 47 რდ.თ 512

кшиштоф хоиньски. "ночная повесть". 1967 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ს. ჭელიძე. 

მხატვარი ი. არაყიშვილი. ქაღალდი კარგი

13861 47 რდ.თ 513

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1967 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13862 47 რდ.თ 514

გ. მდივანი. "შენი ბიძია მიშა", ლ.ზორინი. "ვარშავული მელოდია". 1968 

წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  ს. ჭელიძე. სპეკტაკლი რკინიგზელთა გაიმართება სახლში. ქაღალდი საშუალო

13863 47 რდ.თ 515

ლ.ზორინი. "ვარშავული მელოდია". 1968 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი კ.სურმავა. 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი. სპეკტაკლი გაიმართება რკინიგზელთა 

სახლში. პრემიერა. ქაღალდი კარგი
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გ. მდივანი. "შენი ბიძია მიშა". 1968 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ს.ჭელიძე. მხატვარი 

დ.თავაძე. ქაღალდი კარგი
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დ. პატრიკი. "странная миссис сэвидж". 1968 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი.რეჟისორი ნ. ეშბა. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი
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а.лийвес. "серая шляпа". 1968 წელი. ა. გრიბედოვის სახ. სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. მხატვარი ე.დონცოვა. ქაღალდი კარგი
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ა.გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1968 
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ვ. კონსტანტინოვი და ბ.რაცერი. "испорченная девчонка".1968 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 
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მ.ბაიჯიევი. "დუელი". 1969 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  კ. სურმავა. მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი. პრემიერა. ოთარ კობერიძისა და ე. კილასონიძის 

მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო
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ვ. დარასელი."კიკვიძე". 1969 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფ დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  კ.სურმავა. მხატვარი ე. 

დონცოვა. ა. გომიაშვილის მონაწილეობით. ქაღალდი კარგი

13871 47 რდ.თ 523

კ. ბუაჩიძე. "ეზოში ავი ძაღლია".1969 წელი. ა.გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ს. ჭელიძე. მხატვარი 

რ.ნალბანდიანი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13872 47 რდ.თ 524

ეგონ რანეტი. "კრიმინალური ტანგო". 1969 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ს. ჭელიძე. 

მხატვარი ე. დონცოვა. პრემიერა ქაღალდი კარგი

13873 47 რდ.თ 525

გ. მდივანი. "შენი ბიძია მიშა". 1969 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ს.ჭელიძე. მხატვარი 

დ.თავაძე. ქაღალდი კარგი

13874 47 რდ.თ 526

а.лийвес. "серая шляпа". 1969 წელი. ა. გრიბედოვის სახ. სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. მხატვარი ე.დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13875 47 რდ.თ 527

а. миродан. "знаменитый 702-ой". 1969 წელი. ა.გრიბოედოვის სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ე. ეგაძე. მხატვარი ე. 

დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13876 47 რდ.თ 528

ძმები ტურები. "чрезвычайный посол". 1969 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ს. ჭელიძე. 

მხატვარი ე. დონცოვა. პრემიერა. სპეკტაკლი ეძღვნება ლენინის 

დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს. ქაღალდი კარგი

13877 47 რდ.თ 529

გენადი მამლინი. "ეი, შენ, გამარჯობა". 1969 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  კ. სურმავა. 

მხატვარი თ. სამსონაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13878 47 რდ.თ 530

ლ.ზორინი. "ვარშავული მელოდია". 1969 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი კ.სურმავა. 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი. ქაღალდი კარგი

13879 47 რდ.თ 531

მ.ბაიჯიევი. "დუელი". 1969 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  კ. სურმავა. მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი. პრემიერა. ოთარ კობერიძისა და ე. კილასონიძისა 

მონაწილეობით. ქაღალდი კარგი

13880 47 რდ.თ 532

ეგონ რანეტი. "კრიმინალური ტანგო". 1969 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ს. ჭელიძე. 

მხატვარი ე. დონცოვა. გრიგორი კსტელცევის მონაწილეობით. ქაღალდი კარგი

13881 47 რდ.თ 533

ს. ალეშინი. "другая". 1969 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ს.ჭელიძე.მხატვარი ე. 

დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13882 47 რდ.თ 534

ვალენტინ ეჟოვი. "соловьиная ночь". 1969 წელი. ა.გრიბოედოვი სახ. 

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ს. ჭელიძე. მხატვარი დ. 

თავაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13883 47 რდ.თ 535

ლ.ზორინი. "ვარშავული მელოდია". 1969 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი კ.სურმავა. 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი. ქაღალდი კარგი

13884 47 რდ.თ 536

მ. ლერმონტოვი. "მასკარადი". 1970 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამ თეატრი. რეჟისორი  მ. გერშტი. მხატვარი მ. 

მალაზონია. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13885 47 რდ.თ 537

მ. ლერმონტოვი. "მასკარადი". 1970 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამ თეატრი. რეჟისორი  მ. გერშტი. მხატვარი მ. 

მალაზონია. პრემიერა. ქაღალდი კარგი



13886 47 რდ.თ 538

ა. ჩხაიძე. "дело о мосте".1970 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი გ. 

გუნია. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13887 47 რდ.თ 539

ვ. როზოვი. "с вечера до полудня". 1970 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამ თეატრი. რეჟისორი მ. გერშტი. რეჟისორი  

ე. დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13888 48 რდ.თ 540

ვ. კოროსტილიოვი. "კომანდორის ნაბიჯები". 1971 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი გ. გუნია.  თ. ბელოუსოვას, ი. 

ზლობინის,ე.ბაიაკოვსკისა და მ. იოფეს მონაწილეობით. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

13889 48 რდ.თ 541

ა. არბუზოვი. "сказки старого арбата". 1971 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თაეტრი. რეჟისორი  კ. სურმავა. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ე. ბაიაკოვსკისა და ე. კილასონიძის 

მონაწილეობით. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

13890 48 რდ.თ 542

ე. რანნეტი. "კრიმინალური ტანგო". 1971 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ს. ჭელიძე. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13891 48 რდ.თ 543

რ. კაუგვერი.  "свой остров". 1971 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  პ. ფომენკო. მხატვარი ო. 

კოჩაკიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13892 48 რდ.თ 544

ა. არბუზოვი. "сказки старого арбата". 1971 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  კ. სურმავა. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ე. ბაიაკოვსკისა და ე. კილასონიძის 

მონაწილეობით. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

13893 48 რდ.თ 545

ლ. ჟუხოვიცკი. "одни, без ангелов". 1971 წელი. ა.გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი გ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13894 48 რდ.თ 546

ე. შვარცი. "ჩრდილი". 1971 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  რ. შაპტოშვილი. 

მხატვარი გ. ცერაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13895 48 რდ.თ 547

რ. კაუგვერი.  "свой остров". 1971 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  პ. ფომენკო. მხატვარი ო. 

კოჩაკიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13896 48 რდ.თ 548

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1971 

წელი. საგასტროლო რეპერტუარი. ქაღალდი კარგი

13897 48 რდ.თ 549

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1971 

წელი. საგასტროლო რეპერტუარი. ქაღალდი კარგი

13898 48 რდ.თ 550

მ. ლერმონტოვი. "მასკარადი". 1971 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამ თეატრი. ქაღალდი კარგი

13899 48 რდ.თ 551

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1971 

წელი. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

13900 48 რდ.თ 552

ძმები ტურები. "единственный свидетель".  1971 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. ქაღალდი კარგი

13901 48 რდ.თ 553

ძმები ტურები. "единственный свидетель".  1971 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ.პიასეცკი. 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13902 48 რდ.თ 554

ა. არბუზოვი. "сказки старого арбата". 1971 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თატრი. რეჟისორი  კ. სურმავა. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ე. ბაიაკოვსკისა და ე. კილასონიძის 

მონაწილეობით. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

13903 48 რდ.თ 555

ვ. დელმარი. "уступи место завтрашнему дню". 1971 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  მ. პიასეცკი. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

13904 48 რდ.თ 556

ლ. ჟუხოვიცკი. "одни, без ангелов". 1971 წელი. ა.გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი გ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი ე. დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი



13905 48 რდ.თ 557

ს. ალეშინი. "другая". 1971 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ს.ჭელიძე.მხატვარი ე. 

დონცოვა.  სპეკტაკლი პლეხანოვის კლუბში. ქაღალდი საშუალო

13906 48 რდ.თ 558

ფ. მარსო. "малыш". 1972 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ლ. პასკაშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

13907 48 რდ.თ 559

ნ. მატუკოვსკი. "амнистия". 1972 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ. პიასეცკი. მხატვარი ე. 

დონცოვა. სპეკტაკლი მსახიობთა სახლში. ქაღალდი საშუალო

13908 48 რდ.თ 560

ნ. მატუკოვსკი. "амнистия". 1972 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ. პიასეცკი. მხატვარი ე. 

დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო
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სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია. მხატვარი ი. გეგეშიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი



14019 48 რდ.თ 671

ნ. დუმბაძე. "მარადისობის კანონი". 1981 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია. მხატვარი ი. გეგეშიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14020 48 რდ.თ 672

ა. კოტეტიშვილი. "на большой дороге". 1981 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ლ. ჯაში. 

მხატვარი ე. დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14021 48 რდ.თ 673

ა. არბუზოვი. "ძველმოდური კომედია". 1982 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი გ. 

ჩერქეზიშილი. მხატვარი ე. დონცოვა.ნ. ბურმისტროვას მონაწილეობით. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14022 48 რდ.თ 674

ნ. დუმბაძე. "მარადისობის კანონი". 1982 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია. მხატვარი ი. გეგეშიძე. პრემიერა. სეზონის გახსნა. ქაღალდი კარგი

14023 48 რდ.თ 675

ივა  ჟამიაკი. "человек, который платит...". 1982 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჩერქეზიშვილი. მხატვარი მ. ჭავჭავაძე. ტ. ბელუსოვასა და  ვ. სემინას 

მონაწილეობით.პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14024 48 რდ.თ 676

ა. არბუზოვი. "ძველმოდური კომედია". 1982 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი გ. 

ჩერქეზიშილი. მხატვარი ე. დონცოვა.ნ. ბურმისტროვას მონაწილეობით. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14025 48 რდ.თ 677

ე. შვარცი. "წითელქუდა". 1982 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ნ. იოფე. მხატვარი გ. 

ჩიკვაიძე. მ. ქებაძის მონაწილეობით. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14026 48 რდ.თ 678

ე. შვარცი. "წითელქუდა". 1982 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ნ. იოფე. მხატვარი გ. 

ჩიკვაიძე. მ. ქებაძის მონაწილეობით.  ქაღალდი საშუალო

14027 48 რდ.თ 679

ა. გელმანი. "наедине со всеми". 1982 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ლ. ჯაში. მხატვარი ე. 

დონცოვა.პრემიერა ქაღალდი კარგი

14028 48 რდ.თ 680

ა. ოსეცკა. "вкус черешни". 1982 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14029 48 რდ.თ 681

რ. იბრაგიმბეკოვი. "момент истины". 1983 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მარგველაშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. ა. ლევინას მონაწილეობით. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14030 48 რდ.თ 682

ლ. რაზუმოვსკაია. "дорогая елена сергеевна". 1983 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ჟორდანია. მხატვარი ლ. მურუსიძე. ლ. კრილოვას 

მონაწილეობით. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14031 48 რდ.თ 683

ა. ვოლკოვი. "волшебник изумрудного города".  1983 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ჩერქეზიშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14032 48 რდ.თ 684

ა. გელმანი. "наедине со всеми". 1983 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ლ. ჯაში. მხატვარი ე. 

დონცოვა.პრემიერა ქაღალდი კარგი

14033 48 რდ.თ 685

ნ. პავლოვა. "жили- были девочки...". 1983 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია. მხატვარი გ. გუნია. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14034 48 რდ.თ 686

დ. მორატტა და ბ. რანდონე. "утешитель вдов". 1983 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ჟორდანია. მხატვარი ე. დონცოვა. ი. ზლობინას 

მონაწილეობით. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14035 48 რდ.თ 687

ე. რაძინსკი. "женшина с цветком и окнами на север". 1984 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. იოფფე. მხატვარი ტ. გეინე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14036 48 რდ.თ 688

ე. რაძინსკი. "приятная женшина с цветком и окнами на север". 1984 წელი. 

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. იოფფე. მხატვარი ტ. გეინე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14037 48 რდ.თ 689

ე. სტავინსკი. "პიკისაათი". 1984 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორდანია. მხატვარი ნ. 

იოფფე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი



14038 48 რდ.თ 690

ე. სკრიბი. "წყლის ჭიქა". 1985 წელი. აგრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ლ. ჯაში. მხატვარი ე. 

დონცოვა.  ტ. ბელუსოვას და ბ. კაზენცკის მონაწილეობით. ქაღალდი კარგი

14039 48 რდ.თ 691

ლ. უსტინოვი და ო. ტაბაკოვი. "белоснежка и семь гномов". 1986 წელი. 

ა.გრიბოედოვის სახელობის  სხელმწიფო დრამატული  

თეატრი.რეჟისორი  გ. ჩერქეზიშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14040 48 რდ.თ 692

მ.გარაევა. "я конечно, человек маленький". 1986 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ნ. იოფფე. 

მხატვარი პ. მანთიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14041 48 რდ.თ 693

რ. ტომა. "ловушка". 1987 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ჩაკვეტაძე. მხატვარი 

ლ. ფედერენკო. ბ. კაზენცკის და ი. კვიჟინაძეს მონაწილეობით. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14042 48 რდ.თ 694

გ. მამალინი. "колокола". 1987 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  კ. სურმავა. მხატვარი ე. 

დონცოვა.  პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14043 48 რდ.თ 695

ფედერიკო გარსია ლორკა. "ბერნარდა ალბას სახლი". 1987 წელი. 

ა.გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  კ. სურმავა. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

14044 48 რდ.თ 696

გ. მამალინი. "колокола". 1987 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  კ. სურმავა. მხატვარი ე. 

დონცოვა.  პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14045 48 რდ.თ 697

ნილ საიმონი. "გასაღები". 1987 წელი. ა. გრიბედოვის სახ. სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ჩერქეზიშვილი. მხატვარი ლ. 

მანთიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14046 48 რდ.თ 698

ა. სტავიცკი. "улица шолом алейхема, дом 40". 1987 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ჟორდანია. მხატვარი ე. დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14047 48 რდ.თ 699

ვ.დოზორცევი. "завтрак с неизвестными". 1988 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ. ჟვანია. 

მხატვარი ნ. მეტრეველი. ბ. კაზენცკის მონაწილეობით. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14048 48 რდ.თ 700

ა. ნიკოლაი. "бабочка... бабочка". 1988 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ლ. ჯაში. მხატვარი ე. 

დონცოვა. ტ. ბელუსოვას მონაწილეობით. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14049 48 რდ.თ 701

ნ. სადური. "შერეკილი დედაკაცი". 1988 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. ქაღალდი კარგი

14050 48 რდ.თ 702

ს. ბანევიჩი და ნ. დენისოვი. "стойкий оловянный солдатик". 1988 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. იოფფე. მხატვარი ლ. მანთიძე. საბავშო წარმოდგენა. ქაღალდი კარგი

14051 48 რდ.თ 703

ა. ნიკოლაი. "бабочка... бабочка". 1988 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ლ. ჯაში. მხატვარი ე. 

დონცოვა. ტ. ბელუსოვას მონაწილეობით. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14052 48 რდ.თ 704

ნ. სადური."чудная баба... ехай". 1988 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ი. პილიევა. მხატვარი ლ. 

მანთიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14053 48 რდ.თ 705

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამ თეატრი. 1988 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

14054 48 რდ.თ 706

მ. როზოვსკი. "ვისოცკის კონცერტი სკი-ში". 1988 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი გ. 

ჩერქეზიშვილი. მხატვარი პ. მძინარიშვილი, დ. აფციაური. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14055 48 რდ.თ 707

მ. ვორფოლომეევი. "пришелец!". 1989 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. 

მხატვარი ლ. მანთიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14056 48 რდ.თ 708

მ. ვორფოლომეევი. "пришелец!". 1989 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. 

მხატვარი ლ. მანთიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი



14057 48 რდ.თ 709

რ. ტომა. "ловушка". 1989 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ჩაკვეტაძე. მხატვარი 

ლ. ფედერენკო. ბ. კაზენცკის და ი. კვიჟინაძეს მონაწილეობით. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14058 48 რდ.თ 710

ე. შვარცი. "два клёна". 1989 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ნ. იოფფე. მხატვარი ე. 

დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14059 48 რდ.თ 711

ი. გოგებაშვილი. "იავნანა". 1990 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი.  რეჟისორი  ი. ლოსაბერიძე. 

მხატვარი ნ. ფურცხვანიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14060 48 რდ.თ 712

ნ. ლესკოვი. "воительница". 1990 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ჩერქეზიშვილი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14061 48 რდ.თ 713

პ. შენო. "будите здоровы!". 1990 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ლ. ჯაში. მხატვარი ლ. 

მანთიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14062 48 რდ.თ 714

ვ. ხარიუტჩენკო. "заплыв по реке забвения". 1991 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ხარიუტჩენკო. მხატვარი ლ. ფედერენკო. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14063 48 რდ.თ 715

გ. სოკოლოვა. "царевна-лягушка". 1991 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ო. ველიკანოვა. 

მხატვარი ე. დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14064 48 რდ.თ 716

ა. გალინი. "звёзды на утреннем небе". 1991 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ნ. იოფფე. 

მხატვარი დ.პოლიაკოვი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14065 48 რდ.თ 717

ვ. ლეგენტოვი. "эдит пиаф". 1992 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ე.კილასონიძე. მხატვარი 

ი. პოდგორცკაია. ქაღალდი კარგი

14066 48 რდ.თ 718

აგატა კრისტი და რობერტ ტომა. "загадка дома вернье". 1992 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ნიკოლაძე და ლ. ჯაში. მხატვარი ლ. მანთიძე. ქაღალდი კარგი

14067 48 რდ.თ 719

აგატა კრისტი და რობერტ ტომა. "загадка дома вернье". 1992 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ნიკოლაძე და ლ. ჯაში. მხატვარი ლ. მანთიძე. ქაღალდი კარგი

14068 48 რდ.თ 720

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1993 

წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

14069 48 რდ.თ 721

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1993 

წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

14070 48 რდ.თ 722

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1995 

წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

14071 48 რდ.თ 723

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 1998 

წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

14072 48 რდ.თ 724

პ. ხოტიანოვსკი და ი. გარუჩავა. "მისტიფიკატორი". 1999 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  დ. მღებრიშვილი. მხატვარი გ. ნადარიძე. ნიკო გომელაურის 

მონაწილეობით. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14073 49 რდ.თ 725

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

სარეპერტუარო აფიშა, უთარიღო. მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14074 49 რდ.თ 726

гю შექსპირი. "მეფე ლირი". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ე. მარკოვი. მხატვარი ნ. 

სუმბათაშვილი.  გასტროლი სამხრეთ ოსეთის მუსკომედიის 

სახელმწიფო თეატრში. ქაღალდი კარგი

14075 49 რდ.თ 727

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრის 

უთარიღო, სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი



14076 49 რდ.თ 728

მ. ლერმონტოვი. "მასკარადი". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. გერშტი. მხატვარი მ. 

მალაზონია . პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

14077 49 რდ.თ 729

მ. ლერმონტოვი. "მასკარადი". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. გერშტი. მხატვარი მ. 

მალაზონია . პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14078 49 რდ.თ 730

გ. მდივანი. "შენი ბიძია მიშა". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ს. ჭელიძე. მხატვარი დ. 

თავაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14079 49 რდ.თ 731

ა. არბუზოვი. "иркутская история". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ა. ვიპმანი. 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი. სეზონის გახსნა. ქაღალდი საშუალო

14080 49 რდ.თ 732

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრის 

უთარიღო, საგასტროლო რეპერტუარი. ქაღალდი საშუალო

14081 49 რდ.თ 733

ე. რანეტი. "კრიმინალური ტანგო". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ს. ჭელიძე. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

14082 49 რდ.თ 734

ლ. ზორინი. "ვარშავული მელოდია". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

14083 49 რდ.თ 735

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრის 

უთარიღო, საგასტროლო რეპერტუარი. ქაღალდი კარგი

14084 49 რდ.თ 736

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრის 

უთარიღო, საგასტროლო რეპერტუარი. ქაღალდი მძიმე

14085 49 რდ.თ 737

ა. ოსეცკა. "вкус черешни". უთარიღო. ა.გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი და ლ. 

ჯაში. მხატვარი ტ. ჰეინე. გასტრლი. ქაღალდი კარგი

14086 49 რდ.თ 738

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრის 

უთარიღო, საგასტროლო რეპერტუარი. ქაღალდი კარგი

14087 49 რდ.თ 739

დ. პატრიკი. "странная миссис сэвидж". უთარიღო. წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი.რეჟისორი ნ. ეშბა. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

14088 49 რდ.თ 740

უ. გიბსონი. "Двое на качелях". უთარიღო. ა.გრიბოედოვი სახ. 

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

მხატვარი ო. კოჩაკიძე. ქაღალდი კარგი

14089 49 რდ.თ 741

ა. გრიბოედოვი სახ. სახელმწიფო დრამატული  თეატრის უთარიღო, 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი მძიმე

14090 49 რდ.თ 742

გ. მდივანი. "შენი ბიძია მიშა". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ს. ჭელიძე. მხატვარი დ. 

თავაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14091 49 რდ.თ 743

შარლ პერო. "ჩექმებიანი კატა". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. ქაღალდი კარგი

14092 49 რდ.თ 744

ა.გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრის 

უთარიღო, სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

14093 49 რდ.თ 745

ა. კორნეიჩუკი."калиновая роща". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი.შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

14094 49 რდ.თ 746

ა. კორნეიჩუკი. "макар дуброва". უთარიღო.ა. გრობოედოვის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ. ოლშანცკაია. მხატვარი 

ი.შტენბერგი. ქაღალდი კარგი



14095 49 რდ.თ 747

ვ. დელმარი. "уступи место завтрашнему дню".უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. პიასეცკი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14096 49 რდ.თ 748

ე. ლუტოვსკი. "обвинение". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ. ჯალიაშვილი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

14097 49 რდ.თ 749

ა. ოსტროვსკი. "უდანაშაულო დამნაშავენი". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ლ. იუჟანსკი. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი საშუალო

14098 49 რდ.თ 750

ს. მიხალკოვი. "потерянный дом". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშვილი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი საშუალო

14099 49 რდ.თ 751

მ. ლაშერი. "რასპუტინი". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ქავთარაძე და ლ. ჯაში. 

მხატვარი ი.გეგეშიძე. ქაღალდი საშუალო

14100 49 რდ.თ 752

"ფული და სიყვარული". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ლ. ჯაში. მხატვარი ბ. 

ქავთარაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14101 49 რდ.თ 753

ედუარდო დე ფილიპო. "неаполь город миллионеров". უთარიღო. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი ნ. ბაგრატიონი. მხატვარი მ. ჭავჭავაძე. ქაღალდი საშუალო

14102 49 რდ.თ 754

დ. კლდიაშვილი. "невзгогы отца", ვაჟა-ფშაველა. "სტუმარ მასპინძელი". 

უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  

თეატრი. რეჟისორი გ. ქავთარაძე და ლ. ჯაში. მხატვარი ი. გეგეშიძე. ქაღალდი კარგი

14103 49 რდ.თ 755

ვ. ასკურავა და გ. რატიანი. "ხერხი სჯობია ღონესა". უთარიღო. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი გ. რატიანი. 

მხატვარი ვ. ასკურავა. ქაღალდი საშუალო

14104 49 რდ.თ 756

ა. არბუზოვი. "иркутская история". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ა. ვიპმანი. 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი. სეზონის გახსნა. ქაღალდი კარგი

14105 49 რდ.თ 757

ა. კასონა. "Деревья умирают стоя". უთარიღო.  ვერიკო ანჯაფარიძის 

მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

14106 49 რდ.თ 758

მ. ლერმონტოვი. "მასკარადი". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. გერშტი. მხატვარი მ. 

მალაზონია . პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14107 49 რდ.თ 759

კ. ფინნი. "честность". უთარიღო. ა.გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი გ. ღვინიაშვილი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

14108 49 რდ.თ 760

ნ. გოგოლი. "რევიზორი". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

14109 49 რდ.თ 761

ი. მოსაშვილი. "ჩაძირული ქვები". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თაყაიშილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. პრემიერა. [1949-1950 წელი] ქაღალდი საშუალო

14110 49 რდ.თ 762

კ. გოლდონი. "ტარანტელა". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ჩერქეზიშვილი. 

მხატვარი ბ. ქავთარაძე. ქაღალდი კარგი

14111 49 რდ.თ 763

ა. სოფრონოვი. "в одном городе".უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  მ. ოლშანცკაია. მხატვარი 

ი. შტენბერგი.(1951-1952 წელი) ქაღალდი საშუალო

14112 49 რდ.თ 764

ა. ჩეხოვი. "ბიძია ვანია". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი გ. ღვინიაშვილი. 

მხატვარი ე. დონცოვა.(1951-1952 წელი). ქაღალდი კარგი

14113 49 რდ.თ 765

ს. ალშინი. "დირექტორი". უთარიღო". ა.გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი



14114 49 რდ.თ 766

ს. ალშინი. "დირექტორი". უთარიღო". ა.გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

14115 49 რდ.თ 767

ა. ოსტროვსკი. "волки и овцы".უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

14116 49 რდ.თ 768

დ. უგრიუმოვი. "звонок в пустую квартиру". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ. პიასეცკი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი საშუალო

14117 49 რდ.თ 769

 "ბორის გოდუნოვი", "скупой рыцарь", "каменный гость". ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი.  უთარიღო. რეჟისორი  

ლ. იუჟანსკი. მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

14118 49 რდ.თ 770

პ. კალდერონი. "с любовью не шутят". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი გ. 

ღვინიაშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

14119 49 რდ.თ 771

ა. კრონი. "глубокая разведка". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ტ. კანდინაშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

14120 49 რდ.თ 772

პ. კალდერონი. "с любовью не шутят". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი გ. 

ღვინიაშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი საშუალო

14121 49 რდ.თ 773

ჰოვარდ ფოსტი. "тридцать серебреников". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

14122 49 რდ.თ 774

კ. კრაპივა. "поют жаворонки". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

14123 49 რდ.თ 775

ა. ოსტროვსკი. "не все коту масленица". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშვილი. მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

14124 49 რდ.თ 776

ლ. ტოლსტოი. "ცოცხალი ლეში". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ა. თაყაიშვილი. მხატვარი 

ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

14125 49 რდ.თ 777

ლესია უკრაინკა. "каменный властелин".უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა. (1951-1952 წელი). ქაღალდი კარგი

14126 49 რდ.თ 778

ჰოვარდ ფოსტი. "тридцать серебреников". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ე. დონცოვა.(1951-1952 წელი). ქაღალდი საშუალო

14127 49 რდ.თ 779

ა. კორნეიჩუკი. "макар дуброва". უთარიღო.ა. გრობოედოვის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ. ოლშანცკაია. მხატვარი 

ი.შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

14128 49 რდ.თ 780

ედვარდო დე ფილიპო. "ფილუმენა მარტურანო". უთარიღო. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი.  

რეჟისორი  მ. ოლშანცკაია. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

14129 49 რდ.თ 781

 ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

უთარიღო სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

14130 49 რდ.თ 782

ლოპე დე ვეგა. "собака на сене". უთარიღო. ა.გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  გ. ტოვსტონოგოვი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

14131 49 რდ.თ 783

ა. ოსტროვსკი. "бесприданница". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

14132 49 რდ.თ 784

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

უთარიღო, სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო



14133 49 რდ.თ 785

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

უთარიღო, სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

14134 49 რდ.თ 786

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

უთარიღო, სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

14135 49 რდ.თ 787

ლევ ტოლსტოი. "ანა კარენინა". უთარიღო. ა. გრობოედოვის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ი. ბოდროვი. ქაღალდი კარგი

14136 49 რდ.თ 788

ლოპე დე ვეგა. "девушка с кувшином". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  

გ.ღვინიაშვილი. მხატვარი ბ. ლოქტინი.  (1949-1950 წელი). ქაღალდი კარგი

14137 49 რდ.თ 789

ა. ბარიანოვი. "на той стороне".უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. (1948-1949 წელი). ქაღალდი კარგი

14138 49 რდ.თ 790

გ. ბერგერი. "წარღვნა". უთარიღო.  ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. სმირანინი. მხატვარი 

ტ. კალამკაროვი.  პრემიერა. ქაღალდი კარგი

14139 49 რდ.თ 791

ნ. ვირტა. "заговор обреченных". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ლ. იუჟანსკი. მხატვარი ბ. 

ლოქტინი. ქაღალდი საშუალო

14140 49 რდ.თ 792

ა. აფინოგენოვი. "машенька". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ბ.ბრაგინი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

14141 49 რდ.თ 793

ნ. პოგოდინი. "человек с ружьем". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. რუბინა. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

14142 49 რდ.თ 794

გ. ბერგერი. "потоп". უთარიღო.  ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ა. სმირანინი. მხატვარი 

ტ. კალამკაროვი.  პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

14143 49 რდ.თ 795

ვ. როზოვი. "любовь навсегда". 1956-1957 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი მ. 

ოლშანცკაია. მხატვარი ი. შტენბერგი. საპრემიერო მხატვრული აფიშა. ქაღალდი მძიმე

14144 49 რდ.თ 796

ა. შტეინი. "весенние скрипки".1959-1960 წელი. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი ა. ვიპმანი. 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი.პრემიერა. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი მძიმე

14145 49 რდ.თ 797

"ჩაიკა-თოლია", "ბიძია ვანია", "ალუბლების ბაღი". 1960 წელი. ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

რეჟისორი  მ. ოლშანცკაია. მხატვარი ე. დონცოვა.  მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14146 49 რდ.თ 798

ს. ნარინიანი. "სახიფათო ასაკი". 1961 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ტ. კანდინაშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი მძიმე

14147 49 რდ.თ 799

ს. ნარინიანი. "სახიფათო ასაკი". 1961 წელი. ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი  ტ. კანდინაშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

14148 49 რდ.თ 800

ნ. ვორეცკი. "проводы".  ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი.უთარიღო, მხატვრული აფიშა. თეათრის მთავარი 

რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14149 49 რდ.თ 801

ნ. ვორეცკი. "проводы".  ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი.უთარიღო, მხატვრული აფიშა. თეათრის მთავარი 

რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14150 49 რდ.თ 802

ა. ოსეცკა. "вкус черешни". ა.გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა.თეატრის მთავარი 

რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14151 49 რდ.თ 803

ა. ოსეცკა. "вкус черешни". ა.გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა.თეატრის მთავარი 

რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი



14152 49 რდ.თ 804

მ. როზოვსკი და ი. რიაშენცევი. "სამი მუშკეტერი". ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. თეატრის მთავრი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14153 49 რდ.თ 805

მ. როზოვსკი და ი. რიაშენცევი. "სამი მუშკეტერი". ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. თეატრის მთავრი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14154 49 რდ.თ 806

მ. როზოვსკი და ი. რიაშენცევი. "სამი მუშკეტერი". ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. თეატრის მთავრი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14155 49 რდ.თ 807

ვ. შუკშინი. "ენერგიული ადამიანები". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავრი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14156 49 რდ.თ 808

ვ. შუკშინი. "ენერგიული ადამიანები". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავრი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14157 49 რდ.თ 809

ვ. შუკშინი. "ენერგიული ადამიანები". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავრი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14158 49 რდ.თ 810

ვ. შუკშინი. "ენერგიული ადამიანები". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავრი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14159 49 რდ.თ 811

მ. შატროვი. "синие кони на красной траве". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ჟორდანია. ქაღალდი კარგი

14160 49 რდ.თ 812

მ. შატროვი. "синие кони на красной траве". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ჟორდანია. ქაღალდი კარგი

14161 49 რდ.თ 813

ვ. როზოვი. "гнездо глухаря". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. თეატრის მთავრი 

რეჟისორი გ. ჟორდანია. ქაღალდი კარგი

14162 49 რდ.თ 814

ვ. როზოვი. "гнездо глухаря". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. თეატრის მთავრი 

რეჟისორი გ. ჟორდანია. ქაღალდი კარგი

14163 49 რდ.თ 815

ლ. უსტინოვი. "ქალაქი უსიყვარულოდ". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავრი რეჟისორი გ. ჟორდანია. ქაღალდი კარგი

14164 49 რდ.თ 816

ლ. უსტინოვი. "ქალაქი უსიყვარულოდ". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავრი რეჟისორი გ. ჟორდანია. ქაღალდი კარგი

14165 49 რდ.თ 817

ვ. როზოვი. "с вчера до полудня". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14166 49 რდ.თ 818

ვ. როზოვი. "с вчера до полудня". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14167 49 რდ.თ 819

ვ. როზოვი. "с вчера до полудня". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14168 49 რდ.თ 820

ლ.ჟუხოვიცკი. "одни без ангелов". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14169 49 რდ.თ 821

ლ.ჟუხოვიცკი. "одни без ангелов". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14170 49 რდ.თ 822

ძმები ტურები. "ერთადერთი მოწმე". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი



14171 49 რდ.თ 823

ძმები ტურები. "ერთადერთი მოწმე". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14172 49 რდ.თ 824

გ. გორინი. "забить герострата". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. თეატრის მთავარი 

რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14173 49 რდ.თ 825

გ. გორინი. "забить герострата". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. თეატრის მთავარი 

რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14174 49 რდ.თ 826

ა. ჩხაიძე. "როცა ქალაქს სძინავს". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14175 49 რდ.თ 827

ა. ჩხაიძე. "როცა ქალაქს სძინავს". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14176 49 რდ.თ 828

ა. ჩხაიძე. "როცა ქალაქს სძინავს". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14177 49 რდ.თ 829

ა. ჩხაიძე. "როცა ქალაქს სძინავს". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14178 49 რდ.თ 830

იშტვან ერქანი. "кошки мышки". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14179 49 რდ.თ 831

იშტვან ერქანი. "кошки мышки". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14180 49 რდ.თ 832

იშტვან ერქანი. "кошки мышки". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14181 49 რდ.თ 833

იშტვან ერქანი. "кошки мышки". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14182 49 რდ.თ 834

ვ. შუკშინი. "точка зрения". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14183 49 რდ.თ 835

ვ. შუკშინი. "точка зрения". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14184 49 რდ.თ 836

ვ. შუკშინი. "точка зрения". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14185 49 რდ.თ 837

მიშელ ფერმო. "двери хлопают". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავრი რეჟისორი გ. ჟორდანია. ქაღალდი კარგი

14186 49 რდ.თ 838

მიშელ ფერმო. "двери хлопают". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავრი რეჟისორი გ. ჟორდანია. ქაღალდი კარგი

14187 49 რდ.თ 839

რ. კაუგვერ.  "свой остров".  ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14188 49 რდ.თ 840

რაიმონდ კაუგვერ.  "свой остров".  ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14189 49 რდ.თ 841

ვ. დელმარი. "уступи место завтрашнему дню". ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი



14190 49 რდ.თ 842

ვ. დელმარი. "уступи место завтрашнему дню". ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

14191 49 რდ.თ 843

ნ. დუმბაძე. "ნუ გეშინია დედა". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14192 49 რდ.თ 844

ნ. დუმბაძე. "ნუ გეშინია დედა". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14193 49 რდ.თ 845

ნ. დუმბაძე. "ნუ გეშინია დედა". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14194 49 რდ.თ 846

შ. შამანაძე. "всегда лишь раз,-и то во сне...". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14195 49 რდ.თ 847

შ. შამანაძე. "всегда лишь раз,-и то во сне...". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14196 49 რდ.თ 848

ა. ზაკი და ი. კუზნეცოვი. "два цвета".  ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი.უთარიღო, მხატვრული აფიშა.  

რეჟისორი  ა. ვიპმანი.მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი საშუალო

14197 49 რდ.თ 849

ე. სკრიბი. "стакан воды". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. რეჟისორი  ტ. 

კანდინაშვილი. მხატვარი დ. ნოდია. კომპოზიტორი-ა. ჟელტუხინა. ქაღალდი კარგი

14198 49 რდ.თ 850

ე. სკრიბი. "стакан воды". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. რეჟისორი  ტ. 

კანდინაშვილი. მხატვარი დ. ნოდია. კომპოზიტორი-ა. ჟელტუხინა. ქაღალდი მძიმე

14199 49 რდ.თ 851

ა. სალინსკი. "барабаншица".  ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი.  უთარიღო, მხატვრული აფიშა. რეჟისორი  ა. 

ვიპმანი. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი საშუალო

14200 49 რდ.თ 852

რობერ ტომა. "ловушка". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. თეატრის მთავარი 

რეჟისორი კ. სურმავა. ქაღალდი კარგი

14201 49 რდ.თ 853

ნილ საიმონი. "ключ". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14202 49 რდ.თ 854

ნილ საიმონი. "ключ". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

14203 49 რდ.თ 855

ს. ბანევიჩი და ნ. დენისოვი. "стойкий оловянный солдатик". ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14204 49 რდ.თ 856

ს. ბანევიჩი და ნ. დენისოვი. "стойкий оловянный солдатик". ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14205 49 რდ.თ 857

გ. ბათიაშვილი. "путь". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14206 49 რდ.თ 858

ტირსო დე მოლინა. "благочестивая марта". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

რეჟისორი  ე. ბრილლი. მხატვარი ი. შტენბერგი. კომპოზიტორი  ს. 

სანაძე. ქაღალდი საშუალო

14207 49 რდ.თ 859

ა. კასონა. "деревья умирают стоя". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

რეჟისორი  ა. ვიპმანი. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი მძიმე

14208 49 რდ.თ 860

ვუოლიიოკი ხელა. "каменное гнездо". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

რეჟისორი  მ. ოლშანცკაია. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო



14209 49 რდ.თ 861

ა. პარნისი. "остров афродиты". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი.  უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი მძიმე

14210 49 რდ.თ 862

ს. ალეშინი. "все остается людям". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

რეჟისორი  ე. ბრილლი. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი მძიმე

14211 49 რდ.თ 863

ა. სოფრონოვი. "человек в отставке". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა.რეჟისორი  ა. ვიპმანი. მხატვარი ე. დონცოვა. ქაღალდი საშუალო

14212 49 რდ.თ 864

цао юй. "ураган". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  

თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. რეჟისორი  ა. ვიპმანი. მხატვარი 

ე. დონცოვა. ქაღალდი საშუალო

14213 49 რდ.თ 865

ს. ალეშინი. "другая". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14214 49 რდ.თ 866

ს. ალეშინი. "другая". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14215 49 რდ.თ 867

ა. არბუზოვი. "сказки старого арбата". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14216 49 რდ.თ 868

ა. არბუზოვი. "сказки старого арбата". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14217 49 რდ.თ 869

ჩეხოვი. "ალუბლების ბაღი".  ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14218 49 რდ.თ 870

ვ. კოროსტილიოვი. "шаги командора". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14219 49 რდ.თ 871

ვ. კოროსტილიოვი. "шаги командора". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14220 49 რდ.თ 872

ა. პარნისი. "აფროდიტეს კუნძული". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა.  

რეჟისორი  ა. ვიპმანი. მხატვარი ე. დონცოვა. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

14221 49 რდ.თ 873

ალფრედ ჟერი. "მეექვსე სართული".  ა. გრიბოედოვის სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

რეჟისორი  თ. კანდინაშილი. მხატვარი ე. დონცოვა.პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

14222 49 რდ.თ 874

ვ. დელმარი. "уступи место завтрашнему дню". ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

14223 49 რდ.თ 875

დ. პრისტლი. "скоровище". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. რეჟისორი  რ. 

სტურუა. მხატვარი ი. შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

14224 49 რდ.თ 876

რობერ ტომა და აგატა კრისტი. "загадка дома вернье". ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

14225 49 რდ.თ 877

ა. ოსეცკა. "вкус черешни". ა.გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა.თეატრის მთავარი 

რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14226 49 რდ.თ 878

ვ. დოზორცევი. "завтрак с неизвестными". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. (1988 

წელი). ქაღალდი კარგი

14227 49 რდ.თ 879

ს. ბანევიჩი და ნ. დენისოვი. "стойкий оловянный солдатик". ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

უთარიღო, მხატვრული აფიშა. (1987 წელი). ქაღალდი კარგი



14228 49 რდ.თ 880

ი. დვორეცკი. "проводы".  ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. თეატრის მთავარი 

რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14229 49 რდ.თ 881

გ. ბათიაშვილი. "путь". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14230 49 რდ.თ 882

ნ. საური. "чудная баба ехаи". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი.  უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14231 49 რდ.თ 883

ნ. საური. "чудная баба ехаи". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი.  უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14232 49 რდ.თ 884

ძმები ტურები. "ერთადერთი მოწმე". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14233 49 რდ.თ 885

მ. როზოვსკი და ი. რიაშენცევი. "სამი მუშკეტერი". ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14234 49 რდ.თ 886

რ. კაუგვერი. "свой остров". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14235 49 რდ.თ 887

ლ. ჟუხოვიცკი. "одни без ангелов". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14236 49 რდ.თ 888

ა. ოსეცკი. "вкус черешни". ა.გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა.თეატრის მთავარი 

რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14237 49 რდ.თ 889

ი. დვორეცკი. "проводы".  ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. თეატრის მთავარი 

რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14238 49 რდ.თ 890

ა. ჩხაიძე. "როცა ქალაქს სძინავს". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14239 49 რდ.თ 891

ა. ჩხაიძე. "როცა ქალაქს სძინავს". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14240 49 რდ.თ 892

ა. არბუზოვი. "сказки старого арбата". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

14241 49 რდ.თ 893

ვ. შუკშინი. "точка зрения". ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატული  თეატრი.უთარიღო, მხატვრული აფიშა. თეატრის მთავარი 

რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14242 49 რდ.თ 894

ს. ბანევიჩი და ნ. დენისოვი. "стойкий оловянный солдатик". ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. 

უთარიღო, მხატვრული აფიშა. (1987 წელი). ქაღალდი კარგი

14243 49 რდ.თ 895

ვ. შუკშინი. "ენერგიული ადამიანები".  ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14244 49 რდ.თ 896

ვ. შუკშინი. "ენერგიული ადამიანები".  ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავარი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14245 49 რდ.თ 897

გ. გორინი. "забыть герострата". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავრი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14246 49 რდ.თ 898

გ. გორინი. "забыть герострата". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავრი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი



14247 49 რდ.თ 899

გ. გორინი. "забыть герострата". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

თეატრის მთავრი რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. ქაღალდი კარგი

14248 49 რდ.თ 900

ო. ჩიჯავაძე  "счастливый неудачник". ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. 

რეჟისორი  მ. პიასეცკი. მხატვარი დ. თავაძე. (1960-1961 წელი). ქაღალდი კარგი

14249 50 სმხ.თ 1

გ. სუნდუკიანის "პეპო", 1936 წ. კომუნარის სახ. სომხური სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი, რეჟისორი  ს. მებურიშვილი, მხატვარი რ. აბაზაძე ქაღალდი მძიმე

14250 50 სმხ.თ 2

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1937 წ. სახელმწიფო სომხური 

აკადემიური დრამის თეატრი, მონაწილეობენ: ვაშაკიძე, გვენეტაძე, 

თედიაშვილი, შათირიშვილი და სხვანი ქაღალდი საშუალო

14251 50 სმხ.თ 3

გ. ბააზოვის "იცკა რიჟინაშვილი", 1937 - 1938 წ.წ. ა. მრავიანის სახ. 

სომხური 2-ე სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ანთაძე, მხატვარი დ. 

კაკაბაძე ქაღალდი საშუალო

14252 50 სმხ.თ 4

გ. ბააზოვის "იცკა რიჟინაშვილი", 1937 - 1938 წ.წ. ა. მრავიანის სახ. 

სომხური 2-ე სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ანთაძე, მხატვარი დ. 

კაკაბაძე ქაღალდი საშუალო

14253 50 სმხ.თ 5

სეზონის რეპერტუარი 1939 წ. სომხური დრამის სახელმწიფო  თეატრი, 

რეჟისორი  ა. აგარიანი და ფ. ბჟიკიანი ქაღალდი კარგი

14254 50 სმხ.თ 6

ა. შირვანზადეს "პატიოსნებისათვის", შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან",  

1939 წ. სომხური დრამის სახელმწიფო  თეატრი, რეჟისორი  ა. აგარიანი 

და ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი ნ. კულეში ქაღალდი კარგი

14255 50 სმხ.თ 7

ა. შირვანზადეს "პატიოსნებისათვის",  1939 წ. სომხური დრამის 

სახელმწიფო  თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი ნ. კულეში ქაღალდი კარგი

14256 50 სმხ.თ 8

შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან", 1939 წ. ქ. თბილისის სომხური დრამის 

სახელმწიფო  თეატრი, რეჟისორი  ა. აგარიანი ქაღალდი მძიმე

14257 50 სმხ.თ 9

სეზონის რეპერტუარი, 1939 წ. თბილისის სახელმწიფო სომხური დრამის 

თეატრი ქაღალდი მძიმე

14258 50 სმხ.თ 10

 სეზონის რეპერტუარი, 1939 - 1940 წ.წ. ქ. თბილისის სახელმწიფო 

სომხური დრამის თეატრი ქაღალდი მძიმე

14259 50 სმხ.თ 11

მურაცანის "რუზან", 1941 - 1942 წ.წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ა. ა. აბარიანი, მხატვარი რ. გ. ნალბალდიანი, პრემიერა ქაღალდი მძიმე

14260 50 სმხ.თ 12

ბ. სეირანიანის "სამველი", 1941 - 1942 წ.წ. ს. გ. შაუმანის სახ. თბილისის 

სომხური დრამის სახელმწიფო თეატრი, ა. გრიბოედოვის სახელობის  

თეატრის შენობაში, რეჟისორი ა. აბარიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი ქაღალდი კარგი

14261 50 სმხ.თ 13

რეპერტუარი, 1942 - 1943 წ.წ. თბილისის სახელმწიფო სომხური დრამის 

თეატრი, რეჟისორი  ს. ქაფანაკიანი ქაღალდი კარგი

14262 50 სმხ.თ 14

"ჩექმებიანი კატა", 1942 - 1943 წ.წ. თბილისის სახელმწიფო სომხური 

დრამის თეატრი, რეჟისორი  ს. ქაფანაკიანი ქაღალდი კარგი

14263 50 სმხ.თ 15

"ორი ობოლი", 1942 - 1943 წ.წ. თბილისის სახელმწიფო სომხური დრამის 

თეატრი ქაღალდი კარგი

14264 50 სმხ.თ 16

"ორი ობოლი", 1942 - 1943 წ.წ. თბილისის სახელმწიფო სომხური დრამის 

თეატრი ქაღალდი კარგი

14265 50 სმხ.თ 17

"ორი ობოლი", 1942 - 1943 წ.წ. თბილისის სახელმწიფო სომხური დრამის 

თეატრი ქაღალდი კარგი



14266 50 სმხ.თ 18

"აღმოსავლეთის დანტისტი", "ლურჯი მანდილი", "ნამუსი", 1943 წ.  

სომხური სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

14267 50 სმხ.თ 19

"დავიდ ბეგი", "ნამუსი", "ვანიუშინის ოჯახი", "ლურჯი მანდილი", 

"აღმოსავლეთის დანტისტი", 1943 წ.  სომხური სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

14268 50 სმხ.თ 20

                                                                                                                                                                       

ლ. მიქაელიანის "ვარაზდატ", 1943 წ.  სომხური სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

14269 50 სმხ.თ 21

                                                                                                                                                        

"შემოსევა", 1943 წ.  სომხური სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

14270 50 სმხ.თ 22

                                                                                                                                                                      

ა. ქაჯვორიანის "ქაოსი", 1943 წ.  სომხური სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

14271 50 სმხ.თ 23

ა. ოსტროვსკის "შემოსავლიანი ადგილი", 1943 წ.  სომხური სახელმწიფო 

თეატრი ქაღალდი საშუალო

14272 50 სმხ.თ 24

ა. ოსტროვსკის "შემოსავლიანი ადგილი", 1943 წ.  სომხური სახელმწიფო 

თეატრი ქაღალდი კარგი

14273 50 სმხ.თ 25

                                                                                                                                                          

სეზონის რეპერტუარი, 1943 - 1944 წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

14274 50 სმხ.თ 26

                                                                                                                                                                          

სეზონის რეპერტუარი, 1943 - 1944 წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

14275 50 სმხ.თ 27

                                                                                                                                                                    

"მელოდე", 1943 - 1944 წ.წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

14276 50 სმხ.თ 28

"ვანიუშინის ოჯახი", "დაქცეული ოჯახი", "ღალატი", "დავიდ ბეგი",        

1944 წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

14277 50 სმხ.თ 29

"აღმოსავლეთის დანტისტი", "ლურჯი მანდილი", "დაქცეული ოჯახი", 

"მელოდე", "მონა ვანა", "ღალატი",  1944 წ. სომხური სახელმწიფო 

თეატრი ქაღალდი საშუალო

14278 50 სმხ.თ 30

                                                                                                                                                                       

ლ. მიქაელიანის "ვარაზდატ", 1944 წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

14279 50 სმხ.თ 31

                                                                                                                                                                 

სეზონის რეპერტუარი, 1944 წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

14280 50 სმხ.თ 32

ა. ბარსეღიანის "სომეხი ქალი", 1944 წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

14281 50 სმხ.თ 33

                                                                                                                                                              

სეზონის რეპერტუარი, 1944 - 1945 წ.წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

14282 50 სმხ.თ 34

ლ. მიქაელიანის "ვარაზდატ", აშ. და არ. პაპაიანების "დიდი ქორწილი", 

1945 წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

14283 50 სმხ.თ 35

ნარ-დოს "მოკლული მტრედი", გ. სუნდუკიანის "დაქცეული ოჯახი", ა. 

ბარსეღიანის "სომეხი ქალი", ჰ. პარონიანის "აღმოსავლეთის დანტისტი", 

ა. ქაჯვორიანის "ქაოსი", ლ. მიქაელიანის "ვარაზდატ", ა. სუმბათაშვილ-

იუჟინის "ღალატი", 1945 წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

14284 50 სმხ.თ 36

გ. სუნდუკიანის "პეპო", 1945 წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი, გ. 

სუნდუკიანის დაბადების 120 წლის იუბილე ქაღალდი კარგი



14285 50 სმხ.თ 37

აშ. არ. პაპაიანების "დიდი ქორწილი", 1945 წ. სომხური სახელმწიფო 

თეატრი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14286 50 სმხ.თ 38

                                                                                                                                                             

სეზონის რეპერტუარი, 1946 - 1947 წ.წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

14287 50 სმხ.თ 39

მ. ქოჩარიანის "მშობლიური ადამიანები", 1946 - 1947 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

14288 50 სმხ.თ 40

ე. შვარცის "წითელ ქუდა", 1946 - 1947 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14289 50 სმხ.თ 41

ვ. ვაღარშიანის "ვანკაძორ", 1946 - 1947 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14290 50 სმხ.თ 42

აშ. არ. პაპაიანების "დიდი ქორწილი", ა. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 

1946 - 1947 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14291 50 სმხ.თ 43

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი", 1947 წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 

საღამო ეძღვნება კ. მარჯანიშვილის დაბადების 75 წლისთავს ქაღალდი კარგი

14292 50 სმხ.თ 44

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი", 1947 წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

14293 50 სმხ.თ 45

გ. სუნდუკიანის "პეპო", 1947 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი ქაღალდი კარგი

14294 50 სმხ.თ 46

გ. სუნდუკიანის "პეპო", 1947 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი, წარმოდგენა დაიდგა 

ა. გრიბოედოვის სახელობის  რუსულ დრამატულ თეატრში ქაღალდი კარგი

14295 50 სმხ.თ 47

ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 1947 წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14296 50 სმხ.თ 48

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", 1947 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14297 50 სმხ.თ 49

ბ. ლავრენევის "მეზღვაურები", 1947 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14298 50 სმხ.თ 50

ბ. ლავრენევის "მეზღვაურები", 1947 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14299 50 სმხ.თ 51

ბ. ლავრენევის "მეზღვაურები", 1947 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14300 50 სმხ.თ 52

დ. გიუს და დიუსოს "ღრმა ფესვები", 1947 წ. თბილისის სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  რუსულ დრამატულ 

თეატრში ქაღალდი კარგი

14301 50 სმხ.თ 53

ლ. ქეშიშიანის "გიქორი", 1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თატრი, 

რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14302 50 სმხ.თ 54

დ. გოუს და ა. დიუსოს "ღრმა ფესვები", 1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი ქაღალდი კარგი

14303 50 სმხ.თ 55

აშ. და არ. პაპაიანების "დიდი ქორწილი", 1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი ქაღალდი კარგი



14304 50 სმხ.თ 56

გ. ბორიანის "მწვრევალებზე", 1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი

14305 50 სმხ.თ 57

გ. ბორიანის "მწვრევალებზე", 1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი

14306 50 სმხ.თ 58

გ. ბორიანის "მწვრევალებზე", 1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14307 50 სმხ.თ 59

უ. შექსპირის "ჰამლეტი",  "ოტელო", 1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14308 50 სმხ.თ 60

უ. შექსპირის "ჰამლეტი", "ოტელო", 1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14309 50 სმხ.თ 61

ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14310 50 სმხ.თ 62

ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14311 50 სმხ.თ 63

გ. გრაკოვის "ახალგაზრდა გვარდია", 1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბზიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14312 50 სმხ.თ 64

გ. გრაკოვის "ახალგაზრდა გვარდია", 1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბზიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

14313 50 სმხ.თ 65

შირვანზადეს "ნამუსი", 1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14314 50 სმხ.თ 66

ა. ქაჯვორიანის "ქაოსი", 1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჯიკიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი ქაღალდი კარგი

14315 50 სმხ.თ 67

მ. ქოჩარიანის "მშობლიური ადამიანები", 1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი ქაღალდი კარგი

14316 50 სმხ.თ 68

გ. გაბრელიანის და მ. ჩამანოვის "მარალიკ-ჯეირანიკ", 1948 წ. 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14317 50 სმხ.თ 69

ვ. ვაღარშიანის "ვანკაძორი", 1948 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14318 50 სმხ.თ 70

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული", 1948 წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14319 50 სმხ.თ 71

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული", 1948 წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14320 50 სმხ.თ 72

ა. ქაჯვორიანის "ქაოსი", 1948 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჯიკიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი ქაღალდი კარგი

14321 50 სმხ.თ 73

ა. ქაჯვორიანის "ქაოსი", 1948 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჯიკიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი ქაღალდი კარგი

14322 50 სმხ.თ 74

ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 1948 წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი



14323 50 სმხ.თ 75

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1948 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი ქაღალდი კარგი

14324 50 სმხ.თ 76

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1948 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი ქაღალდი კარგი

14325 50 სმხ.თ 77

 უ. შექსპირის "ოტელო", 1948 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი, სახალხო არტისტ ვ. 

ფაზანიანის გასტროლი ქაღალდი კარგი

14326 50 სმხ.თ 78

 უ. შექსპირის "ოტელო", 1948 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი, სახალხო არტისტ ვ. 

ფაზანიანის გასტროლი ქაღალდი საშუალო

14327 50 სმხ.თ 79

 უ. შექსპირის "ოტელო", 1948 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი, პრემიერა ქაღალდი მძიმე

14328 50 სმხ.თ 80

გ. ბორიანის "მწვერვალებზე", 1948 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი საშუალო

14329 50 სმხ.თ 81

მ. ქოჩარიანის "მშობლიური ადამიანები", 1948 წ. თბილისის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი რ. 

ნალბალდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

რუსუი დრამატულ თეატრში ქაღალდი კარგი

14330 50 სმხ.თ 82

მ. ქოჩარიანის "მშობლიური ადამიანები", 1948 წ. თბილისის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი რ. 

ნალბალდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ფ. ძერჟინსკისსახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

14331 50 სმხ.თ 83

                                                                                                                                                             

სეზონის რეპერტუარი, 1948 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14332 50 სმხ.თ 84

"ლეილი და  მეჯნუნი", 1948 წ. თბილისის სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ფ. ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი საშუალო

14333 50 სმხ.თ 85

ა. სუროვის "მწვანე ქუჩა", აშ. და არ. პაპაიანების "დიდი სიყვარული", ა. 

საფრონოვის "მოსკოვური ხასიათი",  1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი ქაღალდი საშუალო

14334 50 სმხ.თ 86

ა. სუროვის "მწვანე ქუჩა", აშ. და არ. პაპაიანების "დიდი სიყვარული", ა. 

საფრონოვის "მოსკოვური ხასიათი",  1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14335 50 სმხ.თ 87

ა. სუროვის "მწვანე ქუჩა", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალმანდიანი ქაღალდი კარგი

14336 50 სმხ.თ 88

ა. სუროვის "მწვანე ქუჩა", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალმანდიანი ქაღალდი კარგი

14337 50 სმხ.თ 89

უ. შექსპირის "ჰამლეტი", ა. არაქსიანის "ემანველ", ფურმანოვის 

"ჩაპაევი", ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14338 50 სმხ.თ 90

უ. შექსპირის "ჰამლეტი", ა. არაქსიანის "ემანველ", ფურმანოვის 

"ჩაპაევი", ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14339 50 სმხ.თ 91

ა. ბარსეღიანის "ჩხუბის მიზეზი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალმანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14340 50 სმხ.თ 92

ა. ბარსეღიანის "ჩხუბის მიზეზი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალმანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14341 50 სმხ.თ 93

უ. შექსპირის "ჰამლეტი",  "ოტელო", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი



14342 50 სმხ.თ 94

უ. შექსპირის "ჰამლეტი",  "ოტელო", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14343 50 სმხ.თ 95

ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის "აღასი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 

ანონსი ქაღალდი საშუალო

14344 50 სმხ.თ 96

ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის "აღასი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 

ანონსი ქაღალდი საშუალო

14345 50 სმხ.თ 97

აშ. და არ. პაპაიანების "დიდი სიყვარული", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი საშუალო

14346 50 სმხ.თ 98

ა. ქაჯვორიანის "გევორგ მარზპეტუნი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14347 50 სმხ.თ 99

ა. სუმბათაშვილი-იუჟინის  "ღალატი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

14348 50 სმხ.თ 100

ა. იუჟინ-სუმბათაშვილის "ღალატი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

14349 50 სმხ.თ 101

ა. იუჟინ-სუმბათაშვილის "ღალატი", ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", 1948 - 1949 

წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14350 50 სმხ.თ 102

ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", ა. ბარსეღიანის "ჩხუბის მიზეზი", 1948 - 1949 

წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი საშუალო

14351 50 სმხ.თ 103

ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", ა. ბარსეღიანის "ჩხუბის მიზეზი", 1948 - 1949 

წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14352 50 სმხ.თ 104

ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი მძიმე

14353 50 სმხ.თ 105

ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14354 50 სმხ.თ 106

ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი მძიმე

14355 50 სმხ.თ 107

ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

14356 50 სმხ.თ 108

ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

14357 50 სმხ.თ 109

გ. გაბრელიანის და მ. ჩამანოვის "მარალიკ-ჯეირანიკ", 1948 - 1949 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი ქაღალდი საშუალო

14358 50 სმხ.თ 110

ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი საშუალო

14359 50 სმხ.თ 111

ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი საშუალო

14360 50 სმხ.თ 112

ს. მიხალკოვის "წითელი ხელსაყრელი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი საშუალო



14361 50 სმხ.თ 113

ს. მიხალკოვის "წითელი ხელსაყრელი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14362 50 სმხ.თ 114

ა. შირვანზადეს "ავი სული", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14363 50 სმხ.თ 115

ა. შირვანზადეს "ავი სული", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14364 50 სმხ.თ 116

ა. საფრონოვის "მოსკოვური ხასიათი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატულ თეატრში ქაღალდი კარგი

14365 50 სმხ.თ 117

ა. საფრონოვის "მოსკოვური ხასიათი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატულ თეატრში ქაღალდი კარგი

14366 50 სმხ.თ 118

ა. საფრონოვის "მოსკოვური ხასიათი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14367 50 სმხ.თ 119

ა. საფრონოვის "მოსკოვური ხასიათი", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14368 50 სმხ.თ 120

ა. გულაკიანის "განთიადზე", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14369 50 სმხ.თ 121

ა. გულაკიანის "განთიადზე", 1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი საშუალო

14370 50 სმხ.თ 122

ა. ბარსეღიანის "ჩხუბის მიზეზი", 1949 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალმანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  დრამატულ თეატრში ქაღალდი საშუალო

14371 50 სმხ.თ 123

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1949 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალმანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  დრამატულ თეატრში ქაღალდი საშუალო

14372 50 სმხ.თ 124

ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 1949 წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  გ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. რგიბოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ქაღალდი საშუალო

14373 50 სმხ.თ 125

ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის "აღასი", 1949 წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  გ. უმიკიანიფ. ბჟიკინიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. რგიბოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამატულ 

თეატრში ქაღალდი საშუალო

14374 50 სმხ.თ 126

ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის "აღასი", 1949 წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  გ. უმიკიანი და ფ. ბჟიკინიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გიბოედოვის სახ. სახელმწიფო 

დრამატულ თეატრში ქაღალდი კარგი

14375 50 სმხ.თ 127

ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის "აღასი", 1949 წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  გ. უმიკიანი ფ. ბჟიკინიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი, წარმოდგენა გაიმართა კ. მარჯანიშვილის სახელობის  

დრამატულ თეატრში ქაღალდი კარგი

14376 50 სმხ.თ 128

ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის "აღასი", 1949 წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  გ. უმიკიანი ფ. ბჟიკინიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14377 50 სმხ.თ 129

ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", 1949 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბალდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა კ. მარჯანიშვილის სახელობის დრამატულ თეატრში ქაღალდი კარგი

14378 50 სმხ.თ 130

ა. გულაკიანის "განთიადზე", 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, წარმოდგენა გაიმართა 

ა. გრიბოედოვის სახელობის  დრამატულ თეატრში ქაღალდი კარგი

14379 50 სმხ.თ 131

ა. სუროვის "მწვანე ქუჩა", 1949 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალმანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატულ 

თეატრში ქაღალდი კარგი



14380 50 სმხ.თ 132

"ლეილი და მაჯუნ", 1949 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, ა. 

აბრამიანის შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი კარგი

14381 50 სმხ.თ 133

"ლეილი და  მაჯუნ", 1949 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, ა. 

აბრამიანის შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი საშუალო

14382 50 სმხ.თ 134

ა. ქაჯვორიანის "გევორგ მარზპეტუნი", 1949 წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი საშუალო

14383 50 სმხ.თ 135

ა. ქაჯვორიანის "გევორგ მარზპეტუნი", 1949 წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი საშუალო

14384 50 სმხ.თ 136

გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი მსხვერპლი", 1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

14385 50 სმხ.თ 137

გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი მსხვერპლი", 1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14386 50 სმხ.თ 138

ჰ. პარონიანის "ძია ბაღდასარი",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატულ თატრში ქაღალდი კარგი

14387 50 სმხ.თ 139

ჰ. პარონიანის "ძია ბაღდასარი",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14388 50 სმხ.თ 140

ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის "აღასი",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიდო დრამატულ თეატრში ქაღალდი კარგი

14389 50 სმხ.თ 141

ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის "აღასი",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14390 50 სმხ.თ 142

ა. ქაჯვორიანის "სიყვარულის გაზაფხული",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი

14391 50 სმხ.თ 143

ა. ქაჯვორიანის "სიყვარულის გაზაფხული",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14392 50 სმხ.თ 144

ა. ქაჯვორიანის "სიყვარულის გაზაფხული",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

თეატრში ქაღალდი კარგი

14393 50 სმხ.თ 145

ა. ქაჯვორიანის "სიყვარულის გაზაფხული",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  თეატრში ქაღალდი კარგი

14394 50 სმხ.თ 146

ნ. ზარიანის "წყაროსთან",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14395 50 სმხ.თ 147

ნ. ზარიანის "წყაროსთან",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14396 50 სმხ.თ 148

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი",  1949 - 1950 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი ქაღალდი კარგი

14397 50 სმხ.თ 149

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი",  1949 - 1950 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი ქაღალდი კარგი

14398 50 სმხ.თ 150

ფ. შილერის "ყაჩაღები",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი



14399 50 სმხ.თ 151

ფ. შილერის "ყაჩაღები",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14400 50 სმხ.თ 152

ფ. შილერის "ყაჩაღები",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14401 50 სმხ.თ 153

ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები", ა. წერეთლის "კინტო", ა. ქაჯვორიანის 

და ბ. ნერსესიანის "აღასი",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი ქაღალდი კარგი

14402 50 სმხ.თ 154

ა. წერეთლის "კინტო",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14403 50 სმხ.თ 155

ა. წერეთლის "კინტო",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14404 50 სმხ.თ 156

ა. წერეთლის "კინტო",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ლ. ბერიას სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

14405 50 სმხ.თ 157

ა. წერეთლის "კინტო",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14406 50 სმხ.თ 158

ა. წერეთლის "კინტო",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართაა. გრიბოედოვის სახელობის  

თეატრში ქაღალდი კარგი

14407 50 სმხ.თ 159

ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველში",  1949 - 1950 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი

14408 50 სმხ.თ 160

ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველში",  1949 - 1950 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14409 50 სმხ.თ 161

ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველში",  1949 - 1950 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14410 50 სმხ.თ 162

ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველში",  1949 - 1950 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, ლ. ფიდანიანის 

შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი კარგი

14411 50 სმხ.თ 163

ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი

14412 50 სმხ.თ 164

ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალმანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14413 50 სმხ.თ 165

ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

14414 50 სმხ.თ 166

ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართაკ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

14415 50 სმხ.თ 167

ნარ-დოსის "მოკლული მტრედი", ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები", ა. 

ქაჯვორიანის "ქაოსი", ჰ. თუმანიანის "ანუში",  1949 - 1950 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, ე. სტეფანიანის 

შემოქმდებითი საღამო ქაღალდი კარგი

14416 50 სმხ.თ 168

გ. სუნდუკიანის "მეუღლენი", ჰ. პარონიანის "აღმოსავლური დანტისტი",  

გ. სუნდუკიანის "დაქცეული ოჯახი",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, დორი-ამირბეგიანის შემოქმედებითი 

საღამო ქაღალდი კარგი

14417 50 სმხ.თ 169

ა. შირვანზადეს "პატოსნებისათვის", ა. ოსტროვსკის "ქარიშხალი", ა. 

იუჟინ-სუმბათაშვილის "ღალატი", ა. ქაჯვორიანის "სიყვარულის 

გაზაფხული", 1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  

თეატრი, მ. მოჭორიანის შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი კარგი



14418 50 სმხ.თ 170

 ა. ქაჯვორიანის "გევორგ მარზპეტუნი", ჰ. პაროიანის "ძია ბაღდასარი", 

1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, მ. 

მოჭორიანის შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი კარგი

14419 50 სმხ.თ 171

ლ. მეჰრაბიანის "მანი",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი ქაღალდი კარგი

14420 50 სმხ.თ 172

უ. შექსპირის "ოტელო",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  თეატრი ქაღალდი კარგი

14421 50 სმხ.თ 173

ა. შირვანზადს "ნამუსი",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი ქაღალდი კარგი

14422 50 სმხ.თ 174

ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  გ. უმიკიანი, მხატვარი ნ. 

მკრტიჩიანი, წერმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

თეატრში ქაღალდი კარგი

14423 50 სმხ.თ 175

ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, წერმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ქაღალდი კარგი

14424 50 სმხ.თ 176

ა. შირვანზადეს "ავი სული",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ქაღალდი კარგი

14425 50 სმხ.თ 177

უ. შექსპირის "მაკბეტი", "მეფე ლირი", კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტს", უ. 

შექსპირის "ოტელო",  "ჰამლეტი", "სამოქალაქო სიკვდილი",  1949 - 1950 

წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, ვ. ფაფაზიანის 

შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი კარგი

14426 50 სმხ.თ 178

 უ. შექსპირის "ოტელო",  "ჰამლეტი",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, ვ. ფაფაზიანის შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი კარგი

14427 50 სმხ.თ 179

 უ. შექსპირის "ოტელო",  "ჰამლეტი",  ფ. შილერის "ყაჩაღები", 1949 - 1950 

წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, ვ. ფაფაზიანის 

შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი კარგი

14428 50 სმხ.თ 180

 "სამოქალაქო სიკვდილი",  უ. შექსპირის "ჰამლეტი", ფ. შილერის 

"ყაჩაღები", 1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, 

ვ. ფაფაზიანის შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი კარგი

14429 50 სმხ.თ 181

 "სამოქალაქო სიკვდილი", მოლიერის "დონ-ჟუანი", 1949 - 1950 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, ვ. ფაფაზიანის 

შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი კარგი

14430 50 სმხ.თ 182

ა. შირვანზადეს "პატიოსნებისათვს",  1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. ნერსესიანის საგასტროლო 

წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

14431 50 სმხ.თ 183

უ. შექსპირის "ოტელო", ა. შირვანზადეს "პატიოსნებისათვს",  1949 - 1950 

წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. ნერსესიანის 

საგასტროლო წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

14432 50 სმხ.თ 184

                                                                                                                                                                     

გ. სუნდუკიანის "პეპო". ა. ცაგარელის "ხანუმა". 1950 წ. სომხური 

სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

14433 50 სმხ.თ 185

გ. სუნდუკიანცის "პეპო", ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1950 წ. სომხური 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჯიკიანი, ა. უმიკიანი, გ. ნ. 

ფირუმიანის შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი

14434 50 სმხ.თ 186

ს. ავეჩიანის "საიათნოვა", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, ანონსი ქაღალდი საშუალო

14435 50 სმხ.თ 187

ს. ავეჩიანის "საიათნოვა", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

14436 50 სმხ.თ 188

ს. ავეჩიანის "საიათნოვა", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი



14437 50 სმხ.თ 189

ს. ავეჩიანის "საიათნოვა", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14438 50 სმხ.თ 190

ს. ავეჩიანის "ქორ-ოღლი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14439 50 სმხ.თ 191

ს. ავეჩიანის "ქორ-ოღლი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14440 50 სმხ.თ 192

ს. ავეჩიანის "ქორ-ოღლი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14441 50 სმხ.თ 193

კ. ბუაჩიძის "ფაქიზი განცდები", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 

პრემიერა, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14442 50 სმხ.თ 194

კ. ბუაჩიძის "ფაქიზი განცდები", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

თეატრში ქაღალდი საშუალო

14443 50 სმხ.თ 195

კ. ბუაჩიძის "ფაქიზი განცდები", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

თეატრში ქაღალდი კარგი

14444 50 სმხ.თ 196

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა",  "პეპო", გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი 

მსხვერპლი",  1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  

თეატრი, ო. გულაზიანის საგასტროლო წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

14445 50 სმხ.თ 197

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა",  "პეპო", გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი 

მსხვერპლი",  1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  

თეატრი, ო. გულაზიანის საგასტროლო წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

14446 50 სმხ.თ 198

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა",  "პეპო", გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი 

მსხვერპლი",  1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  

თეატრი, ო. გულაზიანის საგასტროლო წარმოდგენა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი საშუალო

14447 50 სმხ.თ 199

ტურის და პირევის "ლუტონინების ოჯახი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14448 50 სმხ.თ 200

ტურის და პირევის "ლუტონინების ოჯახი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14449 50 სმხ.თ 201

ტურის და პირევის "ლუტონინების ოჯახი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14450 50 სმხ.თ 202

გ. ბროიანის და ჰ. ღაფლანიანის "დიდებული განძი", 1950 - 1951 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14451 50 სმხ.თ 203

გ. ბროიანის და ჰ. ღაფლანიანის "დიდებული განძი", 1950 - 1951 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14452 50 სმხ.თ 204

გ. ბროიანის და ჰ. ღაფლანიანის "დიდებული განძი", 1950 - 1951 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი მ. კირაკოსიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14453 50 სმხ.თ 205

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, ჰ. ნერსესიანის საგასტროლო წარმოდგენა, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

თეატრში ქაღალდი კარგი

14454 50 სმხ.თ 206

კალდერონის "უჩინარი ქალბატონი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14455 50 სმხ.თ 207

კალდერონის "უჩინარი ქალბატონი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო ნთეატრში ქაღალდი კარგი



14456 50 სმხ.თ 208

კალდერონის "უჩინარი ქალბატონი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო ნთეატრში ქაღალდი კარგი

14457 50 სმხ.თ 209

ფ. შილერის "ყაჩაღები", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო ნთეატრში ქაღალდი კარგი

14458 50 სმხ.თ 210

უ. შექსპირის "ოტელო", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14459 50 სმხ.თ 211

უ. შექსპირის "ოტელო", გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი მსხვერპლი", გ. 

სუნდუკიანის "პეპო", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  

თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14460 50 სმხ.თ 212

გ. სუნდუკიანის "პეპო", დ. ყარაგოზიანის და ტერ-გრიგორიანის "ეს 

ვარსკვლავი ჩვენია", ა. შირვანზადეს "ავი სული", ს. ავჩიანის 

"საიათნოვა", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  

თეატრი, მ. მარუთიანის შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი კარგი

14461 50 სმხ.თ 213

გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი მსხვერპლი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14462 50 სმხ.თ 214

ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის "აღასი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14463 50 სმხ.თ 215

ა. მაილიანის "ოქროს ქალაქი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი ქაღალდი კარგი

14464 50 სმხ.თ 216

ა. მაილიანის "ოქროს ქალაქი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი ქაღალდი კარგი

14465 50 სმხ.თ 217

ა. მაილიანის "ოქროს ქალაქი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

დრამატული  თეატრი ქაღალდი კარგი

14466 50 სმხ.თ 218

მ. ქოჩარიანის "ძველი ავადმყოფობა", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდალიანი, მხატვარი ვ. 

ელიბეკიანი ქაღალდი კარგი

14467 50 სმხ.თ 219

მ. ქოჩარიანის "ძველი ავადმყოფობა", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდალიანი, მხატვარი ვ. 

ელიბეკიანი ქაღალდი კარგი
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მ. ქოჩარიანის "ძველი ავადმყოფობა", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდალიანი, მხატვარი ვ. 

ელიბეკიანი ქაღალდი კარგი
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მ. ქოჩარიანის "ძველი ავადმყოფობა", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდალიანი, მხატვარი ვ. 

ელიბეკიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი
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უ. შექსპირის "ოტელო", ა. შერვანზადეს "პატიოსნებისათვის", 1950 - 1951 

წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. ნერსესიანის 

საგასტროლო წარმოდგენა, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14471 50 სმხ.თ 223

უ. შექსპირის "ოტელო", ა. შერვანზადეს "პატიოსნებისათვის", 1950 - 1951 

წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. ნერსესიანის 

საგასტროლო წარმოდგენა, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14472 50 სმხ.თ 224

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", ა. შერვანზადეს "პატიოსნებისათვის", 1950 - 

1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. ნერსესიანის 

საგასტროლო წარმოდგენა, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14473 50 სმხ.თ 225

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", ა. შერვანზადეს "პატიოსნებისათვის", 1950 - 

1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. ნერსესიანის 

საგასტროლო წარმოდგენა, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14474 50 სმხ.თ 226

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", უ. შექსპირის "ოტელო", 1950 - 1951 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. ნერსესიანის 

საგასტროლო წარმოდგენა ქაღალდი კარგი
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ა. შირვანზადეს "ნამუსი", უ. შექსპირის "ოტელო", 1950 - 1951 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. ნერსესიანის 

საგასტროლო წარმოდგენა ქაღალდი საშუალო

14476 50 სმხ.თ 228

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", უ. შექსპირის "ოტელო", 1950 - 1951 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. ნერსესიანის 

საგასტროლო წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

14477 50 სმხ.თ 229

ა. შერვანზადეს "პატიოსნებისათვის", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. ნერსესიანის საგასტროლო 

წარმოდგენა, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14478 50 სმხ.თ 230

ა. შერვანზადეს "პატიოსნებისათვის", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. ნერსესიანის საგასტროლო 

წარმოდგენა, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14479 50 სმხ.თ 231

ლ. კარაგოზიანის და გ. ტერ-გრიგორიანის "ეს ვარსკვლავები ჩვენია", 

1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  

ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალმანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14480 50 სმხ.თ 232

ლ. კარაგოზიანის და გ. ტერ-გრიგორიანის "ეს ვარსკვლავები ჩვენია", 

1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  

ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალმანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა  ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14481 50 სმხ.თ 233

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა",  "პეპო",  "კიდევ ერთი მსხვარპლი", 1950 - 

1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი ქაღალდი კარგი

14482 50 სმხ.თ 234

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა",  "პეპო", "კიდევ ერთი მსხვარპლი", 1950 - 

1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი ქაღალდი კარგი

14483 50 სმხ.თ 235

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა",  "პეპო",  "კიდევ ერთი მსხვარპლი", 1950 - 

1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი ქაღალდი კარგი

14484 50 სმხ.თ 236

ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველოში", ა. სუმბათაშვილის 

"ღალატი", ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები", 1950 - 1951 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური დრამატული  თეატრი ქაღალდი კარგი

14485 50 სმხ.თ 237

ნ. გოგოლის "ქორწინება", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი საშუალო

14486 50 სმხ.თ 238

ნ. გოგოლის "ქორწინება", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი საშუალო

14487 50 სმხ.თ 239

ნ. გოგოლის "ქორწინება", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, წარმოდგენა გაიმართა 

ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი საშუალო

14488 50 სმხ.თ 240

ა. ქაჯვორიანის "არტისტი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, ანონსი ქაღალდი კარგი

14489 50 სმხ.თ 241

ა. ქაჯვორიანის "არტისტი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, ანონსი ქაღალდი საშუალო

14490 50 სმხ.თ 242

ა. ქაჯვოიანის "არტისტი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

14491 50 სმხ.თ 243

მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", უ. შექსპირის "ოტელო", უ. შექსპირის 

"ჰამლეტი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, ვ. 

ფაფაზიანის საგასტროლო წარმოდგენები ქაღალდი მძიმე

14492 50 სმხ.თ 244

მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", უ. შექსპირის "ოტელო", უ. შექსპირის 

"ჰამლეტი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, ვ. 

ფაფაზიანის საგასტროლო წარმოდგენები ქაღალდი კარგი

14493 50 სმხ.თ 245

უ. შექსპირის "ოტელო", უ. შექსპირის "ჰამლეტი", მოლიერის  "დონ-

ჟუანი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, ვ. ფაფაზიანის 

საგასტროლო წარმოდგენები ქაღალდი კარგი
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უ. შექსპირის "ოტელო", "ჰამლეტი", მოლიერის  "დონ-ჟუანი", 1951 - 1952 

წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, ვ. ფაფაზიანის საგასტროლო 

წარმოდგენები ქაღალდი საშუალო

14495 50 სმხ.თ 247

უ. შექსპირის "ოტელო",  "ჰამლეტი", მოლიერის  "დონ-ჟუანი", 1951 - 

1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, ვ. ფაფაზიანის საგასტროლო 

წარმოდგენები ქაღალდი საშუალო

14496 50 სმხ.თ 248

მოლიერის  "დონ-ჟუანი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

თეატრში, ვ. ფაფაზიანის მონაწილეობით ქაღალდი საშუალო

14497 50 სმხ.თ 249

უ. შექსპირის "ოტელო", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

თეატრში, ვ. ფაფაზიანის მონაწილეობით ქაღალდი საშუალო

14498 50 სმხ.თ 250

უ. შექსპირის "ოტელო", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

წარმოდგენა გაიმართა კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

თეატრში, ვ. ფაფაზიანის მონაწილეობით ქაღალდი საშუალო

14499 50 სმხ.თ 251

ს. ავჩიანის "საიათნოვა", ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი", 

1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი საშუალო

14500 50 სმხ.თ 252

ს. ავჩიანის "საიათნოვა", ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი", 

1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი საშუალო

14501 50 სმხ.თ 253

ს. ავჩიანის "საიათნოვა", ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი", 

1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი საშუალო

14502 50 სმხ.თ 254

ს. ავჩიანის "საიათნოვა", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის   სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი საშუალო

14503 50 სმხ.თ 255

მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14504 50 სმხ.თ 256

მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14505 50 სმხ.თ 257

მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმარტთა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14506 50 სმხ.თ 258

გ. იაღჯიანის "გაყიდული სახლი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, ანონსი ქაღალდი საშუალო

14507 50 სმხ.თ 259

გ. იაღჯიანის "გაყიდული სახლი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14508 50 სმხ.თ 260

გ. იაღჯიანის "გაყიდული სახლი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14509 50 სმხ.თ 261

ა. პარნონიანის "ძია ბაღდასარი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14510 50 სმხ.თ 262

ა. პარნონიანის "ძია ბაღდასარი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14511 50 სმხ.თ 263

ს. ავჩიანის "ქორ-ოგლი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14512 50 სმხ.თ 264

ს. ავჩიანის "ქორ-ოგლი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი



14513 50 სმხ.თ 265

ს. ავჩიანის "ქორ-ოგლი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14514 50 სმხ.თ 266

ა. შირვანზადეს "პატიოსნებისათვის", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, ა. აბრამიანის შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი კარგი

14515 50 სმხ.თ 267

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი", ს. ავჩიანის "სოსი და 

ვარდითერი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, ა. 

გულაზიანის სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისო იუბილე ქაღალდი მძიმე

14516 50 სმხ.თ 268

ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14517 50 სმხ.თ 269

ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ა. კირაკოსიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი საშუალო

14518 50 სმხ.თ 270

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი ა. კირაკოსიანი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

თეატრში ქაღალდი კარგი

14519 50 სმხ.თ 271

გ. სუნდუკიანის "პეპო", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

თეატრში ქაღალდი კარგი

14520 50 სმხ.თ 272

კ. ბუაჩიძის "ფაქიზი განცდები", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14521 50 სმხ.თ 273

ს. ვურღუნის "ვაგიფი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14522 50 სმხ.თ 274

ს. ვურღუნის "ვაგიფი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

საგასტროლო წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

14523 50 სმხ.თ 275

ს. ვურღუნის "ვაგიფი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

14524 50 სმხ.თ 276

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი საშუალო

14525 50 სმხ.თ 277

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14526 50 სმხ.თ 278

უ. შექსპირის "ოტელო", გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", ა. შირვანზადეს 

"ნამუსი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, გ. 

ჯანიბეგიანის საგასტროლო წარმოდგენები ქაღალდი კარგი

14527 50 სმხ.თ 279

უ. შექსპირის "ოტელო", გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", ა. შირვანზადეს 

"ნამუსი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, გ. 

ჯანიბეგიანის საგასტროლო წარმოდგენები ქაღალდი კარგი

14528 50 სმხ.თ 280

უ. შექსპირის "ჰამლეტი",  1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

გ. ჯანიბეგიანის საგასტროლო წარმოდგენა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14529 50 სმხ.თ 281

უ. შექსპირის "ჰამლეტი",  1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

გ. ჯანიბეგიანის საგასტროლო წარმოდგენა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14530 50 სმხ.თ 282

უ. შექსპირის "ჰამლეტი", მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", 1951 - 1952 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, ვ. ვაღარშიანის საგასტროლო 

წარმოდგენები ქაღალდი კარგი

14531 50 სმხ.თ 283

მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, ვ. ვაღარშიანის საგასტროლო წარმოდგენა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი



14532 50 სმხ.თ 284

ს. მანველიანის "ქალიშვილი ლუსაკერტიდან", 1951 - 1952 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14533 50 სმხ.თ 285

ს. მანველიანის "ქალიშვილი ლუსაკერტიდან", 1951 - 1952 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი ქაღალდი საშუალო

14534 50 სმხ.თ 286

ს. მანველიანის "ქალიშვილი ლუსაკერტიდან", 1951 - 1952 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი საშუალო

14535 50 სმხ.თ 287

ნ. გოგოლის "რევიზორი". "ქორწინება"  სომხური სახელმწიფო თეატრი. 

Н. В. Гоголя "ревизор", "женитьба", 1952 г. государственный театр 

армянской драмы ქაღალდი საშუალო

14536 50 სმხ.თ 288

ა. ყაზბეგის "ხევისბერი გოჩა", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  დ. ანთაძე, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14537 50 სმხ.თ 289

ა. ყაზბეგის "ხევისბერი გოჩა", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  დ. ანთაძე, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი საშუალო

14538 50 სმხ.თ 290

ა. ყაზბეგის "ხევისბერი გოჩა", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  დ. ანთაძე, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი საშუალო

14539 50 სმხ.თ 291

ა. გულაკიანის "მოუსვენარი ადამიანები", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14540 50 სმხ.თ 292

ა. გულაკიანის "მოუსვენარი ადამიანები", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14541 50 სმხ.თ 293

ა. გულაკიანის "მოუსვენარი ადამიანები", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

თეატრში ქაღალდი საშუალო

14542 50 სმხ.თ 294

                                                                                                                                                                             

ს. ვურღუნის "ხანლარი", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი საშუალო

14543 50 სმხ.თ 295

ს. ვურღუნის "ხანლარი", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14544 50 სმხ.თ 296

ს. ვურღუნის "ხანლარი", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14545 50 სმხ.თ 297

ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი საშუალო

14546 50 სმხ.თ 298

ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახ სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14547 50 სმხ.თ 299

ჰ. მუხტაროვის "ოჯახის ღირსება", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14548 50 სმხ.თ 300

ჰ. მუხტაროვის "ოჯახის ღირსება", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14549 50 სმხ.თ 301

ს. ვურღუნის "ვაგიფი", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

თეატრში ქაღალდი კარგი

14550 50 სმხ.თ 302

ს. ვურღუნის "ვაგიფი", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

თეატრში ქაღალდი საშუალო



14551 50 სმხ.თ 303

ს. ვურღუნის "ვაგიფი", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

თეატრში ქაღალდი საშუალო

14552 50 სმხ.თ 304

 ვ. ფაფაზიანის "კლდე", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი საშუალო

14553 50 სმხ.თ 305

 ვ. ფაფაზიანის "კლდე", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი საშუალო

14554 50 სმხ.თ 306

 ვ. ფაფაზიანის "კლდე", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

წარმოდგენა გაიმარტა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახემწიფო თეატრში ქაღალდი საშუალო

14555 50 სმხ.თ 307

ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი საშუალო

14556 50 სმხ.თ 308

ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები", ფ. შილერის "ვერაგობა და 

სიყვარული", ვ. ფაფაზიანის "კლდე", მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", 1952 

- 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, ვ. ნერსესიანის 

შემოწმედებითი საღამო ქაღალდი საშუალო

14557 50 სმხ.თ 309

ა. გულაკიანის "განთიადზე", ვ. ფაფაზიანის "კლდე", ჰ. პაროიანის "ძია 

ბაღდასარი", ძმ. პაპაიანების "დიდი ქორწილი", 1952 - 1953 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, არტისტ პაჰარეს შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი მძიმე

14558 50 სმხ.თ 310

მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თატრში ქაღალდი საშუალო

14559 50 სმხ.თ 311

ს. ავჩიანის "საიათნოვა", 1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14560 50 სმხ.თ 312

                                                                                                                                                               

სეზონის რეპერტუარი, 1953 - 1954 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი საშუალო

14561 50 სმხ.თ 313

ყარაგოზიანის და ტერ-გრიგორიანის "ეს ვარსკვლავები ჩვენია", ნ. 

გოგოლია "ქორწინება", 1953 - 1954 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი საშუალო

14562 50 სმხ.თ 314

გ. სუნდუკიანის" დაქცეული ოჯახი", ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 

1953 - 1954 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, ჰ. 

უმიკიანი, მხატვრები: რ. ნალბანდიანი, მ. კირაკოსიანი ქაღალდი საშუალო

14563 50 სმხ.თ 315

დ. დემირჭიანის "მშობლიური ქვეყანა", 1953 - 1954 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14564 50 სმხ.თ 316

ა. ბარსეღიანის და გ. ჯანიბეგოვის "ტაჭატ ჰამაზასპოვიჩი ღელავს", 1953 - 

1954 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14565 50 სმხ.თ 317

ი. გალანის "სიყვარული გარიჟრაჟზე", 1953 - 1954 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14566 50 სმხ.თ 318

ი. გალანის "სიყვარული გარიჟრაჟზე", 1953 - 1954 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14567 50 სმხ.თ 319

უ. შექსპირის "ოტელო", ა. შირვანზადეს "პატიოსნებისათვს",  1953 - 1954 

წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14568 50 სმხ.თ 320

უ. შექსპირის "ოტელო", ა. შირვანზადეს "პატიოსნებისათვს",  1953 - 1954 

წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი საშუალო

14569 50 სმხ.თ 321

მ. ტერ-არაქელიანის "აშუღ-ღარიბი", 1954 წ. მ. გორკის სახ. კულტურის 

სახლი, რეჟისორი  მ. სულთანიშვილი, მხატვარი დ. მირიანაშვილი ქაღალდი საშუალო



14570 50 სმხ.თ 322

საღამო, რეპერტუარი, 1954 წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, აფიშა 

რუსულ ენაზე ქაღალდი საშუალო

14571 50 სმხ.თ 323

ნ. ზარიანის "საცდელი მინდორი", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14572 50 სმხ.თ 324

ნ. ზარიანის "საცდელი მინდორი", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

დაიდგა ა. გრიბოედოვის სახელობის  თეატრში ქაღალდი კარგი

14573 50 სმხ.თ 325

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", ა. ბარსეღიანის და გ. ჯანბეკიანის "ტაჭატ 

ჰამაზასპოვიჩი ღელავს", ა. ტოკაევის "სასიძოები", 1954 - 1955 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14574 50 სმხ.თ 326

ა. ბარსეღიანის და გ. ჯანბეკიანის "ტაჭატ ჰამაზასპოვიჩი ღელავს", 1954 - 

1955 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14575 50 სმხ.თ 327

დ. დემირჭიანი ს "მშობლიური ქვეყანა", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14576 50 სმხ.თ 328

ა. კარნაუხოვას და ბ. ბრუსევიჩის "ალისფერი ყვავილი", 1954 - 1955 წ.წ. 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, ა. აბარიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14577 50 სმხ.თ 329

ნ. ჰიქმეთის "ლეგენდა სიყვარულზე", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბასიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14578 50 სმხ.თ 330

ნ. ჰიქმეთის "ლეგენდა სიყვარულზე", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბასიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

თეატრში ქაღალდი კარგი

14579 50 სმხ.თ 331

ა. სარქისიანის "სხივოსანი დილა", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14580 50 სმხ.თ 332

ა. სარქისიანის "სხივოსანი დილა", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი ქაღალდი კარგი

14581 50 სმხ.თ 333

ს. ავჩიანის "საიათნოვა", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14582 50 სმხ.თ 334

ს. ავჩიანის "საიათნოვა", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14583 50 სმხ.თ 335

ს. ავჩიანის "საიათნოვა", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14584 50 სმხ.თ 336

ა. ბარსეღიანის "კამო", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14585 50 სმხ.თ 337

ა. ბარსეღიანის "კამო", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14586 50 სმხ.თ 338

ა. ბარსეღიანის "კამო", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14587 50 სმხ.თ 339

ა. ტოკაევის "სასიძოები", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14588 50 სმხ.თ 340

ა. ტოკაევის "სასიძოები", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი



14589 50 სმხ.თ 341

ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის "აღასი", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14590 50 სმხ.თ 342

ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის "აღასი", 1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

თეატრში ქაღალდი კარგი

14591 50 სმხ.თ 343

ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 1955 - 1956 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14592 50 სმხ.თ 344

ბ. სეირანიანის "სამველი", 1955 - 1956 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. სომხური 

დრამის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14593 50 სმხ.თ 345

ბ. სეირანიანის "სამველი", 1955 - 1956 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. სომხური 

დრამის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14594 50 სმხ.თ 346

ბ. სეირანიანის "სამველი", 1955 - 1956 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. სომხური 

დრამის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოდგნა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი საშუალო

14595 50 სმხ.თ 347

ს. ბაღდასარიანის "სისხლიანი უდაბნო", 1955 - 1956 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის 

სახ. სომხური დრამის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

14596 50 სმხ.თ 348

ს. ბაღდასარიანის "სისხლიანი უდაბნო", 1955 - 1956 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის 

სახ. სომხური დრამის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14597 50 სმხ.თ 349

ს. ბაღდასარიანის "სისხლიანი უდაბნო", 1955 - 1956 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის 

სახ. სომხური დრამის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა რუსთაველის სახ. 

თეატრში ქაღალდი კარგი

14598 50 სმხ.თ 350

მ. ასლანიანის "სომხეთის მთებში", 1955 - 1956 წ.წ. სომხური დრამატული 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14599 50 სმხ.თ 351

მ. ასლანიანის "სომხეთის მთებში", 1955 - 1956 წ.წ. სომხური დრამატული 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14600 50 სმხ.თ 352

"ლეილი და მეჯნუნი", 1956 წ.წ. რკინიგზელთა სახლი, რეჟისორი  ა. 

უმიკიანი, ა. აბრამიანის შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი საშუალო

14601 50 სმხ.თ 353

დ. გაზაზიანის "ხაჩატურ აბოვიანი", 1956 - 1957 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. 

სომხური დრამის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14602 50 სმხ.თ 354

უ. შექსპირის "ოტელო", 1956 - 1957 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. სომხური 

დრამის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14603 50 სმხ.თ 355

ა. მაილანის "ოქროს ქალაქი", 1956 - 1957 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. 

სომხური დრამის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

14604 50 სმხ.თ 356

ვ. დიხოვიჩნის და მ. სლობოდსკის "მიცვალებულის აღდგომა",  1956 - 

1957 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. სომხური დრამის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

14605 50 სმხ.თ 357

ვ. დიხოვიჩნის და მ. სლობოდსკის "მიცვალებულის აღდგომა",  1956 - 

1957 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. სომხური დრამის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ე. დონცოვა ქაღალდი კარგი

14606 50 სმხ.თ 358

ო. ბალზაკის "დედინაცვალი",  1956 - 1957 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. 

სომხური დრამის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი ე. დონცოვა ქაღალდი კარგი

14607 50 სმხ.თ 359

ო. ბალზაკის "დედინაცვალი",  1956 - 1957 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. 

სომხური დრამის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი ე. დონცოვა ქაღალდი კარგი



14608 50 სმხ.თ 360

ა. შირვანზადეს "მორგანის მძახალი",  1956 - 1957 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. 

სომხური დრამის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

14609 50 სმხ.თ 361

ა. შირვანზადეს "მორგანის მძახალი",  1956 - 1957 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სომხური დრამის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ფ. 

ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14610 50 სმხ.თ 362

ს. ავჩიანის "საიათნოვა", 1957 წ. ს. შაუმიანის სახელობის სომხური 

დრამის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

14611 50 სმხ.თ 363

ა. ბარსეღიანის "ლიუსი ლისინიანი", 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14612 50 სმხ.თ 364

რ. თაგორის "განგის ქალიშვილი", 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14613 50 სმხ.თ 365

გ. სუნდუკიანცის "ხათაბალა", 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14614 50 სმხ.თ 366

გ. სუნდუკიანცის "ხათაბალა", 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

14615 50 სმხ.თ 367

გ. სუნდუკიანცის "ხათაბალა", 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

14616 50 სმხ.თ 368

ს. ვურღუნის "ფარჰადი და შირინი" 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14617 50 სმხ.თ 369

ს. ვურღუნის "ფარჰადი და შირინი" 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14618 50 სმხ.თ 370

ი. ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი", 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, ა. აბარიანი, მხატვარი ჰ. ჰარუთუნიანი ქაღალდი საშუალო

14619 50 სმხ.თ 371

ი. ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი", 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, ა. აბარიანი, მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

14620 50 სმხ.თ 372

ჯ. ფლეტჩერის "როგორ მოვუაროთ ცოლს", 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი

14621 50 სმხ.თ 373

ჯ. ფლეტჩერის "როგორ მოვუაროთ ცოლს", 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი ქაღალდი კარგი

14622 50 სმხ.თ 374

ჯ. ფლეტჩერის "როგორ მოვუაროთ ცოლს", 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი ქაღალდი კარგი

14623 50 სმხ.თ 375

ჯ. გორდონის "ენტონი გრანტის დანაშაული", 1957 - 1958 წ.წ. ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი

14624 50 სმხ.თ 376

ჯ. გორდონის "ენტონი გრანტის დანაშაული", 1957 - 1958 წ.წ. ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 

აბარიანი, მხატვარი ე. დონცოვა ქაღალდი კარგი

14625 50 სმხ.თ 377

სეზონის რეპერტუარი, 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბრამიანი, ფ. ბჟიკიანი, ჰ. 

უმიკიანი, მხატვრები: რ. ნალბანდიანი, დ. თავაძე, ე. დონცოვა, ჰ. 

ჰარუთინიანი ქაღალდი კარგი

14626 50 სმხ.თ 378

სეზონის რეპერტუარი, 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბრამიანი, ფ. ბჟიკიანი, ჰ. 

უმიკიანი, მხატვრები: რ. ნალბანდიანი, დ. თავაძე, ე. დონცოვა, ჰ. 

ჰარუთინიანი, აფიშა სომხურ ენაზე ქაღალდი კარგი



14627 50 სმხ.თ 379

ა. მაილიანის "წითელი ყვავილი", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14628 50 სმხ.თ 380

ო. ბალზაკის "დედინაცვალი", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი ე. 

დონცოვა ქაღალდი კარგი

14629 50 სმხ.თ 381

ს. ვურღუნის "ფარჰადი და შირინი", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. 

რგიბოედოვის სახ. სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14630 50 სმხ.თ 382

ს. მანველიანის "ბაღების სიმღერა", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14631 50 სმხ.თ 383

ს. მანველიანის "ბაღების სიმღერა", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14632 50 სმხ.თ 384

ს. მანველიანის "ბაღების სიმღერა", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14633 50 სმხ.თ 385

უ. შექსპირის "ოტელო", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14634 50 სმხ.თ 386

უ. შექსპირის "ოტელო", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14635 50 სმხ.თ 387

გ. ფიგეირედოს "ეზოპი", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14636 50 სმხ.თ 388

გ. ფიგეირედოს "ეზოპი", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. რგიბოედოვის სახ. სახელმწიფო 

თეატრში ქაღალდი კარგი

14637 50 სმხ.თ 389

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი

14638 50 სმხ.თ 390

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, ეძღვნება ა. შირვანზადეს დაბადების 100 

წლისთავს ქაღალდი კარგი

14639 50 სმხ.თ 391

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14640 50 სმხ.თ 392

გ. ბორიანის "ერთ ჭერქვეშ", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14641 50 სმხ.თ 393

გ. ბორიანის "ერთ ჭერქვეშ", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14642 50 სმხ.თ 394

გ. ბორიანის "ერთ ჭერქვეშ", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

14643 50 სმხ.თ 395

ვ. ჰარუთუნიანის "ანაჰიტი", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14644 50 სმხ.თ 396

ვ. ჰარუთუნიანის "ანაჰიტი", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14645 50 სმხ.თ 397

მ. კიკვაძის "დიმიტრი თავდადებული", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი



14646 50 სმხ.თ 398

მ. კიკვაძის "დიმიტრი თავდადებული", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი გ. ჰარუთუნიანი ქაღალდი კარგი

14647 50 სმხ.თ 399

მ. კიკვაძის "დიმიტრი თავდადებული", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი გ. ჰარუთუნიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიო თეატრში ქაღალდი კარგი

14648 50 სმხ.თ 400

ჯ. გორდონის "ენტონი გრანტის დანაშაული", 1958 - 1959 წ.წ. ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 

აბარიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14649 50 სმხ.თ 401

ჯ. გორდონის "ენტონი გრანტის დანაშაული", 1958 - 1959 წ.წ. ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 

აბარიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14650 50 სმხ.თ 402

რ. თაგორის "განგის ქალიშვილი", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14651 50 სმხ.თ 403

რ. თაგორის "განგის ქალიშვილი", 1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14652 50 სმხ.თ 404

ა. შირვანზდეს "ნამუსი", ი. ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი", 1958 - 1959 წ.წ. 

ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14653 50 სმხ.თ 405

გ. ჯავიდ. "სანან შეიხი", ა. ახვერდიევის "ჯადოქარი პერი", ნ. 

ნარიმანოვის "ნადირ შაჰი", ჯ. ჯაბარლის "ოქტაი ელ ოღლი", ს. 

ვურგუნის "ვაგიფ". Г. Джавид "шеих санан", А. Ахвердиев "волшебница 

пери", Н. Нариманов "надир шах", Д. Джабарлы "октай эл оглы", С. Вургун 

"вагиф",  1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური ქაღალდი კარგი

14654 50 სმხ.თ 406

Г. Джавид "шеих санан", А. Ахвердиев "волшебница пери", Н. Нариманов 

"надир шах", Д. Джабарлы "октай эл оглы", С. Вургун "вагиф",  გ. ჯავიდ. 

"სანან შეიხი", ა. ახვერდიევის "ჯადოქარი პერი", ნ. ნარიმანოვის "ნადირ 

შაჰი", ჯ. ჯაბარლის "ოქტაი ელ ოღლი", ს. ვურგუნის "ვაგიფ".1958 - 1959 

წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, ი. ქაღალდი კარგი

14655 50 სმხ.თ 407

დ. დემირჭიანი ს "ვარდანანქი",  1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14656 50 სმხ.თ 408

გ. სუნდუკიანის "და ასე შემდეგ ანუ ახალი დიოგენი",  1959 - 1960 წ.წ. ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი ქაღალდი კარგი

14657 50 სმხ.თ 409

უ. შექსპირის "ოტელო", 1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14658 50 სმხ.თ 410

უ. შექსპირის "ოტელო",  1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, ვ. ფაფაზიანის საგასტროლო 

წარმოდგენა ქაღალდი საშუალო

14659 50 სმხ.თ 411

გ. ტერ-გრიგორიანის "უკანასკნელი  მიხაკები", 1959 - 1960 წ.წ. ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი ს. კირაკოსინი ქაღალდი საშუალო

14660 50 სმხ.თ 412

გ. ტერ-გრიგორიანის "უკანასკნელი  მიხაკები", 1959 - 1960 წ.წ. ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი ს. კირაკოსინი, წარმოდგენა გაიმართა ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო თატრში ქაღალდი კარგი

14661 50 სმხ.თ 413

გ. ტერ-გრიგორიანის "გაზაფხულის წვიმა", 1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14662 50 სმხ.თ 414

გ. ტერ-გრიგორიანის "გაზაფხულის წვიმა", 1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14663 50 სმხ.თ 415

ს. აჭემიანის "ოქროს სამაჯური", 1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14664 50 სმხ.თ 416

ს. აჭემიანის "ოქროს სამაჯური", 1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი



14665 50 სმხ.თ 417

ა. შირვანზადეს "ავი სული", 1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14666 50 სმხ.თ 418

ა. შირვანზადეს "ავი სული", 1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

14667 50 სმხ.თ 419

მ. ბარათაშვილის "ჩემი ყვავილეთი", 1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რწჟ. ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი 

გ. ჰარუთინიანი, წარმდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14668 50 სმხ.თ 420

ა. ბაბაიანის "გული გვიხმობს", 1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი ჰ. 

ჰარუთინიანი ქაღალდი კარგი

14669 50 სმხ.თ 421

სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი,აფიშა სომხურ ენაზე ქაღალდი კარგი

14670 50 სმხ.თ 422

ხ. ვართანიანიანის "აშუღ ყარიბი". Х. Вартаняна "ашуг гариб", 1960 წ. ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14671 51 სმხ.თ 423

ა. აბშილავას "ადამიანი დაბრუნდა", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14672 51 სმხ.თ 424

ა. აბშილავას "ადამიანი დაბრუნდა", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14673 51 სმხ.თ 425

ა. აბშილავას "ადამიანი დაბრუნდა", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სა. 

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14674 51 სმხ.თ 426

სამედ  ვურღუნის "ვაგიფი", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14675 51 სმხ.თ 427

ს. მანველიანის "ბაღების სიმღერა", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი ქაღალდი კარგი

14676 51 სმხ.თ 428

დ. დემირჭიანი ს "ვარდანანქი",  1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14677 51 სმხ.თ 429

ა. ბაბაიანის "გული გვიხმობს", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი ჰ. 

ჰარუთინიანი ქაღალდი კარგი

14678 51 სმხ.თ 430

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14679 51 სმხ.თ 431

ან.და არ. ჰოვსეფიანების "საგანგებო რწმუნებული", 1960 - 1961 წ.წ. ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 

აბარიანი, მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14680 51 სმხ.თ 432

როზოვის "რ. ს. ს.", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

14681 51 სმხ.თ 433

გ. ტერ-გრიგორიანის "გაზაფხულის წვიმა", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14682 51 სმხ.თ 434

ა. სოფრონოვის "მილიონი ღიმილისათვის", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14683 51 სმხ.თ 435

ა. სოფრონოვის "მილიონი ღიმილისათვის", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი



14684 51 სმხ.თ 436

ლ. მიქაელიანის "ვარაზდატი", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ჰ. 

ჰარუთინიანი ქაღალდი კარგი

14685 51 სმხ.თ 437

ლ. მიქაელიანის "ვარაზდატი", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ჰ. 

ჰარუთინიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14686 51 სმხ.თ 438

ს. მანველიანის "სხვისი ცოლი", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი

14687 51 სმხ.თ 439

ს. მანველიანის "სხვისი ცოლი", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14688 51 სმხ.თ 440

ს. მანველიანის "სხვისი ცოლი", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14689 51 სმხ.თ 441

ბ. ბჟიკიანის "სუფთა სინდისით",  1961 - 1962 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14690 51 სმხ.თ 442

ვ. კოროსტილიოვის "მჯერა შენი", 1961 - 1962 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი ჰ. არუთინიანი ქაღალდი კარგი

14691 51 სმხ.თ 443

ლ. მიქაელიანის "ვარაზდატი", 1961 - 1962 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, ბ. ნერსესიანის გასტროლი ქაღალდი კარგი

14692 51 სმხ.თ 444

ა. პაპაიანის "ვაი იჭვიანობისაგან", 1961 - 1962 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14693 51 სმხ.თ 445

უ. შექსპირის "ოტელო", 1961 - 1962 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, ვ. ფაფაზიანის საგასტროლო წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

14694 51 სმხ.თ 446

უ. შექსპირის "ოტელო", 1961 - 1962 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, ვ. ფაფაზიანის საგასტროლო წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

14695 51 სმხ.თ 447

უ. შექსპირის "ოტელო", 1961 - 1962 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, ვ. ფაფაზიანის საგასტროლო წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

14696 51 სმხ.თ 448

ა. შირვანზადეს "ქაოსი", 1961 - 1962 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14697 51 სმხ.თ 449

ა. შირვანზადეს "ქაოსი", 1961 - 1962 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14698 51 სმხ.თ 450

ჰ. ბეილერიანის "წოვინარი", 1961 - 1962 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14699 51 სმხ.თ 451

ჰ. ბეილერიანის "წოვინარი", 1961 - 1962 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14700 51 სმხ.თ 452

ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", ა. საფრონოვის "მილიონი 

ღიმილისათვის", 1961 - 1962 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, სეზონის გახსნა ქაღალდი კარგი

14701 51 სმხ.თ 453

ვ. გოგლიძის "მყინვარი", 1962 - 1963 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14702 51 სმხ.თ 454

ნარ-დოსის "მოკლული მტრედი",  1962 - 1963 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი



14703 51 სმხ.თ 455

ს. ავჩიანის "პელ-პუღი",  1962 - 1963 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ჰ. 

ჰარუთინიანი ქაღალდი კარგი

14704 51 სმხ.თ 456

ბ. სერანიანის "გედეონ აღმაშენებელი",  1962 - 1963 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი ჰ. ჰარუტინიანი ქაღალდი კარგი

14705 51 სმხ.თ 457

ბ. სერანიანის "გედეონ აღმაშენებელი",  1962 - 1963 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი ჰ. ჰარუტინიანი ქაღალდი კარგი

14706 51 სმხ.თ 458

ჰ. პარონიანის "ძია ბაღდასარი",  1962 - 1963 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14707 51 სმხ.თ 459

ლ. დე ვეგას "მოხერხებული შეყვარებული",  1962 - 1963 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14708 51 სმხ.თ 460

გ. ბორიანის "ხიდზე",  1962 - 1963 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14709 51 სმხ.თ 461

ა. შირვანზადეს "ქაოსი",  1962 - 1963 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, სეზონის გახსნა ქაღალდი კარგი

14710 51 სმხ.თ 462

"ორი ქალიშვილი", 1963 წ. თეატრი ოპერეტა, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი გ. გევორქიანი ქაღალდი კარგი

14711 51 სმხ.თ 463

ჟ. არუთუნიანის "ყვავილების სამყაროში"-Ж. Арутюнян "в мире цветов",  

1963 - 1964 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ა. ავეტისიანი, მხატვრები: გ. გევორგიანი და თ. ჭელიძე, 

აჭარის ხელოვნების სახალხო სახლი ქაღალდი საშუალო

14712 51 სმხ.თ 464

ა. შამლახოვვის "დედამთილი"-А. Шамхалов "свекруха", 1963 - 1964 წ.წ. ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ავეტისიანი, აჭარის ხელოვნების სახალხო სახლი ქაღალდი კარგი

14713 51 სმხ.თ 465

ს. ხანზადიანი "მხითარ სპარაპეტი", 1963 - 1964 წ.წ. ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14714 51 სმხ.თ 466

ა. არბუზოვის "ტანია", 1963 - 1964 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი ჰ. 

ჰარუთინიანი ქაღალდი კარგი

14715 51 სმხ.თ 467

ს. ავჩიანის "საიათნოვა", 1963 - 1964 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14716 51 სმხ.თ 468

უ. შექსპირის "მეთორმეტე ღამე", 1963 - 1964 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, წარმოდგენა მიეძღვნა უ. შექსპირის 400 

წლისთავს, ანონსი ქაღალდი კარგი

14717 51 სმხ.თ 469

უ. შექსპირის "მეთორმეტე ღამე", 1963 - 1964 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, წარმოდგენა მიეძღვნა უ. შექსპირის 400 

წლისთავს ქაღალდი კარგი

14718 51 სმხ.თ 470

უ. შექსპირის "მეთორმეტე ღამე", 1963 - 1964 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, წარმოდგენა მიეძღვნა უ. შექსპირის 400 

წლისთავს ქაღალდი კარგი

14719 51 სმხ.თ 471

გ. ბერიაშვილის "ტირიფები მტკვრის პირას", ა. აბშილავას "ადამიანი 

დაბრუნდა", 1963 - 1964 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, სეზონის დახურვა ქაღალდი კარგი

14720 51 სმხ.თ 472

სეზონის რეპერტუარი, 1964 - 1965 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14721 51 სმხ.თ 473

ა. შირვანზადეს "ნანგრევებზე", 1964 - 1965 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი ჰ. ჰარუთუნიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედობვის სახ. 

სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი



14722 51 სმხ.თ 474

ჟ. ჰარუთინიანის "ავადმყოფი №199", 1964 - 1965 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი ჰ. ჰარუთუნიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14723 51 სმხ.თ 475

მ. შამლოხოვის "დედამთილი", 1964 - 1965 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

14724 51 სმხ.თ 476

ა. შირვანზადეს "პატიოსნებისათვის", 1964 - 1965 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 

ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14725 51 სმხ.თ 477

სეზონის რეპერტუარი, 1965 - 1966 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14726 51 სმხ.თ 478

სეზონის რეპერტუარი, 1965 - 1966 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14727 51 სმხ.თ 479

გ. სუნდუკიანის "მაკაკო", ე. ჩარენცის "ლენინი და ალი", ა. ბაკუნცის 

"თქმულება ლენინზე", ჰ. ჭუღურიანის "დავიწყებული ქვეუანა", ხ. 

აბოვიანის "სომხეთის ჭრილობები", 1965 - 1966 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14728 51 სმხ.თ 480

რაფფის "ხენთი",  1965 - 1966 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი მძიმე

14729 51 სმხ.თ 481

ს. მანველიანის "თეთრი ვარდები",  1965 - 1966 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, პრემიერა ქაღალდი მძიმე

14730 51 სმხ.თ 482

ს. მანველიანის "თეთრი ვარდები",  1965 - 1966 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14731 51 სმხ.თ 483

ს. მანველიანის "თეთრი ვარდები",  1965 - 1966 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14732 51 სმხ.თ 484

გ. ტერ-გრიგორიანის "კიდევ სიყვარულზე",  1965 - 1966 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 

აბარიანი, რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14733 51 სმხ.თ 485

უ. შექსპირის "ჭირვეული ცოლის მორჯულება",  1965 - 1966 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14734 51 სმხ.თ 486

გ. სუნდუკიანის "პეპო",  1965 - 1966 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14735 51 სმხ.თ 487

ნ. დუმბაძის "მე ვხედავ მზეს",  1965 - 1966 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე და ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14736 51 სმხ.თ 488

ი. ეფენდიევის "შენ მუდამ ჩემთან ხარ",  1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 

აბარიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14737 51 სმხ.თ 489

ი. ეფენდიევის "შენ მუდამ ჩემთან ხარ",  1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 

აბარიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14738 51 სმხ.თ 490

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჯიკიანი და ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14739 51 სმხ.თ 491

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14740 51 სმხ.თ 492

მ. მეიოს და მ. ენეკენის "მატყუარა ქალი", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, პრემიერა ქაღალდი კარგი



14741 51 სმხ.თ 493

მ. მეიოს და მ. ენეკენის "მატყუარა ქალი", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14742 51 სმხ.თ 494

ბ. სეირანიანის "შავი გედის სიმღერა", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14743 51 სმხ.თ 495

ბ. სეირანიანის "შავი გედის სიმღერა", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14744 51 სმხ.თ 496

ა. ქაჯვორიანის "გევორქ მარზპეტუნი", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14745 51 სმხ.თ 497

ა. ქაჯვორიანის "გევორქ მარზპეტუნი", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14746 51 სმხ.თ 498

М. Шамхалов "свекробь", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14747 51 სმხ.თ 499

რ. კაუგვერის "სასჯელის უმაღლესი ზომა", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა ქაღალდი კარგი

14748 51 სმხ.თ 500

ა. არაქსმანიანის "ვეშაპის მთა ღრუბლებში", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14749 51 სმხ.თ 501

ა. ბაბაიანის "დედის გული", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი მძიმე

14750 51 სმხ.თ 502

ჰ. პარომიამის "ძია ბაღდასარი", 1967 წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, ერევნის გ. სუნდუკიანის 

სახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მსახიობთა გასტროლი ქაღალდი კარგი

14751 51 სმხ.თ 503

ჰ. პარომიამის "ძია ბაღდასარი", 1967 წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, ერევნის გ. სუნდუკიანის 

სახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მსახიობთა გასტროლი, აფიშა 

რუსულ ენაზე ქაღალდი კარგი

14752 51 სმხ.თ 504

ჰ. პარომიამის "ძია ბაღდასარი", 1967 წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, ერევნის გ. სუნდუკიანის 

სახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მსახიობთა გასტროლი, აფიშა 

სმხურ ენაზე ქაღალდი კარგი

14753 51 სმხ.თ 505

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1967 წ. თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, ერევნის გ. სუნდუკიანის სახ. 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მსახიობთა გასტროლი ქაღალდი კარგი

14754 51 სმხ.თ 506

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1967 წ. თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, ერევნის გ. სუნდუკიანის სახ. 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მსახიობთა გასტროლი, აფიშა 

სომხურ ენაზე ქაღალდი საშუალო

14755 51 სმხ.თ 507

სეზონის რეპერტუარი, 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, აფიშა სომხურ ენაზე ქაღალდი საშუალო

14756 51 სმხ.თ 508

სეზონის რეპერტუარი, 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, აფიშა ქართულ და სომხურ 

ენაზე ქაღალდი კარგი

14757 51 სმხ.თ 509

სეზონის რეპერტუარი, 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, აფიშა რუსულ ენაზე ქაღალდი კარგი

14758 51 სმხ.თ 510

ჟ. ჰარუთუნიანის "თავის ფასია 50 მილიონი",  1967 - 1968 წ.წ. თბილისის 

ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, ფ. მკრტჩიანის 

საგასტროლო წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

14759 51 სმხ.თ 511

ჟ. ჰარუთუნიანის "თავის ფასია 50 მილიონი",  1967 - 1968 წ.წ. თბილისის 

ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, ფ. მკრტჩიანის 

საგასტროლო წარმოდგენა, აფიშა სომხურ ენაზე ქაღალდი საშუალო



14760 51 სმხ.თ 512

ჟ. ჰარუთუნიანის "თავის ფასია 50 მილიონი",  1967 - 1968 წ.წ. თბილისის 

ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

14761 51 სმხ.თ 513

ა. წერეთლის "კინტო", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რჟ. ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14762 51 სმხ.თ 514

ლ. უსტინოვის "ქალაქი უსიყვარუოდ", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორ-

მხატვარი მ. გრიგორიანი ქაღალდი კარგი

14763 51 სმხ.თ 515

ლ. უსტინოვის "ქალაქი უსიყვარუოდ", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორ-

მხატვარი მ. გრიგორიანი ქაღალდი კარგი

14764 51 სმხ.თ 516

გ. სუნდუკიანის "დაქცეული ოჯახი", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14765 51 სმხ.თ 517

გ. სუნდუკიანის "დაქცეული ოჯახი", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკინაი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14766 51 სმხ.თ 518

გ. სუნდუკიანის "დაქცეული ოჯახი", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკინაი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14767 51 სმხ.თ 519

რ. თომას "რვა მოსიყვარულე ქალი", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14768 51 სმხ.თ 520

რ. თომას "რვა მოსიყვარულე ქალი", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14769 51 სმხ.თ 521

გ. ხუგაევის "ჩემი ცოლის ქმარი", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, ქაღალდი კარგი

14770 51 სმხ.თ 522

გ. ხუგაევის "ჩემი ცოლის ქმარი", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, ქაღალდი კარგი

14771 51 სმხ.თ 523

გ. ხუგაევის "ჩემი ცოლის ქმარი", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, ქაღალდი კარგი

14772 51 სმხ.თ 524

მ. შამხალოვის "დედამთილი". М. Шамхалов "свекровь", 1967 - 1968 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14773 51 სმხ.თ 525

ა. შირვანზადეს "ნანგრევებზე", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი ჰ. ჰარუთუნიანი ქაღალდი კარგი

14774 51 სმხ.თ 526

ა. შირვანზადეს "ნანგრევებზე", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი ჰ. ჰარუთუნიანი ქაღალდი კარგი

14775 51 სმხ.თ 527

ა. შირვანზადეს "ნანგრევებზე", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი ჰ. ჰარუთუნიანი ქაღალდი კარგი

14776 51 სმხ.თ 528

ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14777 51 სმხ.თ 529

ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14778 51 სმხ.თ 530

ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი



14779 51 სმხ.თ 531

რ. კაუგვერის "სასჯელის უმაღლესი ზომა", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა ქაღალდი კარგი

14780 51 სმხ.თ 532

რ. კაუგვერის "სასჯელის უმაღლესი ზომა", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა ქაღალდი კარგი

14781 51 სმხ.თ 533

ლ. სლავიანის "ინტერვენცია", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14782 51 სმხ.თ 534

ლ. სლავიანის "ინტერვენცია", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14783 51 სმხ.თ 535

სეზონის რეპერტუარი, 1968 - 1969 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, აფიშა რუსულ ენაზე ქაღალდი კარგი

14784 51 სმხ.თ 536

გ. ხუგაევის "ჩემი ცოლის ქმარი", 1968 - 1969 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, ქაღალდი კარგი

14785 51 სმხ.თ 537

ბ. სეირანიანის "სამველი", 1968 - 1969 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, რ. 

ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14786 51 სმხ.თ 538

ბ. სეირანიანის "სამველი", 1968 - 1969 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, რ. 

ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14787 51 სმხ.თ 539

მ. შამლოხოვის "დედამთილი", 1968 - 1969 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14788 51 სმხ.თ 540

გ. ხუგაევის "ჩემი სიდედრი", 1968 - 1969 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკინი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14789 51 სმხ.თ 541

მ. ბარათაშვილის "სართულები", 1968 - 1969 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 

მხატვარი ბ. კასრაძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14790 51 სმხ.თ 542

მ. ბარათაშვილის "სართულები", 1968 - 1969 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 

მხატვარი ბ. კასრაძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14791 51 სმხ.თ 543

სეზონის რეპერტუარი, 1971 - 1972 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14792 51 სმხ.თ 544

ა. პაპაიანის "მოულოდნელი ქორწილი", 1971 - 1972 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, მხატვარი ს. 

არუტჩიანი ქაღალდი კარგი

14793 51 სმხ.თ 545

ა. კასონას "ხეები ზეზეურად კვდებიან", 1971 - 1972 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა ქაღალდი

14794 51 სმხ.თ 546

ა. კასონას "ხეები ზეზეულად კვდებიან", 1971 - 1972 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა ქაღალდი კარგი

14795 51 სმხ.თ 547

ნ. ზარაინის "არა მშვენიერი", 1971 - 1972 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი

14796 51 სმხ.თ 548

ნ. ზარაინის "მშვენიერი არა", 1971 - 1972 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14797 51 სმხ.თ 549

ა. პაპაიანის "მოულოდნელი ქორწილი", 1971 - 1972 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი ს. არუტჩიანი ქაღალდი კარგი



14798 51 სმხ.თ 550

ა. პაპაიანის "მოულოდნელი ქორწილი", 1971 - 1972 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი ს. არუტჩიანი ქაღალდი კარგი

14799 51 სმხ.თ 551

მ. მიტროვიჩის "გაძარცვა შუაღამისას", 1971 - 1972 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი ნ. ვერმიშევა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14800 51 სმხ.თ 552

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", ა. პაპაიანის "მოულოდნელი ქორწილი", 1971 - 

1972 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, სეზონის დახურვა ქაღალდი საშუალო

14801 51 სმხ.თ 553

ა. ცაგარელის "ოინბაზი", ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში", 1972 - 

1973 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი, მხატვარი მ. მალაზონია, ძველი 

ქართული ვოდევილები ქაღალდი კარგი

14802 51 სმხ.თ 554

ა. ცაგარელის "ოინბაზი", ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში", 1972 - 

1973 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი, მხატვარი მ. მალაზონია, ძველი 

ქართული ვოდევილები ქაღალდი კარგი

14803 51 სმხ.თ 555

ს. ავჩიანის "ზედსიძე", 1972 - 1973 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14804 51 სმხ.თ 556

ო. მამფორიას "იეთიმ გურჯი", 1972 - 1973 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი ქაღალდი კარგი

14805 51 სმხ.თ 557

ნ. ოსიპოვას "ლილიპუტების სამყაროში", 1972 - 1973 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  გ. 

პეტროსიანი, მხატვარი თ. გელაშვილი ქაღალდი კარგი

14806 51 სმხ.თ 558

ს. ავჩიანის "ზედსიძე", გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", 1972 - 1973 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

სეზონის დახურვა ქაღალდი კარგი

14807 51 სმხ.თ 559

ა. ჩხაიძის "ხიდი", 1972 - 1973 წ.წ. ა. მრავიანის სახ. წითელი დროშის 

ორდენოსანი სახელმწიფო დრამატული თეატრი, მხატვარი გ. 

მესხიშვილი ქაღალდი კარგი

14808 51 სმხ.თ 560

ჟ. არუთუნიანის "ქორწილი 73", 1973 - 1974 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14809 51 სმხ.თ 561

ჟ. არუთუნიანის "ქორწილი 73", 1973 - 1974 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14810 51 სმხ.თ 562

ჟ. არუთუნიანის "ქორწილი 73", 1973 - 1974 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14811 51 სმხ.თ 563
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საღამო ქაღალდი საშუალო

14848 51 სმხ.თ 600

ს. ავჩიანის "საიათნოვა", "ქორ-ოღლი", "სოსი და ვარდითერი", 

"ზედსიძე", "პელე-პუღი", 1974 - 1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, ს. ავჩიანის შემოქმედებითი 

საღამო ქაღალდი კარგი

14849 51 სმხ.თ 601

მ. კორიუნის "ასწლოვანი მუხა", 1974 - 1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი ს. ალავერდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14850 51 სმხ.თ 602

ა. ბაბაიანის "ტოსკანას არწივი", 1974 - 1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი უ. იმერლიშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14851 51 სმხ.თ 603

ა. ბაბაიანის "ტოსკანას არწივი", 1974 - 1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი უ. იმერლიშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14852 51 სმხ.თ 604

ა. ბაბაიანის "ტოსკანას არწივი", 1974 - 1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი უ. იმერლიშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14853 51 სმხ.თ 605

საგასტროლო რეპერტუარი, 1974 - 1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, მ. გორკის სახ. 

აზერბაიჯანული მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრის 

გასტროლი ქაღალდი კარგი

14854 51 სმხ.თ 606

"ტოსკანას არწივი", "არმენუჰი", 1974 - 1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი



14855 51 სმხ.თ 607

გ.ნახუცრიშვილის და ბ.გამრეკელის "ნაცარქექია", "არმენუჰი", 1974 - 

1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური 

თეატრი ქაღალდი კარგი

14856 51 სმხ.თ 608

მ. ელიოზიშვილის "მზის ქვეშ (ბებერი მეზურნეები)", 1974 - 1975 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

მხატვარი ნ. (კოკა) იგნატოვი ქაღალდი კარგი

14857 51 სმხ.თ 609

მ. ელიოზიშვილის "მზის ქვეშ (ბებერი მეზურნეები)", 1974 - 1975 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

მხატვარი ნ. (კოკა) იგნატოვი ქაღალდი კარგი

14858 51 სმხ.თ 610

მ. ელიოზიშვილის "მზის ქვეშ (ბებერი მეზურნეები)", 1974 - 1975 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

მხატვარი ნ. (კოკა) იგნატოვი ქაღალდი კარგი

14859 52 სმხ.თ 611

მ. ელიოზიშვილის "მზის ქვეშ (ბებერი მეზურნეები)", 1974 - 1975 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

მხატვარი ნ. (კოკა) იგნატოვი ქაღალდი

14860 51 სმხ.თ 612

ბ. ნუშიჩის "ქალბატონი მინისტრის მეუღლე", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის 

ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ჩალტიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14861 51 სმხ.თ 613

ბ. ნუშიჩის "ქალბატონი მინისტრის მეუღლე", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის 

ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ჩალტიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14862 51 სმხ.თ 614

გ. ხუხაშვილის "დედა, მამა და შვილები", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი ც. ზაქარეიშვილი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

14863 51 სმხ.თ 615

გ. ხუხაშვილის "დედა, მამა და შვილები", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი ც. ზაქარეიშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14864 51 სმხ.თ 616

გ. სუნდუკიანის "ძველ თბილიში", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდინანი ქაღალდი საშუალო

14865 51 სმხ.თ 617

გ. სუნდუკიანის "ძველ თბილიში", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდინანი ქაღალდი კარგი

14866 51 სმხ.თ 618

ე. ფედოტოვის "მე, მეუღლე და ფეხბურთი", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14867 51 სმხ.თ 619

ე. ფედოტოვის "მე, მეუღლე და ფეხბურთი", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14868 51 სმხ.თ 620

ე. ფედოტოვის "მე, მეუღლე და ფეხბურთი", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14869 51 სმხ.თ 621

გ. ტერ-გრიგორიანის "ოპერაცია გუგუშ", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ჩალტიკიანი, მხატვარი ი. ხუროშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14870 51 სმხ.თ 622

გ. ტერ-გრიგორიანის "ოპერაცია გუგუშ", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ჩალტიკიანი, მხატვარი ი. ხუროშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14871 51 სმხ.თ 623

გ. ტერ-გრიგორიანის "ოპერაცია გუგუშ", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ჩალტიკიანი, მხატვარი ი. ხუროშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14872 51 სმხ.თ 624

ა. აფინოგენოვის "მაშენკა", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  გ. პეტროსიანი, 

მხატვარი ნ. ჯაფარიძე ქაღალდი კარგი

14873 51 სმხ.თ 625

ა. აფინოგენოვის "მაშენკა", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  გ. პეტროსიანი, 

მხატვარი ნ. ჯაფარიძე ქაღალდი კარგი



14874 51 სმხ.თ 626

ა. აფინოგენოვის "მაშენკა", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  გ. პეტროსიანი, 

მხატვარი ნ. ჯაფარიძე ქაღალდი კარგი

14875 51 სმხ.თ 627

გ. პაპიაშვილის "უკვდავება", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  გ. პეტროსიანი, 

მხატვრები ჯ. გიგაური და ი. ჯამრიშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14876 51 სმხ.თ 628

გ. პაპიაშვილის "უკვდავება", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  გ. პეტროსიანი, 

მხატვრები ჯ. გიგაური და ი. ჯამრიშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14877 51 სმხ.თ 629

გ. პაპიაშვილის "უკვდავება", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  გ. პეტროსიანი, 

მხატვრები ჯ. გიგაური და ი. ჯამრიშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14878 51 სმხ.თ 630

გ. სარქისიანის "თავბრუდახვევა", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი ე. სოფრონოვი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14879 51 სმხ.თ 631

გ. სარქისიანის "თავბრუდახვევა", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი ე. სოფრონოვი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

14880 51 სმხ.თ 632

გ. სარქისიანის "თავბრუდახვევა", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი ე. სოფრონოვი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

14881 51 სმხ.თ 633

ა. შუკშინის "ენერგიული ადამიანები", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ს. 

ჭელიძე, მხატვარი ი. ლარიაშვილი ქაღალდი საშუალო

14882 51 სმხ.თ 634

ა. შუკშინის "ენერგიული ადამიანები", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ს. 

ჭელიძე, მხატვარი ი. ლარიაშვილი ქაღალდი კარგი

14883 51 სმხ.თ 635

ა. შუკშინის "ენერგიული ადამიანები", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ს. 

ჭელიძე, მხატვარი ი. ლარიაშვილი ქაღალდი კარგი

14884 51 სმხ.თ 636

გ. ნახუცრიშვილის და ბ. გამრეკელის "ნაცარქექია", ა. აფინოგენოვის 

"მაშენკა", ჰ. შირაზის "სიამანთო და ხჩეზარე" გ. სუნდუკიანის "ძველი 

თბილი", ვ. შუქშინის "წარმატებული ადამიანები", 1975 - 1976 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14885 51 სმხ.თ 637

ე. დე ფილიპოს "ქორწინება იტალიურად", 1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14886 51 სმხ.თ 638

ე. დე ფილიპოს "ქორწინება იტალიურად", 1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  დ. 

ალექსიძე, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14887 51 სმხ.თ 639

ე. რაძინსკის "მოთხრობა ერთი სიყვარულისა", 1976 - 1977 წ.წ. თბილისის 

ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ჩალტიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14888 51 სმხ.თ 640

ე. რაძინსკის "მოთხრობა ერთი სიყვარულისა", 1976 - 1977 წ.წ. თბილისის 

ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ჩალტიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14889 51 სმხ.თ 641

ე. რაძინსკის "მოთხრობა ერთი სიყვარულისა", 1976 - 1977 წ.წ. თბილისის 

ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ჩალტიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14890 51 სმხ.თ 642

გ. ხუგაევის "ანდრო და სანდრო", 1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი ი. ხუროშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14891 51 სმხ.თ 643

გ. ხუგაევის "ანდრო და სანდრო", 1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი ი. ხუროშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14892 51 სმხ.თ 644

მ. შამხალოვის "დედამთილი", 1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი



14893 51 სმხ.თ 645

მ. შამხალოვის "დედამთილი", 1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14894 51 სმხ.თ 646

ბ. სეირანიანის "თათულ ბაგრევანდელი", 1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14895 51 სმხ.თ 647

ბ. სეირანიანის "თათულ ბაგრევანდელი", 1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14896 51 სმხ.თ 648

ბ. სეირანიანის "თათულ ბაგრევანდელი", 1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14897 51 სმხ.თ 649

ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 

უმიკიანი, მხატვარი ბ. ქვლივიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14898 51 სმხ.თ 650

ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 

უმიკიანი, მხატვარი ბ. ქვლივიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14899 51 სმხ.თ 651

ნ. არეშიძის და ნ. ხუნწარიას "რაც რომ ნახეს ვეღარ ნახავენ", 1976 - 1977 

წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ი. ხუროშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14900 51 სმხ.თ 652

ნ. არეშიძის და ნ. ხუნწარიას "რაც რომ ნახეს ვეღარ ნახავენ", 1976 - 1977 

წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ი. ხუროშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14901 51 სმხ.თ 653

ნ. არეშიძის და ნ. ხუნწარიას "რაც რომ ნახეს ვეღარ ნახავენ", 1976 - 1977 

წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ი. ხუროშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14902 51 სმხ.თ 654

სეზონის რეპერტუარი, 1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14903 51 სმხ.თ 655

ჰ. თუმანიანის "გიქორი", ა. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", ნ. არეშიძის 

და ნ. ხუნწარიას "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14904 51 სმხ.თ 656

"ჩვენ 120 წლისა ვართ", 1977 - 1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი

14905 51 სმხ.თ 657

"ჩვენ 120 წლისა ვართ", 1977 - 1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

14906 51 სმხ.თ 658

"პეპო", "მადამ სან-ჟენი", "ცოცხალი ლეში", "ჩემი გული მთებშია", 

"ეფიგენია ივლისში", 1977 - 1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, ბ. ნერსესიანის შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი კარგი

14907 51 სმხ.თ 659

ა. პოპოიანის "დიახ, ქვეყანა გადაბრუნდა", 1977 - 1978 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

14908 51 სმხ.თ 660

ო. ჩიჯავაძის "ვაჟიშვილები", 1977 - 1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14909 51 სმხ.თ 661

ო. ჩიჯავაძის "ვაჟიშვილები", 1977 - 1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. ჩალტიკიანი, 

მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

14910 51 სმხ.თ 662

ო. ჩიჯავაძის "ვაჟიშვილები", 1977 - 1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. ჩალტიკიანი, 

მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

14911 51 სმხ.თ 663

ს. ავჩიანის "ბებიას იუბილე", 1977 - 1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი



14912 51 სმხ.თ 664

ს. ავჩიანის "ბებიას იუბილე", 1977 - 1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. კონდახსაზოვი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14913 51 სმხ.თ 665

ს. ავჩიანის "ბებიას იუბილე", 1977 - 1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. კონდახსაზოვი ქაღალდი კარგი

14914 51 სმხ.თ 666

ბ. ნუშიჩის "ქალბატონი მინისტრი" - Б. Нушич "госпожа министерша", 1977 

- 1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  რ. ჩალტიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

14915 51 სმხ.თ 667

ე. დე ფილიპოს "ქორწინება იტალიურად"-Э. де Филипо "брак по-

итальянски", 1977 - 1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  დ. ალექსიძე, მხატვარი  შ. 

ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

14916 51 სმხ.თ 668

ა. ცოვაკის "ღობის იქით", 1977 - 1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

14917 51 სმხ.თ 669

ბრანდონ თომასი.  "ჩარლის დეიდა", 1978 - 1979 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14918 51 სმხ.თ 670

ბრენდონ თომასი. "ჩარლის დეიდა", 1978 - 1979 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14919 51 სმხ.თ 671

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ დასჯილნი", 1978 - 1979 წ.წ. თბილისის 

ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ჩალტიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

14920 51 სმხ.თ 672

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ დასჯილნი", 1978 - 1979 წ.წ. თბილისის 

ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ჩალტიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

14921 51 სმხ.თ 673

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ დასჯილნი", 1978 - 1979 წ.წ. თბილისის 

ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ჩალტიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

14922 51 სმხ.თ 674

მ. მრევლიშვილის "წამებაი დედოფლისა", 1978 - 1979 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ლ. 

ბულუხია, მხატვარი ჩალტიკიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14923 51 სმხ.თ 675

გ. პაპიაშვილის "დანაშაულის კვალდაკვალ", 1978 - 1979 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

14924 51 სმხ.თ 676

სეზონის რეპერტუარი, 1979 - 1980 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14925 51 სმხ.თ 677

ს. ავჩიანის "ზედსიძე", 1979 - 1980 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი ქაღალდი კარგი

14926 51 სმხ.თ 678

ვ. პეტროსიანის "სასამართლო უბრალდებულოდ", 1979 - 1980 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14927 51 სმხ.თ 679

თ. გაბეს "ჯადოსნური რგოლები", 1979 - 1980 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რ. ეღიანი, 

მხატვარი თ. აღაჯანოვა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14928 51 სმხ.თ 680

ა. კოთიკიანის "მზითვიანი საპატარძლო", 1979 - 1980 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14929 51 სმხ.თ 681

ა. კოთიკიანის "მზითვიანი საპატარძლო", 1979 - 1980 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უვიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14930 51 სმხ.თ 682

დ. პსაფასის "საჭიროა მატყუარა", 1979 - 1980 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი



14931 51 სმხ.თ 683

დ. პსაფასის "საჭიროა მატყუარა", 1979 - 1980 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. ჩალთიკიანი, 

მხატვარი პ. მირველოვი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14932 51 სმხ.თ 684

დ. პსაფასის "საჭიროა მატყუარა", 1979 - 1980 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. ჩალთიკიანი, 

მხატვარი პ. მირველოვი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14933 51 სმხ.თ 685

გ. სარქისიანის "სუსიკიანის უცნაური სიზმარი", 1979 - 1980 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14934 51 სმხ.თ 686

გ. სარქისიანის "სუსიკიანის უცნაური სიზმარი", 1979 - 1980 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  რ. ჩალთიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14935 51 სმხ.თ 687

გ. სარქისიანის "სუსიკიანის უცნაური სიზმარი", 1979 - 1980 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  რ. ჩალთიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14936 51 სმხ.თ 688

ო. ტურაბელიძის "ორი მამა", 1979 - 1980 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

14937 51 სმხ.თ 689

ო. ტურაბელიძის "ორი მამა", 1979 - 1980 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. კონდახსაზოვი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14938 52 სმხ.თ 690

ა. კოთიკიანის "მზითვიანი საპატარძლო", დ. პსაფასის "საჭიროა 

მატყუარა", 1980 - 1981 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, სეზონის გახსნა ქაღალდი კარგი

14939 52 სმხ.თ 691

ა. ბაბაიანის "ვინ არის მკვლელეი?", 1980 - 1981 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ლ. ოგანეზიანი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

14940 52 სმხ.თ 692

ა. ბაბაიანის "ვინ არის მკვლელეი?", 1980 - 1981 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ლ. ოგანეზიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14941 52 სმხ.თ 693

ა. ბარსეღიანის "კამო", 1980 - 1981 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი ქაღალდი საშუალო

14942 52 სმხ.თ 694

ა. ბარსეღიანის "კამო", 1980 - 1981 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

14943 52 სმხ.თ 695

დ. პსაფასის "საჭიროა მატყუარა", 1980 - 1981 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ჩათლიკიანი, მხატვარი პ. მირველოვი ქაღალდი კარგი

14944 52 სმხ.თ 696

ვ. პეტროსიანის "სასამართლო უბრალდებულოდ", 1980 - 1981 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული 

თეატრი, რეჟ-მხატვარი მ. გრიგორიანი ქაღალდი კარგი

14945 52 სმხ.თ 697

გ. არუთუნიანის "სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს", 1980 - 1981 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, მხატვარი თ. აგაჯანოვა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14946 52 სმხ.თ 698

გ. არუთუნიანის "სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს", 1980 - 1981 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, მხატვარი თ. აგაჯანოვა, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

14947 52 სმხ.თ 699

პ. ზეითუნციანის "არშაკ II", 1981 - 1982 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

14948 52 სმხ.თ 700

პ. ზეითუნციანის "არშაკ II", 1981 - 1982 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14949 52 სმხ.თ 701

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ დასჯილნი", 1981 - 1982 წ.წ. თბილისის 

ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  რ. ჩალთიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი



14950 52 სმხ.თ 702

ჰ. თუმანიანის "ნაცნობი სურათები", 1981 - 1982 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

14951 52 სმხ.თ 703

ჰ. თუმანიანის "ნაცნობი სურათები", 1981 - 1982 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

14952 52 სმხ.თ 704

ა. შენოს "იცოცხლეთ", 1981 - 1982 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

14953 52 სმხ.თ 705

ს. მანველიანის "ახალი დონ-ჟუანი", 1981 - 1982 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14954 52 სმხ.თ 706

ა. შირვანზადეს "ავი სული", 1984 - 1985 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  

მგრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14955 52 სმხ.თ 707

ე. დე ფილიპოს "ქურდი სამოთხეში",  1984 - 1985 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რ. 

ჩატლიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14956 52 სმხ.თ 708

ა. ქალანთარიანის "ზარი ზევიდან",  1984 - 1985 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14957 52 სმხ.თ 709

მ. ბერაძის "ორი ბილეთი დაგვიანებული მგზავრებისთვის",  1984 - 1985 

წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური 

დრამატული თეატრი, რ. ჩალტიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

14958 52 სმხ.თ 710

ა. შაჰინიანის "საფრთხობელა",  1984 - 1985 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  რ. 

მატიაშვილი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14959 52 სმხ.თ 711

ჯ. ფლეტჩერის "როგორ მოვარჯულო ცოლი",  1984 - 1985 წ.წ. თბილისის 

ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14960 52 სმხ.თ 712

ა. პარონიანის "ძია ბაღდასარი",  1984 - 1985 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

14961 52 სმხ.თ 713

გ. ხუხაშვილის "ამბავი ომისა და ჯარისკაც ჭიპილიასი",  1984 - 1985 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასინი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14962 52 სმხ.თ 714

 ა. ბაიანდურიანის "მხიარული ნაძვისხე", 1984 - 1985 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

14963 52 სმხ.თ 715

პ.ზეიტუნციანი. "ლეგენდა დანგრეულ ქალაქზე" (არშაკ მეორე)  П. 

Зейтунцян "легенда о разгушеном городе",  1986 - 1987 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა ქაღალდი

14964 52 სმხ.თ 716

П. Зейтунцян "легенда о разгушеном городе",  1986 - 1987 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა ქაღალდი კარგი

14965 52 სმხ.თ 717

П. Зейтунцян "легенда о разгушеном городе",  1986 - 1987 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა ქაღალდი კარგი

14966 52 სმხ.თ 718

ნ. დუმბაძის "მარადისობის კანონი", 1986 - 1987 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

14967 52 სმხ.თ 719

უ. ჰარუთუნიანის "შენი ბოლო", 1986 - 1987 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

14968 52 სმხ.თ 720

სეზონის რეპერტუარი, 1987 - 1988 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი ქაღალდი



14969 52 სმხ.თ 721

გ. ნახუცრიშვილის "ჭინჭრაქა", 1988 - 1989 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  რ. 

მათიაშვილი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14970 52 სმხ.თ 722

გ. ნახუცრიშვილის "ჭინჭრაქა", 1988 - 1989 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  რ. 

მათიაშვილი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14971 52 სმხ.თ 723

გ. ტერ-გრიგორიანის "მომაკვდავი ფლორა",  1988 - 1989 წ.წ. თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  რ. ეგიანი, მხატვარი შ. ტერ-გრიგორიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14972 52 სმხ.თ 724

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა",  1988 - 1989 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი ქაღალდი კარგი

14973 52 სმხ.თ 725

ა. ცაგარელის და კ. ბახუტაშვილის "ძველი ვოდევილები",  1989 - 1990 წ.წ. 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული 

თეატრი ქაღალდი კარგი

14974 52 სმხ.თ 726

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", 1991 - 1992 წ.წ. თბილისის პეტროს 

ადამიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14975 52 სმხ.თ 727

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", 1991 - 1992 წ.წ. თბილისის პეტროს 

ადამიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14976 52 სმხ.თ 728

ა. ქალანთარინის "გაყიდვას არ ექვემდებარება", 1991 - 1992 წ.წ. 

თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ვ. შაჰვერდიანი, მხატვარი ხ. 

ღარაბეკიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14977 52 სმხ.თ 729

ა. ქალანთარინის "გაყიდვას არ ექვემდებარება", 1991 - 1992 წ.წ. 

თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ვ. შაჰვერდიანი, მხატვარი ხ. 

ღარაბეკიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14978 52 სმხ.თ 730

დ. სპაფასის "სულელზე სულელი", 1991 - 1992 წ.წ. თბილისის პეტროს 

ადამიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი 

რეჟისორი  მ. სიმონიანი ქაღალდი კარგი

14979 52 სმხ.თ 731

ნ. დუმბაძის "კუკარაჩა", პ. ზეითუნიანის "სოღომონ თეჰლერიანი", 1991 - 

1992 წ.წ. თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სახელმწიფო 

სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, მხატვარ ე. 

დონცოვა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14980 52 სმხ.თ 732

პ. ზეითუნიანის "სოღომონ თეჰლერიანი", გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", 

1991 - 1992 წ.წ. თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სახელმწიფო 

სომხური დრამატული თეატრი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14981 52 სმხ.თ 733

ა. ცაგარელის და ქ. ბახუტაშვილის "ძველი ვოდევილები", ნ. მაქიაველის 

"მანდრაგორა", 1991 - 1992 წ.წ. თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

14982 52 სმხ.თ 734

ა. ცაგარელის და ქ. ბახუტაშვილის "ძველი ვოდევილები", ნ. მაქიაველის 

"მანდრაგორა", 1991 - 1992 წ.წ. თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

14983 52 სმხ.თ 735

ნ. დუმბაძის "კუკარაჩა", ნ. მაქიაველის "მანდაგორა", 1991 - 1992 წ.წ. 

თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, რეჟისორი  ე. დონცოვა, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

14984 52 სმხ.თ 736

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა".  1995 წ. თბილისის პეტროს ადამიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი, მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი, გასტროლი მოსკოვში ქაღალდი კარგი

14985 52 სმხ.თ 737

ლ. თაბუკაშვილი. "ოკეანეს იქით გაზაფხულია" - Л. Табикашвили "за 

окнами весна", 1995 წ. თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 

მხატვარი ე. დონცოვა, გასტროლი მოსკოვში ქაღალდი კარგი

14986 52 სმხ.თ 738

ა. აიბაზიანის "დიპლიპიტო" - А. Айбазян "диплипито", 1995 წ. თბილისის 

პეტროს ადამიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, გასტროლი 

მოსკოვში ქაღალდი კარგი

14987 52 სმხ.თ 739

ა. ცაგარელის "აურზაური ავლაბარში", 1995 - 1996 წ.წ. თბილისის 

პეტროს ადამიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  რ. მანუკაინი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი



14988 52 სმხ.თ 740

კ. მანიეს "ბლეზი",  1995 - 1996 წ.წ. თბილისის პეტროს ადამიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლ. 

უზუნიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14989 52 სმხ.თ 741

კ. მანიეს "ბლეზი",  1995 - 1996 წ.წ. თბილისის პეტროს ადამიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლ. 

უზუნიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14990 52 სმხ.თ 742

ა. ბაიანდურიანის "გვიანი შემოდგომა",  1995 - 1996 წ.წ. თბილისის 

პეტროს ადამიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული 

თეატრი, ა. ბაიანდურიანი, მხატვარი ა. ათონიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14991 52 სმხ.თ 743

უ. ქრენდლესბერგერის "ურჩხულები",  1995 - 1996 წ.წ. თბილისის 

პეტროს ადამიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ა. ოჰანჯანიანი, მხატვარი შ. ტერ-მიანისანი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

14992 52 სმხ.თ 744

სეზონის რეპერტუარი, 1997 - 1998 წ.წ. თბილისის პეტროს ადამიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

14993 52 სმხ.თ 745

ნ. მაქიაველის "მოტყუებული ქმარი", 1997 - 1998 წ.წ. თბილისის პეტროს 

ადამიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14994 52 სმხ.თ 746

ნ. მაქიაველის "მოტყუებული ქმარი", 1997 - 1998 წ.წ. თბილისის პეტროს 

ადამიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14995 52 სმხ.თ 747

ა. შირვანზადეს  "из-за чести", 1997 - 1998 წ.წ. თბილისის პეტროს 

ადამიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  რ. ეგიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

14996 52 სმხ.თ 748

ა. ბარსეღიანის "კამო", უთარიღო, სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი

14997 52 სმხ.თ 749

ა. ბარსეღიანის "კამო", უთარიღო, სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  თეატრში, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

14998 52 სმხ.თ 750

ა. ბარსეღიანის "კამო", უთარიღო, სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  თეატრში, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

14999 52 სმხ.თ 751

ა. შირვანზადეს "მორგანის მძახალი", უთარიღო, ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15000 52 სმხ.თ 752

ა. შირვანზადეს "მორგანის მძახალი", უთარიღო, ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15001 52 სმხ.თ 753

ი. ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი", უთარიღო, ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, მხატვრილი აფიშა ქაღალდი კარგი

15002 52 სმხ.თ 754

ი. ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი", უთარიღო, ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, მხატვრილი აფიშა ქაღალდი კარგი

15003 52 სმხ.თ 755

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", უთარიღო, ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, მხატვრული 

აფიშა ქაღალდი კარგი

15004 52 სმხ.თ 756

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", უთარიღო, ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  თეატრში, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15005 52 სმხ.თ 757

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", უთარიღო, ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  თეატრში, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15006 52 სმხ.თ 758

გ. სუნდუკიანის "ტფილისი", უთარიღო, [1946წ.] სახელმწიფო სომხური 

დრამა, მხატვარი ზ. სიმონიანი ქაღალდი მძიმე



15007 52 სმხ.თ 759

პ. ბარსეღიანის "სომეხი ქალი", უთარიღო,  სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

15008 52 სმხ.თ 760

ს. ნაიდონოვის "ვანიუშინის შვილები", უთარიღო,  სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი  გ. აზიზიანი ქაღალდი საშუალო

15009 52 სმხ.თ 761

ბ. სეირანიანის "შეხვედრა", უთარიღო,  თბილისის სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15010 52 სმხ.თ 762

ა. ქაჯვორიანის "დავიდ ბეკ", უთარიღო,  სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

მხატვარი  რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

15011 52 სმხ.თ 763

კ. სიმონოვის "მომკალი", უთარიღო,  სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

პრემიერა,  მხატვარი  რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

15012 52 სმხ.თ 764

ფ. შილერის "ღალატი და სიყვარული", უთარიღო, თბილისის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

15013 52 სმხ.თ 765

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", უთარიღო, თბილისის სახელმწიფო 

სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

15014 52 სმხ.თ 766

კ. გოლდონის "ორი ბატონის მსახური", უთარიღო, თბილისის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

15015 52 სმხ.თ 767

                                                                                                                                                                             

ა. წერეთლის "კინტო",უთარიღო, სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი მძიმე

15016 52 სმხ.თ 768

                                                                                                                                                                            

სეზონის რეპერტუარი, უთარიღო,  სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი საშუალო

15017 52 სმხ.თ 769

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", ა. წერეთლის "კინტო", უთარიღო,  

სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

15018 52 სმხ.თ 770

გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", უთარიღო,  სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი  რ. ნალბანდიანი ქაღალდი საშუალო

15019 52 სმხ.თ 771

ა. აფინოგენოვის "მაშენკა", უთარიღო,  სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი  გ. აზიზიანი ქაღალდი საშუალო

15020 52 სმხ.თ 772

                                                                                                                                                               

სეზონის რეპერტუარი, უთარიღო,  სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

15021 52 სმხ.თ 773

ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", უთარიღო,  სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი  რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  დრამატულ თეატრში ქაღალდი საშუალო

15022 52 სმხ.თ 774

ა. შირვანზადეს "ავი სული", უთარიღო, თბილისის სომხური თეატრი, 

რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი  მ. კირაკოსიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა კ. სამხედრო ოლქის ოფიცერთა სახლში ქაღალდი მძიმე

15023 52 სმხ.თ 775 ს. მთვარაძის "სურამის ციხე", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

15024 52 სმხ.თ 776

ს. კლდიაშვილის "გმირთა თაობა", უთარიღო, სახელმწიფო აკადემიური 

სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. ჟურული, მხატვარი ზ. 

სიმონიანი ქაღალდი კარგი

15025 52 სმხ.თ 777

გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", უთერიღო, სომხური სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი



15026 52 სმხ.თ 778

გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", უთერიღო, სომხური სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15027 52 სმხ.თ 779

მ. მეტერლინკის "მონა ვანა", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ა. აბარიანი. მხატვარი რ. ნალბანდინი ქაღალდი კარგი

15028 52 სმხ.თ 780

არ. და აშ. პაპაიანების "დიდი სიყვარული", უთარიღო, სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

15029 52 სმხ.თ 781

არ. და აშ. პაპაიანების "დიდი სიყვარული", უთარიღო, სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

15030 52 სმხ.თ 782

არ. და აშ. პაპაიანების "დიდი სიყვარული", უთარიღო, სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  დრამატულ 

თეატრში ქაღალდი კარგი

15031 52 სმხ.თ 783

ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

წარმოდგენა გაიმართა კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

თეატრში ქაღალდი კარგი

15032 52 სმხ.თ 784

ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  დრამატულ თეარში ქაღალდი კარგი

15033 52 სმხ.თ 785

უ. შექსპირის "ოტელო", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  დრამატულ თეატრში ქაღალდი საშუალო

15034 52 სმხ.თ 786

უ. შექსპირის "ოტელო", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  დრამატულ თეატრში ქაღალდი კარგი

15035 52 სმხ.თ 787

უ. შექსპირის "ოტელო", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი,  

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  დრამატულ 

თეატრში ქაღალდი კარგი

15036 52 სმხ.თ 788

ა. შირვანზადეს "ავი სული", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, წარმოდგენა გაიმართა 

ა. გრიბოედოვის სახელობის  დრამატულ თეატრში ქაღალდი კარგი

15037 52 სმხ.თ 789

ა. შირვანზადეს "ავი სული", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, წარმოდგენა გაიმართა 

ა. გრიბოედოვის სახელობის  დრამატულ თეატრში ქაღალდი საშუალო

15038 52 სმხ.თ 790

ა. შირვანზადეს "ავი სული", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, წარმოდგენა გაიმართა 

ოფიცერთა სახლში ქაღალდი საშუალო

15039 52 სმხ.თ 791

ნარ-დოს "მოკლული მტრედი", უთარიღო სომხური სახელმწიფო 

თეატრი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

15040 52 სმხ.თ 792

დ. დემირჭიანის "გულადი ნაზარი", უთარიღო, თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სომხური თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი ვ. 

ელიბეგიანი, პრემიერა ქაღალდი

15041 52 სმხ.თ 793

დ. დემირჭიანის "გულადი ნაზარი", უთარიღო, თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სომხური თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი ვ. 

ელიბეგიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15042 52 სმხ.თ 794

დ. დემირჭიანის "გულადი ნაზარი", უთარიღო, თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სომხური თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი ვ. 

ელიბეგიანი ქაღალდი კარგი

15043 52 სმხ.თ 795

ჰ. პარონიანის "დიდად პატივცემული მათხოვრები", უთარიღო, 

თბილისის სომხური მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, რეჟისორი  ი. 

ვარძიგულიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15044 52 სმხ.თ 796

ჰ. პარონიანის "დიდად პატივცემული მათხოვრები", უთარიღო, 

თბილისის სომხური მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, რეჟისორი  ი. 

ვარძიგულიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი



15045 52 სმხ.თ 797

ჰ. პარონიანის "დიდად პატივცემული მათხოვრები", უთარიღო, 

თბილისის სომხური მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, რეჟისორი  ი. 

ვარძიგულიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15046 52 სმხ.თ 798

გ. ნახუცრიშვილის "პატარა მეომრები", უთარიღო, თბილისის მოზარდ 

მაყუტრბელთა სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. ვარძიგულიანი, 

მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15047 52 სმხ.თ 799

გ. ნახუცრიშვილის "პატარა მეომრები", უთარიღო, თბილისის მოზარდ 

მაყუტრბელთა სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. ვარძიგულიანი, 

მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15048 52 სმხ.თ 800

ე. შვარცის "თოვლის დედოფალი", უთარიღო, თბილისის სომხური 

მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

15049 52 სმხ.თ 801

ე. შვარცის "თოვლის დედოფალი", უთარიღო, თბილისის სომხური 

მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

15050 52 სმხ.თ 802

გ. ბერძენიშვილის "აჭარის მთებში", ს. მიხალკოვის "ტახტის მემკვიდრე 

და მათხოვარი", უთარიღო, მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ვ. ვარძიგულიანი, ლ. ფიდანიანი, 

მხატვრები ზ. სიმონიანი, მ. კირაკოსიანი ქაღალდი მძიმე

15051 52 სმხ.თ 803

გ. ბერძენიშვილის "ჩაძირული ოქრო", უთარიღო, თბილისის სომხური 

მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, რეჟისორი  ს. ქაფანაკიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

15052 52 სმხ.თ 804

გ. ბერძენიშვილის "ჩაძირული ოქრო", უთარიღო, თბილისის სომხური 

მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, რეჟისორი  ს. ქაფანაკიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15053 52 სმხ.თ 805

ვ. არუთუნიანის "ანაიდ", უთარიღო, თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ს. ქაფანაკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

15054 52 სმხ.თ 806

ი. შტოკის "სახლი №5", უთარიღო, თბილისის სომხური მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრი, მხატვარი ვ. ელიბეგიანი ქაღალდი კარგი

15055 52 სმხ.თ 807

პროკოფიევის "კრაზანა", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15056 52 სმხ.თ 808

ჰ. პარონიანის "აღმოსავლეთის დანტისტი", უთერიღო, სომხური 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

15057 52 სმხ.თ 809

ბ. ლავრენევის "რღვევა", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. პ. ბუკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15058 52 სმხ.თ 810

ნ. ზარიანის "შურისძიება", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკინანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

15059 52 სმხ.თ 811

"ნორა", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

არმენიანი ქაღალდი კარგი

15060 52 სმხ.თ 812

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

15061 52 სმხ.თ 813

ე. გაჰათურის "თონდრა კელები", უთარიღო, სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15062 52 სმხ.თ 814

ჟ. მოლიერის "ეჭვით ავადმყოფი", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ა. ბურჯალიანი, მხატვარი გ. აზიზიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15063 52 სმხ.თ 815

ა. კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტი", უთარიღო, სახელმწიფო 

აკადემიური სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ს. ქაფანაკიანი, 

მხატვარი ნ. კულეში, პრემიერა ქაღალდი კარგი



15064 52 სმხ.თ 816

გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი მსხვერპლი", ნ. ზარიანის "წყაროსთან", 

უთარიღო, თბილისის სახელმწიფო სომხური დრამის თეატრი, 

წარმოდგენები გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  თეატრში ქაღალდი საშუალო

15065 52 სმხ.თ 817

ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველოში", უთარიღო, თბილისის 

სახელმწიფო სომხური დრამის თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  თეატრში ქაღალდი საშუალო

15066 52 სმხ.თ 818

ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველოში", უთარიღო, თბილისის 

სახელმწიფო სომხური დრამის თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  თეატრში ქაღალდი კარგი

15067 52 სმხ.თ 819

ა. ბარსეღიანის "კრვაწაღიკ", უთარიღო, თბილისის სომხური 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

15068 52 სმხ.თ 820

ა. პარონიანის "ძია ბაღდასარი", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15069 52 სმხ.თ 821

ა. ოსტროვსკის "რისხვა", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ა. გრიგორიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

15070 52 სმხ.თ 822

უ. შექსპირის "ჰამლეტი", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო 

დრამატულ თეატრში ქაღალდი კარგი

15071 52 სმხ.თ 823

მ. მრევლიშვილის "ზვავი", უთარიღო, სომხური დრამის  სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი დ. თავაძე, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატულ 

თეატრში ქაღალდი კარგი

15072 52 სმხ.თ 824

ა. ქაჯვოიანის და ბ. ნერსესიანის "აღასი", უთარიღო, სომხური 

სახელმწიფო დრამის თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდინი, წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  

სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ქაღალდი კარგი

15073 52 სმხ.თ 825

ა. ბარსეღიანის "კამო", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

15074 52 სმხ.თ 826

ა. ბარსეღიანის "კამო", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახელობის  თეატრში ქაღალდი კარგი

15075 52 სმხ.თ 827

ს. ავჩიანის "საიათნოვა", უთარიღო, სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

საიათნოვას გარდაცვალების 160 წლისთავის არშანიშნავი საღამო ქაღალდი კარგი

15076 52 სმხ.თ 828

  "საიათნოვა", ბ. ნერსესიანის და ჰ. უმიკიანის მუსიკალური მონტაჟი. 

უთარიღო, სახელმწიფო სომხური თეატრი. დირიჟორი გ. შაჰბაღიანი ქაღალდი კარგი

15077 52 სმხ.თ 829

ე. ბაჰათურის "თონ დრაკეციკ", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი. ა. აბარიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

15078 52 სმხ.თ 830

დ. გოუს და ა. დიუსოს "ღრმა ფესვები", უთარიღო, სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი რ. ნ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

15079 52 სმხ.თ 831

ბ. სეირანიანის "ბალადა შაუმიანზე", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა 

სახლში ქაღალდი კარგი

15080 52 სმხ.თ 832

უ. შექსპირის "ოტელო", მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", ა. ტოკაევის 

"სასიძოები", ნ. გოგოლის "ქორწინება", ა. იუჟინ-სუმბათაშვილის 

"ღალატი", ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

15081 52 სმხ.თ 833

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

15082 52 სმხ.თ 834

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოსგენა გაიმართა ოფიცერთა სახლში ქაღალდი კარგი



15083 52 სმხ.თ 835

ა. შირვანზადეს "ნამუსი", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 

ნალბანდიანი, წარმოსგენა გაიმართა ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკალური 

კომედიის თეატრში ქაღალდი კარგი

15084 52 სმხ.თ 836

გ. სუნდუკიანის "ძველი ვოდევილები", უთარიღო, თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟ და მხატვარი 

მ. გრიგორიანი, წარმოდგენა გაიმართა ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკალური 

კომედიის თეატრში ქაღალდი კარგი

15085 52 სმხ.თ 837

გ. სუნდუკიანის "ძველი ვოდევილები", უთარიღო, თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟ და მხატვარი 

მ. გრიგორიანი, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა კულტურის 

სახლში ქაღალდი კარგი

15086 52 სმხ.თ 838

ა. პაპაიანი  "უმადური სიძე" ა. შირვანზადეს "ნამუს". უთარიღო, 

თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

წარმოდგენა გაიმართა ოფიცერთა სახლში ქაღალდი კარგი

15087 52 სმხ.თ 839

ჩ. იატმატოვის "ჩემო ალვის ხეო..!", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი რ. ნალბანდიანი, პრემიერა, წარმოდგენა გაიმართა ვ. აბაშიძის 

სახ. მუსიკალური კომედიის თეატრში ქაღალდი კარგი

15088 52 სმხ.თ 840

ა. ბაიანდურიანის "შემოდგომის საღამო", უთარიღო, თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ბაიანდურიანი, მხატვარი ა. ათოიანი ქაღალდი კარგი

15089 52 სმხ.თ 841

ნარ-დოს "მოკლული მტრედი", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. ბაიანდურიანი, 

მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი საშუალო

15090 52 სმხ.თ 842

კ. მონიეს "ბლეზი", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ლ. უზუნიანი, მხატვარი შ. 

ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

15091 52 სმხ.თ 843

ა. ცაგარელის "აურზაური ავლაბარში", უთარიღო, თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი,  რეჟისორი  რ. 

მანუკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

15092 52 სმხ.თ 844

უ. შექსპირის "მეთორმეტე ღამე", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

15093 52 სმხ.თ 845

მ. ბარათაშვილის "ფიქრები სიყვარულზე", უთარიღო, თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ჩალთიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

15094 52 სმხ.თ 846

შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან", უთარიღო, სახელმწიფო სომხური დრამის 

თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი ზ. სიმონიანი ქაღალდი კარგი

15095 52 სმხ.თ 847

გ. ტერ-გრიგორიანის "ოჰ, ნერვებო, ნერვებო", კ. გოლდონის "ვენეციელი 

ტყუპები", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 

სომხური თეატრი, წარმოდგენები გაიმართა პლეხანოვის სახ. 

კულტურის სახლში ქაღალდი კარგი

15096 52 სმხ.თ 848

ა. პაპაიანის "შეუპოვარი ქალიშვილი", უთარიღო, თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ი. ხუროშვილი ქაღალდი კარგი

15097 52 სმხ.თ 849

ა. პაპაიანის "შეუპოვარი ქალიშვილი", უთარიღო, თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ი. ხუროშვილი ქაღალდი კარგი

15098 52 სმხ.თ 850

ა. პაპაიანის "შეუპოვარი ქალიშვილი", უთარიღო, თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ი. ხუროშვილი ქაღალდი კარგი

15099 52 სმხ.თ 851

ჯ. პატრიკის "ეს შეშლილი ქვეყანა", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ჩალთიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

15100 52 სმხ.თ 852

ჯ. პატრიკის "ეს შეშლილი ქვეყანა", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ჩალთიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

15101 52 სმხ.თ 853

ჯ. პატრიკის "ეს შეშლილი ქვეყანა", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ჩალთიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი



15102 52 სმხ.თ 854

"საახალწლო წარმოდგენა", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

გრიგორიანი ქაღალდი კარგი

15103 52 სმხ.თ 855

ა. კოთიკიანის "მზითვიანი საპატარძლო", უთარიღო, თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უვიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მიანსიანი ქაღალდი კარგი

15104 52 სმხ.თ 856

ა. კოთიკიანის "მზითვიანი საპატარძლო", უთარიღო, თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ჰ. უვიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მიანსიანი ქაღალდი საშუალო

15105 52 სმხ.თ 857

"შენ გიმღერი ჩემო სამშობლო", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 

უმიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

15106 52 სმხ.თ 858

მ. ბარათაშვილის "ფიქრები სიყვარულზე", უთარიღო, თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  რ. ჩალთიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

15107 52 სმხ.თ 859

ა. ბარსეღიანის "კამო", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 

მხატვარი შ. ტერ-მინაისნი ქაღალდი მძიმე

15108 52 სმხ.თ 860

ა. ბარსეღიანის "კამო", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-

მინაისნი ქაღალდი კარგი

15109 52 სმხ.თ 861

ბ. სეირანიანის "სამველი", ს. ვურღუნის "ვაგიფი", უთარიღო, თბილისის 

ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეპერტუარი ქაღალდი კარგი

15110 52 სმხ.თ 862

ე. რანეტი. "კრიმინალური ტანგო"-Э. Ранет "криминальное танго", 

უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

15111 52 სმხ.თ 863

ო. ბალზაკის "დედინაცვალი", უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 

სახელობის სახელმწიფო სომხური თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. 

გრიბოედოვის სახელობის  თეატრში ქაღალდი კარგი

15112 52 სმხ.თ 864

ნ. ზარიანის "საცდელი მინდორი", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 

თეატრი ქაღალდი კარგი

15113 52 სმხ.თ 865

ნ. ზარიანის "საცდელი მინდორი", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 

თეატრი ქაღალდი კარგი

15114 52 სმხ.თ 866

ნ. ზარიანის "საცდელი მინდორი", უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი ქაღალდი კარგი

15115 52 სმხ.თ 867

მ. ბარათაშვილის "ფიქრები სიყვარულზე", უთარიღო, თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  რ. ჩალთიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

15116 52 სმხ.თ 868

მ. ბარათაშვილის "ფიქრები სიყვარულზე", უთარიღო, თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

15117 52 სმხ.თ 869

მ. ბარათაშვილის "ფიქრები სიყვარულზე", უთარიღო, თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

15118 870

ზ. ანტონოვის "მე მინდა კნეინა გავხდე". უთარიღო [1970], თბილისის ს. 

შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრის 

წარმოდგენა   მუსკომედიის თეატრის შენობაში. რეჟისორი  მ 

გიჟიმყრელი. მხატვარი კ. კუკულაძე ქაღალდი

15119 52 სმხ.თ 871

ჰ. თუმანიანის ზღაპრის მიხედვით "მეფე ჩახ-ჩახი", უთარიღო, 

თბილისის პეტროს ადამიანის  სახელობის სახელმწიფო სომხური 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. ჩულაკიანი, მხატვარი შ. ტერ-

მინასიანი ქაღალდი კარგი

15120 52 სმხ.თ 872

ა. ცაგარელის და ქ. ბახუთაშვილის "ძველი ვოდევილები", უთარიღო, 

თბილისის პეტროს ადამიანის  სახელობის სახელმწიფო სომხური 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი, მხატვარი ა. სანოსიანი ქაღალდი კარგი



15121 52 სმხ.თ 873

ა. ბაიანდურიანის "გვიანი შემოდგომა", უთარიღო,თბილისის პეტროს 

ადამიანის  სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ა. ბაიანდურიანი, მხატვარი ა. ათონიანი ქაღალდი კარგი

15122 52 სმხ.თ 874

გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი მსხვერპლი", უთარიღო,თბილისის 

პეტროს ადამიანის  სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  რ. მანუკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

15123 52 სმხ.თ 875

გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი მსხვერპლი", უთარიღო,თბილისის 

პეტროს ადამიანის  სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  რ. მანუკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

15124 52 სმხ.თ 876

ა. ჩეხოვი. "იუბილე"-А. Чехов "юбилей", უთარიღო, თბილისის პეტროს 

ადამიანის  სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  რ. მატიაშვილი, მხატვარი ე.დონცოვა ქაღალდი კარგი

15125 52 სმხ.თ 877

ესქილესის "ორესტია", უთარიღო,თბილისის პეტროს ადამიანის  

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი  რ. 

მანუკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

15126 52 სმხ.თ 878

რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", უთარიღო, თბილისის 

პეტროს ადამიანის  სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. უზუნიანი ქაღალდი კარგი

15127 52 სმხ.თ 879

ჟ. ჰარუთუნიანის "შენი უკანასკნელი თავშესაფარი", უთარიღო, 

თბილისის პეტროს ადამიანის  სახელობის სახელმწიფო სომხური 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, მხატვარი შ. ტერ-

მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15128 52 სმხ.თ 880

ა. მოვსისიანის "ახალი წლის ზღაპარი", უთარიღო, თბილისის პეტროს 

ადამიანის  სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  რ. ჰაკოფიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15129 52 სმხ.თ 881

ა. ცაგარელის "აურზაური ავლაბარში", უთარიღო, თბილისის პეტროს 

ადამიანის  სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი,  

რეჟისორი  რ. მანუკიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი ქაღალდი კარგი

15130 52 სმხ.თ 882

მ. ბერაძის "განსხვავებული ბინა", უთარიღო, თბილისის პეტროს 

ადამიანის  სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15131 52 სმხ.თ 883

ა. აღასიანის "გადავარჩინოთ ჩვენი სულები", უთარიღო, თბილისის 

პეტროს ადამიანის  სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  რ. მატიაშვილი, მხატვარი ე. დონცოვა. პრემიერა ქაღალდი კარგი

15132 52 სმხ.თ 884

პ. ზეითუნციანის "სოღომონ თეჰლერიანი", უთარიღო, თბილისის 

პეტროს ადამიანის  სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული 

თეატრი ქაღალდი კარგი

15133 52 სმხ.თ 885

პ. ზეითუნციანის "სოღომონ თეჰლერიანი", უთარიღო, თბილისის 

პეტროს ადამიანის  სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

15134 52 სმხ.თ 886

ჟ. კოკტოს "ხმა ადამიანისა", უთარიღო, თბილისის პეტროს ადამიანის  

სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი, რეჟისორი   და 

მხატვარი ს. სტეფანიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15135 52 სმხ.თ 887

სეზონის რეპერტუარი 1937 - 1938 წ.წ. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟისორი ს. ქაფანაკიანი, მხატვრები: ზ. 

სიმონიანი, ნ. კულეში, ჰ. მელიქსეთიანი ქაღალდი საშუალო

15136 52 სმხ.თ 888

 სეზონის რეპერტუარი, 1940 - 1941 წ.წ. მოზარდ მაყურებელთა სომხური 

თეატრი ქაღალდი საშუალო

15137 52 სმხ.თ 889

 სეზონის რეპერტუარი, 1940 - 1941 წ.წ. მოზარდ მაყურებელთა სომხური 

თეატრი ქაღალდი საშუალო

15138 52 სმხ.თ 890

სეზონის რეპერტუარი, 1941 წ. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი

15139 52 სმხ.თ 891

სეზონის რეპერტუარი, 1941 წ. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სომხური თეატრი ქაღალდი კარგი



15140 52 სმხ.თ 892

ბრუშტენის "გაგრძელება იქნება", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სომხური თეატრი, რეჟისორი ჰ. ვარძიგულიანი, მხატვარი 

მ. კირაკოსიანი ქაღალდი საშუალო

15141 52 სმხ.თ 893

კ. გოლდონის "ორი ბატონის მსახური", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სომხური თეატრი, რეჟისორი ს. ქაფანაკიანი, 

მხატვარი ლ. კრუტიკოვი ქაღალდი კარგი

15142 52 სმხ.თ 894

კ. გოლდონის "ორი ბატონის მსახური", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სომხური თეატრი, რეჟისორი ს. ქაფანაკიანი, 

მხატვარი ლ. კრუტიკოვი ქაღალდი კარგი

15143 52 სმხ.თ 895

ვ. არუთინიანის "ანაჰიტ", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სომხური თეატრი, რეჟისორი ს. ქაფანაკიანი, მხატვარი მ. 

კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

15144 52 სმხ.თ 896

ა. ვოლრადის "ძველ ინგლისში", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სომხური თეატრი, რეჟისორი ჰ. ვარძიგულიანი, მხატვარი 

მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

15145 52 სმხ.თ 897

ა. ფურმანოვას და ს. ლუნინის "ჩაპაევი", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სომხური თეატრი, რეჟისორი ს. ქაფანაკიანი, 

მხატვარი მ. კირაკოსიანი ქაღალდი კარგი

15146 52 სმხ.თ 898

მალიარევსკის "ბედნიერება", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სომხური თეატრი, რეჟისორი ჰ. ვარძიგულიანი, მხატვარი 

მ. კირაკოსიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

15147 52 სმხ.თ 899

"შეხვედრა სიბნელეში", 1944 - 1945 წ.წ. სომხური მოზარდ მაყურებელთა 

თეატრი ქაღალდი საშუალო

15148 52 სმხ.თ 900

"სურამის ციხე", "ხათაბალა",  1944 - 1945 წ.წ. სომხური მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრი ქაღალდი საშუალო

15149 52 სმხ.თ 901

"სურამის ციხე", "შეხვედრა სიბნელეში", "ჩახ-ჩახ მეფე", "ხათაბალა",  

1944 - 1945 წ.წ. სომხური მოზარდ მაყურებელთა თეატრი ქაღალდი საშუალო

15150 53 თჯ.თ 1

გ. როსებას  პიესა - ''ცაცო''. 1934 წ.  სკოლის ასაკამდე აღზრდის 

კოოპერაციასთან  არსებული - თოჯინების თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

მიქელაძე. მხატვარი   - კ. ჭანკვეტაძე. ქაღალდი მძიმე

15151 53 თჯ.თ 2

აკ. ბელიაშვილის მიერ რუსულიდან ნათარგმნი პიესა -''თეთრი ფინია''. 

1935 - 36 წ. თოჯინების თეატრი (განათლების სახალხო კომისარიატი). 

რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - მ. აბჟანდაძე. ქაღალდი საშუალო

15152 53 თჯ.თ 3

აკ. ბელიაშვილის მიერ რუსულიდან ნათარგმნი პიესა -''თეთრი ფინია''. 

1935 - 36 წ. თოჯინების თეატრი (განათლების სახალხო კომისარიატი). 

რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - მ. აბჟანდაძე. ქაღალდი მძიმე

15153 53 თჯ.თ 4

აკ. ბელიაშვილის მიერ რუსულიდან ნათარგმნი პიესა -''თეთრი ფინია''. 

1936 - 37 წ. თოჯინების თეატრი.  რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - მ. 

აბჟანდაძე. ქაღალდი საშუალო

15154 53 თჯ.თ 5

გ. როსებას  პიესა - ''ცაცო''. 1937 - 38 წწ.   თოჯინების და ლანდების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. კოსტავა. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15155 53 თჯ.თ 6

გ. როსებას - ''ცაცო''. 1937 - 38 წწ. სეზონი. თოჯინების და ლანდების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. კოსტავა. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15156 53 თჯ.თ 7

გ. როსებას  - ''ცაცო''. 1937 - 38 წწ. სეზონი. თოჯინებისა და ლანდების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. კოსტავა. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15157 53 თჯ.თ 8

გაუფის ზღაპრის მიხედვით ვ. კობელის მიერ ნათარგმნი - პიესა - ''წკიპა''. 

1938 - 39 წწ. თოჯინებისა და ლანდების სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15158 53 თჯ.თ 9

გაუფის ზღაპრის მიხედვით ვ. კობელის მიერ  ნათარგმნი პიესა - ''წკიპა''. 

1938 - 39 წწ. თოჯინებისა და ლანდების სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი



15159 53 თჯ.თ 10

ქართული ხალხური ზღაპრის მიხედვით შექმნილი პიესა - ''მებადური''. 

1938 - 39 წწ. თოჯინებისა და ლანდების სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი  - გ. კოსტავა. მხატვარი   - ს. ცაგარეიშვილი. ქაღალდი საშუალო

15160 53 თჯ.თ 11

ქართული ხალხური ზღაპრის მიხედვით შექმნილი პიესა - ''მებადური''. 

1938 - 39 წწ. თოჯინებისა და ლანდების სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი  - გ. კოსტავა. მხატვარი   - ს. ცაგარეიშვილი. ქაღალდი საშუალო

15161 53 თჯ.თ 12

ქართული ხალხური ზღაპრის მიხედვით შექმნილი პიესა - ''მებადური''. 

1938 - 39 წწ. თოჯინებისა და ლანდების სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი  - გ. კოსტავა. მხატვარი   - ს. ცაგარეიშვილი. ქაღალდი საშუალო

15162 53 თჯ.თ 13

გ. ჯუღელის მიერ ნათარგმნი პიესა - ''თედო ქალაქში''. 1938 - 39 წწ. 

თოჯინებისა და ლანდების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - 

გ. მიქელაძე. მხატვარი   - თ. სილაევი. ქაღალდი საშუალო

15163 53 თჯ.თ 14

კ. გოგიაშვილის პიესა - ''ბეკეკა''. 1939 - 40 წწ. თოჯინებისა და ლანდების 

სახელმიწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - კ. გოგიაშვილი. მხატვარი   

- ს. ცაგარეიშვილი. ქაღალდი საშუალო

15164 53 თჯ.თ 15

კ. გოგიაშვილის პიესა - ''ბეკეკა''. 1939 - 40 წწ. თოჯინებისა და ლანდების 

სახელმიწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - კ. გოგიაშვილი. მხატვარი   

- ს. ცაგრეიშვილი. ქაღალდი საშუალო

15165 53 თჯ.თ 16

კ. გოგიაშვილის პიესა -''ბეკეკა''. 1939 - 40 წწ. თოჯინებისა და ლანდების 

სახელმიწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - კ. გოგიაშვილი. მხატვარი   

- ს.ცაგარეიშვილი. ქაღალდი საშუალო

15166 53 თჯ.თ 17

კ. ჩუკოვსკის პიესა - ''ექიმი აიბოლიტი''. 1939 - 40 წწ. თოჯინებისა და 

ლანდების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი - კ. გოგიაშვილი. 

მხატვარი   - ი. ვოიცკულიანი. ქაღალდი საშუალო

15167 53 თჯ.თ 18

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის საგასტროლო 

რეპერტუარი. 1941 - 42 წწ. ქაღალდი საშუალო

15168 53 თჯ.თ 19

გ. მიქელაძის მიერ ნათარგმნი პიესა - ''მოგზაურობა უცხოურ ქვეყნებში''. 

1942  -43 წწ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის 

გასტროლი   კულტურის სახლში. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ე. 

ლალაევა. ქაღალდი საშუალო

15169 53 თჯ.თ 20

ვ. სუხოდოლსკის  პიესა ''ქარიშხალში'' და ს. სერპინკის პიესა - ''როგორ 

მიჰყიდა ჰიტლერმა სული ეშმაკს''.  1942 - 43 წწ. თბილისსი თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლი კულტურის სახლში. 

რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი საშუალო

15170 53 თჯ.თ 21

ს. პრეობრაჟენსკის და ს. ობრაზცოვის პიესა - ''დიდი ივანე''. 1942 - 43 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლი 

კულტურის სახლში. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ა. მოვშოვიჩი. ქაღალდი საშუალო

15171 53 თჯ.თ 22

ვ. პოლიაკოვის პიესა - ''მოგზაურობა უცნაურ ქვეყნებში''. 1942 - 43 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის გასტროლი. რეჟისორი  - 

გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ე. - ლალაევა. ქაღალდი საშუალო

15172 53 თჯ.თ 23

ს. პრეობრაჟენსკის და ს. ობრაზცოვის პიესა - ''დიდი ივანე''. 1943 - 44 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლი. 

რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მოვშოვიჩი. ქაღალდი კარგი

15173 53 თჯ.თ 24

ვ.სუხოდოლსკის პიესა - ''ქარიშხალში'' და ს. სერპინსკის პიესა - ''როგორ 

მიჰყიდა ჰიტლერმა სული ეშმაკს''. 1943 - 44 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15174 53 თჯ.თ 25

ბალაბანის პიესა - ''წკიპა''. 1943 - 44 წწ. თოჯინების და ლანდების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15175 53 თჯ.თ 26

ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. 1945 - 46 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15176 53 თჯ.თ 27

ვ. პოლიაკოვის პიესა - ''მოგზაურობა უცნაურ ქვეყნებში''. 1945- 46 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ე. ლალაევა. ქაღალდი კარგი

15177 53 თჯ.თ 28

ს. ცაგარეიშვილის პიესა - ''წიქარა''. 1945 - 46 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი



15178 53 თჯ.თ 29

ვ. შვერმბერგერის პიესა ''ნანა ტყეში''. 1945 - 46 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრის გასტროლები. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   

- ი. მდივანი ქაღალდი კარგი

15179 53 თჯ.თ 30

ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. გადმოკეთებული 

აკ. ბელიაშვილის მიერ. 1945 - 46 წწ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 

თეატრის გასტროლი მოსწავლეთა სახლში. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი საშუალო

15180 53 თჯ.თ 31

ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. გადმოკეთებული 

აკ. ბელიაშვილის მიერ. 1945 - 46 წწ. თოჯინების სახელმწიფო თეატრის 

გასტროლი მოსწავლეთა სახლში. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15181 53 თჯ.თ 32

აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის მთაში'' და ნ. გერნეტის პიესა - 

''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. 1945 - 46 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლები მოსწავლის სახლში. ქაღალდი

15182 53 თჯ.თ 33

აკ. ბელიაშვილის პიესა ''სვანეთის მთებში''. 1945 - 46 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრის გასტროლები.  რეჟისორი  - გ. 

მიქელაძე. მხატვ. - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15183 53 თჯ.თ 34

'ბებია დარეჯანის ზღაპრები'', ''ნანა ტყეში''.  1945 - 46 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლი მოსწავლის 

სახლში. ქაღალდი კარგი

15184 53 თჯ.თ 35

'ბებია დარეჯანის ზღაპრები'',  ''ნანა ტყეში''. 1945 - 46 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლები მოსწავლის 

სახლში. ქაღალდი საშუალო

15185 53 თჯ.თ 36

ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. გადმოკეთებული 

აკ. ბელიაშვილის მიერ. 1945 - 46 წწ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი.

15186 53 თჯ.თ 37

ვ. შვერმბერგერის პიესა - ''ნანა ტყეში''. 1945 - 46 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15187 53 თჯ.თ 38

ვ. პოლიაკოვის პიესა - ''მოგზაურობა უცნაურ ქვეყნებში''. 1945 - 46 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ე. ლალაევა. ქაღალდი კარგი

15188 53 თჯ.თ 39

აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის მთებში''. 1945 - 46 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15189 53 თჯ.თ 40

ს. პრეობრაჟენსკის პიესა - ''ბებია დარეჯანის ზღაპარი''. 1945 - 46 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15190 53 თჯ.თ 41

ს. პრეობრაჟენსკის პიესა - ''ბებია დარეჯანის ზღაპარი''. 1945 - 46 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   -ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15191 53 თჯ.თ 42

ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. 1945 - 46 წწ. 

თოჯინეის სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - . მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15192 53 თჯ.თ 43

ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. 1945 - 46 წწ. 

თოჯინეის სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - . მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი,  ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

15193 53 თჯ.თ 44

აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის მთებში''. 1945 - 46 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15194 53 თჯ.თ 45

ვ. პოლიაკოვის პიესა - ''მოგზაურობა უცნაურ ქვეყნებში''. 1945 - 46 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ე. ლალაევა. ქაღალდი კარგი

15195 53 თჯ.თ 46

ს. ცაგარეიშვილის პიესა - ''წიქარა''. 1945 - 46 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე.  მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15196 53 თჯ.თ 47

ს. ცაგარეიშვილის პიესა - ''წიქარა''. 1945 - 46 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი



15197 53 თჯ.თ 48

ს. ცაგარეიშვილის პიესა - ''წიქარა''. 1945 - 46 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15198 53 თჯ.თ 49

აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის მთებში. 1945 - 46 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრის გასტროლი ბათუმის მოსწავლის 

სახლში. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15199 53 თჯ.თ 50

ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''.  1945 - 46 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის გასტროლი ბათუმის 

მოსწავლეთა სახლში. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15200 53 თჯ.თ 51

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის საგასტროლო 

რეპერტუარი. 1945 - 46 წწ. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15201 53 თჯ.თ 52

ს. პრეობრაჟენსკის პიესა - ''ბებია დარეჯანის ზღაპარი''. 

გადმოკეთებული ჯუღელის მიერ. 1945 - 46 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 

ქართული თეატრის გასტროლი. რეჟისორი - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი საშუალო

15202 53 თჯ.თ 53

თბილისის თოჯინების საელმწიფო თეატრის საგასტროლო 

რეპერტუარი. 1945 - 46 წწ. ქაღალდი კარგი

15203 53 თჯ.თ 54

ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. 1945 - 46 წწ. 

გადმოკეთებული აკ. ბელიაშვილის მიერ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრის გასტროლი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - 

ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15204 53 თჯ.თ 55

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეარის გასტროლები. 

დასის შემადგენლობა. 1946 - 47 წწ.  ქაღალდი საშუალო

15205 53 თჯ.თ 56

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლები. 

დასის შემადგენლობა. 1946 - 47 წწ. ქაღალდი კარგი

15206 53 თჯ.თ 57

ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. გადმოკეთებული 

აკ. ბელიაშვილის მიერ. 1946 - 47 წწ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 

თეატრის გასტროლბი საზაფხულო თეატრში. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი ქაღალდი კარგი

15207 53 თჯ.თ 58

ს. პრეობრაჟენსკის პიესა -''ბებია დარეჯანის ზღაპრები'' , და ვ. 

შვემბერგერის პიესა - ''ნანა ტყეში''. (გადმოკეთებული ქ. ჯუღელის მიერ). 

1946 - 47 წწ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის გასტროლები. 

რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15208 53 თჯ.თ 59

თოჯინების სხელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლის რეპერტუარი 

ქუთაისის კულტურის სახლში. 1946 - 47 წწ. ქაღალდი კარგი

15209 53 თჯ.თ 60

თოჯინების სხელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლის რეპერტუარი 

ქუთაისის კულტურის სახლში. 1946 - 47 წწ. ქაღალდი საშუალო

15210 53 თჯ.თ 61

ს. პრეობრაჟენსკის პიესა - ''ბებია დარეჯანის ზღაპრები'' და ვ. 

შვემბერგერის პიესა - ''ნანა ტყეში''.  გადმოკეთებული ქ. ჯუღელის მიერ. 

1946 - 47 წწ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის გასტროლები 

ზუგდიდის სახელმწიფო თეატრში. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. ქაღალდი საშუალო

15211 53 თჯ.თ 62

ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. 1947 - 48 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის გასტროლები. რეჟისორი  - 

გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი ქაღალდი კარგი

15212 53 თჯ.თ 63

ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. 1947 - 48 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის გასტროლები. რეჟისორი  - 

გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15213 53 თჯ.თ 64

აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის მთებში''. 1947 - 48 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრის გასტროლები. რეჟისორი  - გ. 

მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15214 53 თჯ.თ 65

აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის მთებში''. 1947 - 48 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრის წარმოდგენა. რეჟისორი  - გ. 

მიქელაძე. მხატვარი   ი. მდივანი. ქაღალდი საშუალო

15215 53 თჯ.თ 66

აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის მთებში''. 1947 - 48 წწ. თბილისის 

თოჯინების თეატრის გასტროლები. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვ. ი. 

მდივანი. ქაღალდი საშუალო



15216 53 თჯ.თ 67

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლები. 

დასის შემადგენლობა. 1947 - 48 წწ. ქაღალდი კარგი

15217 53 თჯ.თ 68

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლები. 

დასის შემადგენლობა. 1947  - 48 წწ. ქაღალდი კარგი

15218 53 თჯ.თ 69

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლები. 

დასის შემადგენლობა. 1947  - 48 წწ. დასისი შემადგენლობა. ქაღალდი კარგი

15219 53 თჯ.თ 70

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის საგასტროლო  

რეპერტუარი. რუსულ ენაზე.  1948 - 49 წწ. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. ქაღალდი კარგი

15220 53 თჯ.თ 71

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის საგასტროლო 

რეპერტუარი. 1948 - 49 წ. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. ქაღალდი კარგი

15221 53 თჯ.თ 72

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის საგასტროლო 

რეპერტუარი. 1948 - 49 წ. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. ქაღალდი კარგი

15222 53 თჯ.თ 73

თბილისის სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლები. დასის 

შემადგენლობა. 1948 - 49 წწ. ქაღალდი საშუალო

15223 53 თჯ.თ 74

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლები. 

დასის შემადგენლობა. 1948 - 49 წწ. ქაღალდი საშუალო

15224 53 თჯ.თ 75

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლი.  

დასის შემადგენლობა. 1948 - 49 წწ. ქაღალდი საშუალო

15225 53 თჯ.თ 76 თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1949 - 50 წწ. ქაღალდი კარგი

15226 53 თჯ.თ 77 თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1949 - 50 წწ. ქაღალდი კარგი

15227 53 თჯ.თ 78

თბილისის სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლები აფხაზეთის 

სახელმწიფო ფილარმონიის საზაფხულო თეატრში. 1949 - 50 წწ. სეზონი. ქაღალდი კარგი

15228 53 თჯ.თ 79

ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. 1949 - 50 წწ. 

რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15229 53 თჯ.თ 80

გ. გორდაძის პიესა - ''ლომწა დარუბანი''. 1949 - 50 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვ. - ი. მდივანი. ქაღალდი საშუალო

15230 53 თჯ.თ 81

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლების 

რეპერტუარი. 1949 - 50 წწ. ქაღალდი საშუალო

15231 53 თჯ.თ 82

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლები 

აფხაზეთის სახელმწიფო ფილარმონიის საზაფხულო თეატრში. 1949 - 50 

წწ. ქაღალდი კარგი

15232 53 თჯ.თ 83

მ. შურინობას პიესა - ''თოვლის პაპა''. პრემიერა. 1949 - 50 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. ქაღალდი კარგი

15233 53 თჯ.თ 84

მ. შურინობას პიესა - ''თოვლის პაპა''. პრემიერა. 1949 - 50 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. ქაღალდი კარგი

15234 53 თჯ.თ 85

მ. შურინობას პიესა ''თოვლის პაპა''. პრემიერა 1949 - 50 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. ქაღალდი კარგი



15235 53 თჯ.თ 86

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლები. 

1949 - 50 წწ. დასისი შემადგენლობა. ქაღალდი კარგი

15236 53 თჯ.თ 87

აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის მთებში''. 1949 - 50 წწ. რეჟისორი  - გ. 

მიქელაძე. მხატვ. - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15237 53 თჯ.თ 88

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლი 

აფხაზეთის სახელმწიფო ფილარმონიის საზაფხულო თეატრში. 1949 - 50 

წწ. ქაღალდი კარგი

15238 53 თჯ.თ 89

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის საგასტროლო 

რეპერტუარი. 1949 - 50 წწ. ქაღალდი საშუალო

15239 53 თჯ.თ 90

გ. გორდაძის პიესა - ''ლომწა დარუბანი''. 1949 - 50 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15240 53 თჯ.თ 91

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის საგასტროლო 

რეპერტუარი. 1949 - 50წწ. ქაღალდი კარგი

15241 53 თჯ.თ 92

გ. ჩიქოვანის პიესა - ''ორი ქოსატყუილა''. 1950 - 51 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - მ. დანიელიშვილი. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15242 53 თჯ.თ 93

აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის მთებში''. 1950 - 51 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15243 53 თჯ.თ 94

გ. მატვეევის პიესა - ''ბალტი''. 950 - 51 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 

ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - მ. გოცირიძე. ქაღალდი კარგი

15244 53 თჯ.თ 95

ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. 1950 = 51 წწ. 

თოჯინების სახელმიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

15245 53 თჯ.თ 96

გოგიაშვილის და დ. ჯალაღანიას პიესა - ''მზეჭაბუკი''. 1950 - 51 წწ. 

თოჯინების სხელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   -ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15246 53 თჯ.თ 97

გ. მატვეევის პიესა - ''ბალტი''. 1950 - 51 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 

ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - მ. გოცირიძე. ქაღალდი კარგი

15247 53 თჯ.თ 98

გ. ჩიქოვანის პიესა - ''ორი ქოსატყუილა''. 1950 - 51 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი.რეჟისორი  - მ. დანიელიშვილი. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15248 53 თჯ.თ 99

ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. 1950 - 51 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  -გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

15249 53 თჯ.თ 100

აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის მთებში''. 1950 - 51 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15250 53 თჯ.თ 101

გოგიაშვილის და დ. ჯალაღანიას პიესა - ''მზეჭაბუკი''. 1950 - 51 წწ. 

თოჯინების სხელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   -ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15251 53 თჯ.თ 102

გ. ჩიქოვანის პიესა - ''ორი ქოსატყუილა''. 1950 - 51 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი.რეჟისორი  - მ. დანიელიშვილი. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15252 53 თჯ.თ 103

გ. ჩიქოვანის პიესა - ''ორი ქოსატყუილა''. 1950 - 51 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი.რეჟისორი  - მ. დანიელიშვილი. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15253 53 თჯ.თ 104

გოგიაშვილის და დ. ჯალაღანიას პიესა - ''მზეჭაბუკი''. 1950 - 51 წწ. 

თოჯინების სხელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლები. რეჟისორი  - 

გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი



15254 53 თჯ.თ 105

ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. 1950 - 51 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის  გასტროლები. რეჟისორი  -

გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

15255 53 თჯ.თ 106

გ. ჩიქოვანის პიესა - ''ორი ქოსატყუილა''. 1950 - 51 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლები. რეჟისორი  - მ. 

დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15256 53 თჯ.თ 107

გოგიაშვილის და დ. ჯალაღანიას პიესა - ''მზეჭაბუკი''. 1950 - 51 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლები. რეჟისორი  - 

გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15257 53 თჯ.თ 108

ნ. ნაკაშიძისა და კ. მაჭარაძის პიესა - ''ბაკი - ბუკი''. 1951 - 52 წწ.  

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15258 53 თჯ.თ 109

კ. მაჭარაძის მიერ ინსცენირებული პიესა - ''დათუნიას ქოხი''. 1951 - 52 წწ.  

თოჯინების სახელმწიფო ქართლი თეატრი.  რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15259 53 თჯ.თ 110

გ. მატვეევის პიესა  ''პოტაპიჩი''. 1951 52 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 

ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15260 53 თჯ.თ 111

ს. მიხალკოვის პიესა ''ამპარტავანი კურდღელი''. 1951 - 52 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი - თედო წეროძე. მხატვარი   - 

ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15261 53 თჯ.თ 112

ქს. ხაფავას პიესა ''ურჩი გია''. 1951 - 52 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 

ქართული  თეატრი.  რეჟისორი  - თ. წეროძე. მხატვარი   - შ. ჟორჯოლაძე. ქაღალდი კარგი

15262 53 თჯ.თ 113 თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1951 - 52 წწ. ქაღალდი კარგი

15263 53 თჯ.თ 114

ს. პრეობრაჟენსკის პიესა  - ''გაზაფხულის ყვავილი''.  პრემიერა. 1951 - 52 

წწ.  სეზონის გახსნა. რეჟისორი  გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15264 53 თჯ.თ 115

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. ახალი და 

განახლებული დადგმები. 1952 - 53 წწ. ქაღალდი კარგი

15265 53 თჯ.თ 116

მ. კორიუნის პიესა - ''ორი ძმა''. პრემიერა. 1952 - 53 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - სერგო ცაგარეიშვილი. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15266 53 თჯ.თ 117 თოჯინეის სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1952 - 53 წწ. ქაღალდი კარგი

15267 53 თჯ.თ 118

მ. კორიუნის პიესა - ''ორი ძმა''.  1952 - 53 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლები. რეჟისორი  - ს. 

ცაგარეიშვილი. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15268 53 თჯ.თ 119

მ. კორიუნის პიესა - ''ორი ძმა''. პრემიერა. 1952 - 53 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ს. ცაგარეიშვილი. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15269 53 თჯ.თ 120

მ. კორიუნის პიესა - ''ორი ძმა''. პრემიერა. 1952 - 53 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ს. ცაგარეიშვილი. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15270 53 თჯ.თ 121

გ. მატვეევის პიესა ''პოტაპიჩი და ს. მიხალკოვის პიესა ''ამპარტავანი 

კურდღელი''. 1952 - 53 წწ. თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის 

წარმოდგენები ლ. ბერიას სახელობის კულტურის სახლში.  რეჟისორი  -  

გ. მიქელაძე, თ. წეროძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15271 53 თჯ.თ 122

გ. მატვეევის პიესა - ''პოტაპიჩი''. 1952 - 53 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 

ქართული თეატრის წარმოდგენები.  რეჟისორი  გ. მიქელაძე. მხატვარი   - 

ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15272 53 თჯ.თ 123

ს. მიხალკოვის პიესა - ''ამპარტავანი კურდღელი''. 1952 - 53 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი - თ. წეროძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი



15273 53 თჯ.თ 124

მ. გოგიაშვილის და დ. ჯალაღანიას პიესა - ''მზეჭაბუკი''. 1952-  53 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეარი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15274 53 თჯ.თ 125 თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1952- 53 წწ. ქაღალდი კარგი

15275 53 თჯ.თ 126

ს. პრეობრაჟენსკის პიესა - ''გაზაფხულის ყვავილი''. 1952 - 53 წწ.  

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15276 53 თჯ.თ 127

კ. მაჭარაძის პიესა - ''ხაფანგი''. 1952 - 53 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 

ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15277 53 თჯ.თ 128

ა. მაჭარაძის პიესა - ''ხაფანგში''. პრემიერა. 1952 - 53 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15278 53 თჯ.თ 129

მ. გოგიაშვილისა და დ. ჯალაღანიას პიესა -  ''მზეჭაბუკი''.  სეზონის 

გახსნა. 1953-  54 წწ. თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეარი. 

რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15279 53 თჯ.თ 130

მ. გოგიაშვილისა და დ. ჯალაღანიას პიესა - ''მზეჭაბუკი''. სეზონის 

გახსნა. 1953 - 54 წწ.  რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15280 53 თჯ.თ 131

ლ. ბრაუსევიჩის პიესა - ''ჩექმოსანი კატა''. (''ჩექმებიანი კატა'').  და ნ. 

გერნეტი და გურევიჩის პიესა ''ბატის ჭუკი''. 1953 - 54 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი რეპერტუარი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15281 53 თჯ.თ 132

ლ. ბრაუსევიჩის პიესა - ''ჩექმოსანი კატა''.  ( ჩექმებიანი კატა). 1953 - 54 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. რეჟისორი  - 

გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი ქაღალდი კარგი

15282 53 თჯ.თ 133

ლ. ბრაუსევიჩის პიესა - ''ჩექმოსანი კატა''.  ('' ჩექმებიანი კატა''). პრემიერა.  

1953 - 54 წწ.  თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15283 53 თჯ.თ 134

ნ. ოქროპირიძის პიესა - ''ზარმაცის სიზმარი''. 1953 - 54 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. რეჟისორი  - მ. 

დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. გაბაშვილი. ქაღალდი კარგი

15284 53 თჯ.თ 135

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1953 - 54 წწ. 

პლეხანოვის სახელობის კლუბში. ქაღალდი კარგი

15285 53 თჯ.თ 136 თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1953  -54 წწ. ქაღალდი კარგი

15286 53 თჯ.თ 137 თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1953  - 54 წწ. ქაღალდი კარგი

15287 53 თჯ.თ 138 თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1953 - 54 წწ. ქაღალდი კარგი

15288 53 თჯ.თ 139

მ. გოგიაშვილის და დ. ჯალაღონიას პიესა - ''  მზეჭაბუკი''. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე.  მხატვარი   - 

ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15289 53 თჯ.თ 140

ვ. შვენბერგერის პიესა - ''ნანა ტყეში''. 1954 - 55 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15290 53 თჯ.თ 141

პ. მალიარევსკის პიესა - ''ბაირი''. 1954 - 55 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 

ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15291 53 თჯ.თ 142

მ. კახიძის და ო. რაზმაძის პიესა - ''ქაჯანა''. თოჯინების სახელმწიფო 

ქართული თეატრი. რაჟ. - მ. დანიელაშვილი.  მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი



15292 53 თჯ.თ 143

კ. მალიაევსკის პიესა - ''ბაირი''. მორიგი პრემიერა. 1954 - 55 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15293 53 თჯ.თ 144

ვ. შვერმბერგერის პიესა - ''ნანა ტყეში''. 1954 - 55 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე.  მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15294 53 თჯ.თ 145

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 

სეზონი. ქაღალდი კარგი

15295 53 თჯ.თ 146

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 

სეზონი. ქაღალდი კარგი

15296 53 თჯ.თ 147

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 

სეზონი. ქაღალდი კარგი

15297 53 თჯ.თ 148

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 

სეზონი. ქაღალდი კარგი

15298 53 თჯ.თ 149

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 

სეზონი. ქაღალდი კარგი

15299 53 თჯ.თ 150

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 

სეზონი. ქაღალდი კარგი

15300 53 თჯ.თ 151

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 

სეზონი. ქაღალდი კარგი

15301 53 თჯ.თ 152

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 

სეზონი. ქაღალდი კარგი

15302 53 თჯ.თ 153 თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი . 1955 - 56 წწ. ქაღალდი კარგი

15303 53 თჯ.თ 154

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 

სეზონი. ქაღალდი კარგი

15304 53 თჯ.თ 155

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 

სეზონი. ქაღალდი კარგი

15305 53 თჯ.თ 156

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 

სეზონი. ქაღალდი კარგი

15306 53 თჯ.თ 157

გ. ივანიშვილის პიესა - '' ნატვრის თვალი''. 1955 - 56 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15307 53 თჯ.თ 158

გ. ჩიქოვანის პიესა - ''ორი ქოსატყუილა''. 1955 - 56 წწ.  სეზონის გახსნა. 

განხლებული რეჟისორი . თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი  - მ. დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15308 53 თჯ.თ 159

ა. ტოლსტოის მოთხრობის მიხედვით დადგმული პიესა - ''ბურატინოს 

თავგადასავალი''. 1955 - 56 წწ.  თოჯინების სახელმწიფო ქართული 

თეატრი. რეჟისორი  - მ. დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15309 53 თჯ.თ 160

კ. მაჭარაძის პიესა - ''დათუნიას სამართალი''. პრემიერა. 1955- 56 წწ. 

რეჟისორი  - მ. დანიელიშვილი. მხატვარი   - ვ. პოტირალოვსკაია. ქაღალდი კარგი

15310 53 თჯ.თ 161 თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წ. ქაღალდი კარგი



15311 53 თჯ.თ 162

გ. ივანიშვილის პიესა - '' ნატვრის თვალი''. პრემიერა.  1955 - 56 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15312 53 თჯ.თ 163

ლ. ბრაუსევიჩის პიესა - ''ჩექმებიანი კატა''. 1955 - 56 წწ.  თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე.  მხატვარი   - 

ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15313 53 თჯ.თ 164

ლ. ბრაუსევიჩის პიესა - ''ჩექმებიანი კატა''. 1955 - 56 წწ.  თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15314 53 თჯ.თ 165

გ. მატვეევის პიესა - ''ბალტი''. 1955 - 56 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 

ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - გ. გოცირიძე. ქაღალდი კარგი

15315 53 თჯ.თ 166 თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1956 - 57 წწ. ქაღალდი კარგი

15316 53 თჯ.თ 167

მ. შურინოვას პიესა - ''თოვლის პაპა''. 1956 - 57 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - მ. დანიელიშვილი. მხატვ. - 

ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15317 53 თჯ.თ 168

ვ. ფშაველას მოთხრობის მიხედვით დადგმული პიესა - ''შვლის ნუკრის 

ნაამბობი''. პრემიერა. 1956 - 57 წწ.  თოჯინების სახელმწიფო ქართული 

თეატრი''. რეჟისორი  - მ.  დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15318 53 თჯ.თ 169

მ. გაჩეჩილაძის პიესა ''ჩკუა და გონება''. 1956 - 57 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვ. - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15319 53 თჯ.თ 170

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. სეზონის 

გახსნა. 1957 - 58 წწ. ქაღალდი საშუალო

15320 53 თჯ.თ 171 თოჯინების სახელმწიფოქართული თეატრის რეპერტუარი. 1957 - 58 წწ. ქაღალდი საშუალო

15321 53 თჯ.თ 172

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. ახალი 

დადგმები. 1957 - 58 წწ. ქაღალდი საშუალო

15322 53 თჯ.თ 173

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი პლეხანოვის 

სახელობის კლუბის შენობაში. 1957 - 58 წწ. ქაღალდი საშუალო

15323 53 თჯ.თ 174

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. ახალი 

დადგმები. 1957 - 58 წწ. ქაღალდი კარგი

15324 53 თჯ.თ 175 თოჯინების სახელმწოფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1957 - 58 წწ. ქაღალდი კარგი

15325 53 თჯ.თ 176

მ. შურინოვას პიესა - ''თოვლის პაპა''. 1957 - 58 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - მ. დანიელიშვილი. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15326 53 თჯ.თ 177

კ. გოგიაშვილისა და  ჭილაშვილის პიესა - ''კონკია''. 1957 - 58 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15327 53 თჯ.თ 178

კ. მაჭარაძის პიესა - ''ბრაზიანი მეზობლები''. ახალი წარმოდგენა. 1957 - 

58 წწ. თოჯინების სახლმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი საშუალო

15328 53 თჯ.თ 179

კ. გოგიაშვილის და . ჭილაშვილის პიესა - ''კონკია''. ახალი რეჟისორი . 

1957 - 58 წწ. თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი საშუალო

15329 53 თჯ.თ 180

ს. პრეობრაჟენსკისა და ს. ობრაზცოვის პიესა - ''დიდი ივანე''. პრემიერა. 

(დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 40 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სპექტაკლი.) 1957 - 58 წწ.  თოჯინების სახელმწიფო 

ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი საშუალო



15330 53 თჯ.თ 181

კ. მაჭარაძის პიესა - ''ბრაზიანი მეზობლები''. ახალი წარმოდგენა. 1957 - 

58 წწ. თოჯინების სახლმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

მიქელაძე. მხატვარი- ი. მდივანი. ქაღალდი საშუალო

15331 53 თჯ.თ 182

ს. ობრასცოვისა და ს. პრეობრაჟენსკის პიესა - ''დიდი ივანე''. 1958 წ. 

საქართველოს სახელმწიფო თოჯინების თეატრის გასტროლი პ. 

მაიაკოვსკის სახელობის თოჯინების სახელმწიფო ცენტრალურ 

თეატრში. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი საშუალო

15332 53 თჯ.თ 183

გ. გორდაძის პიესა - '' დრუბანელი ჭაბუკი''. პრემიერა. 1958 - 59 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

მიქელაძე.  მხატვარი   - ი. მდივანი. საშუალო

15333 53 თჯ.თ 184 თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1958 - 59 წწ. ქაღალდი კარგი

15334 53 თჯ.თ 185 თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1958 - 59 წწ. ქაღალდი კარგი

15335 53 თჯ.თ 186 თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1958 - 59 წწ. ქაღალდი კარგი

15336 53 თჯ.თ 187

ი. ჯავახიშვილის პიესა - ''ყურშა''. 1958 - 59 წწ. პრემიერა. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე.  მხატვარი   - 

ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15337 53 თჯ.თ 188

ი. ჯავახიშვილის პიესა - ''ყურშა''. 1958 - 59 წწ. პრემიერა. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე.  მხატვარი   - 

ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15338 53 თჯ.თ 189

გ. გოგიჩაიშვილის პიესა - ''ტყის მეგობრები''. პრემიერა. 1958 - 59 წწ.  

თბილისის სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - მ.  

დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15339 53 თჯ.თ 190

გ. გოგიჩაიშვილის პიესა - ''ტყის მეგობრები''. პრემიერა. 1958 - 59 წწ.  

თბილისის სახელმწიფო ქართულით თეატრი.  რეჟისორი  - მოსე 

დანიელიშვილი. კ. მაჭარაძის პიესა - ''ბრაზიანი მეზობლები''. რეჟისორი  

- გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი საშუალო

15340 53 თჯ.თ 191 თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპეტუარი. 1959 - 60 წწ. ქაღალდი საშუალო

15341 53 თჯ.თ 192 თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 1959 - 60 წ. ქაღალდი საშუალო

15342 53 თჯ.თ 193

გ. გორდაძის პიესა - ''დარუბნელი ჭაბუკი''. 1959 - 60 წწ.  თბილისის 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15343 53 თჯ.თ 194

ა. პრავდინის პიესა - ''სიცოცხლის ყვავილი''. ახალი რეჟისორი . 1959 - 60 

წწ. თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - გ. 

მიქელაძე. მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

15344 53 თჯ.თ 195

ბ. ნარეკლიშვილის პიესა - ''ზარმაცი კიკო''. პრემიერა. 1959 - 60 წწ.  

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - მ. 

დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15345 53 თჯ.თ 196

გ. მატვეევის პიესა - ''პოტაპიჩი''. 1959 - 60 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 

ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15346 53 თჯ.თ 197

ი. გოგებაშვილის მოთხრობა ,,ლომის'' თავისუფალი ინსცენირება  - პიესა 

,,ფაფარა''. 1966 -61 წწ. თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი საშუალო

15347 53 თჯ.თ 198

გ. გოგიაშვილისა და დ. ჯალაღონიას პიესა - ზღაპარი ,,მზეჭაბუკი''. 1960 - 

61 წწ. თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი - გ. 

მიქელაძე. მხატვ- ი. მდივანი. ქაღალდი საშუალო

15348 53 თჯ.თ 199

გ. ლანდაუს პიესა - ''ფიფქიას სკოლა''. 1961 - 62 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი - შ. ცუცქირიძე. მხატვარი   - 

ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი საშუალო



15349 53 თჯ.თ 200

გ. ჯაფარიძისა და ც. ქიტიაშვილის პიესა - ''ფაფარა''. 1961 - 62 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი საშუალო

15350 53 თჯ.თ 201

გ. ლანდაუს პიესა - ''ფიფქიას სკოლა''. 1961 - 62 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - შ. ცუცუქირიძე. მხატვარი   

- ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი საშუალო

15351 53 თჯ.თ 202

ს. ჭეიშვილის პიესა - ''დაიყივლე მამალო''. პრემიერა. 1961 - 62 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - კ. 

სულაკაური. მხატვარი   - გ. კასრაძე. ქაღალდი საშუალო

15352 53 თჯ.თ 203

ბ. ნარეკლიშვილის პიესა - ''ცეროდენა''. 1961 - 62 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - მ. დანიელიშვილი. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი საშუალო

15353 53 თჯ.თ 204

ტარიელ ხავთასის პიესა - ''ჯადოსნური სიტყვა''. 1962 - 63 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი საშუალო

15354 53 თჯ.თ 205

გ. სტეფანოვის პიესა  -''დაკარგული საუნჯე''. 1962 - 63 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი - გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. 

მდივანი. ქაღალდი კარგი

15355 53 თჯ.თ 206

გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ''კომბლე''. 1963-64 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  -ვ. მაღლაფერიძე. მხატვარი   

- მ. ბერძენიშვილი. ქაღალდი კარგი

15356 53 თჯ.თ 207

თოჯინების თვითმოქმედი კოლექტივების რესპუბლიკური 

დათვალიერების რეპერტუარი. 1963 - 64 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 

თეატრი. ქაღალდი მძიმე

15357 53 თჯ.თ 208

გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ''კომბლე''. 1963-64 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  -ვ. მაღლაფერიძე. მხატვარი   

- მ. ბერძენიშვილი. ქაღალდი საშუალო

15358 53 თჯ.თ 209

რეპერტუარი. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1966 წლის სეზონი. ქაღალდი საშუალო

15359 53 თჯ.თ 210

პ. ბლიახინის, ა. პოლევოისა და ა. ტოლბუზინის პიესა - ,,წითელი 

ეშმაკუნები''. 1967  - 68 წწ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ლაღიძე, მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15360 53 თჯ.თ 211

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 

1967  -68 წწ. ქაღალდი კარგი

15361 53 თჯ.თ 212

მ. ტუბაროვსკის პიესა - ''უცნაური მღვიმე'' 1967 - 68 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი - გ. სებისკვერაძე. მხატვარი   - 

ა. რატიანი. ქაღალდი კარგი

15362 53 თჯ.თ 213

მ. გოგიაშვილის პიესა - ''ოქროს სალამური''. 1968 - 69 წწ. თბილისის 

თიჯინბის სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

მხატვარი   - მ. გოცირიძე. ქაღალდი კარგი

15363 53 თჯ.თ 214

ე. დანკოს პიესა - ''გულივერი ლილიპუტების ქვეყანაში''. 1968 - 69 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

სებისკვერაძე. მხატვარი   - რ. კიკნაძე. ქაღალდი კარგი

15364 53 თჯ.თ 215

ა. ბლიახინის, ა. პოლევოისა და ა. ტოლბუზინის პიესა - ,,წითელი 

ეშმაკუნები''. 1968 - 69 წწ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  - გ. ლაღიძე. მხატვარი    -ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15365 53 თჯ.თ 216

გ.ლანდაუს პიესა - ''ფიფიქიას სკოლა'' 1968 - 69 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - შ. ცუცქირიძე. მხატვარი   

ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

15366 53 თჯ.თ 217

გ.ლანდაუს პიესა - ''ფიფიქიას სკოლა'' 1968 - 69 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახემწიფო თეატრი. რეჟისორი - შ. ცუცუქირიძე. მხატვარი   

ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

15367 53 თჯ.თ 218

ე. ჩერნიაკისა და ე. გილოდის პიესა - ''გიული და ზოლანი''. 1968 - 69 

წწ.თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი.   რეჟისორი  - გ. 

მიქელაძე. მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი



15368 53 თჯ.თ 219

დ. კასრაძის პიესა - ''ქალპეპელა'' 1969 - 70 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - მ. დანიელაშვილი. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15369 53 თჯ.თ 220

დ. ბუზუკაშვილის პიესა - ''ამბავი ბრიყვი ძმობილებისა''. 1969 - 70 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ლ. შენგელია. 

მხატვარი   - გ. ბერეჩიკიძე. ქაღალდი კარგი

15370 53 თჯ.თ 221

ტ. ხავთასის პიესა - ''თხუპნია'' 1969 - 70 წწ. თბილისის სახელმწიფო 

თოჯინების თეატრი. რეჟისორი  - დ. ლაღიძე. მხატვარი   - ა. რატიანი. ქაღალდი კარგი

15371 53 თჯ.თ 222

დ. ბუზუკაშვილის პიესა - ''ამბავი ბრიყვი ძმობილებისა''. 1969 - 70 წწ. 

პრემიერა. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  - ლ. 

შენგელია. მხატვარი   - გ. ბერეჩიკიძე. ქაღალდი კარგი

15372 53 თჯ.თ 223

ე. ჩერნიაკისა და ე. გილოდის პიესა - ''გიული და თაზოლანი''. 1969 - 70 

წწ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

მიქელაძე. მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

15373 53 თჯ.თ 224

გ. ხორნაულის პიესა - ''ხუთკუნჭულა'' 1969 - 70 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - გ. სებისკვერაძე. 

მხატვარი   -ა. რატიანი. ქაღალდი კარგი

15374 53 თჯ.თ 225

გ. ხორნაულის პიესა - ''ხუთკუნჭულა'' 1969 - 70 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - გ. სებისკვერაძე. 

მხატვარი   -ა. რატიანი. ქაღალდი კარგი

15375 53 თჯ.თ 226

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 

1969 -70 წწ. ქაღალდი კარგი

15376 53 თჯ.თ 227

თბილისის თოჯინების სახელმიწოფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 

1969 - 70 წწ. ქაღალდი კარგი

15377 53 თჯ.თ 228

მ. ჩხეიძისა და ი. ავალიანის პიესა - ''ბაჭიტას ოინები''. 1970 - 71 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. კიკნაძე. ქაღალდი კარგი

15378 53 თჯ.თ 229

მ. ნარიმანიშვილის პიესა - ,,ლალის ვარსკვლავი'' 1970 - 71 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  -გ. ლაღიძე. 

მხატვარი   - ი. ხუროშვილი. ქაღალდი კარგი

15379 53 თჯ.თ 230

მ. მხეიძისა და ი. ავალიანის პიესა - ,,ბაჭიტას ოინები'' 1970 - 71 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. კიკნაძე. ქაღალდი კარგი

15380 53 თჯ.თ 231

მ. კუბანსკის პიესა - ,,ალმასი''. 1970 - 71 წწ. პრემიერა. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ჯ. მაჭარაძე. 

მხატვარი   - ი. მდივანი. ქაღალდი კარგი

15381 53 თჯ.თ 232

დ. ბუზუკაშვილის პიესა - ,,ამბავი ბრიყვი ძმობილებისა'' 1970 - 71 წ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ლ. 

შენგელია. მხატვარი   - გ. ბერეჩიკიძე. ქაღალდი კარგი

15382 53 თჯ.თ 233

ს. ობრასცოვისა და ს. პრეობრაჟენსკის პიესა - ''დიდი ივანე''. 1971 - 72 წ წ. 

პრემიერა. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   -  ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

15383 53 თჯ.თ 234

ვ. გუბარევის პიესა - ''ჯადოსნური თავშალი'' 1971 - 72 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15384 53 თჯ.თ 235

ნ. გერნეტისა და ტ. გურევიჩის პიესა  - ბატის ჭუკი''. 1971 - 72 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - შ. 

ცუცქირიძე.  ქაღალდი კარგი

15385 53 თჯ.თ 236

ნ. გერნეტისა და ტ. გურევიჩის პიესა - ''ბატის ჭუკი''. 1971 - 72 წწ. 

რეჟისორი  - შ. ცუცქირიძე.  თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - შ. ცუცქირიძე.

15386 53 თჯ.თ 237

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის რეპერტუარი. 

1972 - 73 წწ. ქაღალდი კარგი



15387 53 თჯ.თ 238

ნ. არეშიძის პიესა - ''სიკეთის ძალა''. პრემიერა. 1972 - 73 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე, ა. ჩხიკვაძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15388 53 თჯ.თ 239

ე. რაუდის პიესა - ''ყოყლოჩინა კვერცხი'' პრემიერა. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - დ. 

ცისკარიშვილი. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15389 53 თჯ.თ 240

ა. პოპესკუს პიესა - ''მზის სხივი'' პრემიერა. 1972 - 73 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15390 53 თჯ.თ 241

ლ. ცაგარეიშვილისა და ა. შალუტაშვილის პიესა - ''ნამცეცა''  პრემიერა. 

1972 - 73 წწ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრილ. 

რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15391 53 თჯ.თ 242

ნ. არეშიძის პიესა - ''სიკეთის ძალა''. პრემიერა. 1972 - 73 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე, ა. ჩხიკვაძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15392 53 თჯ.თ 243

ფ. ბაუმის პიესა - ''პირიმზე'' პრემიერა. 1972 - 73 წწ. თბილისიის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ლ. 

პაპაქსაშვილი. მხატვარი   - რ. კიკნაძე. ქაღალდი კარგი

15393 53 თჯ.თ 244

ჯ. ნიქაბაძის პიესა - ''ცანგალა'' 1973 - 74 წწ.  თბილისის თოჯინების 

სახელლმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. ლაღიძე. მხატვარი   - 

ალ. რატიანი.  ქაღალდი კარგი

15394 53 თჯ.თ 245

ს. პროკოფიევას პიესა - ''გუგულიანი საათი'' პრემიერა. 1973 - 74 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15395 53 თჯ.თ 246

თ. მეტრეველის პიესა - ''ელსადგური'' პრემიერა. 1974 - 75 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 

იონათამიშვილი. მხატვარი   - რ. კიკნაძე. ქაღალდი კარგი

15396 53 თჯ.თ 247

ზ. პოპრავსკის პიესა - ''ფისო თეთრა'' პრემიერა. 1974 - 75 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი - ნ. გჩავა. 

მხატვარი   - ტ. გეინი. ქაღალდი კარგი

15397 53 თჯ.თ 248

თ. მეტრეველის პიესა - ''ელსადგური'' პრემიერა. 1974 - 75 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 

იოთანაშვილი, მხატვარი   - რ. კიკნაძე. ქაღალდი საშუალო

15398 53 თჯ.თ 249

ა. გენზელის პიესა -  ''მელაკუდა'' 1974 - 75 წწ. თბილისის თოჯინები 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   

- რ. კიკნაძე. ქაღალდი კარგი

15399 53 თჯ.თ 250

ო. დრიზის პიესა - ''ვერცხლის სამჭედლო''. პრემიერა. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ა ჩხიკვაძე. მხატვარი   - ე. 

კოგანი. ქაღალდი კარგი

15400 53 თჯ.თ 251

თ. მეტრეველის პიესა - ელსადგური''. პრემიერა. 1974 - 75 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 

იონათაშვილი. მხატვარი   - რ. კიკნაძე. ქაღალდი კარგი

15401 53 თჯ.თ 252

ო. ჰენრის პიესა - ''წითელკანიანთა ბელადი''  1974 - 75 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი - გ. 

სებისკვერაძე. მხატვარი   - თ. კიკნაძე. ქაღალდი კარგი

15402 53 თჯ.თ 253

ზ. პოპრავსკის პიესა - ''ფისო თეთრა'' პრემიერა. 1974 - 75 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ნ. გაჩავა, 

მხატვარი   - თ. გეინი. ქაღალდი კარგი

15403 53 თჯ.თ 254

გ. საპგირისა და გ. ციფეროვის პიესა - ''დიდყურა'' პრემიერა. 1974- 75 წწ. 

რეჟისორი  - ვ. შტეინი, მხატვარი   - რ. კონდახსაოზოვი. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ვ. შტეინი. 

მხატვარი   რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15404 53 თჯ.თ 255

ა. გენზელის პიესა - მელაკუდა'' 1975 - 76 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   

- თ. კიკნაძე. ქაღალდი კარგი

15405 53 თჯ.თ 256

ვაჟა-ფშაველას პიესა - ''ტყის კომედია'' 1975 - 76 წწ. რეჟისორი  - ლ. 

პაქსაშვილი. მხატვარი   - ა. რატიანი. თბილისის თოჯინების სახელწიფო 

ქართული თეატრი. ქაღალდი კარგი



15406 53 თჯ.თ 257

ალ. ტოლსტოის პიესა - ''ოქროს გასაღები ანუ ბურატინოს 

თავგადასავალი''. 1975 - 76 წწ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 

თეატრი.  რეჟისორი  - ანზორ ხიკვაძე. ქაღალდი კარგი

15407 53 თჯ.თ 258

ე. შვარცის პიესა - ''წითელქუდა''. 1975 - 76 წწ. თბილისისი თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული.  თეატრი. რეჟისორი - ნ. იონათამიშვილი. 

მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15408 53 თჯ.თ 259

ა. პოპესკუს პიესები - ''მზის სხივი'', "ცისფერი ზღარბი'' 1975 - 76 წწ.  

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15409 53 თჯ.თ 260

ა. გენზელის პიესა - ''მელაკუდა'' 1975 - 76 წწ.  თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო  ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   

- თ. კიკნაძე. ქაღალდი კარგი

15410 53 თჯ.თ 261

ლ. ოპესკაიასა და გ. კრჩულოვას პიესა - ''პატარა წერო'' და  

''საფრთხობელა'' პრემიერა. 1975 - 76 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   

- გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15411 53 თჯ.თ 262

თ. მეტრეველის პიესა - ''გვრიტი'' 1976 - 77 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხიკვაძე. მხატვარი   - ვ. 

ფეტვიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

15412 53 თჯ.თ 263

ვ. ცინიბულკის პიესა - ''ცისფერი მარგალიტი''. 1976 - 77 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჯ. - ნ. იონათამიშვილი. 

მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი საშუალო

15413 53 თჯ.თ 264

თ. მეტრეველის პიესა - ''გვრიტი''. 1976 - 77 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  -ა. ჩხიკვძე. მხატვარი   - ვ. 

ფეტვიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

15414 53 თჯ.თ 265

 ''მხიარული ზღაპრები''. 1976 - 77 წწ.  თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - შ. ცუცქირიძე. მხატვარი   - 

რ. კიკნაძე.  ქაღალდი საშუალო

15415 53 თჯ.თ 266

პიესა - '' და ბავშვები'' 1976 - 77 წწ. თეატრალური ხელოვნების 

კვირეულის რეპერტუარი. თბილსის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი საშუალო

15416 53 თჯ.თ 267

ვ, ცინიბულკის პიესა - "ცისფერი მარგალიტი''. 1976 - 77 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 

იონათამიშვილი. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15417 53 თჯ.თ 268

გ. ჭიჭინაძის პიესა - ''იისფერა და მისი მეგობრები''. 1976 - 77 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - ვ. ფეტვიაშვილი. ქაღალდი კარგი

15418 53 თჯ.თ 269

ნ. არეშიძის პიესა - ''სიეთის ძალა''. 1976 - 77 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   

- რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15419 53 თჯ.თ 270

თ. მეტრეველის პიესა - ''გვრიტი''. 1976 - 77 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  -ა. ჩხიკვძე. მხატვარი   - ვ. 

ფეტვიაშვილი. ქაღალდი კარგი

15420 53 თჯ.თ 271

ნ. ტრენდაფილოვას პიესა - ''ბიჭი და ქარი''. 1977 - 78 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი. 

მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15421 53 თჯ.თ 272

გ. პეტრიაშვილის პიესა - ''ამბავი მუსიკოსებისა''. 1977 - 78 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. სებისკვერაძე. მხატვარი   

- თ. ხუციშვილი. ქაღალდი მძიმე

15422 53 თჯ.თ 273

ფ. ტუგლაძის პიესა - ''პატარა ილიმარი''. პრემიერა. 1978 - 79 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი - 

ნ.იონათაშვილი. მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15423 53 თჯ.თ 274

ვ. ლიფშიცისა და ი. კიჩანოვას - ''იდუმალი ჰიპოპოტამი''. 1978 - 79 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  - შ. 

ცუცქირიძე. მხატვარი   - ვ. ფეტვიაშვილი. ქაღალდი კარგი

15424 53 თჯ.თ 275

ვ. იაკაშვილის პიესა  - ,''შავლეგა ციკაი''. 1978  - 79 წწ. თბილისის 

თოჯინეის სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ა. ჩხიკვაძე. 

მხატვარი   - მ. ციციქიშვილი. ქაღალდი კარგი



15425 53 თჯ.თ 276

ე. რაბადანის პიესა - ''პატარა ფერია''. 1978 - 79 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ა.ჩხიკვძე. მხატვარი   - გ. 

აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15426 53 თჯ.თ 277

მ. ხეთაგურის პიესა - ''ხეტიალა''. 1978 - 79 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. 

კონდა. ქაღალდი კარგი

15427 53 თჯ.თ 278

გ. ლანდაუს პიესა - ''ფიფიქიას სკოლა''. 1978 - 79 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - შ. 

ცუცუქირიძე. მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

15428 53 თჯ.თ 279

ნ. გერნეტისა და ტ. გურევიჩის პიესა - ''ბატის ჭუკი''. 1979 - 80 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი და 

მხატვარი -  შ. ცუცქირიძე.  ქაღალდი კარგი

15429 53 თჯ.თ 280

ჯ. როდარისა და მ. სარტარელის პიესა - ''ჯადოსნური ფლეიტა''. 1979 - 80 

წწ. თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ა. ჩხიკვაძე. 

მხატვარი    - ი. აბაკელია. ქაღალდი საშუალო

15430 53 თჯ.თ 281

ე. ჩეპოვცკის პიესა - ''ბარაქალა მიციკ''. 1979 - 80 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - მ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი, გ. აბაკელია. ქაღალდი საშუალო

15431 53 თჯ.თ 282

ვ. ლიფშიცისა და ი. კიჩანოვას ''იდუმალი ჰიპოპოტამი''. 1978 - 79 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - შ. 

ცუცქირიძე. მხატვარი   - ვ. ფეტვიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

15432 53 თჯ.თ 283

ნ. გერნეტისა და ტ. გურევიჩის პიესა - ''ბატის ჭუკი''. 1979 - 80 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი და 

მხატვარი   - შ. ცუცუქირიძე. ქაღალდი საშუალო

15433 53 თჯ.თ 284

მხიარული ზღაპრები - ე. სპერანსკის - ,,უჩვეულო შეჯიბრი'' და ს. 

მიხალკოვის პიესა - ''სამი გოჭი'' 1979 - 80 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - შ. ცუცქირიე.  მხატვარი   - 

რ. კიკნაძე.  ქაღალდი კარგი

15434 53 თჯ.თ 285

მხიარული ზღაპრები - ე. სპერანსკის პიესა - ''უჩვეულო შეჯიბრი'' და ს. 

მიხალკოვის პიესა ''სამი გოჭი'' 1979 - 80 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - შ. ცუცქირიე.  მხატვარი   - 

რ. კიკნაძე. ქაღალდი კარგი

15435 53 თჯ.თ 286

ე. ჩეპოვცკის პიესა - ''ბარაქალა მიციკ''. 1979 - 80 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - მ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი, გ. აბაკელია. ქაღალდი მძიმე

15436 53 თჯ.თ 287

ე. ჩეპოვცკის პიესა - "ბარაქალა მიციკ''. 1979 - 80 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - მ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი, გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15437 53 თჯ.თ 288

ნ. გერნეტისა და ტ. გურევიჩის პიესა - ''ბატის ჭუკი''. 1979 - 80 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი და 

მხატვარი   - შ. ცუცუქირიძე. ქაღალდი კარგი

15438 53 თჯ.თ 289

მ. ხეთაგურის პიესა - ''ხეტიალა''. 1979 - 80 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. სარჩიმენლიძე. 

მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15439 53 თჯ.თ 290

მ. ხეთაგურის პიესა - ''ხეტიალა''. 1979 - 80 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   

- რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15440 53 თჯ.თ 291

თ.ხავთასის პიესა - ''თხუპნია''. პრემიერა. 1979 - 80 წ. თბილისისი 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

იონათამაშვილი. მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15441 53 თჯ.თ 292

გ. ნახუცრიშვილისა და ბ. გამრეკელის პიესა - ''ნაცარქექია''. 1979 - 80 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   რ. კონდახსაზოვი, ა. სარჩიმელიძე. ქაღალდი კარგი

15442 53 თჯ.თ 293

ა. ცუკანოვის პიესა - ''ძალიან ეშმაკური ზღაპარი''. 1980 - 81 წწ.    

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 

იონათამაშვილი. მხატვ. - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15443 53 თჯ.თ 294

მ. აბრამიშვილის პიესა - ''ბარბალუკა! ნიშხა - ნიშხა!''. პრემიერა. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი



15444 53 თჯ.თ 295

მ. აბრამიშვილის პიესა - ''ბარბალუკა! ნიშხა - ნიშხა!''. პრემიერა. 

თბილისის თოჯინების სხელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15445 53 თჯ.თ 296

მ. აბრამიშვილის პიესა - ''ბარბალუკა! ნიშხა - ნიშხა!''. 

პრემიერა.თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი.  

რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15446 53 თჯ.თ 297

დ. ჟუხოვიცკისა და ს. კოზლოვის პიესა - ''ცისფერი ირემი''. 1980 - 81 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15447 53 თჯ.თ 298

ლ. ჟუხოვიცკისა და ს. კოზლოვის პიესა - ''ცისფერი ირემი''. 1980 - 81 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15448 53 თჯ.თ 299

ვ. ჩეპოვეცკის პიესა - ''ბარაქალა მიციკ!'' 198 - 81 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - მ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15449 53 თჯ.თ 300

მ. ხეთაგურის პიესა -  ''ხეტიალა''. 1980 - 81 წწ.  თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართუი თეატრი. რეჟისორი  - გ. სრჩიმელიძე. მხატვარი   - 

რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15450 53 თჯ.თ 301

ვ. ლიფშიცისა და ი. კიჩანოვას პიესა - ''იდუმალი ჰიპოპოტამი''. 1980 - 81  

წწ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - 

შ. ცუცქირიძე. მხატვარი   - ვ. ფეტვიაშვილი. ქაღალდი კარგი

15451 53 თჯ.თ 302

ნ. არეშიძის პიესა - ''სიკეთის ძალა''. 1980 - 81 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე, ა. 

ჩხიკვაძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15452 53 თჯ.თ 303

ნ. გერნეტისა და ტ. გურევიჩის პიესა "ბატის ჭუკი''. 1980 - 81 წწ. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი და მხატვარი - შ. 

ცუცქირიძე. ქაღალდი კარგი

15453 53 თჯ.თ 304

ვ. პალჩინსკაითეს პიესა - ''ფეთხუმები''. 1980 - 81 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟ, - ლორტქიფანიძე. 

მხატვარი   - რ. ონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15454 53 თჯ.თ 305

მ. სუპონინის პიესა - ''ბუტიკა''. 1981 - 82 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი. 

მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15455 53 თჯ.თ 306

მ. აბრამიშივლის პიესა - ''განთავისუფლებული ზღაპრები''. 1981 - 82 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - ვ. ფეტვიაშვილი. ქაღალდი კარგი

15456 53 თჯ.თ 307

მ. აბრამიშვილის  პიესა - ''ვარსკვალვი''. 1981 - 82 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე, მ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15457 53 თჯ.თ 308

ვ. იაკაშვილის პიესა - ''შავლეგა ციკანი''. 1981 - 82 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი - ა. ჩხიკვაძე. 

მხატვარი   - მ. ციციქიშვილი. ქაღალდი კარგი

15458 53 თჯ.თ 309

მ. სუპონინის პიესა - ''ბუტიკა''. 1981 - 82 წწ.  თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი. 

მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15459 53 თჯ.თ 310

ს. კოგანისა და ს. ეფრემოვის პიესა  - ''ახალი ზღაპარი წითელქუდაზე''. 

1984 - 85 წწ. პრემიერა. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული 

თეატრი. რეჟისორი  - ნ. იონათაშვილი. მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი საშუალო

15460 53 თჯ.თ 311

ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი'' 1985 - 86 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  - პ. 

ცუცუქირიძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15461 53 თჯ.თ 312

ბ. აპრილოვის პიესა - პატარა პინგვინები'' 1985 - 86 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - მ. ციცქიშვილი. ქაღალდი კარგი

15462 53 თჯ.თ 313

გ. აპრილოვის პიესა - ''პატარა პინგვინი''. 1986 წ. 87 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  ნ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   - მ. 

ციციქიშვილი. ქაღალდი კარგი



15463 53 თჯ.თ 314

მ. ღვინეფაძის პიესა - ''ჩვენი აიბოლიტი''. 1986 - 87 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - მ. ცუცქირიძე. მხატვარი   

გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15464 53 თჯ.თ 315

მ. გონაშვილის პიესა - ''ზამთრის ზღაპარი''. პრემიერა. 1987 - 88 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - მ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15465 53 თჯ.თ 316

გ. ჭიჭინაძის პიესა - ''ხატიას თავგადასავალი''. 1987 - 88 წწ. რეჟისორი  

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. ნ. - 

იონათამიშვილი. მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15466 53 თჯ.თ 317

ბ. აპრილოვის პიესა - ''პატარა პინგვინები'' 1987 - 88  წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - მ. ციცქიშვილი. ქაღალდი კარგი

15467 53 თჯ.თ 318

მ. გონაშვილის პიესა - ''ზამთრის ზღაპარი''. პრემიერა. 1987 - 88 წწ. 

თბილისის თოჯინების საელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - მ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15468 53 თჯ.თ 319

მ. ჭიჭინაძის პიესა - ''ხტიას თავგადასავალი''.  თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ნ. იონათაშვილი. მხატვარი   - გ. 

აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15469 53 თჯ.თ 320

ს. კოზლოვის პიესა - ''ზღვის მგელი''. 1988 - 89 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი   - ნ. იონათამაშვილი. 

მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15470 53 თჯ.თ 321

ე. ტარბაიას პიესა - ''როგორ დაუგრძელდა კისერი ჟირაფს''. 1988 - 89 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი   - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - ა. მახარობლიძე. ქაღალდი კარგი

15471 53 თჯ.თ 322

ს. კოზლოვის პიესა - ''ზღვის მგელი''. პრემიერა. 1988 - 89 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი   - ნ. 

იონათამაშვილი. მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15472 53 თჯ.თ 323

გ. ჭიჭინაძის პიესა - ''ხტიას თავგადასავალი''. 1988 - 89 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ნ. - იონათამიშვილი. 

მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15473 53 თჯ.თ 324

ე. ტარბაიას პიესა - ''როგორ დაუგრძელდა კისერი ჯირფს''. 1988 - 89 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი   - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - ა. მახარობლიძე. ქაღალდი კარგი

15474 53 თჯ.თ 325

ხ. პაუკშისა და ი. იურკანსის პიესა - ''ზევით ყვავილთან მინდა''. 1988 - 89 

წწ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - თ. ბოლქვაძე. ქაღალდი კარგი

15475 53 თჯ.თ 326

ი. სამსონაძის პიესა - ''ბედნიერი ბილეთი''. 1989 - 90 წწ. თეატრის 

სამხატვრო ხელმძღვანელი  შალვა გაწერელია. თბილისის სახელმწიფო 

ექსპერიმენტული თეატრი. ქაღალდი კარგი

15476 53 თჯ.თ 327

თ. ჭილაძის პიესა - ''ნოეს კიდობანი''. 1989 - 90 წწ. საქართველოს 

სახელმწიფო ცენტრალური საბავშვო თეატრი. რეჟისორი  - თ. მესხი. 

მხატვარი   - ნ. გაფრინდაშვილი. ქაღალდი კარგი

15477 53 თჯ.თ 328

მ. თარხნიშვილის პიესა - ''ბაბაჯანას ქოშები''.1989 - 90 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - ლ. პაქსაშვილი. მხატვარი - გ. 

პაქსაშვილი. ქაღალდი კარგი

15478 53 თჯ.თ 329

ი. ოშნიცას პიესა - ''მწვანე ქოლგა''. 1989 - 90 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თატრი. რეჟისორი  ნ. იონათამიშვილი. მხატვარი   გ. 

აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15479 53 თჯ.თ 330

ა. სულაკაურის პიესა - ''ცისფერი ირემი''. 1990 - 91 წწ. საქართველოს 

სახელმწიფო ცენტრალური საბავშვო თეატრი. რეჟისორი  - თ. მესხი. 

მხატვარი   -  ნ. გაფრინდაშვილი. ქაღალდი კარგი

15480 53 თჯ.თ 331

ლ. სულაქველიძისა და კ. ახობაძის პიესა - ''მეფე და ჩიტი''. 1990 - 91 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - მ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი    - გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15481 53 თჯ.თ 332

ტ. გაბეს პიესა -  ''ბროლის ქოში''. 1990 - 91 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - შ. ცუცქირიძე. მხატვარი   - თ. ჰეინი, ნ. 

შველიძე. ქაღალდი კარგი



15482 53 თჯ.თ 333

მარინა და იან ზლატოპოლსკების პიესა - ''ბედნიერების მეკვლე''. 1991 - 

92 წწ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - მ. 

ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

15483 53 თჯ.თ 334

მ. აბრამიშვილის პიესა - ''ეთერიანი''. 1991 - 92 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   გ. 

აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15484 53 თჯ.თ 335

გ. ნახუცრიშივლის პიესა - ''კომბლე''. 1992 - 93 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი   - ნ. იონათამიშვილი. მხატვარი   - რ. 

კონდახსაზოვი. ქაღალდი კარგი

15485 53 თჯ.თ 336

ა. პოპესკუს პიესა - ''მზის სხივი''. 1992 - 93 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   - გ. 

აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15486 53 თჯ.თ 337

ე. ჩაპოვეცკის პიესა - ''ძია კლოუნი და თაგუნია მიციკი'' . 1995 - 96 წწ. გ. 

მიქელაძის სახელობის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15487 53 თჯ.თ 338

,,ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრის გასტროლი. ქაღალდი კარგი

15488 53 თჯ.თ 339

,, სვანეთის მთებში''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 

თეატრის გასტროლები. ქაღალდი კარგი

15489 53 თჯ.თ 340

 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის გასტროლის 

რეპერტუარი. უთარიღო. ქაღალდი კარგი

15490 53 თჯ.თ 341

პიესა - ,,ნანა ტყეში''. უთარიღო. თბლსისი თოჯინების სახელმწიფო 

თეატრის გასტროლი. ქაღალდი კარგი

15491 53 თჯ.თ 342

პიესა - ,,სვანეთის მთებში''.უთარიღო.  თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრის გასტროლი მასწვლებლის სახლში. ქაღალდი კარგი

15492 53 თჯ.თ 343

,,ბებია დარეჯანის ზღაპრები''.უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრის გსტროლი. ქაღალდი კარგი

15493 53 თჯ.თ 344

,,ალადინის ჯადოსნური ლამპარი'' უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრის გასტროლი მასწავლებლის სახლში. ქაღალდი კარგი

15494 53 თჯ.თ 345

პიესა - ,,ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრის გასტროლი მასწავლებლის სახლში. ქაღალდი კარგი

15495 53 თჯ.თ 346

ვ. სუხოდოლსკის  პესა - ''ქარიშხალში'' და ს. სერპინკის პიესა - ''როგორ 

მიჰყიდა ჰიტლერმა სული ეშმაკს''.  უთარიღო.  თბილისსი თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლი. ქაღალდი მძიმე

15496 53 თჯ.თ 347

ს. პრეობრაჟენსკისა და ს. ობრაზცოვის პიესა - ''დიდი ივანე''. უთარიღო. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის გასტროლი. ქაღალდი მძიმე

15497 53 თჯ.თ 348

ი. ჭავჭავაძე. "კაცია ადამიანი''. უთარიღო. თოჯინებისა და ლანდების 

სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი საშუალო

15498 53 თჯ.თ 349

პიესები - "ბებია დარეჯანის ზღაპრები'', ,,ნანა ტყეში''. უთარიღო. 

თბილისის თოჯინების საელმწიფო ქართული თეატრის გასტროლი 

მასწავლებლის სახლში. ქაღალდი საშუალო

15499 53 თჯ.თ 350

პიესა - "მოგზაურობა უცნაურ ქვეყნებში''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატის გასტროლი. ქაღალდი მძიმე

15500 53 თჯ.თ 351

თოჯინების სახელმწიფო თეატრის გასტროლის რეპერტუარი. 

უთარიღო. ქაღალდი საშუალო



15501 54 თჯ.თ 352

პიესები - ,,Веселые медвежата''  ,,По щучьему велению'' 1946 წ. 

თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

15502 54 თჯ.თ 353

ე. დანკოს პიესა - ''Гуливер в стране лилипутов.'' 1946 - 47 წწ. თოჯინების 

სახელმწიფო რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ნ. მარშაკი. მხატვ. - ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15503 54 თჯ.თ 354

ე. ტარახოვსკაიას პიესა - '' По шучьему велению.'' 1946 - 47 წწ. თბილისის 

თოჯინების რუსული თეატრი ი. კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრში. რეჟისორი  - ნ. მარშაკი. მხატვარი   - ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15504 54 თჯ.თ 355

მ. შურინოვას პიესა - '' Дед мороз''. 1946 - 47 წწ. თბილისის თოჯინების 

რუსული თეატრი ლ. კაგანოვიჩის სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა 

თეატრში. რეჟისორი  - ი. მარშაკი. მხატვ. - ვ. შტენბერგი. ქაღალდი მძიმე

15505 54 თჯ.თ 356

თბილისის სახელმწიფო რუსული თეატრის რეპერტუარი ლ. 

კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. 19465 - 47 წწ. 

სეზონი. ქაღალდი საშუალო

15506 54 თჯ.თ 357

თბილისის თოჯინების რუსული სახელმწიფო თეატრის რეპერტუარი ლ. 

კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. 1947 - 48 წწ. ქაღალდი კარგი

15507 54 თჯ.თ 358

პიესები: ''Волк и козлята,''  ''Веселые медвежата,''  ''заяц и волк.'' 1948 - 49 

წწ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი ლ. 

კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. ქაღალდი მძიმე

15508 54 თჯ.თ 359

თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრის რეპერტუარი ლ. 

კაგანოვიჩის სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. ქაღალდი საშუალო

15509 54 თჯ.თ 360

თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრის რეპერტუარი ლ. 

კაგანოვიჩის სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. 1950 - 51 წწ. ქაღალდი საშუალო

15510 54 თჯ.თ 361

პიესები - ''Дюймовочка'',  ''Три поросенка''. 1953 - 54 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი ლ. კაგანოვიჩის სახელობის 

სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა თეაატრში. ქაღალდი საშუალო

15511 54 თჯ.თ 362 თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრის რეპერტუარი. 1961 - 62 წწ.

15512 54 თჯ.თ 363

'Юрашок - кудряшок'',  ''Терем - Теремок гусенок''. პრემიერა. 1962 - 63 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

15513 54 თჯ.თ 364

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი რეპერტუარი. 

1962 - 63 წწ. ქაღალდი კარგი

15514 54 თჯ.თ 365

ა. გაიდარის პიესა - ''Мальчиш - кибальчиш'' 1969 წ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი.  რეჟისორი  - თინათინ 

შონია. მხატვარი   - ვ. რურუა. ქაღალდი კარგი

15515 54 თჯ.თ 366

ზ. პოპრავსკის პიესა - ''Котик - мотик ''.  1969 - 70 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი. რეჟისორი  - მ. 

დანიელაშვილი. მხატვარი   - ნ. კილასონია. ქაღალდი კარგი

15516 54 თჯ.თ 367

პიესა - არკადი გაიდარის მოთხრობის მიხდვით - '' Мальчиш - 

кибальчиш''. 1972 - 73 წწ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული 

თეატრი. რეჟისორი  - თ. შონია. მხატვარი   - ვ. რურუა. ქაღალდი კარგი

15517 54 თჯ.თ 368

ე. ჩეპოვეცკის პიესა - ''Я-  цыпленок Ты - цыпленок''. 1972 - 73 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახემწიფო რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ვ. 

სმირნოვი. მხატვარი   - მ. ციციშვილი. ქაღალდი კარგი

15518 54 თჯ.თ 369

ს. მარშაკის პიესა - '' Терем - теремок и гусенок''. 1972 - 73 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ა. ენგელგარდი, მხატვარი   

- ლ. გნატოვსკი. ქაღალდი კარგი

15519 54 თჯ.თ 370

ე. ჩეპოვეცკის პიესა - '' Аида мыцик ''.  1973 - 74 წწ. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ვ. სმირნოვა. მხატვარი   - პ. 

მერველოვი. ქაღალდი კარგი



15520 54 თჯ.თ 371

ც. მიხალკოვის პიესა - '' Три поросенка '' 1973 - 74 წწ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ა. ენგელგარტი. 

მხატვარი   - ვ. გოცირიძე. ქაღალდი კარგი

15521 54 თჯ.თ 372 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის რეპერტუარი. 1974 - 75 წწ. ქაღალდი კარგი

15522 54 თჯ.თ 373

ს. ხრისტოვსკისა და ვ. ბოგაჩის პшესა  - '' Три поросенка и волк''. 1975 წ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - მ. ციცქიშვილი. ქაღალდი კარგი

15523 54 თჯ.თ 374

მ. პავლიკის პიესა - '' Книга сказок ''. პრემიერა. 1975 - 76 წწ. თბილისის 

თოჯინეის სახელმწიფო რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ვ. სმირნოვა. 

მხატვარი   - ვ. ტერეხოვა. ქაღალდი კარგი

15524 54 თჯ.თ 375 თბილისის თოჯინეის სახელმწიფო თეატრის რეპერტუარი. 1975 - 76 წწ. ქაღალდი კარგი

15525 54 თჯ.თ 376

თბილისის თოჯინების საელმწიფო თეატრის საგასტროლო 

რეპერტუარი. 1975 - 76 წწ. ქაღალდი კარგი

15526 54 თჯ.თ 377

ა. ვილკოვსკის პიესა - '' Новые приклучения римтимти ''. 1975 - 76 წწ. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ვ. 

ыმირნოვა. მხატვარი   - ვ. ტერეხოვა. ქაღალდი კარგი

15527 54 თჯ.თ 378

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრის რეპერტუარი. 

1975 - 76 წწ. ქაღალდი კარგი

15528 54 თჯ.თ 379

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრის რეპერტუარი. 

1976 წ. ქაღალდი კარგი

15529 54 თჯ.თ 380

დ. ლიფშიცისა და ი. კიჩანოვას პიესა - '' Таинственный гипопотам ''. 1976 - 

77 წ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი. რეჟისორი  - 

ვ. ცმირნოვა. მხატვარი   - ა. საუშინი. ქაღალდი კარგი

15530 54 თჯ.თ 381

დ. ლიფშიცისა და ი. კიჩანოვას პიესა - '' Таинственный гипопотам ''. 1977 - 

78 წ. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული. თეატრი. რეჟისორი  - 

ვ. ცმირნოვა. მხატვარი   - ა. საუშინი. ქაღალდი კარგი

15531 54 თჯ.თ 382

ვ. რაბადანის პიესა - ''Маленькая фея ''. 1978 - 79 წწ. თბილისის 

თოჯინების რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ა. ჩხიკვაძე. მხატვარი   - მ. 

ციციქიშვილი. ქაღალდი კარგი

15532 54 თჯ.თ 383 თბილისის თოჯინების რუსული თეატრის სეზონის გახსნა. 1978 - 79 წწ. ქაღალდი კარგი

15533 54 თჯ.თ 384

ც. მარშაკის პიესა - '' Кошкин дом ''. 1979 - 80 წწ. თბილისის თოჯინების 

რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი

15534 54 თჯ.თ 385

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრის სეზონის გახსნა. 

1980 - 81 წწ. ქაღალდი კარგი

15535 54 თჯ.თ 386

                                                                                                                                                          

თბილისის თოჯინების რუსული თეატრის რეპერტუარი. 1981 - 82 წწ. ქაღალდი კარგი

15536 54 თჯ.თ 387

მ. სუპონინის პიესა - ,,Бука''. 1982 - 83 წწ. თბილისის თოჯინების 

რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი

15537 54 თჯ.თ 388

                                                                                                                                                                

თბილისის თოჯინების რუსული თეატრის რეპერტური. 1982 - 83 წწ. ქაღალდი კარგი

15538 54 თჯ.თ 389

ვ. ორლოვის პიესა - '' Золотой цыпленок ''. 1985 - 86 წწ. თბილისის 

თოჯინების რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ა. ჩხიკვაძე. მხატვარი   - თ. 

ბადრიაშვილი. ქაღალდი კარგი



15539 54 თჯ.თ 390

                                                                                                                                                                   

თბილისის თოჯინების რუსული თეატრის რეპერტუარი. 1987 წ. ქაღალდი კარგი

15540 54 თჯ.თ 391

გ. გოგიჩაიშვილის პიესა - '' Лесные друзья''. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო. რეჟისორი  - ე. ენგელგარდტი. 

მხატვარი   - ვ. ჩერნიშევი. ქაღალდი კარგი

15541 54 თჯ.თ 392

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრის საგასტროლო 

რეპერტუარი. უთარიღო. ქაღალდი კარგი

15542 54 თჯ.თ 393 თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრის რეპერტუარი. უთარიღო. ქაღალდი კარგი

15543 54 თჯ.თ 394

ც. მიხალკოვის პიესა - ''Три поросенка''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი

15544 54 თჯ.თ 395

იან ვილკავსკის  - პიესა - '' Новые приключения римтимти''. უთარიღო. 

თბილისის თოჯინების რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ვ. ცმირნოვი. 

მხატვარი   - ვ. ტერეხოვა. ქაღალდი კარგი

15545 54 თჯ.თ 396 თბილისის თოჯინების რუსული თეატრის სეზონის გახსნა. უთარიღო. ქაღალდი კარგი

15546 54 თჯ.თ 397

ც. ხრისტოვსკისა და ვ. ბოგაჩის პიესა - ''Три поросенка и волк''. უთარიღო. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი.  რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - მ. ციციქიშვილი. ქაღალდი კარგი

15547 54 თჯ.თ 398

მიხალკოვის პიესა - ''სამი გოჭი'', შვარცის პიესა - ,,წითელქუდა''. 

უთარიღო. თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი

15548 54 თჯ.თ 399

მ. გონაშვილის პიესა - ''ცირკი''.  უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

რუსული თეატრი. რეჟისორი  - მ. ბუკია. მხატვარი - მ. გაბიტაშვილი. ქაღალდი კარგი

15549 54 თჯ.თ 400

პიესები - ''Красная шапочка'', ''Потапыч'', ''Три поросенка''. უთარიღო. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი ლ. კაგანოვიჩის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრში. ქაღალდი საშუალო

15550 54 თჯ.თ 401

პიესები - ''Красная шапочка'', ''Потапыч'', ''Три поросенка''. უთარიღო. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი ლ. კაგანოვიჩის სახელობის 

სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. ქაღალდი საშუალო

15551 54 თჯ.თ 402

პიესები - ''Три поросенка '', ''Красная шапочка,''  ''Алый флаг''. უთარიღო. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი ლ. კაგანოვიჩის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრში. ქაღალდი საშუალო

15552 54 თჯ.თ 403

პიესები -''Красная шапочка'',  ''Гусенок''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი ლ. კაგანოვიჩის სახელობის 

სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. ქაღალდი საშუალო

15553 54 თჯ.თ 404

პიესები - ''Красная шапочка'',  ''Три поросенка'',  ''Алый флаг'',  ''Волк хитрец 

и петух молодец''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების რუსული თეატრი 

ლ. კაგანოვიჩის სახელობის სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა 

თეატრში. ქაღალდი საშუალო

15554 54 თჯ.თ 405

პიესები - ''Сносный слоненок'',   ''Красная шапочк''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი ლ. კაგანოვიჩის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრში. ქაღალდი კარგი

15555 54 თჯ.თ 406

პიესები - ''Как немецкий генерал с поросенком воевал'',  ''Волк хитрец и 

петух молодес''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 

რუსული თეატრი ლ. კაგანოვიჩის სახელობის სახელმწიფო მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრში. ქაღალდი კარგი

15556 54 თჯ.თ 407

პიესები - ''Как немецкий генерал с поросенком воевал'',  ''Три поросенка''.  

უთარიღო. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი ლ. 

კაგანოვიჩის სახელობის სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. ქაღალდი კარგი

15557 54 თჯ.თ 408

პიესები - ''Волк хитрес и петух молодес'',   ''Три поросенка''. უთარიღო. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი ლ. კაგანოვიჩის 

საელობის სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა თეატრში.  ქაღალდი კარგი



15558 54 თჯ.თ 409

პიესები - ''Три поросенка'',  ''Красная шапочка''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი ლ. კაგანოვიჩის სახელობის 

სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. ქაღალდი კარგი

15559 54 თჯ.თ 410

პიესები - ''Красная шапочка  Потапыч'', ''Три поросенка''. უთარიღო. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი ლ კაგანოვიჩის 

სახელობის სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. ქაღალდი კარგი

15560 54 თჯ.თ 411

 ს. მარშაკის პიესა - ''Терем - теремок ,'' ''Гусенок. '' უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი ლ. კაგანოვიჩის სახელობის 

სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. ქაღალდი კარგი

15561 54 თჯ.თ 412

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრის რეპერტუარი, 

ლ. კაგანოვიჩის სახელობის სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა 

თეატრში. უთარიღო. ქაღალდი კარგი

15562 54 თჯ.თ 413

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრის რეპერტუარი ლ. 

კაგანოვიჩის სახელობის სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. 

უთარიღო. ქაღალდი კარგი

15563 54 თჯ.თ 414

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრის რეპერტუარი, 

ლ. კაგანოვიჩის სახელობის სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა 

თეატრში. უთარიღო. ქაღალდი საშუალო

15564 54 თჯ.თ 415

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრის  რეპერტუარი , 

ლ. კაგანოვიჩის სახელობის სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა 

თეატრში. უთარიღო. ქაღალდი კარგი

15565 54 თჯ.თ 416

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრის რეპერტუარი, 

ლ. კაგანოვიჩის სახელობის სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა 

თეატრში. უთარიღო. ქაღალდი კარგი

15566 54 თჯ.თ 417

მ. ეფრემოვის პიესა - ''ახალი ზღაპარი წითელქუდაზე''.  1990 - 91 წწ. 

სამცხე - ჯავახეთის თოჯინების თეატრი - სტუდია ,,ვარძია''. რეჟისორი -

ნ. იონათამმიშვილი. მხატვარი   - ი. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15567 54 თჯ.თ 418

გ. ნახუცრიშვილის პიესა -  ,,კომბლე''.  1991 - 92 წწ. სამცხე - ჯავახეთის 

თოჯინების თეატრ - სტუდია ,,ვარძია''. რეჟისორი  - თ. ნემსაძე. მხატვარი   

- ი. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15568 54 თჯ.თ 419

მ. სუპონინის პიესა -  ''ბუტია''. 1991 - 92 წწ. ჯავახეთის თოჯინების 

თეატრ - სტუდი ''ვარძია''. რეჟისორი  - თ ნემსაძე. მხატვარი   - გ. 

აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15569 54 თჯ.თ 420

შურღაიას პიესა  - ''ეკა ბეკო და ბეკეკო''. უთარიღო. ახალციხის სამხრეთ 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი.   რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი. 

მხატვარი   - გ. აბაკელია. უთარიღო. ქაღალდი კარგი

15570 54 თჯ.თ 421

ლიპესკაიას პიესა - ''პატარა წერო და საფრთხობელა''. უთარიღო. 

ახალციხის სამხარეო თოჯინების სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  - ნ. 

იონათამაშვილი. მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15571 54 თჯ.თ 422

ს. პროკოფიევის პიესა - ''გუგულიანი საათი''. უთარიღო. ახალციხის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი. 

მხატვარი   - ვ. ქორიძე. ქაღალდი კარგი

15572 54 თჯ.თ 423

ა. პუშკინის პიესა - ''ოქროს თევზი''. უთარიღო. ახალციხის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ნ. იონათამაშვილი. მხატვარი   - ვ. 

ქორიძე. ქაღალდი კარგი

15573 54 თჯ.თ 424

გ. ცინიბულკის პიესა - ''ცისფერი მარგალიტი''. უთარიღო. ახალციხის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რჟ. - ნ. იონათამაშვილი. მხატვარი   - 

ვ. ქორიძე. ქაღალდი კარგი

15574 54 თჯ.თ 425

გ. გორხელაშვილის პიესა - ''კეთილი პაპა''. 1988 - 89 წწ. გურჯაანის 

თოჯინების სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ლ. ზარდიაშვილი. მხატვარი   

- ნ. ბაწელაშვილი. ქაღალდი კარგი

15575 54 თჯ.თ 426

ნ. იონათამიშვილის პიესა - ''უქნარა''. 1988 - 89 წწ. გურჯაანის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი. 

მხატვარი   - ი. ხუროშვილი. ქაღალდი კარგი

15576 54 თჯ.თ 427

ნ. იონათამიშვილის პიესა - ''ქვეყნისა და კაცის გაჩენა''. უთარიღო. 

გურჯაანის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 

იონათამიშვილი. მხატ . - ნ. დონდოლაძე, ვ. დონდოლაძე. ქაღალდი კარგი



15577 54 თჯ.თ 428

ნ. იონათამიშვილისა და გ. აბაკელიას პიესა - ''რწყილი და ჭიანჭველა''. 

უთარიღო. გურჯაანის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ლ. 

ზარდიაშვილი. ქაღალდი კარგი

15578 54 თჯ.თ 429

ნ. იონათამიშვილისა და გ. იაქაშვილის პიესა - ''იავნანამ რა ჰქმნა''. 

უთარიღო. გურჯაანის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 

იონათამაშვილი. მხატვ. - ვ. დონდოლაძე. ქაღალდი კარგი

15579 54 თჯ.თ 430

ვ. ცინებულკის პიესა - ''ცისფერი მარგალიტი''.  უთარიღო. ბორჯომის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი. 

მხატვარი   - ზ. ტეკაევი. ქაღალდი კარგი

15580 54 თჯ.თ 431

კ. მაჭარაძის პიესა - ,,ხერხი სჯობია ღონესა''. 1964 - 65 წწ. ქუთაისის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - რ. თოდუა. მხატვარი   - გ. 

ბერეჩიკიძე. ქაღალდი კარგი

15581 54 თჯ.თ 432

კ. კვეიძის პიესა - ''მედღეხვალია''. 1984 - 85 წწ. რუსთავის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - გ. სებისკვერაძე. მხატვარი   - ლ. 

მურუხიძე. ქაღალდი კარგი

15582 54 თჯ.თ 433

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის 50 წლის 

იუბილე. 1984 წწ. მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15583 54 თჯ.თ 434

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის 50 წლის 

იუბილე. 1984 წწ. მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15584 54 თჯ.თ 435

თოჯინებისა და ლანდების სახელმწიფო ქართული თეატრის 

საგასტროლო რეპერტუარი. უთარიღო. მხატვრული აფიშა ქაღალდი საშუალო

15585 54 თჯ.თ 436

თოჯინებისა და ლანდების სახელმწიფო ქართული თეატრის 

საგასტროლო რეპერტუარი. უთარიღო. მხატვრული აფიშა  ქაღალდი კარგი

15586 54 თჯ.თ 437

ვ. გუბარევის პიესა - ''ჯადოსნური თავშალი''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - ნ. კორდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15587 54 თჯ.თ 438

ვ. გუბარევის პიესა - ''ჯადოსნური თავშალი''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - ნ. კორდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15588 54 თჯ.თ 439

ვ. გუბარევის პიესა - ''ჯადოსნური თავშალი''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - ნ. კორდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15589 54 თჯ.თ 440

ა. პოპესკუს პიესა - ''ცისფერი ზღარბი''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15590 54 თჯ.თ 441

ა. პოპესკუს პიესა - ''ცისფერი ზღარბი''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჯ. - გ. სარჩიმე ლიძე. 

მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15591 54 თჯ.თ 442

ა. პოპესკუს პიესა - ''ცისფერი ზღარბი''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

სარჩიმელიძე. მხატ . - რ. კონდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15592 54 თჯ.თ 443

ო. პოპესკუს პიესა -  ''მზის სხივი''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. მხატვრული აფიშა  ქაღალდი კარგი

15593 54 თჯ.თ 444

ო. პოპესკუს პიესა -  ''მზის სხივი''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. მხატვრული აფიშა  ქაღალდი კარგი

15594 54 თჯ.თ 445

ო. პოპესკუს პიესა -  ''მზის სხივი''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. მხატვრული აფიშა  ქაღალდი კარგი

15595 54 თჯ.თ 446

გ. საპგირისა და გ. ციფეროვის პიესა - ''დიდყურა'' . უთარიღო. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. მხატვრული 

აფიშა ქაღალდი კარგი



15596 54 თჯ.თ 447

გ.  საპგირისა და გ. ციფეროვის პიესა - '' დიდყურა''. უთარიღო. 

თბილისის თოჯნების სახელმწიფო ქართული თეატრი. მხატვრული 

აფიშა ქაღალდი კარგი

15597 54 თჯ.თ 448

გ. საპგირისა და გ. ციფეროვის პიესა - ''დიდყურა'' . უთარიღო. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. მხატვრული 

აფიშა ქაღალდი კარგი

15598 54 თჯ.თ 449

ო. დრიზის პიესა - ''ვერცხლის სამჭედლო''. უთარიღო.  თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15599 54 თჯ.თ 450

ო. დრიზის პიესა - ''ვერცხლის სამჭედლო''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15600 54 თჯ.თ 451

ო. დრიზის პიესა - ''ვერცხლის სამჭედლო''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15601 54 თჯ.თ 452

მ. ხეთაგურის პიესა - ,,ხეტიალა''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. 

კონდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა  ქაღალდი მძიმე

15602 54 თჯ.თ 453

მ. ხეთაგუროვის პიესა - ,,ხეტიალა''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. 

კონდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა  ქაღალდი მძიმე

15603 54 თჯ.თ 454

მ. ხეთაგუროვის პიესა - ,,ხეტიალა''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. 

კონდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა  ქაღალდი საშუალო

15604 54 თჯ.თ 455

ნ. არეშიძის პიესა - ''სიკეთის ძალა''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი საშუალო

15605 54 თჯ.თ 456

ნ. არეშიძის პიესა - ''სიკეთის ძალა''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი საშუალო

15606 54 თჯ.თ 457

გ. პეტრიაშვილის პიესა - ''თეთრსულელა''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმსიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი საშუალო

15607 54 თჯ.თ 458

გ. პეტრიაშვილის პიესა - ''თეთრსულელა''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმსიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი საშუალო

15608 54 თჯ.თ 459

გ. პეტრიაშვილი პიესა - ''თეთრსულელა''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი.  მხატვრული აფიშა ქაღალდი საშუალო

15609 54 თჯ.თ 460

ნ. ღვინეფაძის პიესა - ''ჩვენი აიბოლიტი''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - შ. ცუცქირიძე. 

მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი კარგი

15610 54 თჯ.თ 461

ნ. ღვინეფაძის პიესა - ''ჩვენი აიბოლიტი''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - შ. ცუცქირიძე. 

მხატვარი   - გ. აბაკელია. ქაღალდი საშუალო

15611 54 თჯ.თ 462

ნ.ღვინეფაძის პიესა - '' ჩვენი აიბოლიტი''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი  - შ. 

ცუცუქირიძე. მხატვარი   - გ. აბაკელია. მხატვრული აფიშა ქაღალდი საშუალო

15612 54 თჯ.თ 463

ს, კოგანისა და ს. ეფრემოვის პიესა - ''ახალი ზღაპარი წითელქუდასი''. 

უთარიღო. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი. მხატვარი   - გ. აბაკელია. მხატვრული 

აფიშა ქაღალდი კარგი

15613 54 თჯ.თ 464

ს. კოგანისა და ს. ეფრემოვის პიესა ''ახალი ზღაპარი წითელქუდაზე''. 

1984 - 85 წწ. პრემიერა. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული 

თეატრი. რეჟისორი  - ნ. იონათაშვილი. მხატვარი   - გ. აბაკელია. 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი საშუალო

15614 54 თჯ.თ 465

ს. კოგანისა და ს. ეფრემოვის პიესა ''ახალი ზღაპარი წითელქუდაზე''. 

1984 - 85 წწ. პრემიერა. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართუი 

თეატრი. რეჟისორი  - ნ. იონათაშვილი. მხატვარი   - გ. აბაკელია. 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი საშუალო



15615 54 თჯ.თ 466

ე. ჩეპოვეცკის პიესა  - 1979 წ. '' Ай да мыцик''. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო რუსული თეატრი.  მხატვრული აფიშა ქაღალდი საშუალო

15616 54 თჯ.თ 467

პიესა - '' Колобок''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 

რუსული თეატრი.  რეჟისორი  - ვ. ვოლგუსტი. მხატვარი   - ვ. ჩერნიშოვი. 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15617 54 თჯ.თ 468

გ. ჭიჭინაძის პიესა - '' Приключения пригунишки ''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15618 54 თჯ.თ 469

ი. ვილკოვსკის პიესა'' Римтимти ''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიოფო რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ვ. სმირნოვა. მხატვარი   - 

ვ. ტერეხოვა. მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15619 54 თჯ.თ 470

ი. ვილკოვსკის პიესა'' Римтимти ''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიოფო რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ვ. სმირნოვა. მხატვარი   - 

ვ. ტერეხოვა. მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15620 54 თჯ.თ 471

ი. ვილკოვსკის პიესა'' Римтимти ''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიოფო რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ვ. სმირნოვა. მხატვარი   - 

ვ. ტერეხოვა. მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15621 54 თჯ.თ 472

მ. სუდონინის პიესა '' бука  ''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ა. ჩხიკვაძე. მხატვარი   - ვ. 

ციცქიშვილი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

15622 54 თჯ.თ 473

რ. მოსკოვას პიესა - ''  Здраствуй здраствуй добрый день  ''.  უთარიღო. 

თბილისის თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ვ. 

სმირნოვი. მხატვარი   - ა. საუშინი, ს. ფეოფანოვი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი საშუალო

15623 54 თჯ.თ 474

პიესა - '' Красная шапочка''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების რუსული 

თეატრი. რეჟისორი  - ა. ჩხიკვაძე. მხატვარი   - მ. ციციქიშვილი. 

მხატვრული აფიშა  ქაღალდი საშუალო

15624 54 თჯ.თ 475

პიესა - ''Красная шапочка ''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების რუსული 

თეატრი. რეჟისორი  -  ა. ჩხიკვაძე. მხატვარი   - მ. ციციქიშვილი. 

მხატვრული აფიშა  ქაღალდი საშუალო

15625 54 თჯ.თ 476

ე. ეპოვეცკის პიესა - '' Я - цыпленок ты цыпленок''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი. მხატვრული აფიშა  ქაღალდი კარგი

15626 54 თჯ.თ 477

ე. ეპოვეცკის პიესა - '' Я - цыпленок ты цыпленок''. უთარიღო. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო რუსული თეატრი. მხატვრული აფიშა  ქაღალდი მძიმე

15627 54 თჯ.თ 478

ი. ელისეევას პიესა - '' Два мастера''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ვ. სმირნოვი. მხატვარი   - ა. საუშინი. 

მხატვრული აფიშა  ქაღალდი საშუალო

15628 54 თჯ.თ 479

პიესა - '' Петушок - повелитель солнЦа''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ვ. ცმირნოვა. მხატვარი   - ვ. 

ტერეხოვა. მხატვრული აფიშა ქაღალდი საშუალო

15629 54 თჯ.თ 480

პიესა - '' Петушок - повелитель солнЦа ''უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ვ. სმირნოვა. მხატვარი   - ვ. 

ტერეხოვა. მხატვრული აფიშა ქაღალდი საშუალო

15630 54 თჯ.თ 481

ე. ჩეპოვეცკის პიესა - '' Ай да Мыцик''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო რუსული თეატრი. მხატვრული აფიშა ქაღალდი საშუალო

15631 54 თჯ.თ 482

ე. ჩეპოვეცკის პიესა - '' Ай да мысик''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო რუსული თეატრი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15632 54 თჯ.თ 483

ე. ჩეპოვეცკის პიესა - '' Аи да мысик''. უთარიღო. თბილისის თოჯინების 

სახელმწიფო რუსული  თეატრი.  ქაღალდი საშუალო

15633 54 თჯ.თ 484

ვ. ორლოვის პიესა - ''ოქროს წიწილა''. უთარიღო. რუსთავის სახელმწიფო 

თოჯინების თეატრი. რეჟისორი  - ა. ჩხიკვაძე. მხატვარი   - მ. 

ციციქიშვილი. მხატვრული  აფიშა., ქაღალდი კარგი



15634 54 თჯ.თ 485

,,მუცელა''. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა ქაღალდი საშუალო

15635 54 თჯ.თ 486

                                                                                                                                                                                                         

''მუცელა''. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15636 54 თჯ.თ 487

ქუთაისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის 25 წლის იუბილე. 

უთარიღო. ქაღალდი საშუალო

15637 54 თჯ.თ 488

ქუთაისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის 25 წლის იუბილე. 

უთარიღო. ქაღალდი საშუალო

15638 56 მმ.თ 1

ნ. შესტაკოვი. "алтайские робинзоны". 1929 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  გ. 

ვოლჩინსკი. ქაღალდი მძიმე

15639 56 მმ.თ 2

ი. ბოლოტოვი. "балда".  1929 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  გ. ვოლჩინსკი. ქაღალდი კარგი

15640 56 მმ.თ 3

ნ. შესტაკოვი. "путь далекий". 1931 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ს. 

სკლიფოსოვსკაია. კომპოზიტორი  ს. ბაბავა. ქაღალდი კარგი

15641 56 მმ.თ 4

1932-1933 წლის სარეპერტუარო აფიშა. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. ქაღალდი მძიმე

15642 56 მმ.თ 5

ფ. შილერი. "ყაჩაღები". 1938 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. კომპოზიტორი  

ვ. ბეიერი. ქაღალდი მძიმე

15643 56 მმ.თ 6

ფ. შილერი. "ყაჩაღები". 1938 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. კომპოზიტორი  

ვ. ბეიერი. ქაღალდი მძიმე

15644 56 მმ.თ 7

ფ. შილერი. "ყაჩაღები". 1938 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. კომპოზიტორი  

ვ. ბეიერი. ქაღალდი მძიმე

15645 56 მმ.თ 8

ა. ბრუშტეინი. "ჩვენ შვიდნი ვართ". 1938 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. კომპოზიტორი  ლ. კრუტიკოვი. ქაღალდი მძიმე

15646 56 მმ.თ 9

ა. ბრუშტეინი. "ჩვენ შვიდნი ვართ". 1938 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. კომპოზიტორი  ლ. კრუტიკოვი. ქაღალდი მძიმე

15647 56 მმ.თ 10

 ლ. კაგანოვიჩის სახელობის თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. სარეპერტუარო აფიშა. 1938 წელი. ქაღალდი კარგი

15648 56 მმ.თ 11

 ლ. კაგანოვიჩის სახელობის თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. სარეპერტუარო აფიშა. 1938 წელი. ქაღალდი მძიმე

15649 56 მმ.თ 12

 ლ. კაგანოვიჩის სახელობის თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. სარეპერტუარო აფიშა. 1938 წელი. ქაღალდი მძიმე

15650 56 მმ.თ 13

ე. შვარცი. "თოვლის დედოფალი".  1939 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მარშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. კომპოზიტორი  ვ. ბეიერი. ქაღალდი მძიმე

15651 56 მმ.თ 14

 ლ. კაგანოვიჩის სახელობის თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. სარეპერტუარო აფიშა. 1939 წელი. ქაღალდი საშუალო

15652 56 მმ.თ 15

 ლ. კაგანოვიჩის სახელობის თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. სარეპერტუარო აფიშა. 1939 წელი. ქაღალდი საშუალო



15653 56 მმ.თ 16

კ. კოლდონი. "ორი ბატონის მსახური".  1939 წელი. ლ. კაგანოვიჩის 

სახელობის თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 

რეჟისორი ა. აბარიანი. მხატვარი  ბ. ლოკტინი. კომპოზიტორი  ვ. ბეიერი. 

ქორეოგრაფი ვ. გამსახურდია. ქაღალდი საშუალო

15654 56 მმ.თ 17

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია". 1939 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. სმირანინი. 

მხატვარი  მ. გოცირიძე.  კომპოზიტორი  შ. მშველიძე. ქაღალდი საშუალო

15655 56 მმ.თ 18

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია". 1939 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. სმირანინი. 

მხატვარი  მ. გოცირიძე.  კომპოზიტორი  შ. მშველიძე. ქაღალდი საშუალო

15656 56 მმ.თ 19

კ. კოლდონი. "ორი ბატონის მსახური".  1939 წელი. ლ. კაგანოვიჩის 

სახელობის თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 

რეჟისორი ა. აბარიანი. მხატვარი  ბ. ლოკტინი. კომპოზიტორი  ვ. ბეიერი. 

ქორეოგრაფი ვ. გამსახურდია. ქაღალდი კარგი

15657 56 მმ.თ 20

ე. შვარცი. "თოვლის დედოფალი".  1939 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მარშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. კომპოზიტორი  ვ. ბეიერი. ქაღალდი მძიმე

15658 56 მმ.თ 21

ლ. პახმანოვი. "беспокойная старость".  1939 წელი. თბილისის ლ. 

კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 

რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი  ბ. ლოკტინი. ქაღალდი მძიმე

15659 56 მმ.თ 22

თბილისის ლ. კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი.  1939 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15660 56 მმ.თ 23

თბილისის ლ. კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი.  1939 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15661 56 მმ.თ 24

თბილისის ლ. კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი.  1939 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15662 56 მმ.თ 25

თბილისის ლ. კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი.  1939 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15663 56 მმ.თ 26

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1940 წელის 

სარეპერტუარო აფიშა. რეჟისორები: ა. გინზბურგი, ა. სმირანინი, გ. 

ტოვსტონოგოვი, ა. ენგელგარდტი. მხატვრები: ე. ახვლედიანი, მ. 

გოცირიძე, ბ. ლოკტინი და ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15664 56 მმ.თ 27

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1940 წელის 

სარეპერტუარო აფიშა. რეჟისორები: ა. გინზბურგი, ა. სმირანინი, გ. 

ტოვსტონოგოვი, ა. ენგელგარდტი. მხატვრები: ე. ახვლედიანი, მ. 

გოცირიძე, ბ. ლოკტინი და ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15665 56 მმ.თ 28

ა. ვოლრადი. "в старой англии". 1940 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი.  რეჟისორი მარშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. კომპოზიტორი  ვ. ბეიერი. ქაღალდი მძიმე

15666 56 მმ.თ 29

თბილისის ლ. კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი.  1940 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15667 56 მმ.თ 30

თბილისის ლ. კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი.  1940 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15668 56 მმ.თ 31

ჟ. მოლიერი. "სკაპენის ოინები". 1940 წელი. თბილისის ლ. კაგანოვიჩის 

სახელობის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. 

გინზბურგი. მხატვარი  ი. შტენბერგი და მ. გოცირიძე. კომპოზიტორი  

ვ.ბეიერი. ქაღალდი კარგი

15669 56 მმ.თ 32

ა. ვოლრადი. "в старой англии". 1940 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი.  რეჟისორი მარშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. კომპოზიტორი  ვ. ბეიერი. ქაღალდი კარგი

15670 56 მმ.თ 33

თბილისის ლ. კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი.  1940 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15671 56 მმ.თ 34

თბილისის ლ. კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი.  1940 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო



15672 56 მმ.თ 35

თბილისის ლ. კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი.  1940 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15673 56 მმ.თ 36

თბილისის ლ. კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი.  1940 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15674 56 მმ.თ 37

თბილისის ლ. კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი.  1940 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15675 56 მმ.თ 38

თბილისის ლ. კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი.  1940 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15676 56 მმ.თ 39

თბილისის ლ. კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი.  1940 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15677 56 მმ.თ 40

ა. წერეთელი. "პატარა კახი".  1941 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. გინზბურგი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. კომპოზიტორი   დ. მიზანდარი-სლიმანოვა. ქაღალდი საშუალო

15678 56 მმ.თ 41

ა. ოსტროვსკი.  "бедность не порок". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი  და მხატვრული გაფორმება 

ა. გინზბურგის. ქაღალდი საშუალო

15679 56 მმ.თ 42

в. Любимова. "в стороне". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15680 56 მმ.თ 43

ე. როსტანი. "რომანტიკა". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. გინზბურგი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

15681 56 მმ.თ 44

ფ. შილერი. "ყაჩაღები". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. კომპოზიტორი  

ვ. ბეიერი. ქაღალდი მძიმე

15682 56 მმ.თ 45

ე. როსტანი. "რომანტიკა". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. გინზბურგი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი მძიმე

15683 56 მმ.თ 46

ა. წერეთელი. "პატარა კახი".  1941 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. გინზბურგი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. კომპოზიტორი   დ. მიზანდარი-სლიმანოვა. ქაღალდი მძიმე

15684 56 მმ.თ 47

დ. შეგლოვი. "побег". 1942 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

15685 56 მმ.თ 48

ვ. კავერინი. "дом на холме". 1942 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი გ. გვინიევი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

15686 56 მმ.თ 49

ა. ოსტროვსკი "свои люди сочтемся". 1942 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი.  постановка режиссера г. Гвиниева.  

მხატვარი  ს. პრუსოვი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

15687 56 მმ.თ 50

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1943 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი მძიმე

15688 56 მმ.თ 51

ფ. შილერი."ვერაგობა და სიყვარული". 1944 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  გ. 

დივინოგორცევა და ბ. ეროფეევი. ქაღალდი საშუალო

15689 56 მმ.თ 52

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1944 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15690 56 მმ.თ 53

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1944 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი



15691 56 მმ.თ 54

ე. დანკო, სვივტის მიხედვით "გულივერი ლილიპუტების ქვეყანაში", 

კურდიუმოვი და გორლოვი. "კუზიანი კვიცი". 1945 წელი.თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი

15692 56 მმ.თ 55

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1945 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15693 56 მმ.თ 56

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1945 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15694 56 მმ.თ 57

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1945 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15695 56 მმ.თ 58

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1945 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15696 56 მმ.თ 59

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1945 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15697 56 მმ.თ 60

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1945 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15698 56 მმ.თ 61

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1945 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15699 56 მმ.თ 62

е .данько (по свифту). "გულივერი ლილიპუტების ქვეყანაში", 

კურდიუმოვი და გორლოვი. "კუზიანი კვიცი". 1945 წელი.თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

15700 56 მმ.თ 63

е .данько (по свифту). "გულივერი ლილიპუტების ქვეყანაში", 

კურდიუმოვი და გორლოვი. "კუზიანი კვიცი". 1945 წელი.თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი

15701 56 მმ.თ 64

ფ.კნორრე. "შეხვედრა ბნელში". 1945 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. აბარიანი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. კომპოზიტორი  ვ. ბეიერი. ქაღალდი კარგი

15702 56 მმ.თ 65

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1946 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15703 56 მმ.თ 66

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1946 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15704 56 მმ.თ 67

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1946 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15705 56 მმ.თ 68

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1946 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15706 56 მმ.თ 69

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1946 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15707 56 მმ.თ 70

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1946 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15708 56 მმ.თ 71

კ. გოლდონი. "ორი ბატონის მსახური". 1946 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. აბარიანი. მხატვარი  ბ. 

ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

15709 56 მმ.თ 72

ფ. შილერი. "ვერაგობა და სიყვარული", ა. ოსტროვსკი. "სიღარიბე 

საძრახისი არ არის". 1946 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი



15710 56 მმ.თ 73

ფ. კნორრე. "შეხვედრა ბნელში", ა. ოსტროვსკი. "სიღარიბე საძრახისი არ 

არის". 1946 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი

15711 56 მმ.თ 74

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1946 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15712 56 მმ.თ 75

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1946 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15713 56 მმ.თ 76

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1946 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15714 56 მმ.თ 77

ს. მარშაკი. "ზღაპრები", ტ. გაბბე. "ბროლის ფეხსაცმელი". 1946 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი

15715 56 მმ.თ 78

ა. ოსტროვსკი. "свои люди сочтемся". 1946 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი გ.გვინიევი. მხატვარი  ს. 

პრუსოვ. ქაღალდი კარგი

15716 56 მმ.თ 79

ტ. გაბბე. "ბროლის ფეხსაცმელი". 1946 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. აბარიანი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

15717 56 მმ.თ 80

ა. ოსტროვსკი. "სიღარიბე საძრახისი არ არის". 1946 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. გინზბურგი. 

რეჟისორი  და მხატვრული გაფორმება ა. გინზბურგი. ქაღალდი კარგი

15718 56 მმ.თ 81

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1946 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15719 56 მმ.თ 82

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1946 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15720 56 მმ.თ 83

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1946 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15721 56 მმ.თ 84

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1946 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15722 56 მმ.თ 85

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1946 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15723 56 მმ.თ 86

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1946 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15724 56 მმ.თ 87

ვ. კატაევი. "პოლკის შვილი". 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. ვახი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. კომპოზიტორი  ვ. ბეიერი. ქაღალდი მძიმე

15725 56 მმ.თ 88

ვ. კატაევი. "პოლკის შვილი". 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. ვახი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. კომპოზიტორი  ვ. ბეიერი. ქაღალდი მძიმე

15726 56 მმ.თ 89

ს. ანტონოვი. "ჩვენი ახალგაზრდობა". 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. აბარიანი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი ქაღალდი საშუალო

15727 56 მმ.თ 90

კ. გოლდონი. "ორი ბატონის მსახური". 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. აბარიანი. მხატვარი  ბ. 

ლოქტინი. ქაღალდი კარგი

15728 56 მმ.თ 91

გეგუზინი და სუდაკოვი. "როგორ იწრთობოდა ფოლადი". 1947 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი



15729 56 მმ.თ 92

გეგუზინი და სუდაკოვი. "როგორ იწრთობოდა ფოლადი". 1947 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. 

მარშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

15730 56 მმ.თ 93

გეგუზინი და სუდაკოვი. "როგორ იწრთობოდა ფოლადი". 1947 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. 

მარშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15731 56 მმ.თ 94

გეგუზინი და სუდაკოვი. "როგორ იწრთობოდა ფოლადი". 1947 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

15732 56 მმ.თ 95

ტ. გაბბე. "ბროლის ფეხსაცმელი". 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. აბარიანი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

15733 56 მმ.თ 96

ა. ბრუშტეინი და ა. უსპენსკი. "მემკვიდრეები". 1947 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი.  რეჟისორი მ.ვახი. მხატვარი  

ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

15734 56 მმ.თ 97

ფ. შილერი. "ვერაგობა და სიყვარული". 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  

ეროფეევი. სპეკტაკლი ეძღვნება კ. მარჯანიშვილის დაბადებიდან 75 

წლის იუბილეს. ქაღალდი საშუალო

15735 56 მმ.თ 98

ე. შვარცი. "თოვლის დედოფალი".  1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მარშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. კომპოზიტორი  ვ. ბეიერი. ქაღალდი კარგი

15736 56 მმ.თ 99

ე. შვარცი. "თოვლის დედოფალი".  1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მარშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. კომპოზიტორი  ვ. ბეიერი. ქაღალდი საშუალო

15737 56 მმ.თ 100

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1947 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15738 56 მმ.თ 101

ფ. შილერი. "ვერაგობა და სიყვარული". 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  

ეროფეევი. სპეკტაკლი ეძღვნება კ. მარჯანიშვილის დაბადებიდან 75 

წლის იუბილეს. ქაღალდი კარგი

15739 56 მმ.თ 102

ნ. ვლადიჩინი და ო. ნეჩაევი. "сказка об иванушке и василисе прекрасной". 

1947 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 

რეჟისორი მ. ვახი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

15740 56 მმ.თ 103

ა. ბრუშტეინი და ა. უსპენსკი. "მემკვიდრეები". 1947 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი.  რეჟისორი მ.ვახი. მხატვარი  

ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15741 56 მმ.თ 104

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1947 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15742 56 მმ.თ 105

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1947 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15743 56 მმ.თ 106

ნ. ვლადიჩინი და ო. ნეჩაევი. "сказка об иванушке и василисе прекрасной". 

1947 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 

რეჟისორი მ. ვახი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

15744 56 მმ.თ 107

ს. ანტონოვი. "ჩვენი ახალგაზრდობა". 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. აბარიანი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი ქაღალდი კარგი

15745 56 მმ.თ 108

ა. ბრუშტეინი და ა. უსპენსკი. "მემკვიდრეები". 1947 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი.  რეჟისორი მ.ვახი. მხატვარი  

ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

15746 56 მმ.თ 109

კ. გოლდონი. "ორი ბატონის მსახური" 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. აბარიანი. მხატვარი  ბ. 

ლოკტინი. ქაღალდი კარგი

15747 56 მმ.თ 110

ვ. კატაევი. "პოლკის შვილი". 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. ვახი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. კომპოზიტორი  ვ. ბეიერი. ქაღალდი საშუალო



15748 56 მმ.თ 111

კ. გოლდონი. "ორი ბატონის მსახური". 1948 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. აბარიანი. მხატვარი ბ. 

ლოკტინი.  ქაღალდი საშუალო

15749 56 მმ.თ 112

ს. მიხალკოვი. "წითელი ყელსახვევი".რეჟისორი ტ. კონდრაშევი. 

მხატვარი  ბ. ლოკტინი. ა. ოსტროვსკი. "не было ни гроша, да вдруг алтын". 

1948 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი

15750 56 მმ.თ 113

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1948 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15751 56 მმ.თ 114

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1948 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15752 56 მმ.თ 115

ა. ოსტროვსკი. "не было ни гроша, да вдруг алтын". რეჟისორი მ. ვახი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. კ. გოლდონი. "ორი ბატონის მსახური".  
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15838 56 მმ.თ 201

ა.ჟელიაბუჟსკი. "овод". 1949 წელი. თბილისის მომზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  გ. აკოპიანი. ქაღალდი საშუალო

15839 56 მმ.თ 202

ა. ოსტროვსკი. "დაგვიანებული სიყვარული". 1949 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ურსოვი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15840 56 მმ.თ 203

ლ. მაკარევი. "кот в сапогах". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი გ. გვინიევი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15841 56 მმ.თ 204

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1949 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15842 56 მმ.თ 205

 ბორონინა და ს. ზელცერი. "испытание". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. ქაღალდი კარგი



15843 56 მმ.თ 206

ა.ჟელიაბუჟსკი. "овод". 1949 წელი. თბილისის მომზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  გ. აკოპიანი. ქაღალდი კარგი

15844 56 მმ.თ 207

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1949 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15845 56 მმ.თ 208

ა. მოვზონი. "კონსტანტინ ზასლონოვი". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. ოლშანცკაია. მხატვარი  ე. 

ვრადი. ქაღალდი კარგი

15846 56 მმ.თ 209

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1949 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15847 56 მმ.თ 210

ვ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15848 56 მმ.თ 211

ნიკალაი ოსტროვსკი. "как закалялась сталь". 1949 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. 

მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი მძიმე

15849 56 მმ.თ 212

ვ. ლიუბიმოვა. "снежок". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. რატნერი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

15850 56 მმ.თ 213

ა. ოსტროვსკი. "დაგვიანებული სიყვარული". 1949 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ურსოვი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15851 56 მმ.თ 214

ნ. გოგოლი. "женитьба". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი.  რეჟისორი ა. ეგელგარდტი. ქაღალდი კარგი

15852 56 მმ.თ 215

ვ. კავერინი. "ორი კაპიტანი". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი

15853 56 მმ.თ 216

ვ. კავერინი. "ორი კაპიტანი". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

15854 56 მმ.თ 217

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1949 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15855 56 მმ.თ 218

ნიკალაი ოსტროვსკი. "как закалялась сталь". 1949 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. 

მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

15856 56 მმ.თ 219

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1949 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15857 56 მმ.თ 220

ლ. მაკარევი. "кот в сапогах". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი გ. გვინიევი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

15858 56 მმ.თ 221

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1949 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

15859 56 მმ.თ 222

ვ. კავერინი. "ორი კაპიტანი". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი

15860 56 მმ.თ 223

ფ. შილერი. "ვერაგობა და სიყვარული". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი

15861 56 მმ.თ 224

"კონსტანტინ ზასლონოვი". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი



15862 56 მმ.თ 225

ა. ჟელიაბუჟუნსკი. "овод". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი გ. აკოფიანი. 

სპეკტაკლი ოფიცერთა სახლში. ქაღალდი კარგი

15863 56 მმ.თ 226

ა. მოვზოვი. "კონსტანტინ ზასლონოვი".  1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრი. რეჟისორი მ. ოლშანცკაია. მხატვარი ე. ვრადი. ქაღალდი საშუალო

15864 56 მმ.თ 227

ვ. კავერინი. "ორი კაპიტანი". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი.   რეჟისორი ვ. რომანოვი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15865 56 მმ.თ 228

ა. ჟელიაბუჟუნსკი. "овод". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი გ. აკოპიანი. 

სპეკტაკლი ოფიცერთა სახლში. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

15866 56 მმ.თ 229

ვ. ლიუბიმოვა. "снежок". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. რატნერი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15867 56 მმ.თ 230

ვ. ლიუბიმოვა. "снежок". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. რატნერი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

15868 56 მმ.თ 231

ა. ჟელიაბუჟუნსკი. "овод". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი გ. აკოპიანი. 

სპეკტაკლი ოფიცერთა სახლში. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

15869 56 მმ.თ 232

ვ. ლიუბიმოვა. "снежок". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. რატნერი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15870 56 მმ.თ 233

ფ. შილერი. "ყაჩაღები". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15871 56 მმ.თ 234

ფ. შილერი. "ყაჩაღები". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15872 56 მმ.თ 235

ა. ჟელიაბუჟუნსკი. "овод". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი გ. აკოპიანი. 

სპეკტაკლი ოფიცერთა სახლში. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

15873 56 მმ.თ 236

ა. მოვზოვი. "კნსტანტინ ზასლონოვი".  1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრი. რეჟისორი მ. ოლშანცკაია. მხატვარი ე. ვრადი. ქაღალდი საშუალო

15874 56 მმ.თ 237

ა. ჟელიაბუჟუნსკი. "овод". 1950 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი გ. აკოპიანი. 

სპეკტაკლი ოფიცერთა სახლში. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

15875 56 მმ.თ 238

ა. ჟელიაბუჟუნსკი. "овод". 1950 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი გ. აკოპიანი. 

სპეკტაკლი ოფიცერთა სახლში. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

15876 56 მმ.თ 239

უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". 1950 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15877 56 მმ.თ 240

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1950 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15878 56 მმ.თ 241

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1950 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

15879 56 მმ.თ 242

ა. ოსტროვსკი. "დაგვიანებული სიყვარული". 1950 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ.ურსოვი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15880 56 მმ.თ 243

ა. ოსტროვსკი. "დაგვიანებული სიყვარული". 1950 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ.ურსოვი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი



15881 56 მმ.თ 244

უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". 1950 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15882 56 მმ.თ 245

უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". 1950 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი მძიმე

15883 56 მმ.თ 246

ლ. გერასკინა. "аттестат зрелости". 1950 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ვოლგუსტი. მხატვარი  დ. 

ნოდია. ქაღალდი კარგი

15884 56 მმ.თ 247

ლ. გერასკინა. "аттестат зрелости". 1950 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ვოლგუსტი. მხატვარი  დ. 
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მოლიერი. "лекарь поневоле". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. გიჟიმყრელი. მხატვარი  

დ. ნოდია. ქაღალდი საშუალო

15983 56 მმ.თ 346

ს. რაძინსკი. "სამი მუშკეტერი". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

15984 56 მმ.თ 347

ს. რაძინსკი. "სამი მუშკეტერი". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15985 56 მმ.თ 348

ა. სიმუკოვი. "воробьевы горы". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. თაყაიშვილი. მხატვარი ვ. 

ჩერნიშევი. ქაღალდი კარგი

15986 56 მმ.თ 349

მოლიერი. "лекарь поневоле". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. გიჟიმყრელი. მხატვარი  

დ. ნოდია. ქაღალდი კარგი

15987 56 მმ.თ 350

გ. ნახუცრიშვილი. "კომბლე". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი და მ. რატნერი. 

მხატვარი  მ. გოცირიძე. ქაღალდი კარგი

15988 56 მმ.თ 351

ვ. როზოვი. "ее друзья". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ვოლგუსტი. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15989 56 მმ.თ 352

ი.შტოკი. "гастелло". 1952 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. გიჟიმყრელი. მხატვარი  თ. თავაძე. ქაღალდი კარგი

15990 56 მმ.თ 353

ა.ოსტროვსკი. "гроза". 1952 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი.მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15991 56 მმ.თ 354

ა. პუშკინი. "დუბროვსკი". 1952 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელტა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ბოლგუსტი. მხატვარი  დ. ნოდია. ქაღალდი კარგი

15992 56 მმ.თ 355

ი.შტოკი. "гастелло". 1952 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. გიჟიმყრელი. მხატვარი  თ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

15993 56 მმ.თ 356

ა. პუშკინი. "დუბროვსკი". 1952 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელტა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ბოლგუსტი. მხატვარი  დ. ნოდია. ქაღალდი კარგი

15994 56 მმ.თ 357

ვიქტორ ჰიუგო. "отверженные". 1952 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო



15995 56 მმ.თ 358

ვიქტორ ჰიუგო. "отверженные". 1952 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15996 56 მმ.თ 359

ვიქტორ ჰიუგო. "отверженные". 1952 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15997 56 მმ.თ 360

ა. ოსტროვსკი. "დაგვიანებული სიყვარული". 1952 წელი.  თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ურსოვი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15998 56 მმ.თ 361

ა. ოსტროვსკი. "гроза". 1952 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

15999 56 მმ.თ 362

ვიქტორ ჰიუგო. "отверженные". 1952 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

16000 56 მმ.თ 363

ვიქტორ ჰიუგო. "отверженные". 1952 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

16001 56 მმ.თ 364

კ. ტრენევი. "гимназисты". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მაშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

16002 56 მმ.თ 365

კ. ტრენევი. "гимназисты". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მაშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

16003 56 მმ.თ 366

ვ.კატაევი. "сын полка". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. ვახნიასკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

16004 56 მმ.თ 367

ვ.კატაევი. "сын полка". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. ვახნიასკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

16005 56 მმ.თ 368

ვ. ნოსოვი. "ორი მეგობარი". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. ვახნიასკი. მხატვარი მ. 

გოცირიძე. ქაღალდი კარგი

16006 56 მმ.თ 369

ვ. ნოსოვი. "ორი მეგობარი". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. ვახნიასკი. მხატვარი მ. 

გოცირიძე. ქაღალდი საშუალო

16007 56 მმ.თ 370

ა. ოსტროვსკი. "гроза". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

16008 56 მმ.თ 371

ა. ოსტროვსკი. "гроза". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

16009 56 მმ.თ 372

თბილისის მოარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1953 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16010 56 მმ.თ 373

ლ. გერასკინა. "аттестат зрелости". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ვოლგუსტი. მხატვარი  დ. 

ნოდია. ქაღალდი საშუალო

16011 56 მმ.თ 374

ლ. გერასკინა. "аттестат зрелости". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ვოლგუსტი. მხატვარი  დ. 

ნოდია. ქაღალდი საშუალო

16012 56 მმ.თ 375

დ.შეგლოვი. "побег", ლ.მალიუგინი. "старые друзья". 1953 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი რ. 

შაპტოშვილი. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. ქაღალდი საშუალო

16013 56 მმ.თ 376

დ.შეგლოვი. "побег", ლ.მალიუგინი. "старые друзья". 1953 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი რ. 

შაპტოშვილი. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. ქაღალდი საშუალო



16014 56 მმ.თ 377

ვიქტორ ჰიუგო. "отверженные". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

16015 56 მმ.თ 378

ვიქტორ ჰიუგო. "отверженные". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

16016 56 მმ.თ 379

კ. ტრენიოვი. "гимназисты". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მაშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

16017 56 მმ.თ 380

ნ. გოგოლი. "женитьба". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

16018 56 მმ.თ 381

კ. ტრენიოვი. "гимназисты". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მაშაკი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

16019 56 მმ.თ 382

ა. ზაკი და ი. კუზნეცოვი. "вперед,  отважные!". 1953 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. გიჟიმყრელი. 

მხატვარი  დ. ნოდია. ქაღალდი კარგი

16020 56 მმ.თ 383

ა. ზაკი და ი. კუზნეცოვი. "вперед,  отважные!". 1953 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. გიჟიმყრელი. 

მხატვარი  დ. ნოდია. ქაღალდი საშუალო

16021 56 მმ.თ 384

ა. ბრაუსევიჩი და ი. კარნაუხოვა. "аленький цветочек". 1953 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელტა რუსული თეატრი. რეჟისორი რ. 

შაპტოშვილი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი მძიმე

16022 56 მმ.თ 385

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1953 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16023 56 მმ.თ 386

ა. პუშკინი. "დუბროვსკი". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ბოლგუსტი. მხატვარი  დ. ნოდია. ქაღალდი საშუალო

16024 56 მმ.თ 387

ა. პუშკინი. "დუბროვსკი". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ბოლგუსტი. მხატვარი  დ. ნოდია. ქაღალდი კარგი

16025 56 მმ.თ 388

ს. შეგლოვი. "გაქცევა". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მრშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

16026 56 მმ.თ 389

ს. შეგლოვი. "გაქცევა". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მრშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო
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გ. მამლინი. "салют динозаврам!". 1982 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ე. ბასილაშვილი. მხატვარი  

გ. მესხიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16252 57 მმ.თ 615

რ. მამუდაშვილი."გამოცდები". 1986 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ე. ბასილაშვილი. მხატვარი  

გ. ლაპიაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16253 57 მმ.თ 616

ე. შვარცი. "თოვლის დედოფალი". 1986 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. ჯანდიერი. ქაღალდი კარგი

16254 57 მმ.თ 617

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1986 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16255 57 მმ.თ 618

ვ. სმეხოვი."ალი-ბაბა და 40 ყაჩაღი". 1987 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. ჯანდიერი. ქაღალდი კარგი

16256 57 მმ.თ 619

 "кот в сапогах". 1987 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. რეჟისორი ნ. ჯანდიერი. ქაღალდი საშუალო

16257 57 მმ.თ 620

ვ. ოლშანცკაია. "училка двадцать первого века". 1987 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. ჯანდიერი. ქაღალდი კარგი

16258 57 მმ.თ 621

альфред де мюссе. "С любовью не шутят". 1988 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. ჯანდიერი და გ. კიტია. 

მხატვარი შ. გლურჯიძე.პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16259 57 მმ.თ 622

"собачий вальс". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 

რეჟისორი გ. კიტია. მხატვარი  ვ. ტაგიროვი. ქაღალდი კარგი

16260 57 მმ.თ 623

"собачий вальс". 1988 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. რეჟისორი გ. კიტია. მხატვარი  ვ. ტაგიროვი. ქაღალდი კარგი



16261 57 მმ.თ 624

ვ.სმეხოვი. "ალი-ბაბა და ორმოცი ყაჩაღი", ა. ოსტროვსკი. "дневник или на 

всякого мудреца довольно простоты". 1988 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. ჯანდიერი. ქაღალდი კარგი

16262 57 მმ.თ 625

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. 1989 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16263 57 მმ.თ 626

თ. ჭილაძე. "ნოეს კიდობანი". 1990 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი თ. მესხია.მხატვარი ნ. 

გაფრინდაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16264 57 მმ.თ 627

საახალწლო წარმოდგენა "ნაძვის ხე თეატრში". 1990 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი

16265 57 მმ.თ 628

საახალწლო წარმოდგენა "ნაძვის ხე თეატრში". 1990 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი

16266 57 მმ.თ 629

ე. შვარცი. "თოვლის დედოფალი". 1997 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი გ. კიტია. გ. მესხიშვილი. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16267 57 მმ.თ 630

საახალწლო წარმოდგენა. 2002 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

ნოდარ დუმბაძის სახელობის  რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი

16268 57 მმ.თ 631

საახალწლო წარმოდგენა. 2002 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

ნოდარ დუმბაძის სახელობის რუსული თეატრი. ქაღალდი კარგი

16269 58 მმ.თ 632

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16270 58 მმ.თ 633

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16271 58 მმ.თ 634

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16272 58 მმ.თ 635

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16273 58 მმ.თ 636

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16274 58 მმ.თ 637

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16275 58 მმ.თ 638

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16276 58 მმ.თ 639

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16277 58 მმ.თ 640

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი მძიმე

16278 58 მმ.თ 641

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16279 58 მმ.თ 642

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი



16280 58 მმ.თ 643

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16281 58 მმ.თ 644

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16282 58 მმ.თ 645

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16283 58 მმ.თ 646

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16284 58 მმ.თ 647

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16285 58 მმ.თ 648

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16286 58 მმ.თ 649

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16287 58 მმ.თ 650

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16288 58 მმ.თ 651

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16289 58 მმ.თ 652

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16290 58 მმ.თ 653

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16291 58 მმ.თ 654

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16292 58 მმ.თ 655

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16293 58 მმ.თ 656

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16294 58 მმ.თ 657

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16295 58 მმ.თ 658

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16296 58 მმ.თ 659

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16297 58 მმ.თ 660

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16298 58 მმ.თ 661

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო, 

საგასტროლო რეპერტუარი. ქაღალდი საშუალო



16299 58 მმ.თ 662

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო 

სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16300 58 მმ.თ 663

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო, 

საგასტროლო რეპერტუარი. ქაღალდი საშუალო

16301 58 მმ.თ 664

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეათრი. უთარიღო, 

საგასტროლო რეპერტუარი. ქაღალდი საშუალო

16302 58 მმ.თ 665

ც.სოლოდარი. "записная книжка". უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. გიჟიმყრელი. მხატვარი დ. 

ნოდია. ქაღალდი საშუალო

16303 58 მმ.თ 666

ც.სოლოდარი. "записная книжка". უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. გიჟიმყრელი. მხატვარი დ. 

ნოდია. ქაღალდი საშუალო

16304 58 მმ.თ 667

ა. ოსტროვსკი. "დაგვიანებული სიყვარული". უთარიღო. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. ქაღალდი კარგი

16305 58 მმ.თ 668

გ. ნახუცრიშვილი. "კომბლე". უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  მ. 

გოცირიძე. ქაღალდი კარგი

16306 58 მმ.თ 669

ვ. როზოვი. "ее друзья". უთარიღო. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ვოლგუსტი. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

16307 58 მმ.თ 670

ს. რაძინსკი. "სამი მუშკეტერი". უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

16308 58 მმ.თ 671

ფ. შილერი. "ვერაგობა და სიყვარული". უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  გ. 

დივნოგორცევა. ქაღალდი საშუალო

16309 58 მმ.თ 672

ა. სუმბათაშვილი-იუჟინი. "ღალატი".უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  დ. 

ნოდია. ე. აგარალოვას შემოქმედებითი საღამო. ქაღალდი კარგი

16310 58 მმ.თ 673

კ. გოლდონი. "ორი ბატონის მსახური". უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრი. რეჟისორი ა. აბარიანი. მხატვარი ბ. ლოქტინი. ქაღალდი საშუალო

16311 58 მმ.თ 674

ვ. როზოვი. "в добрый час".უთარიღო. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

16312 58 მმ.თ 675

ა. სუმბათაშვილი-იუჟინი. "ღალატი".უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  დ. 

ნოდია. ე. აგარალოვას შემოქმედებითი საღამო. ქაღალდი კარგი

16313 58 მმ.თ 676

ვ. როზოვი. "в добрый час".უთარიღო. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

16314 58 მმ.თ 677

ა. სუმბათაშვილი-იუჟინი. "ღალატი".უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  დ. 

ნოდია. ე. აგარალოვას შემოქმედებითი საღამო. ქაღალდი კარგი

16315 58 მმ.თ 678

ა. ოსტროვსკი. "დაგვიანებული სიყვარული". უთარიღო. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. ქაღალდი კარგი

16316 58 მმ.თ 679

კ. გოლდონი. "забавный случай". უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრი. რეჟისორი ე. ლებედევი. მხატვარი  ი. 

პოდგორეცკაია. ქაღალდი კარგი

16317 58 მმ.თ 680

ლ. რახმანოვი. "беспокойная старость". უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. 

მხატვარი  ბ. ლოქტინი. ქაღალდი საშუალო



16318 58 მმ.თ 681

ა. ოსტროვსკი. "не все коту масленица". უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. გ. გვინიევი. მხატვარი ი. შტენბერგი. ქაღალდი მძიმე

16319 58 მმ.თ 682

ვ. როზოვი. "в добрый час".უთარიღო. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

16320 58 მმ.თ 683

მ. ლერმონტოვი. "испанцы".უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ვოლგუსტი. მხატვარი  ი. 

შტენბერგი. ქაღალდი მძიმე

16321 58 მმ.თ 684

ვ. გუსევი. "сын рыбакова".უთარიღო. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი პ. შაპტოშვილი. მხატვარი  ტ. სამსონაძე. ქაღალდი კარგი

16322 58 მმ.თ 685

ვ. გუსევი. "сын рыбакова".უთარიღო. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი პ. შაპტოშვილი. მხატვარი  ტ. სამსონაძე. ქაღალდი კარგი

16323 58 მმ.თ 686

ფ. შილერი. "ვერაგობა და სიყვარული". უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი გ. 

დივონოგორცევა. ქაღალდი კარგი

16324 58 მმ.თ 687

ფ. შილერი. "ვერაგობა და სიყვარული". უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი გ. 

დივონოგორცევა. ქაღალდი საშუალო

16325 58 მმ.თ 688

მარკ ტვენი. "приключения гекльберри финна". უთარიღო. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ვოლგუსტი. 

მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

16326 58 მმ.თ 689

ვ. გუსევი. "сын рыбакова".უთარიღო. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი პ. შაპტოშვილი. მხატვარი  ტ. სამსონაძე. ქაღალდი კარგი

16327 58 მმ.თ 690

ა. კუზნეცოვი. "ლეგენდის დაბადება".უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი რ. შაპტოშვილი. მხატვარი  

ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

16328 58 მმ.თ 691

ა. ოსტროვსკი. "დაგვიანებული სიყვარული". უთარიღო. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. ქაღალდი კარგი

16329 58 მმ.თ 692

ა. ზაკი და ი. კუზნეცოვი. "вперед,  отважные!". უთარიღო. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. გიჟიმყრელი. 

მხატვარი  დ. ნოდია. ქაღალდი კარგი

16330 58 მმ.თ 693

ა. ალექსინი. "мой брат играет на кларнете".უთარიღო. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ვოლგუსტი. 

მხატვარი  ე. დონცოვა. ქაღალდი კარგი

16331 58 მმ.თ 694

ვ. კოროსტილევი. "вовка на планете ялмез".უთარიღო. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ვოლგუსტი. 

მხატვარი ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

16332 58 მმ.თ 695

ი. შაიკევიჩი და ვ. შვედოვი. "засада".უთარიღო.. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი გ. ჩერქეზიშვილი. მხატვარი  

გ. ცერაძე. ქაღალდი კარგი

16333 58 მმ.თ 696

გ. კარპენკო. "гражданин респувлики".უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი რ. შაპტოშვილი. მხატვარი გ. 

ცერაძე. ქაღალდი კარგი

16334 58 მმ.თ 697

დ. ფონვიზინი. "недоросль". უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. ეშბა. მხატვარი გ. ცერაძე. ქაღალდი კარგი

16335 58 მმ.თ 698

ლ. უსტინოვი და ო. ტაბაკოვი. "белоснежка и семьгномов".  უთარიღო. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი გ. 

ჩერქეზიშვილი. მხატვარი  გ. შაიშმელაშვილი. ქაღალდი კარგი

16336 58 მმ.თ 699

ა. ვოლკოვი. "волшебник изумрудного города".უთარიღო. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი გ. ჩერქეზიშვილი. 

მხატვარი  გ. ცერაძე. ქაღალდი კარგი



16337 58 მმ.თ 700

ა. ალექსინი. "мой брат играет на кларнете".უთარიღო. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ვოლგუსტი. 

მხატვარი  ე. დონცოვა. ქაღალდი საშუალო

16338 58 მმ.თ 701

ა. ალექსინი. "мой брат играет на кларнете".უთარიღო. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ვ. ვოლგუსტი. 

მხატვარი  ე. დონცოვა. ქაღალდი საშუალო

16339 58 მმ.თ 702

ნ. დოლინინა. "они и мы". უთარიღო. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი რ. შაპტოშვილი. მხატვარი  გ. ცერაძე. ქაღალდი კარგი

16340 58 მმ.თ 703

ვ. ტკაჩენკო. "черны камень". უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ლეილა ჯაში. მხატვარი ლ. 

კაჭარავა. ქაღალდი კარგი

16341 58 მმ.თ 704

"ვერძის თანავარსკვლავედის მფარველობით". უთარიღო. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი გ. კიტია. მხატვარი 

შ. გლურჯიძე. ქაღალდი კარგი

16342 58 მმ.თ 705

ა. ოტროვსკი. "гроза". უთარიღო. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

16343 58 მმ.თ 706

ე. შვარცი. "თოვლის დედოფალი". უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი თ. აბაშიძე.მხატვარი  ნ. 

ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

16344 58 მმ.თ 707

გ. ნახუცრიშვილი. "შაითან-ხიხო". უთარიღო. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. ფურცხვანიძე. მხატვარი  

დ. კოკელაძე. გასტროლი ქუთაისის თოჯინების თეატრში. ქაღალდი კარგი

16345 58 მმ.თ 708

ა. ბრუშტეინი. "миллиона авторов". 1931 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. მარშაკი. მხატვარი  ს. 

სკლიფასოვსკი. ხელმძღვანელი ვასერმანი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი მძიმე

16346 58 მმ.თ 709

ნ. გოგოლი. "женитьба". 1936 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი  

გ.ვოლჩინსკი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი მძიმე

16347 58 მმ.თ 710

ნ. გოგოლი. "женитьба". 1936 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი  

გ.ვოლჩინსკი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16348 58 მმ.თ 711

პერსონოვი და დობრჟინსკი. "გალილეო გალილეი". 1937 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი.  რეჟისორი გ. 

ტოვსტონოგოვი. მხატვარი მ. გოცირიძე. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი მძიმე

16349 58 მმ.თ 712

დ. დელი. "музыкантская команда".1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი გ. ტოვსტონოგოვი. 

მხატვარი  გ. ვოლჩინსკი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16350 58 მმ.თ 713

დ. გოდარი. "ჩიპოლინოს თავგადასავალი". 1938 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ.მარშაკი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16351 58 მმ.თ 714

მოლიერი. "სკაპენის ოინები". 1974 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. ჯანდიერი. მხატვარი  ო. 

თავაძე. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16352 58 მმ.თ 715

"мы идём за синей птицей". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16353 58 მმ.თ 716

ი. პეპოვი. "ოჯახი". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16354 58 მმ.თ 717

ა. ფადეევი. "ახალგაზრადა გვარდია". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი.რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი ბ. ლოქტინი. 

უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16355 58 მმ.თ 718

ა. ფადეევი. "ახალგაზრადა გვარდია". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი.რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი ბ. ლოქტინი. 

უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო



16356 58 მმ.თ 719

ა. ფადეევი. "ახალგაზრადა გვარდია". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი.რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი ბ. ლოქტინი. 

უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16357 58 მმ.თ 720

"дети капитана гранта". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი.უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16358 58 მმ.თ 721

 ა. ლინდგრენი. "малыш и карлсон, который живет на крыше". თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი თ. მახარაძე. 

მხატვარი  ვ. ალექსანდროვი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16359 58 მმ.თ 722

ბ. ლავრენევი. "разлом". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16360 58 მმ.თ 723

ბ. ლავრენევი. "разлом". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16361 58 მმ.თ 724

დ. კლდიაშვილი. "ირინეს ბედნიერება". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16362 58 მმ.თ 725

დ. კლდიაშვილი. "ირინეს ბედნიერება". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16363 58 მმ.თ 726

დ. კლდიაშვილი. "ირინეს ბედნიერება". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16364 58 მმ.თ 727

დ. კლდიაშვილი. "ირინეს ბედნიერება". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16365 58 მმ.თ 728

 ა. ლინდგრენი. "малыш и карлсон, который живет на крыше". თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი თ. მახარაძე. 

მხატვარი  ვ. ალექსანდროვი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16366 58 მმ.თ 729

მაინ რიდი. "უთავო მხედარი". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  დ. ნოდია. უთარიღო, 

მხატვრული აფიშა. ქაღალდი მძიმე

16367 58 მმ.თ 730

მაინ რიდი. "უთავო მხედარი". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ნ. მარშაკი. მხატვარი  დ. ნოდია. უთარიღო, 

მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16368 58 მმ.თ 731

"мы идём за синей птицей". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16369 58 მმ.თ 732

ა. გაიდარ. "Р. В. С.". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. რეჟისორი თ. შონია. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. უთარიღო, 

მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16370 58 მმ.თ 733

ა. გაიდარ. "Р. В. С.". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. რეჟისორი თ. შონია. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. უთარიღო, 

მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16371 58 მმ.თ 734

მ. შამლახოვი. "нахаленок". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. რეჟისორი მ. ენტინი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16372 58 მმ.თ 735

ს. მარშაკი. "კარუსელი". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. რეჟისორი თ. აბაშიძე. მხატვარი გ. ცერაძე. უთარიღო, 

მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16373 58 მმ.თ 736

ს. მარშაკი. "კარუსელი". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. რეჟისორი თ. აბაშიძე. მხატვარი გ. ცერაძე. უთარიღო, 

მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16374 58 მმ.თ 737

გ. ნახუცრიშვილი. "На линии огня". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი მ. ოლშანცკაია. მხატვარი ი. შტენბერგი. 

უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო



16375 58 მმ.თ 738

ვ. გოგოლაშვილი. "წეროები". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. გამსახურდია. მხატვარი  ო. კოჩაკიძე. 

უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16376 58 მმ.თ 739

კ. გოლდონი. "забавный случай". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

თეატრი. რეჟისორი ე. ლებედევი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. უთარიღო, 

მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16377 58 მმ.თ 740

"мы идём за синей птицей". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16378 58 მმ.თ 741

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. უთარიღო, 

მხატვრული სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16379 58 მმ.თ 742

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი. უთარიღო, 

მხატვრული სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16380 58 მმ.თ 743

"мы идём за синей птицей". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. საიუბილეო წამოდგენა. ქაღალდი კარგი

16381 58 მმ.თ 744

"мы идём за синей птицей". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. საიუბილეო წამოდგენა. ქაღალდი კარგი

16382 58 მმ.თ 745

"мы идём за синей птицей". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული 

თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. საიუბილეო წამოდგენა. ქაღალდი კარგი

16383 58 მმ.თ 746

андерсен "принцесса и свинопас". თბილისის მოზად მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. უთარიღო მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16384 58 მმ.თ 747

андерсен " принцесса и свинопас". თბილისის მოზად მაყურებელთა 

რუსული თეატრი. უთარიღო მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16385 59 მმ.თ 748

ნ. ნაკაშიძე. "კოტეს დანაშაული". 1923 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა ქართული თეატრი. რეჟისორი ს. წერეთელი. ქაღალდი მძიმე

16386 59 მმ.თ 749

შ. დადიანი. "გუშინდელნი". თბილისის  მოზარდ მაყურებელთა 

ქართული თეატრი. რეჟისორი შ დადიანი. 1920-იანი წლები. ტ. აბაშიძის, 

ც. ამერიჯიბის, მ. მდივნის, ე. ჩერქეზიშვილის, ვ. მატარაძისა და ა. 

ყალაბეგიშვილის მონაწილეობით. ქაღალდი მძიმე

16387 59 მმ.თ 750

შ. დადიანი. "გუშინდელნი". თბილისის  მოზარდ მაყურებელთა 

ქართული ქართული თეატრი. რეჟისორი შ დადიანი. 1920-იანი წლები. 

ტ. აბაშიძის, ც. ამერიჯიბის, მ. მდივნის, ე. ჩერქეზიშვილის, ვ. მატარაძისა 

და ა. ყალაბეგიშვილის მონაწილეობით. ქაღალდი მძიმე

16388 59 მმ.თ 751

"გოჩა". 1929 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო 

ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. თაყაიშვილი და ბ. გამრეკელი. 

მხატვარი მ. გოცირიძე. ქაღალდი მძიმე

16389 59 მმ.თ 752

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1932 წლის სარეპერტუარო აფიშა. აფიშაზე გამოტანილია დასის 

შემადგენლობა და ადმინისტრაციის კოლექტივი. ქაღალდი მძიმე

16390 59 მმ.თ 753

ს. მთვარაძე. "შირაქის გულში". 1932 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

ყიასაშვილი. მხატვარი ს. სლიფასოვსკაია. ქაღალდი მძიმე

16391 59 მმ.თ 754

"კაცი შავი სათვალეებით". 1933 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეტრი. რეჟისორი ა. თაყაიშვილი. მხატვარი  ს. 

სკლიფასოვსკაია. სპეკტაკლი მთელი დასის მონაწილეობით. ქაღალდი მძიმე

16392 59 მმ.თ 755

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1933 წლის სარეპერტუარო აფიშა. აფიშაზე გამოტანილია დასის 

შემადგენლობა და ადმინისტრაციის კოლეკქივი. ქაღალდი საშუალო

16393 59 მმ.თ 756

მ. შესტაკოვი. "შორეული გზით". 1933 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  ს. სკლიფასოვსკაია.  სპეკტაკლი წითელი არმიის 

თეატრის შენობაში. ქაღალდი მძიმე



16394 59 მმ.თ 757

ა. კერესელიძე. "ეშმაკი". 1933 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. თაყაიშვილი. მხატვარი  ს. 

სკლიფასოვსკაია. ქაღალდი მძიმე

16395 59 მმ.თ 758

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1934 წლის სარეპერტუარო აფიშა. აფიშაზე გამოტანილია დასის 

შემადგენლობა.  რეჟისორები: ბ. გამრეკელი, ა. ყიასაშვილი და ს. ჭელიძე. 

მხატვრები: ე. ახვლედიანი, ს.ვირსალაძე, მ. გოცირიძე და პ. ოცხელი. 

აფიშის იმ ნაწილზე სადაც პეტრე ოცხელის გვარი უნდა ეწეროს ქაღალდი საშუალო

16396 59 მმ.თ 759

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1934 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი და ბ. გამრეკელი. მხატვარი  პ. ოცხელი.სპეკტაკლის 

წამყვანი-გ. დეისაძე. მთელი დასის მონაწილეობით. ქაღალდი კარგი

16397 59 მმ.თ 760

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1934 წლის სარეპერტუარო აფიშა. აფიშაზე გამოტანილია დასის 

შემადგენლობა.  რეჟისორები: ბ. გამრეკელი, ა. ყიასაშვილი და ს. ჭელიძე. 

მხატვრები: ე. ახვლედიანი, ს.ვირსალაძე, მ. გოცირიძე და პ. ოცხელი. ქაღალდი კარგი

16398 59 მმ.თ 761

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1935 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  პ. ოცხელი.მუსიკა-ვ. შავერზაშვილის. ღია 

წარმოდგენა უფროსებისთვის. სპეკტაკლი ნ. გვარაძის მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

16399 59 მმ.თ 762

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1935 წლის სარეპერტუარო აფიშა. აფიშაზე გამოტანილია დასის 

შემადგენლობა.  რეჟისორები: ბ. გამრეკელი, ა. ყიასაშვილი და ს. ჭელიძე. 

მხატვრები: ე. ახვლედიანი, ს.ვირსალაძე, მ. გოცირიძე და პ. ოცხელი. 

სამხატვრო ხელმძღვანელი-ა. თაყაიშვილი. ქაღალდი მძიმე

16400 59 მმ.თ 763

ს. მთვარაძე და ბ. გამრეკელი. "არსენა მარაბდელი". 1935 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ა. თაყაიშვილი და ა. ყიასაშვილი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი.  

პრემიერა ქაღალდი საშუალო

16401 59 მმ.თ 764

                                                                                                                             

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1936 წლის სარეპერტუარო აფიშა. აფიშაზე გამოტანილია დასის 

შემადგენლობა.  რეჟისორები: ბ. გამრეკელი, ა. ყიასაშვილი და ს. ჭელიძე. 

მხატვრები: ე. ახვლედიანი, ს.ვირსალაძე, მ. გოცირიძე, ნ. ყაზბეგი და პ. 

ოცხელი. სამხატვრო ხელმძღვანელი-ა. თაყაიშვილი. ქაღალდი კარგი

16402 59 მმ.თ 765

მ. ჯავახიშვილი. "არსენა მარაბდელი". 1936 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი და ა. ყიასაშვილი. მხატვარი ნ. ყაზბეგი. ნ. გვარაძის 

მონაწილეობით. ქაღალდი მძიმე

16403 59 მმ.თ 766

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1936 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი მძიმე

16404 59 მმ.თ 767

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1937 წლის საგასტროლო რეპერტუარი. ქაღალდი საშუალო

16405 59 მმ.თ 768

ს. მთვარაძე და ბ. გამრეკელი. "არსენა მარაბდელი". 1937 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ა. თაყაიშვილი და ა. ყიასაშვილი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

16406 59 მმ.თ 769

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1937 წლის სარეპერტუარო აფიშა. აფიშაზე გამოტანილია დასის 

შემადგენლობა.  რეჟისორები: ბ. გამრეკელი, ა. ყიასაშვილი და ს. ჭელიძე. 

მხატვრები: ე. ახვლედიანი, ს.ვირსალაძე, მ. გოცირიძე, ნ. ყაზბეგი, 

გ.ვოლჩინსკი,კ. ჭანკვეტაძე და პ. ოცხელი. სამხატვრო ხელმძღვანელი-ა. ქაღალდი საშუალო

16407 59 მმ.თ 770

ს. მთვარაძე და ბ. გამრეკელი. "არსენა მარაბდელი". 1937 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ა. თაყაიშვილი და ა. ყიასაშვილი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

16408 59 მმ.თ 771

ს. მთვარაძე და ბ. გამრეკელი. "არსენა მარაბდელი". 1937 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ა. თაყაიშვილი და ა. ყიასაშვილი. გასტროლი. ქაღალდი საშუალო

16409 59 მმ.თ 772

ს. მთვარაძე და ბ. გამრეკელი. "არსენა მარაბდელი". 1937 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ა. თაყაიშვილი და ა. ყიასაშვილი. გასტროლი. ქაღალდი საშუალო

16410 59 მმ.თ 773

ს. მთვარაძე და ბ. გამრეკელი. "არსენა მარაბდელი". 1937 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ა. თაყაიშვილი და ა. ყიასაშვილი. გასტროლი. ქაღალდი კარგი

16411 59 მმ.თ 774

ა. კაჭკაჭიშვილი. "ადელაიტე"-"ADELAITE". 1937 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი გ. ვოლჩინსკი. მთელი დასის მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო



16412 59 მმ.თ 775

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი და ბ. გამრეკელი. მხატვარი  პ. ოცხელი. ქაღალდი საშუალო

16413 59 მმ.თ 776

შ. დარგინიანი. "მეწისქვილე". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

დარისპანაშვილი. მხატვარი  რ. მირზაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16414 59 მმ.თ 777

ა. კაჭკაჭიშვილი"ადელინტე"- "ADELAITE". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი გ. ვოლჩინსკი. ქაღალდი კარგი

16415 59 მმ.თ 778

ს. მთვარაძე. "პირველი გემი". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ბ. გამრეკელი. 

მხატვარი  მ. გოცირიძე. ქაღალდი კარგი

16416 59 მმ.თ 779

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი და ბ. გამრეკელი. მხატვარი  პ. ოცხელი. ქაღალდი საშუალო

16417 59 მმ.თ 780

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი და ბ. გამრეკელი. მხატვარი  პ. ოცხელი. ქაღალდი საშუალო

16418 59 მმ.თ 781

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი და ბ. გამრეკელი. მხატვარი  პ. ოცხელი. ქაღალდი კარგი

16419 59 მმ.თ 782

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი და ბ. გამრეკელი. მხატვარი  პ. ოცხელი. ქაღალდი კარგი

16420 59 მმ.თ 783

ა. პუშკინი. "კაპიტანის ქალი". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ბ. გამრეკელი. 

მხატვარი  გ. ვოლჩინსკი. ქაღალდი კარგი

16421 59 მმ.თ 784

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1937წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი და ბ. გამრეკელი. მხატვარი  პ. ოცხელი. ქაღალდი საშუალო

16422 59 მმ.თ 785

ს. მთვარაძე და ბ. გამრეკელი. "არსენა მარაბდელი". 1937 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ა. თაყაიშვილი და ა. ყიასაშვილი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი საშუალო

16423 59 მმ.თ 786

ს. მთვარაძე და ბ. გამრეკელი. "არსენა მარაბდელი". 1937 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ა. თაყაიშვილი და ა. ყიასაშვილი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი საშუალო

16424 59 მმ.თ 787

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია". 1937 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ბ. 

გამრეკელი. მხატვარი  მ. გოცირიძე. ქაღალდი საშუალო

16425 59 მმ.თ 788

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1937 წლის სარეპერტუარო აფიშა.          ქაღალდი საშუალო

16426 59 მმ.თ 789

ვსევოლოქსკი. "მარშალი ბავშობისას". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ბ. გამრეკელი. 

მხატვარი გ. ვოლჩინსკი. ქაღალდი საშუალო

16427 59 მმ.თ 790

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1937 წლის სარეპერტუარო აფიშა.          ქაღალდი საშუალო

16428 59 მმ.თ 791

ს. მთვარაძე და ბ. გამრეკელი. "არსენა მარაბდელი". 1937 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ა. თაყაიშვილი და ა. ყიასაშვილი. ქაღალდი საშუალო

16429 59 მმ.თ 792

ა. პუშკინი. "კაპიტანის ქალი". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ბ. გამრეკელი. 

მხატვარი  გ. ვოლჩინსკი. ქაღალდი საშუალო

16430 59 მმ.თ 793

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1937 წლის სარეპერტუარო აფიშა.          ქაღალდი კარგი



16431 59 მმ.თ 794

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1937 წლის სარეპერტუარო აფიშა.          ქაღალდი საშუალო

16432 59 მმ.თ 795

ა. კაჭკაჭიშვილი. "ADELAITE". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი გ. ვოლჩინსკი. ქაღალდი კარგი

16433 59 მმ.თ 796

ა. პუშკინი. "კაპიტანის ქალი". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ბ. გამრეკელი. 

მხატვარი  გ. ვოლჩინსკი. ქაღალდი საშუალო

16434 59 მმ.თ 797

ა. პუშკინი. "კაპიტანის ქალი". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ბ. გამრეკელი. 

მხატვარი  გ. ვოლჩინსკი. ქაღალდი მძიმე

16435 59 მმ.თ 798

ს. მთვარაძე და ბ. გამრეკელი. "არსენა მარაბდელი". 1937 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ა. თაყაიშვილი და ა. ყიასაშვილი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი საშუალო

16436 59 მმ.თ 799

ს. მთვარაძე და ბ. გამრეკელი. "არსენა მარაბდელი". 1937 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ა. თაყაიშვილი და ა. ყიასაშვილი. ქაღალდი საშუალო

16437 59 მმ.თ 800

ა. კაჭკაჭიშვილი. "ADELAITE". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი გ. ვოლჩინსკი. ქაღალდი საშუალო

16438 59 მმ.თ 801

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი და ბ. გამრეკელი. ქაღალდი მძიმე

16439 59 მმ.თ 802

ს. მთვარაძე. "პირველი გემი". 1937 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ბ. გამრეკელი. 

მხატვარი  მ. გოცირიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16440 59 მმ.თ 803

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია". 1937 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ბ. 

გამრეკელი. მხატვარი  მ. გოცირიძე. ქაღალდი საშუალო

16441 59 მმ.თ 804

ა. კაჭკაჭიშვილი. "ადელანტე". 1938 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  გ. ვოლჩინსკი. გასტროლი სოხუმის სახელმწიფო 

თეატრში. ქაღალდი საშუალო

16442 59 მმ.თ 805

ს. მთვარძე. "სურამის ციხე". 1938 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი და ბ. გამრეკელი. გასტროლი სოხუმის სახელმწიფო 

თეატრში. ქაღალდი საშუალო

16443 59 მმ.თ 806

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია". 1938 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ბ. 

გამრეკელი. მხატვარი  მ. გოცირიძე. გასტროლი სოხუმის სახელმწიფო 

თეატრი. ქაღალდი საშუალო

16444 59 მმ.თ 807

ა. კაჭკაჭიშვილი. "ადელანტე". 1938 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  გ. ვოლჩინსკი. გასტროლი სოხუმის სახელმწიფო 

თეატრში. ქაღალდი საშუალო

16445 59 მმ.თ 808

ა. კაჭკაჭიშვილი. "ადელანტე". 1938 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  გ. ვოლჩინსკი. გასტროლი სოხუმის სახელმწიფო 

თეატრში. ქაღალდი საშუალო

16446 59 მმ.თ 809

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1938 წელის სარეპერტუარო აფიშა და დასის შემადგენლობა. ქაღალდი საშუალო

16447 59 მმ.თ 810

გ. ნახუცრიშვილი და ბ.გამრეკელი. "ლადო კეცხოველი". 1938 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ბ. გამრეკელი. მხატვარი  მ. გოცირიძე. გასტროლი აფხაზეთის 

სახელმწიფო თეატრში. ქაღალდი კარგი

16448 59 მმ.თ 811

გ. ნახუცრიშვილი და ბ.გამრეკელი. "ლადო კეცხოველი". 1938 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ბ. გამრეკელი. მხატვარი  მ. გოცირიძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16449 59 მმ.თ 812

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია". 1938 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ბ. 

გამრეკელი. მხატვარი  მ. გოცირიძე. გასტროლი სოხუმის სახელმწიფო 

თეატრი. ქაღალდი კარგი



16450 59 მმ.თ 813

გ. ბერძენიშვილი. "აჭარის მთებში". 1938 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი ბ. 

გამრეკელი. მხატვარი დ. თავაძე. გასტროლი სოხუმის სახელმწიფო 

თეატრში. ქაღალდი კარგი

16451 59 მმ.თ 814

გ. ბერძენიშვილი. "აჭარის მთებში". 1938 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი ბ. 

გამრეკელი. მხატვარი დ. თავაძე. გასტროლი სოხუმის სახელმწიფო 

თეატრში. ქაღალდი კარგი

16452 59 მმ.თ 815

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1938 წელი. თეატრის არსებობის 30 წლის საიუბილეო სპეკტაკლების 

რეპერტუარი. ქაღალდი საშუალო

16453 59 მმ.თ 816

გ. ნახუცრიშვილი და ბ.გამრეკელი. "ლადო კეცხოველი". 1938 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ბ. გამრეკელი. მხატვარი  მ. გოცირიძე. პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

16454 59 მმ.თ 817

გ. ბერძენიშვილი. "აჭარის მთებში". 1938 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი ბ. 

გამრეკელი. მხატვარი დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16455 59 მმ.თ 818

რ. ერისთავი. "ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწილეს". 1938 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.  საგასტროლო 

სპეკტაკლი. ქაღალდი მძიმე

16456 59 მმ.თ 819

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1938 წელის სარეპერტუარო აფიშა და დასის შემადგენლობა. ქაღალდი საშუალო

16457 59 მმ.თ 820

მილკინა. "პავკა კორჩაგინი". 1938 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი კლარა კვესი. ქაღალდი საშუალო

16458 59 მმ.თ 821

გ. თაქთაქიშვილი. "ხალხის რჩეული". 1939 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16459 59 მმ.თ 822

ვ. ბალაბანი. "მწვანე ველი". 1939 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

დარისპანაშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი მძიმე

16460 59 მმ.თ 823

ა. კაჭკაჭიშვილი. "ადელანტე". 1939 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  გ. ვოლჩინსკი. ქაღალდი საშუალო

16461 59 მმ.თ 824

ა. კაჭკაჭიშვილი. "პარტიზანები". 1939 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

დარისპანაშვილი. მხატვარი  ი. იაკაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16462 59 მმ.თ 825

ა. კაჭკაჭიშვილი. "პარტიზანები". 1939 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

დარისპანაშვილი. მხატვარი  ი. იაკაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16463 59 მმ.თ 826

მოლიერი. "სკაპენის ოინები". 1939წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი კ. კვეეს.  პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16464 59 მმ.თ 827

გ. ნახუცრიშვილი. "ცეცხლის ხაზზე". 1939 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

16465 59 მმ.თ 828

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა საელმწიფო ქართული თეატრი. 1940 

წლის სარეპერტუარო აფიშა და დასის შემადგენლობა. ქაღალდი საშუალო

16466 59 მმ.თ 829

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა საელმწიფო ქართული თეატრი. 1940 

წლის სარეპერტუარო აფიშა და დასის შემადგენლობა. ქაღალდი საშუალო

16467 59 მმ.თ 830

ა. კაჭკაჭიშვილი. "პარტიზანები". 1940 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

დარისპანაშვილი. მხატვარი  ი. იაკაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16468 59 მმ.თ 831

გ. ბერძენიშვილი. "სერგო". 1940 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

დარისპანაშვილი. მხატვარი  ი. იაკაშვილი. პრემიერა ქაღალდი კარგი



16469 59 მმ.თ 832

ს.მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1940 წელი.თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16470 59 მმ.თ 833

ს.მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1940 წელი.თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16471 59 მმ.თ 834

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. " ლადო კეცხოველი". 1940 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ბ. გამრეკელი. მხატვარი  მ. გოცირიძე. ქაღალდი კარგი

16472 59 მმ.თ 835

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. " ლადო კეცხოველი". 1940 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ბ. გამრეკელი. მხატვარი  მ. გოცირიძე. ქაღალდი საშუალო

16473 59 მმ.თ 836

ს.მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1940 წელი.თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16474 59 მმ.თ 837

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1940 წლის სარეპერტუარო აფიშა და დასის შემადგენლობა. ქაღალდი საშუალო

16475 59 მმ.თ 838

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1940 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16476 59 მმ.თ 839

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1940 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16477 59 მმ.თ 840

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1940 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16478 59 მმ.თ 841

გ. ბერძენიშვილი. "სერგო". 1940 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

დარისპანაშვილი. მხატვარი  ი. იაკაშვილი. პრემიერა. პიესა ასახავს 

სტალინის თანამებრძოლ  ს. ორჯონიკიძის ჭაბუკობას. ქაღალდი საშუალო

16479 59 მმ.თ 842

ს.მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1940 წელი.თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი კარგი

16480 59 მმ.თ 843

ს.მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1940 წელი.თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16481 59 მმ.თ 844

გ. ნახუცრიშვილი. "კომბლე". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ს. შავიშვილი. 

მხატვარი  ე. ახვლედიანი. ქაღალდი კარგი

16482 59 მმ.თ 845

ა. წერეთელი. "პატარა კახი".  1941 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა რუსული თეატრი. რეჟისორი ა. თაყაიშვილი. მხატვარი  

დ. თავაძე. ქაღალდი კარგი

16483 59 მმ.თ 846

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1941 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16484 59 მმ.თ 847

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1941 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16485 59 მმ.თ 848

ა. წერეთელი. "პატარა კახი". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. სეზონის გახსნა. ქაღალდი კარგი

16486 59 მმ.თ 849

შ. კუჭავა. "ცისფერი ხალიჩა". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ჟორდანია. 

მხატვარი  დ. თავაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16487 59 მმ.თ 850

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი კარგი



16488 59 მმ.თ 851

უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი მძიმე

16489 59 მმ.თ 852

გ. ბერძენიშვილი. "სერგო". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

დარისპანაშვილი. მხატვარი ი. იაკაშვილი. ქაღალდი კარგი

16490 59 მმ.თ 853

გ. ნახუცრიშვილი. "კომბლე". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ს. შავიშვილი. 

მხატვარი  ე. ახვლედიანი. ქაღალდი საშუალო

16491 59 მმ.თ 854

კ. გოგაძე. "ქაჯანა". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახლემწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. დარისპანაშვილი. 

მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16492 59 მმ.თ 855

კ. გოგაძე. "ქაჯანა". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახლემწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. დარისპანაშვილი. 

მხატვარი  დ. თავაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16493 59 მმ.თ 856

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი კარგი

16494 59 მმ.თ 857

ა. წერეთელი. "პატარა კახი". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. სეზონის გახსნა. ქაღალდი კარგი

16495 59 მმ.თ 858

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16496 59 მმ.თ 859

შ. კუჭავა. "ცისფერი ხალიჩა". 1941 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ჟორდანია. 

მხატვარი  დ. თავაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16497 59 მმ.თ 860

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1941 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16498 59 მმ.თ 861

უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". 1942 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

16499 59 მმ.თ 862

უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". 1942 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

16500 59 მმ.თ 863

უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". 1942 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ნ. ყაზბეგი. საგასტროლო წარმოდგენა. ქაღალდი საშუალო

16501 59 მმ.თ 864

ი. ნაზაროვი. "ლიუბა კუზნეცოვა". რეჟისორი თ. წეროძე, შ. მანაგაძე. 

"არიული გზები". რეჟისორი ა. თაყაიშვილი. 1942 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. საღამო  

კონცერტი. ქაღალდი საშუალო

16502 59 მმ.თ 865

ი. ნაზაროვი. "ლიუბა კუზნეცოვა". რეჟისორი თ. წეროძე, შ. მანაგაძე. 

"არიული გზები". რეჟისორი ა. თაყაიშვილი. 1942 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. საღამო  

კონცერტი. ქაღალდი კარგი

16503 59 მმ.თ 866

კ. გოგაძე. "ქაჯანა". 1942 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახლემწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. დარისპანაშვილი. 

მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16504 59 მმ.თ 867

ა. კაჭკაჭიშვილი. "გაიდარი". 1942 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი საშუალო

16505 59 მმ.თ 868

უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". 1942 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი ნ. ყაზბეგი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16506 59 მმ.თ 869

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1942 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო



16507 59 მმ.თ 870

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1942 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16508 59 მმ.თ 871

ა. ბრუშტეინი. "გაგრძელება იქნება". 1942 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

16509 59 მმ.თ 872

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1942 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი კარგი

16510 59 მმ.თ 873

ა. ბრუშტეინი. "გაგრძელება იქნება". 1942 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

16511 59 მმ.თ 874

ძმები ტური და შეინინი. "მშობლიური მიწა". 1942 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

ჩხარტიშვილი. მხატვარი ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი საშუალო

16512 59 მმ.თ 875

ა. აღლაძე. "ბროლის სასახლე". 1943 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

ჩხარტიშვილი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16513 59 მმ.თ 876

ბ. სეირანიანი. "შეხვედრა". 1943 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

ჩხარტიშვილი. მხატვარი  ე. ახვლედიანი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16514 59 მმ.თ 877

ა. აღლაძე. "ბროლის სასახლე". 1943 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

ჩხარტიშვილი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16515 59 მმ.თ 878

უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". 1943 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართუი თეატრი. რეჟისორი ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი  ნ.ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

16516 59 მმ.თ 879

უ. შექსპირი. "ჭირვეულის მორჯულება". 1943 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

16517 59 მმ.თ 880

ფრანგული ხალხური კომედია "ადვოკატი პატლენი". 1944 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი თ. წეროძე. მხატვარი  ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

16518 59 მმ.თ 881

გ. ბერძენიშვილი. "ტირიფის ქვეშ". 1945 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  ი. გაბაშვილი.პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16519 59 მმ.თ 882

კ. გოგიაშვილი და ვ. მახვილაძე."ვალია სოკოლოვა". 1945 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი თ. წეროძე. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი მძიმე

16520 59 მმ.თ 883

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1945 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16521 59 მმ.თ 884

გადმოკეთებული ა. კაჭკაჭიშვილის მიერ. "ბაში-აჩუკი". 1946 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი გ. დარისპანაშვილი. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. ქაღალდი კარგი

16522 59 მმ.თ 885

ა. ოსტროვსკი. "შემოსავლიანი ადგილი". 1946 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. ქაღალდი კარგი

16523 59 მმ.თ 886

უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". 1946 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

16524 59 მმ.თ 887

ქ. ქუჩაკაშვილი. "ზამთრის ზღაპარი". 1946 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  ი. გაბაშვილი. ქაღალდი კარგი

16525 59 მმ.თ 888

ქ. ქუჩაკაშვილი. "ზამთრის ზღაპარი". 1946 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  ი. გაბაშვილი. ქაღალდი საშუალო



16526 59 მმ.თ 889

მ. მესხიშვილი და ნ. ბაბალოვა. "ალმასის საბადოები". 1946 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი გ. ლაღიძე. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16527 59 მმ.თ 890

კ. გოგიაშვილი. "ბაღნარში". 1946 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. წეროძე. 

მხატვარი  პ. დათებაშვილი.პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16528 59 მმ.თ 891

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქარრთული თეატრი. 

1946 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16529 59 მმ.თ 892

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1947 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16530 59 მმ.თ 893

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1947 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16531 59 მმ.თ 894

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1947 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16532 59 მმ.თ 895

მ. ალიგერი. "ზღაპარი სიმართლეზე". 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ე. იოსელიანი. 

მხატვარი  ნ. კილასონიძე. ქაღალდი მძიმე

16533 59 მმ.თ 896

ჟიულ ვერნი და ა. დენერი. "80 დღე დედამიწის გარშემო". 1947  წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი შ. კილასონიძე. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

16534 59 მმ.თ 897

მ. ჯაფარიძე. "ლამპარი". 1947 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ლაღიძე. მხატვარი  ი. 

გაბაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16535 59 მმ.თ 898

მ. ჯაფარიძე. "ლამპარი". 1947 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ლაღიძე. მხატვარი  ი. 

გაბაშვილი. ქაღალდი კარგი

16536 59 მმ.თ 899

გადმოკეთებული ა. კაჭკაჭიშვილის მიერ. "ბაში-აჩუკი". 1947 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი გ. დარისპანაშვილი. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. ქაღალდი საშუალო

16537 59 მმ.თ 900

რ. ქორქია. "მართალი კაცი". 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. მიქელაძე. 

მხატვარი  ი. გაბაშვილი.პრემიერა ქაღალდი საშუალო

16538 59 მმ.თ 901

ს. ანტონოვი. "ჩვენი ახალგაზრდობა". 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. მიქელაძე. 

მხატვარი  ნ. კილასონიძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16539 59 მმ.თ 902

მ. ჯაფარიძე. "ლამპარი". რეჟისორი გ. ლაღიძე. მხატვარი  ი. გაბაშვილი, 

ჟიულ ვერნი და ა. დენერი. "80 დღე დედამიწის გარშემო". რეჟისორი შ. 

კილასონიძე. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

16540 59 მმ.თ 903

მ. ჯაფარიძე. "ლამპარი". რეჟისორი გ. ლაღიძე. მხატვარი  ი. გაბაშვილი, 

ჟიულ ვერნი და ა. დენერი. "80 დღე დედამიწის გარშემო". რეჟისორი შ. 

კილასონიძე. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

16541 59 მმ.თ 904

რ. ქორქია. "მართალი კაცი". 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. მიქელაძე. 

მხატვარი  ი. გაბაშვილი.პრემიერა ქაღალდი საშუალო

16542 59 მმ.თ 905

მ. ალიგერი. "ზღაპარი სიმართლეზე". 1947 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ე. იოსელიანი. 

მხატვარი  ნ. კილასონიძე. ქაღალდი საშუალო

16543 59 მმ.თ 906

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1948 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16544 59 მმ.თ 907

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1948 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი



16545 59 მმ.თ 908

კ. გოგოაძე. "მთის ბიჭები". 1948 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ნ. 

გოძიაშვილი. მხატვარი  ი. გაბაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16546 59 მმ.თ 909

უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". 1948 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი საშუალო

16547 59 მმ.თ 910

კ. გოგოაძე. "მთის ბიჭები". 1948 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ნ. 

გოძიაშვილი. მხატვარი  ი. გაბაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16548 59 მმ.თ 911

კ. გოგოაძე. "მთის ბიჭები". 1948 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ნ. 

გოძიაშვილი. მხატვარი  ი. გაბაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16549 59 მმ.თ 912

უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". 1948 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. ქაღალდი კარგი

16550 59 მმ.თ 913

გადმოკეთებული ა. კაჭკაჭიშვილის მიერ. "ბაში-აჩუკი". 1948 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი გ. დარისპანაშვილი. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. ქაღალდი საშუალო

16551 59 მმ.თ 914

მ. ალიგერი. "ზღაპარი სიმართლეზე". 1948 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ე. იოსელიანი. 

მხატვარი  ნ. კილასონიძე. ქაღალდი კარგი

16552 59 მმ.თ 915

ს. მიხალკოვი. "წითელი ყელსახვევი". 1948 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. 

კილასონიძე. მხატვარი  ი. გაბაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16553 59 მმ.თ 916

უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". რეჟისორი ა. თაყაიშვილი. მხატვარი  

ნ. ყაზბეგი, გ. ჩიტაიშვილი. "მირანგულა". რეჟისორი ო. ალექსიშვილი. 

მხატვარი  ი. სუმბათაშვილი. 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. ქაღალდი კარგი

16554 59 მმ.თ 917

უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". რეჟისორი ა. თაყაიშვილი. მხატვარი  

ნ. ყაზბეგი, გ. ჩიტაიშვილი. "მირანგულა". რეჟისორი ო. ალექსიშვილი. 

მხატვარი  ი. სუმბათაშვილი. 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

16555 59 მმ.თ 918

უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". რეჟისორი ა. თაყაიშვილი. მხატვარი  

ნ. ყაზბეგი.   ბ.კავერინი. "ორი კაპიტანი". რეჟისორი ო. ალექსიშვილი. 

მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. ქაღალდი კარგი

16556 59 მმ.თ 919

კ. მაჭარაძე და ი. არაყიშვილი. "ტყის პირას".რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი, ვ. კავერინი. "ორი კაპიტანი". რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა საელმწიფო ქართული თატრი. ქაღალდი საშუალო

16557 59 მმ.თ 920

ს. მიხალკოვი. "საგანგებო დავალება". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი.  წარმოდგენა გაიმართება პლეხანოვის 

სახელობის კლუბში. ქაღალდი საშუალო

16558 59 მმ.თ 921

უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტე". რეჟისორი ა. თაყაიშვილი. მხატვარი  

ნ. ყაზბეგი, ს. მიხალკოვი. "საგანგებო დავალება". რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. წარმოდგენა გაიმართება 

სომხური დრამის სახელმწიფო თეატრში. ქაღალდი მძიმე

16559 59 მმ.თ 922

მ. ალიგერი. "ზღაპარი სიმართლეზე". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

იოსელიანი. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. წარმოდგენა გაიმართება 

პლეხანოვის სახელობის კლუბში. ქაღალდი საშუალო

16560 59 მმ.თ 923

ბ. კავერინი. "ორი კაპიტანი". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი საშუალო

16561 59 მმ.თ 924

მ. ალიგერი. "ზღაპარი სიმართლეზე". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

იოსელიანი. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. წარმოდგენა გაიმართება 

პლეხანოვის სახელობის კლუბში. ქაღალდი საშუალო

16562 59 მმ.თ 925

ფ. შილერი. "ვილჰელმტელი". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. მიქელძე. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16563 59 მმ.თ 926

გ. ჩიტაიშვილი. "მირანგულა". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო



16564 59 მმ.თ 927

ს. მიხალკოვი. "საგანგებო დავალება". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი.  ქაღალდი საშუალო

16565 59 მმ.თ 928

გ. ჩიტაიშვილი. "მირანგულა". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

16566 59 მმ.თ 929

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. წარმოდგენა გამიართება პლეხანოვის 

კლუბში. ქაღალდი კარგი

16567 59 მმ.თ 930

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ლადო კეცხოველი", ა. წერეთელი. 

"ბაში-აჩუკი", გ. ნახუცრიშილი და ბ. გამრეკელი. " კაპიტანის 

ქალიშვილი". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. დარისპანაშილი. გ. 

დარისპანაშილის შემოქმედებითი საღამო. ქაღალდი საშუალო

16568 59 მმ.თ 931

კ. მაჭარაძე და ი. არაყიშვილი. "ტყის პირას".რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი, ვ. კავერინი. "ორი კაპიტანი". რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა საელმწიფო ქართული თატრი. ქაღალდი საშუალო

16569 59 მმ.თ 932

კ. მაჭარაძე და ი. არაყიშვილი. "ტყის პირას".რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი, ვ. კავერინი. "ორი კაპიტანი". რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა საელმწიფო ქართული თატრი. ქაღალდი საშუალო

16570 59 მმ.თ 933

კ. მაჭარაძე და ი. არაყიშვილი. "ტყის პირას". 1949 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

ლაღიძე. მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16571 59 მმ.თ 934

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16572 59 მმ.თ 935

გ. ჩიტაიშვილი. "მირანგულა". რეჟისორი ო. ალექსიშვილი. მხატვარი  ი. 

სუმბათაშვილი.  უ. შექსპირი. "რომეო და ჯულიეტა". რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი. 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. ქაღალდი კარგი

16573 59 მმ.თ 936

ბ. კავერინი. "ორი კაპიტანი". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16574 59 მმ.თ 937

ბ. კავერინი. "ორი კაპიტანი". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16575 59 მმ.თ 938

ფ. შილერი. "ვილჰელმტელი". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. მიქელძე. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16576 59 მმ.თ 939

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1949 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16577 59 მმ.თ 940

ს. მიხალკოვი. "საგანგებო დავალება". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16578 59 მმ.თ 941

ს. მიხალკოვი. "საგანგებო დავალება". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. ქაღალდი საშუალო

16579 59 მმ.თ 942

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16580 59 მმ.თ 943

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16581 59 მმ.თ 944

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16582 59 მმ.თ 945

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო



16583 59 მმ.თ 946

გ. ჩიტაიშვილი. "მირანგულა". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

16584 59 მმ.თ 947

გ. ჩიტაიშვილი. "მირანგულა". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16585 59 მმ.თ 948

აგნია ბარტო. "ჩვენ გამოცდები გვაქვს". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ე. იოსელიანი. 

მხატვარი  ი. ასკურავა. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16586 59 მმ.თ 949

მ. ალიგერი. "ზღაპარი სიმართლეზე". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

იოსელიანი. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. წარმოდგენა გაიმართება 

პლეხანოვის სახელობის კლუბში. ქაღალდი საშუალო

16587 59 მმ.თ 950

მ. ალიგერი. "ზღაპარი სიმართლეზე". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

იოსელიანი. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. ქაღალდი საშუალო

16588 59 მმ.თ 951

მ. ალიგერი. "ზღაპარი სიმართლეზე". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

იოსელიანი. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. ქაღალდი საშუალო

16589 59 მმ.თ 952

მ. ალიგერი. "ზღაპარი სიმართლეზე". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

იოსელიანი. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. ქაღალდი საშუალო

16590 59 მმ.თ 953

მ. ალიგერი. "ზღაპარი სიმართლეზე". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

იოსელიანი. მხატვარი  ნ. კილასონიძე. ქაღალდი საშუალო

16591 59 მმ.თ 954

ს. მიხალკოვი. "საგანგებო დავალება". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16592 59 მმ.თ 955

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1949 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16593 59 მმ.თ 956

კ. მაჭარაძე და ი. არაყიშვილი. "ტყის პირას". 1949 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

ლაღიძე. მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16594 59 მმ.თ 957

ქ. ქუჩაკაშვილი. "ზამთრის ზღაპარი". 1949 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  ი. გაბაშვილი. ქაღალდი საშუალო

16595 59 მმ.თ 958

გ. ნახუცრიშვილი. "კომბლე". 1950 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟ :გ. ჟურული. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. ქაღალდი კარგი

16596 59 მმ.თ 959

ა. ოსტროვსკი. "უეცარი სიმდიდრე". 1950 წელი.თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშილი. ქაღალდი მძიმე

16597 59 მმ.თ 960

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1950 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16598 59 მმ.თ 961

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1950 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16599 59 მმ.თ 962

გ. ბერძენიშვილი. "მშვიდობის მტრედები". 1950 წელი.  თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

ლაღიძე. მხატვარი დ. თაყაიშვილი. ქაღალდი კარგი

16600 59 მმ.თ 963

ი. არაყიშვილი. "თამარის ბაქანი". 1950 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16601 59 მმ.თ 964

ნელი ოქროპირიძე. "გაქვავებული ქალაქი". 1950 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

ლაღიძე. მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. პრემიერა. ქაღალდი მძიმე



16602 59 მმ.თ 965

ი. გრუზდევი და ო. ფორში. "გორკის ბავშობა". 1950 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  ი. შტენბერგი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16603 59 მმ.თ 966

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1950 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16604 59 მმ.თ 967

ი. არაყიშვილი. "თამარის ბაქანი". 1950 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16605 59 მმ.თ 968

გ. ბერძენიშვილი. "მშვიდობის მტრედები". 1950 წელი.  თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

ლაღიძე. მხატვარი დ. თაყაიშვილი. ქაღალდი საშუალო

16606 59 მმ.თ 969

გ. ბერძენიშვილი. "მშვიდობის მტრედები". 1950 წელი.  თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

ლაღიძე. მხატვარი დ. თაყაიშვილი. ქაღალდი კარგი

16607 59 მმ.თ 970

გ. ნახუცრიშვილი. "კომბლე". 1950 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟ :გ. ჟურული. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი.პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16608 59 მმ.თ 971

გ. ნახუცრიშვილი. "კომბლე". 1950 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ჟურული. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. ქაღალდი საშუალო

16609 59 მმ.თ 972

გ. ბერძენიშვილი. "ბედნიერებისაკენ". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

16610 59 მმ.თ 973

კ.სოლოდარი. "მარსელელი ბიჭები". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო  ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16611 59 მმ.თ 974

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ლადო კეცხოველი". 1951 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი გ. ჟურული. მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16612 59 მმ.თ 975

ა. აღლაძე. "პატარა მეთხილამურეები". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. პრემეიერა. ქაღალდი კარგი

16613 59 მმ.თ 976

ა. კაჭკაჭიშვილი. "ჩვენი ადამიანები". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16614 59 მმ.თ 977

გ. გოგიჩაიშვილი. "ნათელი გზა". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16615 59 მმ.თ 978

ა. ბარაზინა და ა. დავიდსონი. "მესამე კურსის სტუდენტი". 1951 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თატრი. 

რეჟისორი კ. სურმავა. მხატვარი ი. ხუროშვილი. ქაღალდი მძიმე

16616 59 მმ.თ 979

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1951 წლის სარეპერტურო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16617 59 მმ.თ 980

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1951 წლის სარეპერტურო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16618 59 მმ.თ 981

გ. გოგიჩაიშვილი. "ნათელი გზა". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16619 59 მმ.თ 982

ა. კაჭკაჭიშვილი. "ჩვენი ადამიანები". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16620 59 მმ.თ 983

ს. მიხალკოვი. "შინ დაბრუნება მინდა". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი



16621 59 მმ.თ 984

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ლადო კეცხოველი". 1951 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი გ. ჟურული. მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. ქაღალდი საშუალო

16622 59 მმ.თ 985

გ. გოგიჩაიშვილი. "ნათელი გარიჟრაჟი". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16623 59 მმ.თ 986

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ლადო კეცხოველი". 1951 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი გ. ჟურული. მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. ქაღალდი საშუალო

16624 59 მმ.თ 987

ვ. დარასელი. "კიკვიძე". 1951 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ჟურული. მხატვარი  დ. 

თაყაიშვილი.  წარმოდგენა სომხური დრამის თეატრში. ქაღალდი საშუალო

16625 59 მმ.თ 988

პ.მალიარევსკი. " ირმის წყარო". 1952 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ლაღიძე. 

მხატვარი  გ. გოცირიძე. ქაღალდი კარგი

16626 59 მმ.თ 989

ვ. დარასელი. "კიკვიძე". 1952 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ჟურული. მხატვარი  დ. 

თაყაიშვილი.  წარმოდგენა სომხური დრამის თეატრში. ქაღალდი კარგი

16627 59 მმ.თ 990

ა. ოსროვსკი. "უეცარი სიმდიდრე". 1952 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  ა. ლოქტინი. წარმოდგენა გაიმართება 

ძერჟინსკის სახელობის კლუბშ. ქაღალდი მძიმე

16628 59 მმ.თ 991

ნ. გოგოლი. "ქორწინება". 1952 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ჟურული. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16629 59 მმ.თ 992

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1952 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16630 59 მმ.თ 993

ი. არაყიშვილი. "უკანასკნელი ორიანი". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ჟურურლი. 

მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16631 59 მმ.თ 994

ა. ბარაზინა და ა. დავიდსონი. "მესამე კურსის სტუდენტი". 1953 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თატრი. 

რეჟისორი კ. სურმავა. მხატვარი ი. ხუროშვილი.პრემიერა ქაღალდი საშუალო

16632 59 მმ.თ 995

გ. ნახუცრიშვილი. "ცეცხლის ხაზზე". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

სულიკაშვილი.მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი საშუალო

16633 59 მმ.თ 996

გ. ნახუცრიშვილი. "გარდატეხა". 1953 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ჟურული. 

მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16634 59 მმ.თ 997

ა. ჟურული. "ლურჯა". 1954 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ჟურული. მხატვარი  შ. 

ჟორჟოლაძე. ქაღალდი კარგი

16635 59 მმ.თ 998

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1954 წლის სარეპერტუარო აფიშ. ქაღალდი კარგი

16636 59 მმ.თ 999

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1954 წლის სარეპერტუარო აფიშ. ქაღალდი კარგი

16637 59 მმ.თ 1000

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1954 წლის სარეპერტუარო აფიშ. ქაღალდი საშუალო

16638 59 მმ.თ 1001

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1954 წლის სარეპერტუარო აფიშ. ქაღალდი საშუალო

16639 59 მმ.თ 1002

ვ. კანდელაკი. "ორი სპეციალისტი". 1954 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. 

მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი კარგი



16640 59 მმ.თ 1003

ვ. კანდელაკი. "ორი სპეციალისტი". 1954 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. 

მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი კარგი

16641 59 მმ.თ 1004

ვ. კანდელაკი. "ორი სპეციალისტი". 1954 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. 

მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი საშუალო

16642 59 მმ.თ 1005

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1954 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი მძიმე

16643 59 მმ.თ 1006

ს. მთვარაძე. "სურამის ციხე". 1954 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16644 59 მმ.თ 1007

ა. ჟურული. "ლურჯა". 1954 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ჟურული. მხატვარი  შ. 

ჟორჟოლაძე. ქაღალდი კარგი

16645 59 მმ.თ 1008

ვ. როზოვი. "მისი მეგობრები". 1954 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  ი. ხუროშვილი. ქაღალდი საშუალო

16646 59 მმ.თ 1009

ვ. როზოვი. "მისი მეგობრები". 1954 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ალექსიშვილი. მხატვარი  ი. ხუროშვილი. ქაღალდი კარგი

16647 59 მმ.თ 1010

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1954 წლის სარეპერტუარო აფიშ. ქაღალდი კარგი

16648 59 მმ.თ 1011

ვ. დარასელი. "კიკვიძე". რეჟისორი გ. ჟურული. მხატვარი დ. 

თაყაიშვილი. ნ. ფომიჩევა"ასე იწყება ცხოვრება". რეჟისორი თ. 

თვალიაშვილი. მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. 1954 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. ქაღალდი კარგი

16649 59 მმ.თ 1012

ვ. ოსეევა. "ვასიოკ ტრუბაჩოვი და მისი ამხანაგები". 1954 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი საშუალო

16650 59 მმ.თ 1013

გ.ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია". 1954 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ბ. 

გამრეკელი. მხატვარი  შ. ჟორჟლაძე. ქაღალდი საშუალო

16651 59 მმ.თ 1014

ო. თუმანიანი. "გიქორ". 1955 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. მხატვარი  ი. 

ხუროშვილი. ქაღალდი კარგი

16652 59 მმ.თ 1015

ა. აფინოგენოვი. "მაშენკა". 1955 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. მხატვარი  შ. 

ჟორჟლაძე. წარმოდგენა გაიმართება კრინიგზელთა სახლის შენობაში. ქაღალდი საშუალო

16653 59 მმ.თ 1016

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თაეტრი. 

1955 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16654 59 მმ.თ 1017

ა. აღლაძე. "ანდროს ოცნება". 1955 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

პატარაია.მხატვარი ი. ხუროშვილი. ქაღალდი კარგი

16655 59 მმ.თ 1018

ი. ჭავჭავაძე. "გლახის ნაამბობი". 1955 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ს. ჭელიძე. 

მხატვარი ი. ასკურავა. ქაღალდი საშუალო

16656 59 მმ.თ 1019

ა.გომიაშვილი. "ეს მოხდა მოსკოვში". 1955 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. 

მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი საშუალო

16657 59 მმ.თ 1020

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1955 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16658 59 მმ.თ 1021

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1955 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი



16659 59 მმ.თ 1022

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1956 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16660 59 მმ.თ 1023

ს. მიხალკოვი. "წითელი ყელსახვევი". 1956 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ნ. ხატისკაცი. 

მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი საშუალო

16661 59 მმ.თ 1024

ა. ოსტროვსკი. "უდანაშაულო დამნაშავენი". 1956 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ს. 

ჭელიძე. მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი საშუალო

16662 59 მმ.თ 1025

გ.ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია". 1956 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ბ. 

გამრეკელი. მხატვარი  შ. ჟორჟლაძე. ქაღალდი საშუალო

16663 59 მმ.თ 1026

გ. ნახუცრიშვილი. "აჩაკუნე". 1956 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი რ. 

ჭარხალაშვილი. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი კარგი

16664 59 მმ.თ 1027

გ. ბერძენიშვილი. "კოჭლი მეწისქვილე". 1956 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ს. ჭელიძე. 

მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი საშუალო

16665 59 მმ.თ 1028

ფ. შილერი. "პრინცესა ტურანდოტი". 1956 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ს. ჭელიძე. 

მხატვარი  ფ. ლაპიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

16666 59 მმ.თ 1029

ფ. შილერი. "პრინცესა ტურანდოტი". 1956 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ს. ჭელიძე. 

მხატვარი  ფ. ლაპიაშვილი. ქაღალდი კარგი

16667 59 მმ.თ 1030

ფ. შილერი. "პრინცესა ტურანდოტი". 1956 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ს. ჭელიძე. 

მხატვარი  ფ. ლაპიაშვილი. ქაღალდი კარგი

16668 59 მმ.თ 1031

ქ. ხაფავა. "ერთ სკოლაში". 1956 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. მხატვარი  შ. 

ჟორჟოლაძე. ქაღალდი საშუალო

16669 59 მმ.თ 1032

ქ. ხაფავა. "ერთ სკოლაში". 1956 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. მხატვარი  შ. 

ჟორჟოლაძე. ქაღალდი კარგი

16670 59 მმ.თ 1033

ა. კაჭკაჭიშვილი. "ამბავი ორი ბიჭისა". 1956 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი რ. 

ჭარხალაშვილი. მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი საშუალო

16671 59 მმ.თ 1034

ო. გოლდსმიტი. "ერთი ღამის შეცდომები". 1957 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი მ. 

ჯალიაშვილი. მხატვარი  ი. ხუროშვილი. ქაღალდი მძიმე

16672 59 მმ.თ 1035

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1957 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16673 59 მმ.თ 1036

ი. პეპოვი. "ოჯახი". 1957 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. მხატვარი  შ. 

ჟორჟოლაძე. ქაღალდი მძიმე

16674 59 მმ.თ 1037

დ. ტუაევი. "ოქროს კავქოჩრიანები". 1957 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი რ. 

ჭარხალაშვილი. მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი საშუალო

16675 59 მმ.თ 1038

ბ. ზაიაცკი. "რობინ ჰუდი". 1957 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

16676 59 მმ.თ 1039

გ. ნახუცრიშვილი. "ბორის ძნელაძე". 1958 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ს. ჭელიძე. 

მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი საშუალო

16677 59 მმ.თ 1040

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1958 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო



16678 59 მმ.თ 1041

ო.ვასილევი. "ამქვეყნიური სამოთხე". 1958 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.რეჟისორი ა. ნინუა. 

მხატვარი  ი. შტენბერგი. ქაღალდი კარგი

16679 59 მმ.თ 1042

თ. დუგლაძე. "შავი ბიჭი". 1958 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთ 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ს. ჭელიძე. მხატვარი  შ. 

ჟორჟოლაძე. ქაღალდი საშუალო

16680 59 მმ.თ 1043

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1958 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16681 59 მმ.თ 1044

ბ. ზაიაცკი. "რობინ ჰუდი". 1958 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი რ. აბულაძე. 

მხატვარი  კ. ჭელიძე. ქაღალდი საშუალო

16682 59 მმ.თ 1045

ა. თაბორიძე. "დაკარგული დრო". 1959 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. 

მხატვარი  ი. ხუროშვილი. ქაღალდი კარგი

16683 59 მმ.თ 1046

მ. შატროვი. "რევოლუციის სახელით". 1959 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. 

სურმავა.მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი კარგი

16684 59 მმ.თ 1047

ეგონ რანეტ. "გზააბნეული შვილი". 1959 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. 

მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი საშუალო

16685 59 მმ.თ 1048

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია". 1959 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთ სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ბ. 

გამრეკელი. მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი კარგი

16686 59 მმ.თ 1049

ბერნარდ შოუ. "ეშმაკის მოწაფე". 1959 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. ნინუა. 

მხატვარი  რ. თარხან-მოურავი. ქაღალდი საშუალო

16687 59 მმ.თ 1050

ო. უალდი. "ვარსკვლავბიჭუნა". 1959 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. 

გამსახურდია. მხატვარი ჟ. სუმბათაშვილი. ქაღალდი საშუალო

16688 59 მმ.თ 1051

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1959 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16689 59 მმ.თ 1052

ვ. როზოვი."სიხარულის ძიებაში". 1959 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. 

მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი კარგი

16690 59 მმ.თ 1053

ა. შვარცი. "წითელქუდა". 1959 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. 

თავაძე. ქაღალდი კარგი

16691 59 მმ.თ 1054

ა. ყაზბეგი. "ციცია". 1960 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. გამსახურდია. მხატვარი  

ფ. ლაპიაშვილი. ქაღალდი კარგი

16692 59 მმ.თ 1055

ა. ყაზბეგი. "ციცია". 1960 წელი.თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. გამსახურდია. მხატვარი  

ფ. ლაპიაშვილი.პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16693 59 მმ.თ 1056

ი. დიკი. "პეტკა კოსმოსში". 1960 წელი.თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. 

მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16694 59 მმ.თ 1057

ფ. შილერი. "პრინცესა ტურანდოტი". 1960 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ს. ჭელიძე. 

მხატვარი  ფ. ლაპიაშვილი. ქაღალდი კარგი

16695 59 მმ.თ 1058

ვ. გუბარევი. "ჯადოსნური ხილაბანდი". 1960 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.რეჟისორი ა. ნინუა. 

მხატვარი  ა. სლავინსკი, ო. ქოჩაკიძე და ი. ჩიკვაიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16696 59 მმ.თ 1059

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია". 1960 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთ სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ბ. 

გამრეკელი. მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. ქაღალდი საშუალო



16697 59 მმ.თ 1060

გ. ნახუცრიშვილი. "კომბლე". 1960 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

ჟურული.მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. ქაღალდი საშუალო

16698 59 მმ.თ 1061

ა. შვარცი. "წითელქუდა". 1960 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. თაყაიშვილი. მხატვარი  დ. 

თავაძე. ქაღალდი კარგი

16699 60 მმ.თ 1062

ო. თუმანიანი. "გიქორ". 1961 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. მხატვარი  ი. 

ხუროშვილი. გოგუცა კუპრაშვილის მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

16700 60 მმ.თ 1063

ო. თუმანიანი. "გიქორ". 1961 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. მხატვარი  ი. 

ხუროშვილი. გოგუცა კუპრაშვილის მონაწილეობით. ქაღალდი კარგი

16701 60 მმ.თ 1064

დ. თაქთაქიშვილი. "ნევის შევარდენი". 1961 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. 

მხატვარი  ო. ლითონაშვილი და მ. ყიფიანი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16702 60 მმ.თ 1065

მ. აბულაძე. "ჩიკორი". 1961 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა.გამსახურდია. მხატვარი მ. 

მალაზონია. ქაღალდი კარგი

16703 60 მმ.თ 1066

ვ. როზოვი. "გზა მშვიდობისა". 1962 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. 

მხატვარი  შ. ჟორჟლაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16704 60 მმ.თ 1067

შ. მილაროვი. "ბრაზილიის საუნჯე". 1963 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა ახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. 

ქართველიშვილი. მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16705 60 მმ.თ 1068

მოლიერი. "ტარტიუფი". 1963 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. გამსახურდია. მხატვარი  

ი. ინაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16706 60 მმ.თ 1069

ლ. მაკარევი. "ჩექმებიანი კატა". 1964 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ს. 

ევლახიშვილი. მხატვარი ჯ.მირზაშვილი. ქაღალდი საშუალო

16707 60 მმ.თ 1070

ვ. კატაევი. "თეთრად ფრიალებს აფრაეული". 1964 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. 

გაწერილია. მხატვარი  დ. თავაძე. ქაღალდი საშუალო

16708 60 მმ.თ 1071

ვ. როზოვი. "მისი მეგობრები". 1964 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. 

მხატვარი შ. ჟორჟოლაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16709 60 მმ.თ 1072

უ. შექსპირი. "მეთორმეტე ღამე". 1964 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ს. ჭელიძე. 

მხატვარი  დ. თავაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16710 60 მმ.თ 1073

ე. გაბაშვილი. "კონა". 1965 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. ანდრონიკაშვილი. 

მხატვარი  მ. მალაზონია. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16711 60 მმ.თ 1074

ვ. კახაძე. "კოცონი შინდიგორაზე". 1966 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ს. ჭელიძე. 

მხატვარი  ი. ასკურავა. პრემიერა ქაღალდი კარგი

16712 60 მმ.თ 1075

ქ. ქუჩუკაშვილი. "კონკია". 1966 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი 

თ.მაღალაშვილი. მხატვარი  მ. მალაზონია. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16713 60 მმ.თ 1076

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1966 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16714 60 მმ.თ 1077

ო. ოტჩენაშეკი. "რომეო, ჯულიეტა და წყვდიადი". 1967 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

ჩხეიძე. მხატვარი  ა. რამიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16715 60 მმ.თ 1078

რ. მამულიშვილი. "ძია ელიოზი". 1967 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეტრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. 

მხატვარი  ფ. გოცირიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი



16716 60 მმ.თ 1079

დ. თაქთაქიშვილი. "ნევის შევარდენი". 1968 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. სურმავა. 

მხატვარი  ო. ლითონაშვილი. ქაღალდი კარგი

16717 60 მმ.თ 1080

ვ. კატაევი. "შვიდფერა ყვავილი". 1968 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. ჩხეიძე. 

მხატვარი  ა. რამიშვილი. ქაღალდი კარგი

16718 60 მმ.თ 1081

ქ. ქუჩუკაშვილი. "კონკია". 1968 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი 

თ.მაღალაშვილი. მხატვარი  მ. მალაზონია. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16719 60 მმ.თ 1082

ა. აღლაძე. "თერგის ჩქერებზე". 1968 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

მაღალაშვილი. მხატვარი  რ. თარხან-მოურავი.პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16720 60 მმ.თ 1083

ფ. დიუმანუა და ა.დენერი. "დონ სეზარ დებაზანი". 1969 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი თ. ჩხეიძე. მხატვარი მ. ჭავჭავაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16721 60 მმ.თ 1084

ვაჟა ფშაველა. "სათაგური". 1969 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ნ. ჩხეიძე. 

მხატვარი  ფ. ლაპიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

16722 60 მმ.თ 1085

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია". 1970 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეტრი. რეჟისორი შ. 

გაწერილია. მხატვარი  გ. კასრაძე.პრემიერა ქაღალდი კარგი

16723 60 მმ.თ 1086

ვ. დარასელი. "დივიზია #16". 1970 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. ჩხეიძე. 

მხატვარი  მ.ჭავჭავაძე. ქაღალდი საშუალო

16724 60 მმ.თ 1087

მოლიერი. "სკაპენის ოინები". 1970 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

მაღალაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16725 60 მმ.თ 1088

ა. ხმელიკი. "ჯართი". 1970 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. მხატვარი რ. 

კიკნაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16726 60 მმ.თ 1089

თბილისის მოზრდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 1970 

წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16727 60 მმ.თ 1090

თბილისის მოზრდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 1970 

წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16728 60 მმ.თ 1091

რ. მამულიშვილი. "ძია ელიოზი". 1970 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. 

მხატვარი  ფ. გოცირიძე. ქაღალდი კარგი

16729 60 მმ.თ 1092

რ. მამულიშვილი. "ძია ელიოზი". 1970 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. 

მხატვარი  ფ. გოცირიძე. ქაღალდი კარგი

16730 60 მმ.თ 1093

დ. კლდიაშვილი. "დარისპანის გასაჭირი". 1971 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

ჩხეიძე. მხატვარი  ა. რამიშვილი. ქაღალდი კარგი

16731 60 მმ.თ 1094

ვ. დარასელი. "დივიზია #16". 1971 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. ჩხეიძე. 

მხატვარი  მ.ჭავჭავაძე. ქაღალდი კარგი

16732 60 მმ.თ 1095

ა. თაბორიძე. "დაკარგული დრო". 1971 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. 

მხატვარი მ. მალაზონია. ქაღალდი კარგი

16733 60 მმ.თ 1096

თბილისის მოზრდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 1971 

წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16734 60 მმ.თ 1097

გ. ჭიჭინაძე. "უცნაური ბიჭი". 1971 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. ჩხეიძე. 

მხატვარი  მ. მურვანიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი



16735 60 მმ.თ 1098

ლ. ქიაჩელი. "ტარიელ გოლუა". 1971 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

მაღალაშვილი. მხატვარი  თ. სუმბათაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

16736 60 მმ.თ 1099

რ. სტივენსონი. "განძთა კუნძული". 1972 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. 

მხატვარი  მ. ჭავჭავაძე და მ. ბაქრაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16737 60 მმ.თ 1100

ა. შვარცი. "წითელქუდა". 1972 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

წახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. მაღალაშვილი. მხატვარი 

ნ. იგნატოვი. ქაღალდი საშუალო

16738 60 მმ.თ 1101

მოლიერი. "სკაპენის ოინები". 1972 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

მაღალაშვილი. ქაღალდი კარგი

16739 60 მმ.თ 1102

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია". 1972 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეტრი. რეჟისორი შ. 

გაწერილია. მხატვარი  გ. კასრაძე. ქაღალდი კარგი

16740 60 მმ.თ 1103

რ. ებრალიძე. "მე გაზაფხულზე მომკლეს". 1972 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ვ. 

ანდრონიკაშვილი. მხატვარი  მ. მურვანიძე. ქაღალდი კარგი

16741 60 მმ.თ 1104

დ. კლდიაშვილი. "დარისპანის გასაჭირი". 1972 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

ჩხეიძე. მხატვარი  ა. რამიშვილი. ქაღალდი კარგი

16742 60 მმ.თ 1105

ვ. დარასელი. "დივიზია #16". 1972 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. ჩხეიძე. 

მხატვარი  მ.ჭავჭავაძე. ქაღალდი კარგი

16743 60 მმ.თ 1106

თბილისის მოზრდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 1972 

წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16744 60 მმ.თ 1107

ვ. კანდელაკი. "მაია წყნეთელი". 1972 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი დ. კობახიძე. 

მხატვარი ლ. მეხუზლა.პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16745 60 მმ.თ 1108

დ. კლდიაშვილი. "ქამუშაძის გაჭირვება". 1974 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. 

მხატვარი  მ. ჭავჭავაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16746 60 მმ.თ 1109

გ. ნახუცრიშვილი. "ჭინჭრაქა". 1974 წელი. წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

მაღალაშვილი.მხატვარი ი. გეგეშიძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16747 60 მმ.თ 1110

ვაჟა ფშაველა. "მოკვეთილი". 1974 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. 

მხატვარი  მ. ჭავჭავაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

16748 60 მმ.თ 1111

მ. როშჩინი. "თეა და თემო". 1974 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. 

მხატვარი  მ. ჭავჭავაძე. ქაღალდი კარგი

16749 60 მმ.თ 1112

დ. კლდიაშვილი. "ქამუშაძის გაჭირვება". 1974 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. 

მხატვარი  მ. ჭავჭავაძე. ქაღალდი კარგი

16750 60 მმ.თ 1113

დ. კლდიაშვილი. "ქამუშაძის გაჭირვება". 1974 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. 

მხატვარი  მ. ჭავჭავაძე. ქაღალდი კარგი

16751 60 მმ.თ 1114

პ. ტრავერსი. "მერი პოპინსი". 1975 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ნ. ხატისკაცი. 

მხატვარი ი. გეგეშიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16752 60 მმ.თ 1115

პ. ტრავერსი. "მერი პოპინსი". 1975წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ნ. ხატისკაცი. 

მხატვარი ი. გეგეშიძე. ქაღალდი კარგი

16753 60 მმ.თ 1116

ბ. ვასილიევი. "განთიადი კი აქ წყნარი იცის". 1975 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა საელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი დ. 

ცისკარიშვილი. მხატვარი  თ. გეინე. ქაღალდი საშუალო



16754 60 მმ.თ 1117

მაინ რიდი. "ლეგენდა უთავო მხედარზე". 1977 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. 

გაწერილია. მხატვარი  ლ. მანთაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16755 60 მმ.თ 1118

ა. ტოლსტოი. "ბურატინოს თავგადასავალი". 1977 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ქ. 

ხარშილაძე. მხატვარი  თ. ნინუა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16756 60 მმ.თ 1119

კონან დოილი. "ბასკერვილების ძაღლი". 1977 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. ნინუა. 

მხატვარი  ი. ინაშვილი და მ. ბაქრაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16757 60 მმ.თ 1120

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1978 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16758 60 მმ.თ 1121

ა. ხმელიკი. "ჯართი". 1978 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. მხატვარი ლ. 

მურუსიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16759 60 მმ.თ 1122

ბერტოლტ ბრეჰტი. "სიმონა მაშარის სიზმრები". 1978 წელი. თბილისის 

მოზრად მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. 

გაწერილია. მხატვარი  მ. ჭავჭავაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16760 60 მმ.თ 1123

ი. გოგებაშვილი. "იავნანამ რა ჰქნა". 1978 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ქ. ხარშილაძე. 

მხატვარი  ნ. აბრამიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16761 60 მმ.თ 1124

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1981 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი

16762 60 მმ.თ 1125

მ. გეგია. "ახალგაზრდა გვარდიის სახელით". 1981 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელტთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ნ. 

კვასხაძე. მხატვარი  თ. გომელაური. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16763 60 მმ.თ 1126

ვ. აგრანოვსკი. "შეაჩერეთ მალახოვი". 1981 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ქ. ხარშილაძე. 

მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. ქაღალდი კარგი

16764 60 მმ.თ 1127

ბ. ლავრენევი. "რღვევა". 1981 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. მხატვარი  მ. 

ჭავჭავაძე. პრემიერა ქაღალდი კარგი

16765 60 მმ.თ 1128

ბ. ლავრენევი. "რღვევა". 1981 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. მხატვარი  მ. 

ჭავჭავაძე. პრემიერა ქაღალდი კარგი

16766 60 მმ.თ 1129

ო. ჰენრი. "წითელკანიანთა ბელადი". 1981 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ქ. 

ხარშიალაძე. მხატვარი  მ. ჭავჭვაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16767 60 მმ.თ 1130

ე.შვარცი."წითელქუდა". 1981 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. მხატვარი თ. 

ნინუა. ქაღალდი კარგი

16768 60 მმ.თ 1131

დ. კლდიაშვილი. "ქამუშაძის გაჭირვება". 1981 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. 

მხატვარი  მ. ჭავჭავძე. ქაღალდი კარგი

16769 60 მმ.თ 1132

გ. მამლინი. "დინოზავრებს გაუმარჯოს". 1981 წელი. თბილისის მოზარდ 
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თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი შ. გაწერილია. მხატვარი  ო. შამათავა. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16771 60 მმ.თ 1134

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

1981 წლის სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი კარგი
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ბ. ლავრენევი. "რღვევა". 1981 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. მხატვარი  მ. 

ჭავჭავაძე. პრემიერა ქაღალდი კარგი



16773 60 მმ.თ 1136

დ. კლდიაშვილი. "ირინეს ბედნიერება".1982 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ბაღათურია. მხატვარი მ. მშველიძე.პრემიერა. კ. მარჯანიშვილის სახ. 
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მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ბაღათურია. მხატვარი მ. მშველიძე.პრემიერა. კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის შენობაში. ქაღალდი კარგი
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მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. 

ბარათურია. მხატვარი მ. მშველიძე. ქაღალდი კარგი
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თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
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სახელმწიფო ქართული თეატრი.რეჟისორი შ. გაწერილია. მხატვარი  ო. 
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მხატვარი  ნ. მეტრეველი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი
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1987 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახემწიფო ქართული 
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მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ლ. ყუფარაძე. 
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მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. ქაღალდი კარგი

16789 60 მმ.თ 1152

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
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სახელმწიფო ქართული თეატრი.რეჟისორი შ. გაწერილია. მხატვარი  ნ. 

გაფრინდაშვილი. ქაღალდი კარგი
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ნ. დუმბაძე. "კუკარაჩა". 1987 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 
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ლ. მრევლიშვილი. "ოლოლები". 1987 წელი. თბილისის მოზარდ 
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ნ. დუმბაძე და გ. ლორთქიფანიძე. "მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი". 1996 

წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა  სახელმწიფო ქართული 

თეატრი. რეჟისორი გ. ლორთქიფანიძე მხატვარი  მ. მალაზონია. ქაღალდი კარგი

16815 60 მმ.თ 1178

ნ. დუმბაძე და გ. ლორთქიფანიძე. "მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი". 1996 

წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა  სახელმწიფო ქართული 

თეატრი. რეჟისორი გ. ლორთქიფანიძე მხატვარი  მ. მალაზონია. ქაღალდი კარგი

16816 60 მმ.თ 1179

ო. ბაღათურია. "ამიკო". 1997 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. ბაღათურია. მხატვარი  ა. 

ჭელიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16817 60 მმ.თ 1180

თ. ბაძაღუა. "ღუზა ჩაუშვი ანგელოზო". 1997 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ქ. ხარშილაძე. 

მხატვარი  ნ. მალაზონია. ქაღალდი კარგი

16818 60 მმ.თ 1181

ო. ბაღათურია. "ამიკო". 1997 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. ბაღათურია. მხატვარი  ა. 

ჭელიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16819 60 მმ.თ 1182

თ. ბაძაღუა. "ღუზა ჩაუშვი ანგელოზო". 1997 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ქ. ხარშილაძე. 

მხატვარი  ნ. მალაზონია. ქაღალდი კარგი

16820 60 მმ.თ 1183

რ. მამულაშვილი. "ჩვენ დამნაშავეებად არ დავბადებულვართ". 1998 

წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული 

თეატრი. რეჟისორი ნ. ცერცვაძე. მხატვარი მ. გიორგაძე. ქაღალდი კარგი

16821 60 მმ.თ 1184

თ. ბაძაღუა. "ღუზა ჩაუშვი ანგელოზო". 1998 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ქ. ხარშილაძე. 

მხატვარი მ. მოისწრაფიშვილი ქაღალდი კარგი

16822 60 მმ.თ 1185

ი. სტელმახი. "ავი ლომისაგან დღეს, ვინ გადაარჩენს ტყეს". 1998 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ო. ბაღათურია. მხატვარი  გ. ბოქოლიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16823 60 მმ.თ 1186

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია". 1998 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

მესხი. მხატვარი ა. ჭელიე. ქაღალდი კარგი

16824 60 მმ.თ 1187

ი. სტელმახი. "ავი ლომისაგან დღეს, ვინ გადაარჩენს ტყეს". 1998 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ო. ბაღათურია. მხატვარი  გ. ბოქოლიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

16825 60 მმ.თ 1188

ო. ბაღათურია. "ამიკო". 1998 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ო. ბაღათურია. მხატვარი  ა. 

ჭელიძე. ქაღალდი კარგი

16826 60 მმ.თ 1189

ი. ჭავჭავაძე. "გლახის ნაამბობი". 1958 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.რეჟისორი ს. ჭელიძე. 

მხატვარი  ი. ასკურავა. მხატვრული აფიშა. გასტროლიმოსკოვში ქაღალდი საშუალო

16827 60 მმ.თ 1190

ი. ჭავჭავაძე. "გლახის ნაამბობი". 1958 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ს.ჭელიძე. 

მხატვარი  ი. ასკურავა. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16828 60 მმ.თ 1191

გ. ნახუცრიშვილი. "ბორის ძნელაძე". 1958 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. 

სურმავა.მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16829 60 მმ.თ 1192

გ. ნახუცრიშვილი. "ბორის ძნელაძე". 1958 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი კ. 

სურმავა.მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო



16830 60 მმ.თ 1193

ა. თაბორიძე. "დაკარგული დრო". 1964 წელი.  თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.  მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16831 60 მმ.თ 1194

ა. თაბორიძე. "დაკარგული დრო". 1964 წელი.  თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.  მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16832 60 მმ.თ 1195

ქ. ქუჩუკაშვილი. "კონკია". 1966 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართუილი თეატრი. რეჟისორი თ. 

მაღალაშვილი. მხატვარი  მ. მალაზონია. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16833 60 მმ.თ 1196

ქ. ქუჩუკაშვილი. "კონკია". 1966 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართუილი თეატრი. რეჟისორი თ. 

მაღალაშვილი. მხატვარი  მ. მალაზონია. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16834 60 მმ.თ 1197

ქ. ქუჩუკაშვილი. "კონკია". 1966 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართუილი თეატრი. რეჟისორი თ. 

მაღალაშვილი. მხატვარი  მ. მალაზონია. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16835 60 მმ.თ 1198

ა. ვოლოდინი. "ჩემი უფროსი და". 1968 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

მაღალაშვილი. მხატვარი  შ. ჟორჟოლაძე. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16836 60 მმ.თ 1199

კ. დევდარიანი და თ. მაღალაშვილი. "დღეს ჩვენ ვფიქრობთ 

ბარათაშვილზე". 1969 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. მაღალაშვილი. მხატვარი  

თ. გეინე. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16837 60 მმ.თ 1200

კ. დევდარიანი და თ. მაღალაშვილი. "დღეს ჩვენ ვფიქრობთ 

ბარათაშვილზე". 1969 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. მაღალაშვილი. მხატვარი  

თ. გეინე. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16838 60 მმ.თ 1201

ე. შვარცი. "წითელქუდა". 1969 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16839 60 მმ.თ 1202

ე. შვარცი. "წითელქუდა". 1969 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16840 60 მმ.თ 1203

დ. კლდიაშვილი. "დარისპანის გასაჭირი". 1969 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.  მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

16841 60 მმ.თ 1204

დ. კლდიაშვილი. "დარისპანის გასაჭირი". 1969 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.  მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16842 60 მმ.თ 1205

დ. კლდიაშვილი. "დარისპანის გასაჭირი". 1969 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.  მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

16843 60 მმ.თ 1206

ფ. დიუმანუა და ა.დენერი. "დონ სეზარ დებაზანი". 1969 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი თ. ჩხეიძე. მხატვარი მ. ჭავჭავაძე. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16844 60 მმ.თ 1207

ფ. დიუმანუა და ა.დენერი. "დონ სეზარ დებაზანი". 1969 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი თ. ჩხეიძე. მხატვარი მ. ჭავჭავაძე. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16845 60 მმ.თ 1208

ფ. დიუმანუა და ა.დენერი. "დონ სეზარ დებაზანი". 1969 წელი. 

თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი თ. ჩხეიძე. მხატვარი მ. ჭავჭავაძე. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16846 60 მმ.თ 1209

კ. დევდარიანი და თ. მაღალაშვილი. "დღეს ჩვენ ვფიქრობთ 

ბარათაშვილზე". 1969 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. მაღალაშვილი. მხატვარი  

თ. გეინე. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16847 60 მმ.თ 1210

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია".  1970 წელი. თბილისის 
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გაწერილია. მხატვარი  გ. კასრაძე. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი
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მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

მაღალაშვილი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი



16849 60 მმ.თ 1212

ჟ. მოლიერი. "სკაპენის ოინები". 1970 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

მაღალაშვილი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16850 60 მმ.თ 1213

ჟ. მოლიერი. "სკაპენის ოინები". 1970 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

მაღალაშვილი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16851 60 მმ.თ 1214

ჟ. მოლიერი. "სკაპენის ოინები". 1970 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

მაღალაშვილი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16852 60 მმ.თ 1215

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია".  1970 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. 

გაწერილია. მხატვარი  გ. კასრაძე. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16853 60 მმ.თ 1216

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია".  1970 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. 

გაწერილია. მხატვარი  გ. კასრაძე. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16854 60 მმ.თ 1217

ერლომ  ახვლედიანი. "ბაბუა და შვილიშვილი". 1972 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16855 60 მმ.თ 1218

ე. ახვლედიანი. "ბაბუა და შვილიშვილი". 1972 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

16856 60 მმ.თ 1219

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. "ნაცარქექია".  1972 წელი. თბილისის 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

აბაშიძე.მხატვარი  ნ. გაფრინდაშვილი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16857 60 მმ.თ 1220

ქ. ჭილაშვილი. "აცა ბაცა". 1973 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია.მხატვარი  გ. 

მესხიშვილი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16858 60 მმ.თ 1221

ქ. ჭილაშვილი. "აცა ბაცა". 1973 წელი. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია.მხატვარი  გ. 

მესხიშვილი. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16859 60 მმ.თ 1222

გ. მამლინი."ეი შენ გამარჯობა". 1973 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ნ. კვასხაძე. 

მხატვარი გ. მესხიშვილი. მხატვრული ფიშა. ქაღალდი კარგი

16860 60 მმ.თ 1223

გ. მამლინი."ეი შენ გამარჯობა". 1973 წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ნ. კვასხაძე. 

მხატვარი გ. მესხიშვილი. მხატვრული ფიშა. ქაღალდი კარგი

16861 60 მმ.თ 1224

გ. ნახუცრიშვილი. "ჭინჭრაქა". 1974 წელი. წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

მაღალაშვილი.მხატვარი ი. გეგეშიძე. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16862 60 მმ.თ 1225

გ. ნახუცრიშვილი. "ჭინჭრაქა". 1974 წელი. წელი. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. 

მაღალაშვილი.მხატვარი ი. გეგეშიძე. მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16863 60 მმ.თ 1226

დ. კლდიაშვილი. "ქამუშაძის გაჭირვება". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.  უთარიღო მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16864 60 მმ.თ 1227

დ. შჩეგლოვი. "გამოქცევა". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16865 60 მმ.თ 1228

დ. შჩეგლოვი. "გამოქცევა". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16866 60 მმ.თ 1229

დ. შჩეგლოვი. "გამოქცევა". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16867 60 მმ.თ 1230

დ. შჩეგლოვი. "გამოქცევა". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო



16868 60 მმ.თ 1231

დ. შჩეგლოვი. "გამოქცევა". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16869 60 მმ.თ 1232

დ. შჩეგლოვი. "გამოქცევა". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16870 60 მმ.თ 1233

გ. ნახუცრიშვილი. "სიჭაბუკე ბელადისა". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ჟურული. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16871 60 მმ.თ 1234

გ. ნახუცრიშვილი. "სიჭაბუკე ბელადისა". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ჟურული. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16872 60 მმ.თ 1235

გ. ნახუცრიშვილი. "სიჭაბუკე ბელადისა". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი გ. ჟურული. 

მხატვარი  დ. თაყაიშვილი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16873 60 მმ.თ 1236

ა. ლინდგრენი. "ბიჭუნა და კარლსონი". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

16874 60 მმ.თ 1237

ბ. ლავრენევი. "რღვევა". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო 

ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16875 60 მმ.თ 1238

ო. ჰენრი. "წითელკანიანთა ბელადი". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16876 60 მმ.თ 1239

ვ. გოგოლაშვილი. "წეროები". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი ა. გამსახურდია. მხატვარი  

ო. კოჩაკიძე. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16877 60 მმ.თ 1240

ქ. ქუჩუკაშვილი. "გოგო ხოხესია".  თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთაროღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16878 60 მმ.თ 1241

ქ. ქუჩუკაშვილი. "გოგო ხოხესია".  თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთაროღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16879 60 მმ.თ 1242

ნ. დუმბაძე და გ. ლორთქიფანიძე. "მე ვხედავ მზეს". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა  სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

16880 60 მმ.თ 1243

ვ. არასელი. "დივიზია #16". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი.უთარიღო მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16881 60 მმ.თ 1244

დ. კლდიაშვილი. "ირინეს ბედნიერება". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

16882 60 მმ.თ 1245

დ. კლდიაშვილი. "ირინეს ბედნიერება". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

16883 60 მმ.თ 1246

დ. კლდიაშვილი. "ირინეს ბედნიერება". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

16884 60 მმ.თ 1247

დ. კლდიაშვილი. "ირინეს ბედნიერება". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

16885 60 მმ.თ 1248

დ. კლდიაშვილი. "ირინეს ბედნიერება". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

16886 60 მმ.თ 1249

დ. კლდიაშვილი. "ქამუშაძის გაჭირვება". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.  უთარიღო მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი საშუალო



16887 60 მმ.თ 1250

დ. კლდიაშვილი. "ქამუშაძის გაჭირვება". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი.  უთარიღო მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16888 60 მმ.თ 1251

ვ.დარასელი. "დივიზია 16". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი.უთარიღო მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16889 60 მმ.თ 1252

ე. შვარცი. "წითელქუდა".  თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი.უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16890 60 მმ.თ 1253

ე. შვარცი. "წითელქუდა". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი.უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16891 60 მმ.თ 1254

ე. შვარცი. "წითელქუდა". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი.უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16892 60 მმ.თ 1255

ლ. ქიაჩელი. "ტარიელ გოლუა". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. მაღალაშვილი. უთარიღო 

მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16893 60 მმ.თ 1256

ბ. ბრეხტი. "სიმონა მაშარის სიზმრები". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

16894 60 მმ.თ 1257

ბ. ბრეხტი. "სიმონა მაშარის სიზმრები". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

16895 60 მმ.თ 1258

ა. ტოლსტოი. "ბურატინოს თავგადასავალი". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

16896 60 მმ.თ 1259

დ. კლდიაშვილი. "ირინეს ბედნიერება". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

16897 60 მმ.თ 1260

დ. კლდიაშვილი. "ირინეს ბედნიერება". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

16898 60 მმ.თ 1261

ნ. დუმბაძე. "კუკარაჩა". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო 

ქართული თეატრი. უთარიღო მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16899 60 მმ.თ 1262

ვ. დარასელი. "დივიზია #16". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16900 60 მმ.თ 1263

ვ. დარასელი. "დივიზია #16". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16901 60 მმ.თ 1264

ქ. ქუჩუკაშვილი. "გოგო ხოხესია".  თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთაროღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16902 60 მმ.თ 1265

პ. ტრავერსი. "მერიპოპინსი". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი.  რეჟისორი ნ. ხატისკაცი. მხატვარი  ი. 

გეგეშიძე. უთარიღო მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16903 60 მმ.თ 1266

ვ. გოგოლაშვილი. "ალვები". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი შ. გაწერილია. მხატვარი  გ. 

ბაქრაძე და გ. ვაჩნაძე. უთარიღო მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16904 60 მმ.თ 1267

ლ. ქიაჩელი. "ტარიელ გოლუა". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. მაღალაშვილი. უთარიღო 

მხატვრული აფიშა. ქაღალდი საშუალო

16905 60 მმ.თ 1268

ფ. შილერი. "ორლეანელი ქალწული". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი თ. მაღალაშვილი. მხატვარი  

ი. გეგეშიძე. უთარიღო მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი



16906 60 მმ.თ 1269

მაინ რიდი. "ლეგენდა უთავო მხედარზე".  თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. კომპოზიტორი : რ. 

კაჟილოტი. უთარიღო მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16907 60 მმ.თ 1270

ა. ტოლსტოი. "ბურატინოს თავგადასავალი". თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. უთარიღო მხატვრული 

აფიშა. ქაღალდი კარგი

16908 60 მმ.თ 1271

ბ. ლავრენევი. "რღვევა". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო 

ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16909 60 მმ.თ 1272

ბ. ლავრენევი. "რღვევა". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო 

ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16910 60 მმ.თ 1273

ბ. ლავრენევი. "რღვევა". თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო 

ქართული თეატრი. უთარიღო, მხატვრული აფიშა. ქაღალდი კარგი

16911 61 მკ.თ 1

"ჩვენი დროის დონ ჟუანი", "მოწინავე ქალები", "ქურდი", 1934 წ. 

თბილისის მუსიკალური თეატრი.  კომედია, რეჟისორი  გ. ჯავაშვილი, 

მუკიკა ვ. კურტიდი ქაღალდი მძიმე

16912 61 მკ.თ 2

ს. ფაშალიშვილის "თავი სიზმარში მგონია", 1934 - 1935 წ.წ. თბილისის 

მუსიკალური სატირა, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი საშუალო

16913 61 მკ.თ 3

"ნიღაბი", "საიქიო", 1934 - 1935 წ.წ. თბილისის მუსიკალური სატირა, 

მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი საშუალო

16914 61 მკ.თ 4

"ქურდი", "ჩვენი დროის დონ ჟუანი", "მოწინავე ქალები", 1934 - 1935 წ.წ. 

თბილისის მუსიკალური თეატრი.  კომედია, რეჟისორი  გ. ჯავაშვილი, 

მუკიკა ვ. კურტიდი ქაღალდი საშუალო

16915 61 მკ.თ 5

"ჩვენი დროის დონ ჟუანი", "მოწინავე ქალები", "ქალები", 1935 წ. 

თბილისის მუსიკალური თეატრი, კომედია, რეჟისორი  გ. ჯავაშვილი, 

მუკიკა ვ. კურტიდი ქაღალდი საშუალო

16916 61 მკ.თ 6

"უმაღლესი სასჯელი", "ქორწილი", 1935 წ. თბილისის მუსიკალური 

თეატრი, კომედია, რეჟისორი  გ. ჯავაშვილი, მუკიკა ვ. კურტიდი, ალ. 

მაჭავარიანი ქაღალდი მძიმე

16917 61 მკ.თ 7

"უმაღლესი სასჯელი", "ქორწილი", 1935 წ. თბილისის მუსიკალური 

თეატრი,  კომედია, რეჟისორი  გ. ჯავაშვილი, მუკიკა ვ. კურტიდი, ალ. 

მაჭავარიანი ქაღალდი მძიმე

16918 61 მკ.თ 8

"უმაღლესი სასჯელი", "ქორწილი", 1935 წ. თბილისის მუსიკალური 

თეატრი.  კომედია, რეჟისორი  გ. ჯავაშვილი, მუკიკა ვ. კურტიდი, ალ. 

მაჭავარიანი ქაღალდი საშუალო

16919 61 მკ.თ 9

ზოშჩენიკოს "უმაღლესი სასჯელი",  "ქორწილი",  1935 წ. თბილისის 

მუსიკალური თეატრი.  კომედია, რეჟისორი  გ. ჯავაშვილი, მუკიკა ვ. 

კურტიდი, ალ. მაჭავარიანი, კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში ქაღალდი საშუალო

16920 61 მკ.თ 10

"ეჭვით რქოსანი", "ფაიფურის კურანტები", "ძალით დაქორწინება", 1935 

წ. თბილისის მუსიკალური თეატრი.  კომედია, რეჟისორი  გ. ჯავაშვილი, 

მხატვარი ლ. ბაზანკური, მუსიკა ვ. კურტიდი, თარგმანი  გ. 

ფრონისპირელი, მარიჯანი და ალ. ფაღავა, მოლიერის საღამო ქაღალდი მძიმე

16921 61 მკ.თ 11

ჟან-ბატისტ მოლიერის "სკაპენის ოინები", 1935 წ. სახელმწიფო მოძრავი 

მუსიკალური სატირის თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი და დ. ძნელაძე, 

მხატვარი პ. ოცხელი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, თარგმანი  გ. 

ფრონისპირელი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

16922 61 მკ.თ 12

ჟ. მოლიერის "სკაპენის ოინები", 1935 - 1936 წ.წ. სახელმწიფო 

მუსიკალური კომედიის თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი და დ. 

ძნელაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, თარგმანი  გ. ფრონისპირელი ქაღალდი საშუალო

16923 61 მკ.თ 13

ჟ. მოლიერის "სკაპენის ოინები", 1935 - 1936 წ.წ. სახელმწიფო 

მუსიკალური კომედიის თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი და დ. 

ძნელაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, თარგმანი  გ. ფრონისპირელი ქაღალდი საშუალო

16924 61 მკ.თ 14

ჟ. მოლიერის "სკაპენის ოინები", 1935 - 1936 წ.წ. სახელმწიფო 

მუსიკალური კომედიის თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი და დ. 

ძნელაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, თარგმანი  გ. ფრონისპირელი ქაღალდი საშუალო



16925 61 მკ.თ 15

ჟ. მოლიერის "სკაპენის ოინები", 1937 წ. სახელმწიფო მოძრავი 

მუსიკალური სატირის თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი და დ. ძნელაძე, 

მხატვარი პ. ოცხელი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, თარგმანი  გ. 

ფრონისპირელი ქაღალდი

16926 61 მკ.თ 16

ჟ. მოლიერის "სკაპენის ოინები", 1937 წ. სახელმწიფო მოძრავი 

მუსიკალური სატირის თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი და დ. ძნელაძე, 

მხატვარი პ. ოცხელი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, თარგმანი  გ. 

ფრონისპირელი ქაღალდი საშუალო

16927 61 მკ.თ 17

ორდანის "ნატვრის თვალი", 1937 წ. კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  მ. ჭიაურელი და დ. ძნელაძე, მხატვარი მ. გოცირიძე, 

თარგმანი  თ. ახნაზაროვი ქაღალდი საშუალო

16928 61 მკ.თ 18

ორდანის "ნატვრის თვალი", 1937 წ. სახელმწიფო მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი და დ. ძნელაძე, მხატვარი მ. 

გოცირიძე, თარგმანი  თ. ახნაზაროვი ქაღალდი საშუალო

16929 61 მკ.თ 19

ორდანის "ნატვრის თვალი", 1937 წ. სახელმწიფო მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი და დ. ძნელაძე, მხატვარი მ. 

გოცირიძე, თარგმანი  თ. ახნაზაროვი ქაღალდი საშუალო

16930 61 მკ.თ 20

მ. ჯაფარიძის და მ. გოგიაშვილის"უჩინ-მაჩინი", ორდანის "ნატვრის 

თვალი", ჯონ-ფლეტჩერის "ესპანელი მღვდელი", 1937 - 1938 წ.წ. 

სახელმწიფო მუსიკალური კომედიის თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, მ. 

ჭიაურელი, გ. ფრონისპირელი, მხატვარი მ. გოცირიძე, ნ. ვერმიშევა, 

მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი საშუალო

16931 61 მკ.თ 21

ჯონ ფლეტჩერის "ესპანელი მღვდელი", "ხაჯარათი", 1937 - 1938 წ.წ. 

სახელმწიფო  მუსიკალური კომედიის თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, მ. 

ჭიაურელი, გ. ფრონისპირელი, მხატვარი მ. გოცირიძე, ი. შტენბერგი, 

მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, ვ. კურტიდი ქაღალდი საშუალო

16932 61 მკ.თ 22

მ. ლაკერბაიას "ხაჯარათი", 1937 - 1938 წ.წ. სახელმწიფო  მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, მ. ჭიაურელი, გ. ყიფშიძე, 

მხატვარი ი. შტენბერგი, მუსიკა ვ. კურტიდი ქაღალდი საშუალო

16933 61 მკ.თ 23

მ. ჯაფარიძის და მ. გოგიაშვილის"უჩინ-მაჩინი", 1937 - 1938 წ.წ. 

სახელმწიფო  მუსიკალური კომედიის თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, გ. 

ყიფშიძე, მხატვარი მ. გოცირიძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი საშუალო

16934 61 მკ.თ 24

მ. ჯაფარიძის და მ. გოგიაშვილის"უჩინ-მაჩინი", 1937 - 1938 წ.წ. 

სახელმწიფო  მუსიკალური კომედიის თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, გ. 

ყიფშიძე, მხატვარი მ. გოცირიძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი საშუალო

16935 61 მკ.თ 25

ჯონ ფლეტჩერის "ესპანელი მღვდელი", 1938 - 1939 წ.წ. სახელმწიფო  

მუსიკალური კომედიის თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი და დ. 

ძნელაძე, მხატვარი ნ. ვერმიშევა, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, თარგმანი  მ. 

ყიფშიძე ქაღალდი მძიმე

16936 61 მკ.თ 26

ჯონ ფლეტჩერის "ესპანელი მღვდელი", 1938 - 1939 წ.წ. სახელმწიფო  

მუსიკალური კომედიის თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი და დ. 

ძნელაძე, მხატვარი ნ. ვერმიშევა, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, თარგმანი  მ. 

ყიფშიძე, წარმოდგენა გაიმართა ქალაქის თეატრში ქაღალდი საშუალო

16937 61 მკ.თ 27

ჯონ ფლეტჩერის "ესპანელი მღვდელი", 1938 - 1939 წ.წ. თბილისის 

სახელმწიფო  მუსიკალური კომედიის თეატრის გასტროლი, რეჟისორი  

მ. ჭიაურელი და დ. ძნელაძე, მხატვარი ნ. ვერმიშევა, მუსიკა ვ. 

ცაგარეიშვილი, თარგმანი  მ. ყიფშიძე ქაღალდი მძიმე

16938 61 მკ.თ 28

დ. კლდიაშვილის "აზნაურები", 1939 წ. სახელმწიფო  მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  გ. ფრონისპირელი, მხატვარი კ. 

ჭანკვეტაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი საშუალო

16939 61 მკ.თ 29

დ. კლდიაშვილის "აზნაურები", 1939 წ. სახელმწიფო  მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  გ. ფრონისპირელი, მხატვარი კ. 

ჭანკვეტაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი საშუალო

16940 61 მკ.თ 30

დ. კლდიაშვილის "აზნაურები", 1939 წ. სახელმწიფო  მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  გ. ფრონისპირელი, მხატვარი კ. 

ჭანკვეტაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი საშუალო

16941 61 მკ.თ 31

სეზონის რეპერტუარი, 1940 - 1941 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი, მხატვრები 

მ. გოცირიძე, ი. შტენბერგი, დ. კვირიკაშვილი, ნ. ვერმიშევა-კილოსანიძე, 

მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, ვ. კურტიდი ქაღალდი კარგი

16942 61 მკ.თ 32

ლოპე დე ვეგას "თივა და ავი ძაღლი", 1940 - 1941 წ.წ. სახ. მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი, მხატვარი ი. შტენბერგი, 

მუსიკა ვ. კურტიდი ქაღალდი მძიმე

16943 61 მკ.თ 33

ლ. დე ვეგას "თივა და ავი ძაღლი", მ. და კულიჩენკოს "აყვავებული 

ბაღი",  1940 - 1941 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი, ბ. გამრეკელი, მხატვარი ი. შტენბერგი, 

დ. კვირიკაშვილი, მუსიკა ვ. კურტიდი ქაღალდი კარგი



16944 61 მკ.თ 34

ფრიმლი და შტუტგარდის "როზ-მარი",  1941 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი ი. შტენბერგი, თარგმანი  გ. ნუცუბიძე, 

პრემიერა ქაღალდი მძიმე

16945 61 მკ.თ 35

სეზონის რეპერტუარი, 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. მაჭარაშვილი, მხატვრი ი. 

შტენბერგი,, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, ვ. კურტიდი ქაღალდი საშუალო

16946 61 მკ.თ 36

სეზონის რეპერტუარი, 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. მაჭარაშვილი, მხატვრი ი. 

შტენბერგი,, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, ვ. კურტიდი ქაღალდი საშუალო

16947 61 მკ.თ 37

დიხოვინჩის "საქორწინო მოგზაურობა", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი ნ. კილასონიძე, მუსიკა დ. მაჭარაშვილი, 

თარგმანი  შ. ბუაჩიძე, ლ. კანდელაკი ქაღალდი საშუალო

16948 61 მკ.თ 38

დიხოვინჩის "საქორწინო მოგზაურობა", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი ნ. კილასონიძე, მუსიკა დ. მაჭარაშვილი, 

თარგმანი  შ. ბუაჩიძე, ლ. კანდელაკი ქაღალდი საშუალო

16949 61 მკ.თ 39

დიხოვინჩის "საქორწინო მოგზაურობა", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი ნ. კილასონიძე, მუსიკა დ. მაჭარაშვილი, 

თარგმანი  შ. ბუაჩიძე, ლ. კანდელაკი ქაღალდი საშუალო

16950 61 მკ.თ 40

მ. ლაკერბაიას "ხაჯარათი", მასს და კულიჩენკოს "აყვავებული ბაღი", 

1941 - 1942 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, გ. ფრონისპირელი, ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ი. შტენბერგი, ვ. კვირიკაშვილი, მუსიკა ვ. კურტიდი, ვ. 

ცაგარეიშვილი, თარგმანი  გ. ყიფშიძე ქაღალდი კარგი

16951 61 მკ.თ 41

მ. ლაკერბაიას "ხაჯარათი", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, გ. 

ფრონისპირელი, მხატვარი ი. შტენბერგი, მუსიკა ვ. კურტიდი, თარგმანი  

გ. ყიფშიძე ქაღალდი კარგი

16952 61 მკ.თ 42

მ. ჯაფარიძის და მ. გოგიაშვილის "უჩინ-მაჩინის ქუდი", 1941 - 1942 წ.წ. 

თბილისის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. 

ძნელაძე, გ. ფრონისპირელი, მხატვარი მ. გოცირიძე ქაღალდი კარგი

16953 61 მკ.თ 43

კალმანის "სილვა", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, დ. მაჭავარიანი, მხატვარი 

ი. შტენბერგი, თარგმანი  გ. ნუცუბიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

16954 61 მკ.თ 44

კალმანის "სილვა", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, დ. მაჭავარიანი, მხატვარი 

ი. შტენბერგი, თარგმანი  გ. ნუცუბიძე ქაღალდი კარგი

16955 61 მკ.თ 45

ლ. დე ვეგას "თივა და ავი ძაღლი", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. 

მაჭრაშვილი, მხატვარი ი. შტენბერგი, თარგმანი  გ. ყიფშიძე ქაღალდი კარგი

16956 61 მკ.თ 46

ფრიმლი. "როზ-მარი", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი, მხატვარი 

ი. შტენბერგი, თარგმანი  გ. ნუცუბიძე ქაღალდი კარგი

16957 61 მკ.თ 47

გოლიერი. "სკაპენის ოინები", მას და კულიჩენკოს "აყვავებული ბაღი", 

1941 - 1942 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი, ბ. გამრეკელი, მხატვარი: დ. 

კვირიკაშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, თარგმანი  გ. ყიფშიძე ქაღალდი კარგი

16958 61 მკ.თ 48

გ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", კალმანის "სილვა", ფრიმლის "როზ-

მარი", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი ქაღალდი კარგი

16959 61 მკ.თ 49

გურევიჩის "ცისფერი კლდეები", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი ც. გოზდანოვი, თარგმანი  გ. ყიფშიძე ქაღალდი კარგი

16960 61 მკ.თ 50

კ. დანკევიჩის "ოქროს გასაღები", 1942 - 1943 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, თარგმანი  გ. ნუცუბიძე ქაღალდი საშუალო

16961 61 მკ.თ 51

გ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან" 1942 - 1943 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, თარგმანი  გ. ნუცუბიძე ქაღალდი საშუალო

16962 61 მკ.თ 52

გ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", ლაკერბაიას "ხაჯარათი", 1942 - 1943 

წ.წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, თარგმანი  

გ. ნუცუბიძე, გ. ყიფშიძე ქაღალდი საშუალო



16963 61 მკ.თ 53

დ. ძნელაძის "ბედაური", ვ. გუნიას "დედის-ერთა", ტიმოფეევის 

"ფლორიდელი ბავშვი", 1942 - 1943 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, ბ. გამრეკელი, 

მუსიკა ვ. კურტიდი, ვ. ცაგარეიშვილი, მ. ფერკელმანი, თარგმანი  ბ. 

გამრეკელი ქაღალდი საშუალო

16964 61 მკ.თ 54

ვ. ცაგარეიშვილის "მზის დაბნელება", ლაკერბაიას "ხაჯარათი", დ. 

ძნელაძის "ბედაური", ვ. გუნიას "დედის-ერთა", ფერკელმანის 

"ფლორიდელი ბავშვი, რიაბოვის "კოლომბინა", 1943 - 1944 წ.წ. 

თბილისის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი დ. მირიანაშვილი, მუსიკა ვ. კურტიდი, ვ. ქაღალდი საშუალო

16965 61 მკ.თ 55

გ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1943 - 1944 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ნ. ყაზბეგი, თარგმანი  გ. ნუცუბიძე ქაღალდი კარგი

16966 61 მკ.თ 56

გ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1943 - 1944 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ნ. ყაზბეგი, თარგმანი  გ. ნუცუბიძე ქაღალდი კარგი

16967 61 მკ.თ 57

გ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1943 - 1944 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ნ. ყაზბეგი, თარგმანი  გ. ნუცუბიძე ქაღალდი კარგი

16968 61 მკ.თ 58

გ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1943 - 1944 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ნ. ყაზბეგი, თარგმანი  გ. ნუცუბიძე ქაღალდი კარგი

16969 61 მკ.თ 59

ა. რიაბოვის "კოლომბინა", 1943 - 1944 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, მხატვარი ი. 

შტენბერგი, თარგმანი  დ. ძნელაძე. ბ. გამრეკელი ქაღალდი კარგი

16970 61 მკ.თ 60

ა. რიაბოვის "კოლომბინა", დიხოვიჩნის "საქორწინო მოგზაურობა", 

ლაკერბაიას "ხარაჯათი", 1943 - 1944 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, მხატვარი ი. 

შტენბერგი, თარგმანი  დ. ძნელაძე. ბ. გამრეკელი, გ. ყიფშიძე, შ. ბუაჩიძე, 

ლ. კანდელაკი ქაღალდი კარგი

16971 61 მკ.თ 61

კალმანის "სილვა", 1943 - 1944 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, დ. მაჭარაშვილი, 

მხატვარი ი. შტენბერგი, თარგმანი  გ. ნუცუბიძე ქაღალდი კარგი

16972 61 მკ.თ 62

ლაკერბაიას "ხარაჯათი", 1944 - 1945 წ.წ. სახელმწიფო  მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, გ. ყიფშიძე, მხატვარი ი. 

შტენბერგი, მუსიკა ვ. კურტიდი ქაღალდი საშუალო

16973 61 მკ.თ 63

"მსახიობის სიყვარული", 1944 - 1945 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი რ. 

ჯავრიშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე ქაღალდი კარგი

16974 61 მკ.თ 64

"მსახიობის სიყვარული", 1944 - 1945 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი რ. 

ჯავრიშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, წარმოდგენა გაიმართა სახელმწიფო 

ფილარმონიაში ქაღალდი საშუალო

16975 61 მკ.თ 65

"მსახიობის სიყვარული", გ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1944 - 1945 

წ.წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი რ. ჯავრიშვილი, მუსიკა ა. 

კერესელიძე ქაღალდი კარგი

16976 61 მკ.თ 66

ვ. ცაგარეიშვილის "მზის დაბნელება", 1944 - 1945 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი ქაღალდი კარგი

16977 61 მკ.თ 67

კ. დანკევიჩის "ოქროს გასაღები", 1944 - 1945 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, თარგმანი  გ. ნუცუბიძე ქაღალდი საშუალო

16978 61 მკ.თ 68

ლაკერბაიას "ხარაჯათი", 1945 წ.წ. სახელმწიფო  მუსიკალური კომედიის 

თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, გ. ყიფშიძე, მხატვარი ი. შტენბერგი, 

მუსიკა ვ. კურტიდი ქაღალდი კარგი

16979 61 მკ.თ 69

ლაკერბაიას "ხარაჯათი", 1945 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, გ. ყიფშიძე, მხატვარი ი. 

შტენბერგი, მუსიკა ვ. კურტიდი ქაღალდი კარგი

16980 61 მკ.თ 70

სეზონის რეპერტუარი, 1945 წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრის გასტროლი, აფხაზეთის ფილარმონიის 

საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

16981 61 მკ.თ 71

სეზონის რეპერტუარი, 1945 წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრის გასტროლი, აფხაზეთის ფილარმონიის 

საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი



16982 61 მკ.თ 72

სეზონის რეპერტუარი, 1945 წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრის გასტროლი, აფხაზეთის ფილარმონიის 

საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

16983 61 მკ.თ 73

"მსახიობის სიყვარული", 1945 წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრის გასტროლი, აფხაზეთის ფილარმონიის 

საზაფხულო თეატრში, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი რ. 

ჯავრიშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე ქაღალდი კარგი

16984 61 მკ.თ 74

"მსახიობის სიყვარული", 1945 წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრის გასტროლი, აფხაზეთის ფილარმონიის 

საზაფხულო თეატრში, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი რ. 

ჯავრიშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე ქაღალდი კარგი

16985 61 მკ.თ 75

სეზონის რეპერტუარი, 1945 - 1946 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

16986 61 მკ.თ 76

ფ. ერვეს "ცუგრუმელა", "ხაჯარათი", გ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 

1945 - 1946 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, მხატვარი ი. შტენბერგი ქაღალდი კარგი

16987 61 მკ.თ 77

"ხაჯარათი", 1945 - 1946 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე ქაღალდი კარგი

16988 61 მკ.თ 78

ვ. ცაგარეიშვილის "მზის დაბნელება", 1945 - 1946 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი ქაღალდი საშუალო

16989 61 მკ.თ 79

"სამი პატარძალი", უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1945 - 1946 წ.წ. 

თბილისის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი რ. ჯავრიშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

16990 61 მკ.თ 80

ვ. ცაგარეიშვილის "აზნაურები", 1945 - 1946 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი რ. 

ჯავრიშვილი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

16991 61 მკ.თ 81

"მარიცა", 1946 წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი

16992 61 მკ.თ 82

მასს და კულიჩენკოს "აყვავებული ბაღი", 1945 - 1946 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. კვირიკაშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, თარგმანი  გ. 

ყიფშიძე ქაღალდი კარგი

16993 61 მკ.თ 83

სეზონის რეპერტუარი, 1946 - 1947 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

16994 61 მკ.თ 84

ფრიმლის და შტოტგარდის "როზ-მარი", ვ. ცაგარეიშვილის "აზნაურები", 

1946 - 1947 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

16995 61 მკ.თ 85

ვ. ცაგარეიშვილის "სამთა სიყვარული", 1946 - 1947 წ.წ. თბილისის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი რ. ჯავრიშვილი ქაღალდი კარგი

16996 61 მკ.თ 86

ე. კალმანის "მარიცა", 1947 წ.  თბილისის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, წარმოდგენა მიეძღვნა კ. მარჯანიშვილის 75 წლის 

იუბილეს ქაღალდი კარგი

16997 61 მკ.თ 87

ა. კერესელიძის "სიმღერის ძალა", 1947 წ. თბილისის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი ლ. 

ჭუბაბრია ქაღალდი კარგი

16998 61 მკ.თ 88

ნ. ბოგოლოვსკის "11 უცნობი", 1947 წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. გელოვანი, 

მხატვრები რ. ჯავრიშვილი და ი. ასკურავა, თარგმანი  ნ. მიქავა, ი. 

ებრალიძე ქაღალდი კარგი

16999 61 მკ.თ 89

ვ. ცაგარეიშვილის "სამთა სიყვარული", 1947 წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი რ. ჯავრიშვილი, წარმოდგენა გაიმართა სომხურ სახელმწიფო 

თეატრში ქაღალდი კარგი

17000 61 მკ.თ 90

ფრიმლის და შტოტგარდის "როზ-მარი", 1947 წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ანონსი ქაღალდი კარგი



17001 61 მკ.თ 91

სეზონის რეპერტუარი, 1947 - 1948 წ.წ. თბილისის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

17002 61 მკ.თ 92

სეზონის რეპერტუარი, 1947 - 1948 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

17003 61 მკ.თ 93

ე. კალმანის "ბაიადერა", 1947 - 1948 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი ი. შტენბერგი, თარგმანი  დ. ძნელაძე ქაღალდი კარგი

17004 61 მკ.თ 94

ე. კალმანის "ბაიადერა", 1947 - 1948 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი ი. შტენბერგი, თარგმანი  დ. ძნელაძე ქაღალდი კარგი

17005 61 მკ.თ 95

ე. კალმანის "ბაიადერა", 1947 - 1948 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი ი. შტენბერგი, თარგმანი  დ. ძნელაძე ქაღალდი კარგი

17006 61 მკ.თ 96

ა. კერესელიძის "მსახიობის სიყვარული", 1947 - 1948 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი რ. ჯავრიშვილი ქაღალდი კარგი

17007 61 მკ.თ 97

ვ. ცაგარეიშვილის "სამთა სიყვარული", 1947 - 1948 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი რ. ჯავრიშვილი, წარმოდგენა გაიმართა 

საქართველოს ფილარმონიისდარბაზში ქაღალდი კარგი

17008 61 მკ.თ 98

ფრიმლის და შტოტგარდის "როზ-მარი", ვ. ცაგარეიშვილის ", 1947 - 1948 

წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი ქაღალდი კარგი

17009 61 მკ.თ 99

სეზონის რეპერტუარი, 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

17010 61 მკ.თ 100

სეზონის რეპერტუარი, 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

17011 61 მკ.თ 101

სეზონის რეპერტუარი, 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

17012 61 მკ.თ 102

დ. თაქთაქიშვილის "ნათელა", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, მუსიკა დ. თორაძე, სეზონის გახსნა 

პრემიერა ქაღალდი მძიმე

17013 61 მკ.თ 103

დ. თაქთაქიშვილის "ნათელა", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, მუსიკა დ. თორაძე, გასტროლი ხაშურის 

კულტურის სასახლეში ქაღალდი საშუალო

17014 61 მკ.თ 104

დ. თაქთაქიშვილის "ნათელა", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, მუსიკა დ. თორაძე, წარმოდგენა გაიმართა 

ძერჟინსკის კლუბში ქაღალდი საშუალო

17015 61 მკ.თ 105

დ. თაქთაქიშვილის "ნათელა", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, მუსიკა დ. თორაძე ქაღალდი საშუალო

17016 61 მკ.თ 106

კ. კალაძის "სოფლის საამო საღამოები", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

მურღულია, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, წარმოდგენა 

გაიმართა ძერჟინსკის კლუბში ქაღალდი კარგი

17017 61 მკ.თ 107

კ. კალაძის "სოფლის საამო საღამოები", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

მურღულია, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, გასტროლი 

ხაშურის კულტურის სასახლეში ქაღალდი საშუალო

17018 61 მკ.თ 108

კ. კალაძის "სოფლის საამო საღამოები", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

მურღულია, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი კარგი

17019 61 მკ.თ 109

კ. კალაძის "სოფლის საამო საღამოები", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

მურღულია, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი კარგი



17020 61 მკ.თ 110

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ა. 

კერესელიძე, ანონსი ქაღალდი კარგი

17021 61 მკ.თ 111

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, 

გასტროლი ხაშურის კულტურის სასახლეში ქაღალდი საშუალო

17022 61 მკ.თ 112

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, ვ. 

გერსამიას შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი კარგი

17023 61 მკ.თ 113

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე ქაღალდი კარგი

17024 61 მკ.თ 114

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე ქაღალდი კარგი

17025 61 მკ.თ 115

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, 

წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის კლუბში ქაღალდი კარგი

17026 61 მკ.თ 116

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, 

წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის კლუბში ქაღალდი კარგი

17027 61 მკ.თ 117

ა. აივაზიანის "აშუღ-მურადი", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი ბ. გამრეკელი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17028 61 მკ.თ 118

ა. აივაზიანის "აშუღ-მურადი", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, თარგმანი  ბ. გამრეკელი ქაღალდი საშუალო

17029 61 მკ.თ 119

ა. აივაზიანის "აშუღ-მურადი", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, თარგმანი  ბ. გამრეკელი ქაღალდი საშუალო

17030 61 მკ.თ 120

დ. თაქთაქიშვილის "ნათელა", "სამთა სიყვარული", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, ბ. 

ჩეჩელაშვილის შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი კარგი

17031 61 მკ.თ 121

დ. თაქთაქიშვილის "ნათელა", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, მუსიკა დ. თორაძე ქაღალდი კარგი

17032 61 მკ.თ 122

ე. პომეშჩიკოვის და ნ. როჟკოვის "ჩემი გიუზელი", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. მირიანაშვილი, მუსიკა ბ. 

ალექსანდროვი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17033 61 მკ.თ 123

ე. პომეშჩიკოვის და ნ. როჟკოვის "ჩემი გიუზელი", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. მირიანაშვილი, მუსიკა ბ. 

ალექსანდროვი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17034 61 მკ.თ 124

ე. პომეშჩიკოვის და ნ. როჟკოვის "ჩემი გიუზელი", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. მირიანაშვილი, მუსიკა ბ. 

ალექსანდროვი, თარგმანი  ბ. გამრეკელი ქაღალდი კარგი

17035 61 მკ.თ 125

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, წარმოდგენა გაიმართა ბერიას სახ. 

კულტურის სახლში ქაღალდი კარგი

17036 61 მკ.თ 126

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, წარმოდგენა გაიმართა ბერიას სახ. 

კულტურის სახლში ქაღალდი კარგი

17037 61 მკ.თ 127

ბ. გამრეკელის "მზის დაბნელება", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, წარმოდგენა 

გაიმართა ძერჟინსკის კლუბში ქაღალდი კარგი

17038 61 მკ.თ 128

ბ. გამრეკელის "მზის დაბნელება", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, წარმოდგენა 

გაიმართა ძერჟინსკის კლუბში ქაღალდი კარგი



17039 61 მკ.თ 129

ბ. გამრეკელის "მზის დაბნელება", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, წარმოდგენა 

გაიმართა კონსერვატორიის საკონცერტო დარბაზში ქაღალდი კარგი

17040 61 მკ.თ 130

დ. თაქთაქიშვილის "სამთა სიყვარული", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი დ. მირიანაშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, 

წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის კლუბში ქაღალდი საშუალო

17041 61 მკ.თ 131

"სიმღერის ძალა", 1948 - 1949 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი ბ. გამრეკელი, მხატვარი ლ. 

ჭუბაბრია, მუსიკა ა. კერესელიძე, ქაღალდი საშუალო

17042 61 მკ.თ 132

სეზონის რეპერტუარი, 1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

17043 61 მკ.თ 133

სეზონის რეპერტუარი, 1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

17044 61 მკ.თ 134

ლ. ჭუბაბრიას "მეგობრები",  1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მუსიკა რ. ლაღიძე ქაღალდი საშუალო

17045 61 მკ.თ 135

ლ. ჭუბაბრიას "მეგობრები",  1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მუსიკა რ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი

17046 61 მკ.თ 136

ლ. ჭუბაბრიას "მეგობრები",  1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მუსიკა რ. ლაღიძე, წარმოდგენა გაიმართა ს. ორჯონიკიძის სახ. 

კულტურისა და დასვენების საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

17047 61 მკ.თ 137

ნ. არეშიძის "სიმღერა სიყვარულზე",   1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი საშუალო

17048 61 მკ.თ 138

ნ. არეშიძის "სიმღერა სიყვარულზე", 1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17049 61 მკ.თ 139

ნ. არეშიძის "სიმღერა სიყვარულზე", 1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მუსიკა გ. ცაბაძე, წარმოდგენა გაიმართა ბერიას სახ. 

კულტურის სახლში ქაღალდი კარგი

17050 61 მკ.თ 140

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ",   1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, 

წარმოდგენა გაიმართა ს. ორჯონიკიძის სახ. კულტურისა და დასვენების 

საზაფხულო თეატრში, მე-100 წარმოდგენა ქაღალდი საშუალო

17051 61 მკ.თ 141

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ",1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, 

წარმოდგენა გაიმართა საქართველოს ფილარმონიისსაზაფხლო თეატრში ქაღალდი კარგი

17052 61 მკ.თ 142

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, 

წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის კლუბში ქაღალდი კარგი

17053 61 მკ.თ 143

კ. კალაძის "სოფლის საამო საღამოები", ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის 

ქვეშ", 1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. მურღულია, დ. ძნელაძე, მხატვარი 

დ. თავაძე, კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, ა. კერესელიძე ქაღალდი კარგი

17054 61 მკ.თ 144

კ. კალაძის "სოფლის საამო საღამოები", ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის 

ქვეშ", 1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. მურღულია, დ. ძნელაძე, მხატვარი 

დ. თავაძე, კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, ა. კერესელიძე ქაღალდი მძიმე

17055 61 მკ.თ 145

კ. კალაძის "სოფლის საამო საღამოები", 1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

მურღულია, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ა. კერესელიძე ქაღალდი კარგი

17056 61 მკ.თ 146

კ. კალაძის "სოფლის საამო საღამოები", 1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

მურღულია, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ა. კერესელიძე ქაღალდი კარგი



17057 61 მკ.თ 147

ს. მთვარაძის და ბ. გამრეკელის "არსენა ოძელაშვილი", 1949 - 1950 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი კარგი

17058 61 მკ.თ 148

ს. მთვარაძის და ბ. გამრეკელის "არსენა ოძელაშვილი", 1949 - 1950 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი კარგი

17059 61 მკ.თ 149

ს. მთვარაძის და ბ. გამრეკელის "არსენა ოძელაშვილი", 1949 - 1950 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი კარგი

17060 61 მკ.თ 150

ე. კალმანის "ბაიადერა", 1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი ი. შტენბერგი, თარგმანი  დ. ძნელაძე, წარმოდგენა გაიმართა 

ძერჟინსკის კლუბში ქაღალდი კარგი

17061 61 მკ.თ 151

ე. კალმანის "ბაიადერა", 1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი ი. შტენბერგი, თარგმანი  დ. ძნელაძე, წარმოდგენა გაიმართა 

ძერჟინსკის კლუბში ქაღალდი კარგი

17062 61 მკ.თ 152

ბ. გამრეკელის "მზის დაბნელება", ფ. ლეგარის "მხიარული ქვრივი", ს. 

მთვარაძის და ბ. გამრეკელის "არსენა ოძელაშვილი",  1949 - 1950 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, ვ. პატარაია, ზ. ოსეფაშვილის შემოქმედებითი 

საღამო ქაღალდი კარგი

17063 61 მკ.თ 153

ბ. გამრეკელის "მზის დაბნელება", ფ. ლეგარის "მხიარული ქვრივი", ს. 

მთვარაძის და ბ. გამრეკელის "არსენა ოძელაშვილი",  1949 - 1950 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, ვ. პატარაია, ზ. ოსეფაშვილის შემოქმედებითი 

საღამო ქაღალდი კარგი

17064 61 მკ.თ 154

ფ. ლეგარის "მხიარული ქვრივი", 1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი ი. ასკურავა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17065 61 მკ.თ 155

ფ. ლეგარის "მხიარული ქვრივი", 1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი ი. ასკურავა, მუსიკა ვ. პატარაია, წარმოდგენა გაიმართა 

ძერჟინსკის კლუბსი ქაღალდი კარგი

17066 61 მკ.თ 156

ფ. ლეგარის "მხიარული ქვრივი", 1949 - 1950 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი ი. ასკურავა, მუსიკა ვ. პატარაია, წარმოდგენა გაიმართა 

ძერჟინსკის კლუბსი ქაღალდი კარგი

17067 61 მკ.თ 157

სეზონის რეპერტუარი, 1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

17068 61 მკ.თ 158

დ. კეჟერაძის "ბრწყინვალე მომავალი", 1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა გ. ცაბაძე, წარმოდგენა გაიმართა 

ოფიცერთა სახლში ქაღალდი კარგი

17069 61 მკ.თ 159

დ. კეჟერაძის "ბრწყინვალე მომავალი", 1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა გ. ცაბაძე, რ. ლაღიძე, 

წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17070 61 მკ.თ 160

დ. კეჟერაძის "ბრწყინვალე მომავალი", 1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა გ. ცაბაძე, რ. ლაღიძე, 

წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17071 61 მკ.თ 161

"მზის დაბნელება", 1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. 

თავაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, წარმოდგენა მიეძღვნა ქართული 

თეატრის აღდგენის 100 წლისთავს, წარმოდგენა გაიმართა საქართველოს 

ფილარმონიის საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

17072 61 მკ.თ 162

"მზის დაბნელება", 1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. 

თავაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, წარმოდგენა მიეძღვნა ქართული 

თეატრის აღდგენის 100 წლისთავს, წარმოდგენა გაიმართა საქართველოს 

ფილარმონიის საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

17073 61 მკ.თ 163

დ. კეჟერაძის "ბრწყიბვალე მომავალი", ლ. ჭუბაბრიას "მეგობრები", 1950 - 

1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა გ. ცაბაძე, 

რ. ლაღიძე, წარმოდგენა გაიმართა სომხურ დრამატულ თეატრში ქაღალდი კარგი

17074 61 მკ.თ 164

დ. თაქთაქიშვილის "სამთა სიყვარული", 1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი რ. ჯავრიშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, მე-200 

წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

17075 61 მკ.თ 165

დ. თაქთაქიშვილის "სამთა სიყვარული", 1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი რ. ჯავრიშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, მე-200 

წარმოდგენა ქაღალდი კარგი



17076 61 მკ.თ 166

დ. თაქთაქიშვილის "სამთა სიყვარული", 1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი რ. ჯავრიშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, მე-200 

წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

17077 61 მკ.თ 167

მ. გოგიაშვილის "ერთხელ გაზაფხულზე", 1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ი. 

ქუთათელაძე, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა შ. მილორავა, წარმოდგენა 

გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17078 61 მკ.თ 168

მ. გოგიაშვილის "ერთხელ გაზაფხულზე", 1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ი. 

ქუთათელაძე, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა შ. მილორავა, წარმოდგენა 

გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17079 61 მკ.თ 169

მ. გოგიაშვილის "ერთხელ გაზაფხულზე", 1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ი. 

ქუთათელაძე, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17080 61 მკ.თ 170

ლ. ჭუბაბრიას "მეგობრები",  1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა რ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი

17081 61 მკ.თ 171

ლ. ჭუბაბრიას "მეგობრები",  1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა რ. ლაღიძე, წარმოდგენა გაიმართა 

ლეხანოვის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17082 61 მკ.თ 172

ლ. ჭუბაბრიას "მეგობრები",  1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა რ. ლაღიძე, წარმოდგენა გაიმართა 

საქართველოს ფილარმონიის საზაფხულო დარბაზში ქაღალდი კარგი

17083 61 მკ.თ 173

დ. თაქთაქიშვილის "ნათელა",  1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, მუსიკა დ. თერაძე, წარმოდგენა გაიმართა 

საქართველოს ფილარმონიის საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

17084 61 მკ.თ 174

დ. თაქთაქიშვილის "ნათელა",  1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, მუსიკა დ. თერაძე, წარმოდგენა გაიმართა 

საქართველოს ფილარმონიის საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

17085 61 მკ.თ 175

ლ. მგელაძის და ი. გოცირიძის "შეხვედრა აგარაკზე",  1950 - 1951 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ნ. გუდიაშვილი, 

წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17086 61 მკ.თ 176

ლ. მგელაძის და ი. გოცირიძის "შეხვედრა აგარაკზე",  1950 - 1951 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ნ. გუდიაშვილი, 

წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17087 61 მკ.თ 177

დ. თაქთაქიშვილის "ცანის დედოფალი",  1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი კარგი

17088 61 მკ.თ 178

დ. თაქთაქიშვილის "ცანის დედოფალი",  1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, წარმოდგენა 

გაიმრთა ს. ორჯონიკიძის სახ. საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

17089 61 მკ.თ 179

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ",  1950 - 1951 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი მ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, 

წარმოდგენა გაიმართა საქართველოს ფილარმინის საზაფხულო 

თეატრში ქაღალდი კარგი

17090 61 მკ.თ 180

სეზონის რეპერტუარი, 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

17091 61 მკ.თ 181

სეზონის რეპერტუარი, 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

17092 61 მკ.თ 182

დ. კეჟერაძის "ბრწყინვალე მომავალი", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გაბესკირია, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17093 61 მკ.თ 183

დ. კეჟერაძის "ბრწყინვალე მომავალი", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გაბესკირია, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა გ. ცაბაძე, წარმოდგენა გაიმართა 

ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17094 61 მკ.თ 184

დ. კეჟერაძის "ბრწყინვალე მომავალი", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გაბესკირია, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა გ. ცაბაძე, წარმოდგენა გაიმართა 

ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი



17095 61 მკ.თ 185

დ. თაქთაქიშვილის "ცანის დედოფალი", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი კარგი

17096 61 მკ.თ 186

დ. თაქთაქიშვილის "ცანის დედოფალი", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი კარგი

17097 61 მკ.თ 187

დ. თაქთაქიშვილის "ცანის დედოფალი", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი კარგი

17098 61 მკ.თ 188

ბ. ალექსანდროვის "ჩემი გიუზელი", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი დ. მირიანაშვილი ქაღალდი კარგი

17099 61 მკ.თ 189

დ. თაქთაქიშვილის "სამთა სიყვარული", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი რ. ჯავრიშვილი, წარმოდგენა გაიმართა 

პლეხანოვის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17100 61 მკ.თ 190

ფრიმლის და შტოტგარდის "როზ-მარი", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი ი. შტენბერგი ქაღალდი კარგი

17101 61 მკ.თ 191

ფრიმლის და შტოტგარდის "როზ-მარი", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი ი. შტენბერგი ქაღალდი კარგი

17102 61 მკ.თ 192

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, 

წარმოდგენა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17103 61 მკ.თ 193

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, 

წარმოდგენა გაიმართა  სახელმწიფო სომხურ თეატრში ქაღალდი კარგი

17104 61 მკ.თ 194

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, 

წარმოდგენა გაიმართა ბერიას სახ. კულტურის სახლში ქაღალდი კარგი

17105 61 მკ.თ 195

იური მილიუტინის ოპერეტა "ტრემბიტა", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე ქაღალდი კარგი

17106 61 მკ.თ 196

ი. მილიუტინის "ტრემბიტა", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი მ. გოცირიძე, თარგმანი  ვ. პატარაია ქაღალდი კარგი

17107 61 მკ.თ 197

მ. გოგიაშვილის "ერთხელ გაზაფხულზე", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ი. 

ქუთათელაძე, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17108 61 მკ.თ 198

მ. გოგიაშვილის "ერთხელ გაზაფხულზე", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ი. 

ქუთათელაძე, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა შ. მილორავა, წარმოდგენა 

გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17109 61 მკ.თ 199

ლ. ჭუბაბრიას "მეგობრები", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა რ. ლაღიძე, წარმოდგენა გაიმართა 

ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17110 61 მკ.თ 200

ლ. ჭუბაბრიას "მეგობრები", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა რ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი

17111 61 მკ.თ 201

ლ. მგელაძის და ი. გოცირიძის "საჩუქარი",  1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ნ. გუდიაშვილი, წარმოდგენა 

გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17112 61 მკ.თ 202

ლ. მგელაძის და ი. გოცირიძის "საჩუქარი",  1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ნ. გუდიაშვილი ქაღალდი კარგი

17113 61 მკ.თ 203

ბ. გამრეკელის "მზის დაბნელება", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, ვ. აბაშიძის გარდაცვალებიდან 25 წლისსადმი 

მიძღვნილი საღამო ქაღალდი საშუალო



17114 61 მკ.თ 204

ფრიმლის და შტოტგარდის "როზ-მარი", ნ. გოგოლის "შეშლილის 

წერილები", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი, მ. 

თუმანიშვილი, მხატვარი ი. შტენბერგი, თარგმანი  ს. შანშიაშვილი, 

კონცერტი ა. ვასაძის მონაწილეობით ქაღალდი კარგი

17115 61 მკ.თ 205

ლ. ჭუბაბრიას "მეგობრები", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, კონცერტი ნ. ხარაძისა და 

ბ. კრავეიშვილის მონაწილეობით ქაღალდი კარგი

17116 61 მკ.თ 206

დ. თაქთაქიშვილის "სამთა სიყცვარული", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, კონცერტი ბ. 

კრავიაშვილის მონაწილეობით ქაღალდი კარგი

17117 61 მკ.თ 207

დ. კეჟერაძის "ბრწყინვალე მომავალი", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა გ. 

ცაბაძე, კონცერტი მ. ნაკაშიძის მონაწილეობით ქაღალდი კარგი

17118 61 მკ.თ 208

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

17119 61 მკ.თ 209

ი. მილიუტინის "ტრემბიტა", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

17120 61 მკ.თ 210

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", ს. მთვარაძისა და ბ. გამრეკელის 

"არსენა ოძელაშვილი", 1951 - 1952 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, კონცერტი 

მოსწავლეთათვის ქაღალდი კარგი

17121 61 მკ.თ 211

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარც ნახავთ", 1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხართიშვილი, ანონსი ქაღალდი კარგი

17122 61 მკ.თ 212

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარც ნახავთ", 1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხართიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე ქაღალდი კარგი

17123 61 მკ.თ 213

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარც ნახავთ", 1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხართიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე, წარმოდგენა გაიმართა 

საქართველოს ფილარმონიის საზაფხულო დარბაზში ქაღალდი კარგი

17124 61 მკ.თ 214

შ. მილორავას "სასიძოები", 1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხართიშვილი, ანონსი ქაღალდი კარგი

17125 61 მკ.თ 215

შ. მილორავას "სასიძოები", 1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხართიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17126 61 მკ.თ 216

დ. თაქთაქიშვილის "ცანის დედოფალი", 1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, წარმოდგენა 

გაიმართა ქუთაისის ფილარმონიის საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

17127 61 მკ.თ 217

მ. გოგიაშვილის "ერთხელ გაზაფხულზე", ნ. ანანიაშვილის "თბილისის 

ცის ქვეშ", ლ. ჭუბაბრიას "მეგობრები", 1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ი. 

ქუთათელაძე, დ. ძნელაძე, მუსიკა შ. მილორავა, ა. კერესელიძე, რ. 

ლაღიძე ქაღალდი კარგი

17128 61 მკ.თ 218

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე ქაღალდი კარგი

17129 61 მკ.თ 219

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, 

წარმოდგენა გაიმართა ს. ორჯონიკიძის სახ. კულტურის სახ.კულტურისა 

და დასვენების საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

17130 61 მკ.თ 220

ლ. ჭუბაბრიას "მეგობრები", ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 

1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, დ. ძნელაძე, ა. ჩხარტიშვილი, მუსიკა რ. ლაღიძე, შ. 

აზმაიფარაშვლი ქაღალდი კარგი

17131 61 მკ.თ 221

ლ. ჭუბაბრიას "მეგობრები", 1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, დ. ძნელაძე,  მუსიკა რ. 

ლაღიძე, მე-100 წარმოდგენა ქაღალდი კარგი



17132 61 მკ.თ 222

მ. ჯაფარიძის "მათი ოცნება", 1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი მ. გოცირიძე, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17133 61 მკ.თ 223

დ. კეჟერაძის "ბრწყინვალე მომავალი", 1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17134 61 მკ.თ 224

დ. კეჟერაძის "ბრწყინვალე მომავალი", 1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა გ. ცაბაძე, მე-100 წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

17135 61 მკ.თ 225

დ. კეჟერაძის "ბრწყინვალე მომავალი", 1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა გ. ცაბაძე, წარმოდგენა გაიმართა 

პლეხანოვის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17136 61 მკ.თ 226

ლ.მგელაძის და ი. გოცირიძის "საჩუქარი",  1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ნ. გუდიაშვილი, წარმოდგენა 

გაიმართა ბერიას სა. კულტურის სახლში ქაღალდი კარგი

17137 61 მკ.თ 227

თ. სვანიძის და პ. გრუზინსკის "შურისმაძიებელნი",  1952 - 1953 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი მ. გოცირიძე ქაღალდი კარგი

17138 61 მკ.თ 228

პ. გრუზინსკისა და ა. ტოკაევის "სასიძოები",  1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძი, მუსიკა შ. მურღულია ქაღალდი კარგი

17139 61 მკ.თ 229

პ. გრუზინსკისა და ა. ტოკაევის "სასიძოები",  1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძი, მუსიკა შ. მურღულია, 

წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17140 61 მკ.თ 230

პ. გრუზინსკისა და ა. ტოკაევის "სასიძოები",  1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძი, მუსიკა შ. მურღულია, კონცერტი  

მოსწავლეთათვის ქაღალდი კარგი

17141 61 მკ.თ 231

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან",  1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

17142 61 მკ.თ 232

მ. გოგიაშვილის "ერთხელ გაზაფხულზე",  1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. 

მილორავა ქაღალდი კარგი

17143 61 მკ.თ 233

დ. თაქთაქიშვილის "სამთა სიყვარული", 1952 - 1953 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, ქაღალდი კარგი

17144 61 მკ.თ 234

თ. სვანიძის და პ. გრუზინსკის "შურისმაძიებელნი",  1952 - 1953 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

17145 61 მკ.თ 235

კ. მახარაძე, "ორი რეკორდი", 1953 - 1954 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე ქაღალდი კარგი

17146 61 მკ.თ 236

კ. მახარაძე, "ორი რეკორდი", 1953 - 1954 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე ქაღალდი კარგი

17147 61 მკ.თ 237

 "ტრემბიტა", 1953 - 1954 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, მხატვარი მ. 

გოცირიძე ქაღალდი კარგი

17148 61 მკ.თ 238

დ. თაქთაქიშვილის "სამთა სიყვარული", 1953 - 1954 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი რ. ჯავრიშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, მე-300 

წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

17149 61 მკ.თ 239

ლ. ჭუბაბრიას "ჩვენი ნაცნობები", 1953 - 1954 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ქართველიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17150 61 მკ.თ 240

ლ. ჭუბაბრიას "მეგობრები", 1953 - 1954 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა რ. ლაღიძე, წარმოდგენა გაიმართა 

ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი



17151 61 მკ.თ 241

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1953 - 1954 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ქართველიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე ქაღალდი კარგი

17152 61 მკ.თ 242

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1953 - 1954 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, 

წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი საშუალო

17153 61 მკ.თ 243

მ. ჯაფარიძისა და ვ. ლენსკის "მათი ოცნება", 1953 - 1954 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი მ. გოცირიძე, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17154 61 მკ.თ 244

მ. ჯაფარიძისა და ვ. ლენსკის "მათი ოცნება", 1953 - 1954 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი მ. გოცირიძე, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17155 61 მკ.თ 245

დ. თაქთაქიშვილის "სალხინობელი", 1954 - 1955 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი მ. გოციერიძე, მუსიკა ნ. გუდიაშვილი ქაღალდი კარგი

17156 61 მკ.თ 246

დ. თაქთაქიშვილის "სალხინობელი", 1954 - 1955 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი მ. გოციერიძე, მუსიკა ნ. გუდიაშვილი, 

წარმოდგენა გაიმართა სომხური დრამის სახელმწიფო  თეატრში ქაღალდი კარგი

17157 61 მკ.თ 247

პ. გრუზინსკისა და ა. ტოკაევის "სასიძოები", 1954 - 1955 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე, მუსიკა შ. მილორავა, წარმოდგენა 

გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17158 61 მკ.თ 248

ჟ. ოფენბახის "პერიკოლა", 1954 - 1955 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. მესხი, 

მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, თარგმანი  დ. გაჩეჩილაძე ქაღალდი კარგი

17159 61 მკ.თ 249

ჟ. ოფენბახის "პერიკოლა", 1954 - 1955 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. მესხი, 

მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, თარგმანი  დ. გაჩეჩილაძე ქაღალდი კარგი

17160 61 მკ.თ 250

ჟ. ოფენბახის "პერიკოლა", 1954 - 1955 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. მესხი, 

მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, თარგმანი  დ. გაჩეჩილაძე, წარმოდგენა 

გაიმართა რუსთაველის სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

17161 61 მკ.თ 251

კ. მახარაძის "ორი რეკორდი", 1954 - 1955 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე, მუსიკა ი. გეჯაძე ქაღალდი კარგი

17162 61 მკ.თ 252

კ. მახარაძის "ორი რეკორდი", 1954 - 1955 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე, მუსიკა ი. გეჯაძე ქაღალდი კარგი

17163 61 მკ.თ 253

ლ. ჭუბაბრიას "მეგობრები", 1954 - 1955 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი დ. თავაძე, დ. თავაძე, მუსიკა რ. ლაძიძე, წარმოდგენა გაიმართა 

სარეწერო კოოპერაციის კულტსახლში ქაღალდი კარგი

17164 61 მკ.თ 254

ლ. ჭუბაბრიას "მეგობრები", 1954 - 1955 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, 

მხატვარი დ. თავაძე, დ. თავაძე, მუსიკა რ. ლაძიძე, წარმოდგენა გაიმართა 

ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17165 61 მკ.თ 255

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1954 - 1955 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე ქაღალდი კარგი

17166 61 მკ.თ 256

ლ. ჭუბაბრიას "ჩვენი ნაცნობები", 1954 - 1955 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ქართველიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე, მუსიკა გ. ცაბაძე, წარმოდგენა 

გაიმართა სახელმწიფო სომხურ თეატრში ქაღალდი კარგი

17167 61 მკ.თ 257

მ. ბარათაშვილის "ჭრიჭინა", 1954 - 1955 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ი. ასკურავა, მუსიკა რ. გაბიჩვაძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17168 61 მკ.თ 258

დ. კეჟერაძის "ბრწყინვალე მომავალი", 1954 - 1955 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა გ. ცაბაძე, მე-200 წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

17169 62 მკ.თ 259

"ლაღი ქარი", "სიყვარულის კვანძი", "საყვარელი დისშვილი" ა. 

ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა  ი. 

დუნაევსკი, ე. ჟარკოვსკი, შ. მილორავა, შ. აზმაიფარაშვილი ქაღალდი კარგი



17170 62 მკ.თ 260

"ლაღი ქარი", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი ი. 

შტენბერგი, მუსიკა  ი. დუნაევსკი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17171 62 მკ.თ 261

"ლაღი ქარი", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი ი. 

შტენბერგი, მუსიკა  ი. დუნაევსკი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17172 62 მკ.თ 262

"ლაღი ქარი", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი ი. 

შტენბერგი, მუსიკა  ი. დუნაევსკი, ა. მამუკელაშვილის დებიუტი ქაღალდი კარგი

17173 62 მკ.თ 263

"სიყვარულის კვანძი", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ე. ჟარკოვსკი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17174 62 მკ.თ 264

"სიყვარულის კვანძი", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ე. ჟარკოვსკი ქაღალდი კარგი

17175 62 მკ.თ 265

"საყვარელი დის შვილი", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17176 62 მკ.თ 266

"საყვარელი დის შვილი", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17177 62 მკ.თ 267

"საყვარელი დის შვილი", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17178 62 მკ.თ 268

"საყვარელი დის შვილი", "ჭრიჭინა", "ჩვენი ნაცნობები", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  შ. მესხი, ბ. გამრეკელი, გ. ქართველიშვილი, მუსიკა შ. 

მილორავა, რ, გაბიჩვაძე, გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17179 62 მკ.თ 269

"ჭრიჭინა", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი ი. 

ასკურავა, მუსიკა რ. გაბიჩვაძე, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა 

სახლის შენობაში ქაღალდი კარგი

17180 62 მკ.თ 270

"ჭრიჭინა", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი ი. 

ასკურავა, მუსიკა რ. გაბიჩვაძე, წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის სახ. 

კლუბში ქაღალდი კარგი

17181 62 მკ.თ 271

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე, მუსიკა შ. აზმაიფარაშვილი, 

წარმოდგენა გაიმართა მეტალურგთა კულტურის სახლში ქაღალდი კარგი

17182 62 მკ.თ 272

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე, მუსიკა შ. აზმაიფარაშვილი ქაღალდი კარგი

17183 62 მკ.თ 273

"ახალი სიმღერა", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, მხატვარი ი. 

ასკურავა, მუსიკა გ. ცაბაძე, ანონსი ქაღალდი კარგი

17184 62 მკ.თ 274

"ახალი სიმღერა", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, მხატვარი ი. 

ასკურავა, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17185 62 მკ.თ 275

"ახალი სიმღერა", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, მხატვარი ი. 

ასკურავა, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17186 62 მკ.თ 276

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი ვ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, 

წარმოდგენა გაიმართა ქარხნის კლუბში ქაღალდი კარგი

17187 62 მკ.თ 277

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი ვ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე ქაღალდი კარგი

17188 62 მკ.თ 278

ლ. ჭუბაბრიას "ჩვენი ნაცნობები", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ქართველიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე, მუსიკა გ. ცაბაძე, წარმოდგენა 

გაიმართა რკინიგზელთა სახლის შენობაში ქაღალდი კარგი



17189 62 მკ.თ 279

ლ. ჭუბაბრიას "ჩვენი ნაცნობები", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ქართველიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17190 62 მკ.თ 280

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1955 - 1956 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ქართველიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე, წარმოდგენა გაიმართა 

სომხური დრამის სახელმწიო თეატრში ქაღალდი კარგი

17191 62 მკ.თ 281

"დინარი", 1956 - 1957 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, მხატვარი ფ. 

ლაპიაშვილი, მუსიკა დ. არაყიშვილი ქაღალდი კარგი

17192 62 მკ.თ 282

"დინარი", 1956 - 1957 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, მხატვარი ფ. 

ლაპიაშვილი, მუსიკა დ. არაყიშვილი ქაღალდი კარგი

17193 62 მკ.თ 283

"საყვარელი დის შვილი",  1956 - 1957 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, ლ. მიქელაძის დებიუტი ქაღალდი კარგი

17194 62 მკ.თ 284

"საყვარელი დის შვილი",  1956 - 1957 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, მ. სურგულაძის და ზ. 

კახიანის დებიუტი ქაღალდი კარგი

17195 62 მკ.თ 285

შ. ნარსიას "დაღი",  1956 - 1957 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. 

თავაძე, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17196 62 მკ.თ 286

"ნანატრი საქმრო",  1956 - 1957 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, მხატვარი დ. 

თავაძე, მუსიკა შ. აზმაიფარაშვილი, პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17197 62 მკ.თ 287

"ნანატრი საქმრო",  1956 - 1957 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, მხატვარი დ. 

თავაძე, მუსიკა შ. აზმაიფარაშვილი ქაღალდი საშუალო

17198 62 მკ.თ 288

"სამი პატარძალი",  1956 - 1957 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. 

თავაძე, მუსიკა ა. კერესელიძე ქაღალდი კარგი

17199 62 მკ.თ 289

"ახალი სიმღერა",  1956 - 1957 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, მხატვარი ი. 

ასკურავა, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17200 62 მკ.თ 290

"ახალი სიმღერა",  1956 - 1957 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, მხატვარი ი. 

ასკურავა, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17201 62 მკ.თ 291

 "პერიკოლა", "დინარა", "საყვარელი დისშვილი", "სამი პატარძალი", 

"ნანატრი საქმრო",  1957 - 1958 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მსახიობთა შემოქმედებითი საღამო ქაღალდი კარგი

17202 62 მკ.თ 292

ბ. ირიციანის "გვიან ბედნიერად", 1957 - 1958 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ნ. ყაზბეგი, მუსიკა ა. აივაზიანი, თარგმანი  ს. სარუხანიანი, 

ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი საშუალო

17203 62 მკ.თ 293

ბ. ირიციანის "გვიან და ბედნიერად", 1957 - 1958 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი ნ. ყაზბეგი, მუსიკა ა. აივაზიანი, თარგმანი  ს. 

სარუხანიანი, ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17204 62 მკ.თ 294

ბ. ირიციანის "გვიან და ბედნიერად", 1957 - 1958 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი ნ. ყაზბეგი, მუსიკა ა. აივაზიანი, თარგმანი  ს. 

სარუხანიანი ქაღალდი კარგი

17205 62 მკ.თ 295

ვ. შკვარკინის "ნაბიჭვარი", 1957 - 1958 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა გ. კახიანი ქაღალდი კარგი

17206 62 მკ.თ 296

ვ. შკვარკინის "ნაბიჭვარი", 1957 - 1958 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა გ. კახიანი ქაღალდი კარგი

17207 62 მკ.თ 297

ვ. შკვარკინის "ნაბიჭვარი", 1957 - 1958 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა გ. კახიანი, წარმოდგენა გაიმართა 

რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი



17208 62 მკ.თ 298

შ. ნარსიას "დაღი", 1957 - 1958 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. 

თავაძე, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17209 62 მკ.თ 299

შ. ნარსიას "დაღი", 1957 - 1958 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. 

თავაძე, მუსიკა შ. მილორავა, მე-100 წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

17210 62 მკ.თ 300

"კომბლე", 1957 - 1958 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა რ. ლაღიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17211 62 მკ.თ 301

"კომბლე", 1957 - 1958 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. 

თავაძე, მუსიკა რ. ლაღიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17212 62 მკ.თ 302

"ცირკის პრინცესა", 1957 - 1958 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. ჟორდანია, მხატვარი დ. 

თაყაიშვილი, მუსიკა ი. კალმანი, თარგმანი  მ. ლებანიძე ქაღალდი კარგი

17213 62 მკ.თ 303

"ცირკის პრინცესა", 1957 - 1958 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. ჟორდანია, მხატვარი დ. 

თაყაიშვილი, მუსიკა ი. კალმანი, თარგმანი  მ. ლებანიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17214 62 მკ.თ 304

შ. ნარსიას "დაღი", ი. შკვარკინის "ნაბიჭვარი", 1957 - 1958 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, შ. მესხი, მუსიკა შ. მილორავა, გ. კახიანი ქაღალდი კარგი

17215 62 მკ.თ 305

"სამი პატარძალი", 1957 - 1958 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. 

თავაძე, მუსიკა ა. კერესელიძე ქაღალდი კარგი

17216 62 მკ.თ 306

სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 1959 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

17217 62 მკ.თ 307

დ. კეჟერაძის "ტრფობის ბადეში", ლ. ჭუბაბრიას "სიმართლე 

თბილისზე", შ. ნარსიას "დაღი", 1958 - 1959 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა გ. ცაბაძე, შ. 

მილორავა, წარმოდგენები გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17218 62 მკ.თ 308

ბ. ირიციანის "გვიან და ბედნიერად", შ. ნარსიას "დაღი", 1958 - 1959 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მუსიკა ა. აივზიანი, შ. მილორავა, თარგმანი  ს. 

სარუხანიანი, წარმოდგენები გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17219 62 მკ.თ 309

რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", დ. კეჟერაძის 

"ტრფობის ბადეში", ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", 1958 - 1959 წ.წ. 

ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

მუსიკა ვ. კურტიდი, გ. ცაბაძე, შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17220 62 მკ.თ 310

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", 1958 - 1959 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17221 62 მკ.თ 311

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", 1958 - 1959 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, მიძღვნილი ქალაქ 

თბილისის დაარსების 1500 წლის იუბილესადმი ქაღალდი საშუალო

17222 62 მკ.თ 312

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", 1958 - 1959 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, მიძღვნილი ქალაქ 

თბილისის დაარსების 1500 წლის იუბილესადმი ქაღალდი საშუალო

17223 62 მკ.თ 313

"ნანატრი საქმრო",  ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1958 - 1959 

წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, მუსიკა შ. აზმაიფარაშვილი ქაღალდი კარგი

17224 62 მკ.თ 314

"ლაღი ქარი", 1958 - 1959 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი ი. 

შტენბერგი, მუსიკა ი. დუნაევსკი, თარგმანი  ს. ფაშალიშვილი ქაღალდი კარგი

17225 62 მკ.თ 315

ი. ურჯუმელაშვილის "ვახშამზე", 1958 - 1959 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი კ. ჭელიძე, ნ. გუდიაშვილი, წარმოდგენა გაიმართა 

რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17226 62 მკ.თ 316

ი. ურჯუმელაშვილის "ვახშამზე", 1958 - 1959 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი კ. ჭელიძე, ნ. გუდიაშვილი ქაღალდი კარგი



17227 62 მკ.თ 317

ი. შკვარკინის "ნაბიჭვარი", 1958 - 1959 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა მ. კახიანი, წარმოდგენა გაიმართა 

პლეხანოვის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17228 62 მკ.თ 318

"კომბლე", 1958 - 1959 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. 

თავაძე, მუსიკა რ. ლაღიძე, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17229 62 მკ.თ 319

ვ. გუნიას "აღლუმი", 1958 - 1959 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ნ. ყაზბეგი, მუსიკა ა. შავერზაშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17230 62 მკ.თ 320

ვ. გუნიას "აღლუმი", 1958 - 1959 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ნ. ყაზბეგი, მუსიკა ა. შავერზაშვილი ქაღალდი კარგი

17231 62 მკ.თ 321

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", ვ. გუნიას "აღლუმი", 1958 - 1959 წ.წ. 

ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

წარმოდგენები გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ვ. გერსამიას დაბადების 

60 და სასცენო მოღვაწეობის 35 წლის საიუბილეოდ ქაღალდი კარგი

17232 62 მკ.თ 322

დ. კეჟერაძის "ტრფობის ბადეში", 1958 - 1959 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ლ. ჭუბაბრია, მუსიკა გ. ცაბაძე, წარმოდგენა გაინმართა 

რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17233 62 მკ.თ 323

დ. კეჟერაძის "ტრფობის ბადეში", 1958 - 1959 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ლ. ჭუბაბრია, მუსიკა გ. ცაბაძე, გასტროლი ა. გრიბოედოვის 

სახ. დრამის თეარში ქაღალდი კარგი

17234 62 მკ.თ 324

ლ. ჭუბაბრიას "ჩვენი ნაცნობები", 1958 - 1959 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ქართველიშვილი, მხატვარი მ. გოცირიძე, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17235 62 მკ.თ 325

რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", ი. ურჯუმელაშვილის 

"ვახშამზე", 1959 - 1960 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ვ. კურტიდი, ნ. გუდიაშვილი, 

წარმოდგენები გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17236 62 მკ.თ 326

რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", 1959 - 1960 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი ი. ასკურავა, მუსიკა ვ. კურტიდი, 

წარმოდგენები გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახ. თეატრში ქაღალდი კარგი

17237 62 მკ.თ 327

რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", 1959 - 1960 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი ი. ასკურავა, მუსიკა ვ. კურტიდი, 

წარმოდგენები გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახ. თეატრში ქაღალდი კარგი

17238 62 მკ.თ 328

დ. თაქთაქიშვილის "ჭირვეული ქმრის მორჯულება", 1959 - 1960 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი თ. მიქაძე, მუსიკა შ. მილორავა, 

პრემიერა, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17239 62 მკ.თ 329

დ. თაქთაქიშვილის "ჭირვეული ქმრის მორჯულება", 1959 - 1960 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი თ. მიქაძე, მუსიკა შ. მილორავა, 

წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახ. თეატრში ქაღალდი კარგი

17240 62 მკ.თ 330

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", 1959 - 1960 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი ფ.. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, წარმოდგენა 

გაიმართა რკინიგზელთა სახლში მიძღვნილი ქალაქ 

თბილისისდაარსების 1500 წლის იუბილესადმი ქაღალდი კარგი

17241 62 მკ.თ 331

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", 1959 - 1960 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი ფ.. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, მე-100 

წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში მიძღვნილი ქალაქ 

თბილისისდაარსების 1500 წლის იუბილესადმი ქაღალდი კარგი

17242 62 მკ.თ 332

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", 1959 - 1960 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი ფ.. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, წარმოდგენა 

გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახ. თეატრში ქაღალდი კარგი

17243 62 მკ.თ 333

გ. ხუგაევის და რ. ხუბეცოვას "გაზაფხულის სიმღერა", 1959 - 1960 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  შ. მესხი, მხატვარი ი. ასკურავა, მუსიკა ქ. პლიევა, თარგმანი  

ლ. ჭუბაბრია, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17244 62 მკ.თ 334

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1959 - 1960 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ნ. ყაზნები, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში, 

გრიბოედოვის სახ. თეატრსა და სომხური დრამის თეატრში ქაღალდი კარგი



17245 62 მკ.თ 335

დ. კეჟერაძის "ტრფობის ბადეში", 1959 - 1960 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ლ. ჭუბაბრია, მუსიკა გ. ცაბაძე, წარმოდგენა გაიმართა 

რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17246 62 მკ.თ 336

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", 1960 - 1961 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, წარმოდგენა 

გაიმართა რკინიგზელთა სახლში, პექტაკლი მიეძღვნა ქალქ თბილისის 

დაარსების 1500 წლისთავს ქაღალდი კარგი

17247 62 მკ.თ 337

ლ. ბოლქვაძის "უცნაური სტუმრები", 1960 - 1961 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა შ. მილორავა, წარმოდგენა 

გაიმართა  რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17248 62 მკ.თ 338

ო. რაზმაძის და ნ. მახარაშვილის "ორი ქალიშვილი", 1960 - 1961 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

მუსიკა შ. ჯოჯუა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17249 62 მკ.თ 339

ო. რაზმაძის და ნ. მახარაშვილის "ორი ქალიშვილი", 1960 - 1961 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი ი. ასკურავა, მუსიკა შ. ჯოჯუა, 

წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17250 62 მკ.თ 340

გ. იერიციანის "გვიან და ბედნიერად", 1960 - 1961 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი ნ. ყაზბეგი, მუსიკა ა. აივაზიანი, თარგმანი  ს. 

საურხარიანი, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17251 62 მკ.თ 341

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1960 - 1961 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი ი. ასკურავა, მუსიკა შ. აზმაიფარაშვილი, 

წარმოდგენა გიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17252 62 მკ.თ 342

ლ. ჭუბაბრიას და პ. გრუზინსკის "საყვარელი დისშვილი", 1960 - 1961 წ.წ. 

ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  შ. მესხი, მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, 

წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17253 62 მკ.თ 343

"მხოლოდ შენ ერთს", 1960 - 1961 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი ი. ასკურავა, მუსიკა შ. მილორავა, წარმოდგენა გაიმართა 

რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17254 62 მკ.თ 344

"მხოლოდ შენ ერთს", 1960 - 1961 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი ი. ასკურავა, მუსიკა შ. მილორავა, წარმოდგენა გაიმართა 

რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17255 62 მკ.თ 345

"მხოლოდ შენ ერთს", ნ. ხუნწარიას და მ. ქართველიშვილის "შავი ზღვა 

და თეთრი ღამეები", 1961 - 1962 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. მილორავა, გ. 

ცაბაძე, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17256 62 მკ.თ 346

ნ. ხუნწარიას და მ. ქართველიშვილის "შავი ზღვა და თეთრი ღამეები", უ. 

ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", ბ. გამრეკელის "ჯაზომანია", 1961 - 1962 

წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრი, მუსიკა შ. მილორავა, გ. ცაბაძე, წარმოდგენა გაიმართა 

რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17257 62 მკ.თ 347

ნ. ხუნწარიას და მ. ქართველიშვილის "შავი ზღვა და თეთრი ღამეები", 

1961 - 1962 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი

17258 62 მკ.თ 348

ნ. ხუნწარიას და მ. ქართველიშვილის "შავი ზღვა და თეთრი ღამეები", 

1961 - 1962 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. ქართველიშვილი, მხატვარი ი. 

გორდელაძე, მუსიკა გ. ცაბაძე, პრემიერა, წარმოდგენა გაიმართა 

რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17259 62 მკ.თ 349

ნ. ხუნწარიას "მეკარე", 1961 - 1962 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი ლ. მუშკუდიანი, მუსიკა შ. ჯოჯუა, პრემიერა, წარმოდგენა 

გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17260 62 მკ.თ 350

ნ. ხუნწარიას "მეკარე", 1961 - 1962 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. ჯოჯუა, ანონსი ქაღალდი კარგი

17261 62 მკ.თ 351

რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს",  1961 - 1962 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  შ. მესხი, მხატვარი ი. ასკურავა, მუსიკა ვ. კურტიდი, 

წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17262 62 მკ.თ 352

"მხოლოდ შენ ერთს",  1961 - 1962 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი ი. ასკურავა, მუსიკა შ. მილორავა, წარმოდგენა გაიმართა 

რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი



17263 62 მკ.თ 353

ბ. გამრეკელის  "ჯაზომანია",  1961 - 1962 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ა. კერესელიძე, 

ანონსი, წარმოდგენა გაიმართა რკინოგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17264 62 მკ.თ 354

ბ. გამრეკელის  "ჯაზომანია",  1961 - 1962 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ნ. ყაზბეგი, მუსიკა ა. კერესელიძე, წარმოდგენა გაიმართა 

რკინოგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17265 62 მკ.თ 355

სეზონის რეპერტუარი, 1962 - 1963 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

17266 62 მკ.თ 356

ნ. ხუნწარიას "მეკარე", 1962 - 1963 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი ლ. მუშკუდიანი, მუსიკა შ. ჯოჯუა, წარმოდგენა გაიმართა 

რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17267 62 მკ.თ 357

ი. შატუნოვის "ჩანიტას კოცნა", 1962 - 1963 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ი. მილიუტინი, 

ანონსი ქაღალდი საშუალო

17268 62 მკ.თ 358

ი. შატუნოვსკის "ჩანიტას კოცნა", 1962 - 1963 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  უ. დარჩია, 

მხატვარი შ. ჩიქოვანი, მუსიკა ი. მილიუტინი, წარმოდგენა გაიმართა 

რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17269 62 მკ.თ 359

ლ. ჭუბაბრიას "სამი უფროსის მსახური", "სიმღერა თბილისზე", ნ. 

ხუნწარიას "მეკარე", 1962 - 1963 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. მილორავა, შ. ჯოჯუა, 

წარმოდგენები გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17270 62 მკ.თ 360

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", 1962 - 1963 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, წარმოდგენა 

გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17271 62 მკ.თ 361

"რომეო, ჩემო მეზობელო", 1962 - 1963 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა რ. გაჯიევი, 

ანონსი ქაღალდი კარგი

17272 62 მკ.თ 362

ი. შატუნოვსკის "ჩანიტას კოცნა", 1963 - 1964 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  უ. დარჩია, 

მხატვარი შ. ჩიქოვანი, მუსიკა ი. მილიუტინი, წარმოდგენა გაიმართა 

რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17273 62 მკ.თ 363

ლ. ჭუბაბრიას და რ. ებრალიძის "მეგობრები", 1963 - 1964 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი ლ. ჭუბაბრია, მუსიკა რ. ლაღიძე, წარმოდგენა 

გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17274 62 მკ.თ 364

ვ. ესმანის "რომეო, ჩემო მეგობარო", 1963 - 1964 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  უ. 

დარჩია, მხატვრები დ. ნოდია და თ. სამსონაძე, მუსიკა რ. გაჯიევი, 

პრემიერა, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში ქაღალდი კარგი

17275 62 მკ.თ 365

ნ. ხუნწარიას "მე და ჩემი მეგობრები", 1963 - 1964 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. 

მილორავა, ანონსი ქაღალდი კარგი

17276 62 მკ.თ 366

პ. გრუზინსკის "აბლაბუდა", 1963 - 1964 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ს. ცინცაძე, ანონსი ქაღალდი კარგი

17277 62 მკ.თ 367

ლ. ჭუბაბრიას "ჩვენი სიხარული", 1964 - 1965 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი ო. ლითანიშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17278 62 მკ.თ 368

ლ. ჭუბაბრიას "ჩვენი სიხარული", 1964 - 1965 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მხატვარი ო. ლითანიშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17279 62 მკ.თ 369

"სილვა", ო. რაზმაძის "ალუბლები ჰყვავიან", ო. რაზმაძის და ლ. 

ხოტივარის "უცნაური მკვლელობა", 1965 - 1966 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ი. 

კალმანი, ა. კერესელიძე, შ. ჯოჯუა ქაღალდი კარგი

17280 62 მკ.თ 370

ო. რაზმაძის და ლ. ხოტივარის "უცნაური მკვლელობა", 1965 - 1966 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი ლ. მალაზონია, მუსიკა შ. ჯოჯუა ქაღალდი კარგი

17281 62 მკ.თ 371

"სილვა", 1965 - 1966 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, ანონსი, პრემიერა ქაღალდი კარგი



17282 62 მკ.თ 372

"სილვა", 1965 - 1966 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ე. გედევანიშვილი, მხატვარი მ. 

მურვანიძე, მუსიკა ი. კალმანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17283 62 მკ.თ 373

ო. რაზმაძის "ალუბლები ჰყვავიან", 1965 - 1966 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, ანონსი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17284 62 მკ.თ 374

ო. რაზმაძის "ალუბლები ჰყვავიან", 1965 - 1966 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ე. 

გედევანიშვილი, მხატვარი ე. ახვლედიანი, მუსიკა ე. კერესელიძე, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17285 62 მკ.თ 375

ო. რაზმაძის "ალუბლები ჰყვავიან", 1965 - 1966 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ე. 

გედევანიშვილი, მხატვარი ე. ახვლედიანი, მუსიკა ე. კერესელიძე, 

წარმოდგენა მიეძღვნა ქართული თეატრის დღეს ქაღალდი კარგი

17286 62 მკ.თ 376

"მონმარტრის ია", 1965 - 1966 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, მხატვარი ფ. 

ლაპიაშვილი, მუსიკა ი. კალმანი, თარგმანი  დ. გაჩეჩილაძე ქაღალდი კარგი

17287 62 მკ.თ 377

ო. რაზმაძის "უცნაური მკვლელობა", 1965 - 1966 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი მ. მალაზონია, მუსიკა შ. ჯოჯუა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17288 62 მკ.თ 378

ო. რაზმაძის "უცნაური მკვლელობა", 1965 - 1966 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი მ. მალაზონია, მუსიკა შ. ჯოჯუა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17289 62 მკ.თ 379

ლ. ჭუბაბრიას "მიყვარს ჩემი ქუჩა", 1965 - 1966 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი შ. ყავლაშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17290 62 მკ.თ 380

ლ. ჭუბაბრიას "მიყვარს ჩემი ქუჩა", 1965 - 1966 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი შ. ყავლაშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17291 62 მკ.თ 381

ნ. ხუნწარიას "სტუდენტები", 1965 - 1966 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ს. ნასიძე, ანონსი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17292 62 მკ.თ 382

ნ. ხუნწარიას "სტუდენტები", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  უ. დარჩია, 

მხატვარი მ. მურვანიძე, მუსიკა ს. ნასიძე ქაღალდი კარგი

17293 62 მკ.თ 383

დ. თაქთაქიშვილის "სალხინობელი", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი ნ. ყაზბეგი, მუსიკა ნ. გუდიაშვილი, სპექტაკლი 

მიეძღვნა ს. ახმეტელის ხსოვნას ქაღალდი კარგი

17294 62 მკ.თ 384

დ. თაქთაქიშვილის "სალხინობელი", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი ნ. ყაზბეგი, მუსიკა ნ. გუდიაშვილი პრემიერა ქაღალდი კარგი

17295 62 მკ.თ 385

დ. თაქთაქიშვილის "სალხინობელი", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი ნ. ყაზბეგი, მუსიკა ნ. გუდიაშვილი პრემიერა ქაღალდი კარგი

17296 62 მკ.თ 386

ნ. ხუნწარიას "შესანიშნავი სამეული", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი ი. ასკურავა, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17297 62 მკ.თ 387

ნ. ხუნწარიას "შესანიშნავი სამეული", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი ი. ასკურავა, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17298 62 მკ.თ 388

"ჩემი მშვნიერი ლედი", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი შ. ყავლაშვილი, მუსიკა ფ. ლოუსი, მონაწილეობენ ოდესის 

მუსიკალური კომედიის თეატრის მსახიობები: ლ. სატოსოვა, ვ. პრიმენკო 

და ვ. ეგინი, თარგმანი  დ. გაჩეჩილაძე ქაღალდი კარგი

17299 62 მკ.თ 389

"ჩემი მშვნიერი ლედი", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი შ. ყავლაშვილი, მუსიკა ფ. ლოუსი ქაღალდი კარგი

17300 62 მკ.თ 390

"სილვა", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ე. გედევანიშვილი, მხატვარი მ. 

მურვანიძე, მუსიკა ი. კალმანი ქაღალდი კარგი



17301 62 მკ.თ 391

"სილვა", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ე. გედევანიშვილი, მხატვარი მ. 

მურვანიძე, მუსიკა ი. კალმანი, ი. ბოჭოიძის დებიუტი ქაღალდი კარგი

17302 62 მკ.თ 392

"მონმარტრის ია", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, მხატვარი ფ. 

ლაპიაშვილი, მუსიკა ი. კალმანი, თარგმანი  დ. გაჩეჩილაძე ქაღალდი კარგი

17303 62 მკ.თ 393

ე. შატუნოვსკის "ჩემი შეშლილი ძმა", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა გ. 

ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17304 62 მკ.თ 394

ლ. ჭუბაბრიას "მიყვარს ჩემი ქუჩა", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი შ. ყავლაშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17305 62 მკ.თ 395

გ. ფერეს და ბ. სპიტკოვსკის "შავი ურჩხული", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  უ. 

დარჩია, მხატვარი ნ. ყაზბეგი, მუსიკა დ. მუდუნიო, თარგმანი  ლ. 

ჭუბაბრია და პ. გრუზინსკი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17306 62 მკ.თ 396

გ. ფერეს და ბ. სპიტკოვსკის "შავი ურჩხული", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  უ. 

დარჩია, მხატვარი ნ. ყაზბეგი, მუსიკა დ. მუდუნიო, თარგმანი  ლ. 

ჭუბაბრია და პ. გრუზინსკი ქაღალდი კარგი

17307 62 მკ.თ 397

მ. თარხნიშვილის "ბაბაჯანას ქოშები", 1967 - 1968 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ლ. 

იაშვილი, ანონსი ქაღალდი კარგი

17308 62 მკ.თ 398

მ. თარხნიშვილის "ბაბაჯანას ქოშები", 1967 - 1968 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი შ. ხუციშვილი, მუსიკა ლ. იაშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17309 62 მკ.თ 399

მ. თარხნიშვილის "ბაბაჯანას ქოშები", 1967 - 1968 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი შ. ხუციშვილი, მუსიკა ლ. იაშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17310 62 მკ.თ 400

"სილვა", 1967 - 1968 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ე. გედევანიშვილი, მხატვარი მ. 

მურვანიძე, მუსიკა ი. კალმანი, უნგრეთის კულტურის დღეები 

საქართველოში ქაღალდი კარგი

17311 62 მკ.თ 401

ე. შატუნოვსკის "ჩანიტას კოცნა", 1967 - 1968 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  უ. დარჩია, 

მხატვარი შ. ჩიქოვანი, მუსიკა ი. მინიუტინი, თარგმანი  პ. გრუზინსკი, მე-

100 წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

17312 62 მკ.თ 402

გ. ნახუცრიშვილის "ნინო", 1967 - 1968 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

შავერზაშვილი, ანონსი ქაღალდი კარგი

17313 62 მკ.თ 403

გ. ჭიჭინაძის "საბედისწერო ოპერაცია", 1967 - 1968 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, დ. თავაძე, მუსიკა შ. მილორავა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17314 62 მკ.თ 404

ვ. გოგოლაშვილის და ო. თევდორაძის "შვეიკი მიდის ფრონტზე", 1967 - 

1968 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  უ. დარჩია, მხატვარი მ. მლაზონია, მუსიკა ო. 

თევდორაძე,პრემიერა ქაღალდი კარგი

17315 62 მკ.თ 405

ე. შატუნოვსკის "ჩემი შეშლილი ძმა", 1967 - 1968 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  უ. 

დარჩია, მხატვარი ო. ლითანიშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17316 62 მკ.თ 406

"იცოცხლე მრავალჟამიერ", 1967 - 1968 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვრები შ. ყავლაშვილი და რ. კიკნაძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17317 62 მკ.თ 407

"იცოცხლე მრავალჟამიერ", 1967 - 1968 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვრები შ. ყავლაშვილი და რ. კიკნაძე ქაღალდი კარგი

17318 62 მკ.თ 408

"იცოცხლე მრავალჟამიერ", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვრები შ. ყავლაშვილი და რ. კიკნაძე ქაღალდი კარგი

17319 62 მკ.თ 409

მ. გოგიაშვილის "მეცხრე ტალღა", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. მესხი, 

მხატვარი შ. ხუციშვილი, მუსიკა ვ. აზარაშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი



17320 62 მკ.თ 410

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა ტყეში", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. აბაშიძე, 

მხატვარი მ. მურვანიძე, მუსიკა ს. ცინცაძის, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17321 62 მკ.თ 411

გ. ჭიჭინაძის "საბედისწერო ოპერაცია",1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, დ. თავაძე, მუსიკა შ. მილორავა, წარმოდგენა გაიმართა 

პლეხანოვის სახ. კლუბი ქაღალდი კარგი

17322 62 მკ.თ 412

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა 

თბილისზე", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

17323 62 მკ.თ 413

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

ლ. პაქსაშვილი, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა შ. აზმაიფარაშვილი ქაღალდი კარგი

17324 62 მკ.თ 414

"სილვა", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ე. გედევანიშვილი, მხატვარი უ. 

დარჩია, მუსიკა ი. კალმანი ქაღალდი კარგი

17325 62 მკ.თ 415

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17326 62 მკ.თ 416

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17327 62 მკ.თ 417

ვ. შატუნოვსკის "ჩანიტას კოცნა", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. აბაშიძე, 

მხატვარი მ. მალაზონია, მუსიკა ი. მილიუტინი ქაღალდი კარგი

17328 62 მკ.თ 418

საგასტროლო რეპერტუარი, 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, სსრკ-ს მ. გორკის 

სახ.მოსკოვის სამხატვრო აკადემიური თეატრის ფილიალში ქაღალდი კარგი

17329 62 მკ.თ 419

საგასტროლო რეპერტუარი, 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, სსრკ-ს მ. გორკის 

სახ.მოსკოვის სამხატვრო აკადემიური თეატრის ფილიალში ქაღალდი კარგი

17330 62 მკ.თ 420

ე. შატუნოვსკის "ჩანიტას კოცნა", 1969 - 1970 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  უ. დარჩია, 

მხატვარი შ. ჩიქოვანი, მუსიკა ი. მილიუტინი ქაღალდი კარგი

17331 62 მკ.თ 421

ე. შატუნოვსკის "ჩანიტას კოცნა", 1969 - 1970 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. აბაშიძე, 

მხატვარი მ. მალაზონია, მუსიკა ი. მილიუტინი ქაღალდი კარგი

17332 62 მკ.თ 422

მ. თარხნიშვილის "კურკას ქორწილი", 1969 - 1970 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა გ. 

ცაბაძე, ანონსი ქაღალდი საშუალო

17333 62 მკ.თ 423

მ. თარხნიშვილის "კურკას ქორწილი", 1969 - 1970 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვრები რ. ნალბანდიანი და ე. დონცოვა, მუსიკა გ. ცაბაძე, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17334 62 მკ.თ 424

მ. თარხნიშვილის "კურკას ქორწილი", 1969 - 1970 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვრები რ. ნალბანდიანი და ე. დონცოვა, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17335 62 მკ.თ 425

გ. ხუგაევის "ჩემი სიდედრი", 1969 - 1970 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ა. ოვანოვი, 

ანონსი ქაღალდი საშუალო

17336 62 მკ.თ 426

გ. ხუგაევის "ჩემი სიდედრი", 1969 - 1970 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ზ. კახიანი, 

მხატვარი გ. გუნია, მუსიკა ა. ოვანოვი, თარგმანი  ნ. არეშიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17337 62 მკ.თ 427

"გაბზარული ფირფიტა", "სიმღერა თბილისზე", 1969 - 1970 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

ანონსი ქაღალდი მძიმე

17338 62 მკ.თ 428

ლ. ჭუბაბრიას "გაბზარული ფირფიტა", 1969 - 1970 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი მ. მურვანიძე, მუსიკა ი. დუნაევსკი, პრემიერა ქაღალდი კარგი



17339 62 მკ.თ 429

რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", 1969 - 1970 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ი. ქუთათელაძე, მხატვარი ზ. ნოზაძე, მუსიკა ი. კურტიდი ქაღალდი კარგი

17340 62 მკ.თ 430

ო. რაზმაძის "სტუმარი და მასპინძელი", 1969 - 1970 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. კობახიძე, მხატვარი შ. ხუციშვილი, მუსიკა შ. ჯოჯუა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17341 62 მკ.თ 431

ლ. ზახაროვის და ე. გერკეს "მარიცა", 1970 - 1971 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ი. 

კალმანი, ანონსი ქაღალდი მძიმე

17342 62 მკ.თ 432

ლ. ზახაროვის და ე. გერკეს "მარიცა", 1970 - 1971 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრკელი, მხატვრები ე. დონცოვა და რ. ნალბანდიანი, მუსიკა ი. 

კალმანი, პრემიერა ქაღალდი მძიმე

17343 62 მკ.თ 433

მ. თარხნიშვილის "ბაბაჯანას ქოშები", 1970 - 1971 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი შ. ხუციშვილი, მუსიკა ლ. იაშვილი ქაღალდი კარგი

17344 62 მკ.თ 434

რ. ლეზგიშვილის "ცოლები და ქმრები", 1970 - 1971 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ბ. 

კვერნაძე, ანონსი ქაღალდი კარგი

17345 62 მკ.თ 435

რ. ლეზგიშვილის "ცოლები და ქმრები", 1970 - 1971 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ბ. 

კვერნაძე, წარმოდგენა მიეძღვნა ე. ჯალიაშვილის დაბადების 60 და 

თეატრში მოღვაწეობის 40 წლის იუბილეს ქაღალდი საშუალო

17346 62 მკ.თ 436

მ. თარხნიშვილის "კურკას ქორწილი", 1970 - 1971 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვრები ე. დონცოვა და რ. ნალბანდიანი, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17347 62 მკ.თ 437

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", 1970 - 1971 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი მძიმე

17348 62 მკ.თ 438

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", 1970 - 1971 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. 

მილორავა ქაღალდი საშუალო

17349 62 მკ.თ 439

"ზევით ასწიეთ მზე", 1970 - 1971 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ვ. აზარაშვილი ქაღალდი კარგი

17350 62 მკ.თ 440

მ. შატუნოვსკის "ჩანიტას კოცნა", 1970 - 1971 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. აბაშიძე, 

მხატვარი მ. მალაზონია, მუსიკა ი. მილიუტინი ქაღალდი კარგი

17351 62 მკ.თ 441

ე. შატუნოვსკის "ჩემი შეშლილი ძმა", 1970 - 1971 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი,  რეჟისორი  მ. 

ოშეროვსკი, მხატვარი ო. ლითანიშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17352 62 მკ.თ 442

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", 1971 - 1972 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17353 62 მკ.თ 443

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", 1971 - 1972 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17354 62 მკ.თ 444

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა თბილისზე", 1971 - 1972 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17355 62 მკ.თ 445

"მაკოცე კეტ", 1971 - 1972 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა კ. პორტერი, ანონსი ქაღალდი კარგი

17356 62 მკ.თ 446

ბ. და ს. სპივაკების "მაკოცე კეტ", 1971 - 1972 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  მ. ოშეროვსკი, 

მხატვრები მ. ვინოგრადოვი და გ. ზოლოტარევსკი, მუსიკა კ. პორტერი, 

თარგმანი  დ. გაჩეჩილაძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17357 62 მკ.თ 447

ბ. და ს. სპივაკების "მაკოცე კეტ", 1971 - 1972 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  მ. ოშეროვსკი, 

მხატვრები მ. ვინოგრადოვი და გ. ზოლოტარევსკი, მუსიკა კ. პორტერი, 

თარგმანი  დ. გაჩეჩილაძე ქაღალდი კარგი



17358 62 მკ.თ 448

რ. ლეზგიშვილის "ცოლები და ქმრები", 1971 - 1972 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

ლ. მირცხულავა, მხატვარი მ. მალაზონია, მუსიკა ბ. კვერნაძე ქაღალდი კარგი

17359 62 მკ.თ 449

გ. ხუგაევის "ჩემი სიდედრი", უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", გ. 

ნახუცრიშვილის და ჯ. ქარჩხაძის "შაითან ხიხო", 1971 - 1972 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

მუსიკა ა. ოვანოვი, უ. ჰაჯიბეგოვი და ტ. ბაქრაძე ქაღალდი კარგი

17360 62 მკ.თ 450

გ. ხუგაევის "ჩემი სიდედრი", 1971 - 1972 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ზ. კახიანი, 

მხატვარი გ. გუნია, მუსიკა ა. ოვანოვი ქაღალდი კარგი

17361 62 მკ.თ 451

ვ. გოგოლაშვილის "ირმისა", 1971 - 1972 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. კობახიძე, 

მხატვარი ნ. ყაზბეგი, მუსიკა ლ. იაშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17362 62 მკ.თ 452

ე. შატუნოვსკის "ჩემი შეშლილი ძმა", "ზევით ასწიეთ მზე", 1971 - 1972 

წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრი, მუსიკა გ. ცაბაძე და ვ. აზარაშვილი ქაღალდი კარგი

17363 62 მკ.თ 453

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა ტყეში", 1971 - 1972 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რჟ. თ. აბაშიძე, მხატვარი 

მ. მურვანიძე, მუსიკა ს. ცინცაძე ქაღალდი საშუალო

17364 62 მკ.თ 454

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1971 - 1972 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნიკოლაძე, 

მხატვარი თ. ხუციშვილი, მუსიკა უ. ჰაჯიბეგოვი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17365 62 მკ.თ 455

მეიოსა და ენეკენის "სხვისი შვილების მამა", 1972 - 1973 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

თ. აბაშიძე, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა ა. რაქვიაშვილი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17366 62 მკ.თ 456

მეიოსა და ენეკენის "სხვისი შვილების მამა", 1972 - 1973 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

თ. აბაშიძე, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა ა. რაქვიაშვილი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17367 62 მკ.თ 457

მ. თარხნიშვილის "კურკას ქორწილი", 1972 - 1973 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვრები ე. დონცოვა და რ. ნალბანდიანი, მუსიკა გ. ცაბაძე, 

მე-200 წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

17368 62 მკ.თ 458

რ. ლეზგიშვილის "ცოლები და ქმრები", 1972 - 1973 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

ლ. მირცხულავა, მხატვარი მ. მალაზონია, მუსიკა ბ. კვერნაძე ქაღალდი კარგი

17369 62 მკ.თ 459

მ. თარხნიშვილის "შვიდნი ძმანი გურჯანელნი", 1972 - 1973 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

მუსიკა ვ. აზარაშვილი, ანონსი ქაღალდი კარგი

17370 62 მკ.თ 460

გ. ნახუცრიშვილის და ჯ. ქარჩხაძის "შაითან ხიხო", 1972 - 1973 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი ნ. ყაზბეგი, მუსიკა ტ. ბაქრაძე, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17371 62 მკ.თ 461

ე. შატუნოვსკის "თოვლიანი მთაბის მელოდიები", 1972 - 1973 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

მუსიკა გ. ცაბაძე, ანონსი ქაღალდი კარგი

17372 62 მკ.თ 462

ე. შატუნოვსკის "თოვლიანი მთაბის მელოდიები", 1972 - 1973 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  თ. აბაშიძე, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17373 62 მკ.თ 463

ე. შატუნოვსკის "ჩემი შეშლილი ძმა", 1973 - 1974 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ოშეროვსკი, მხატვარი ო. ლითანიშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17374 62 მკ.თ 464

ბ. და ს. სპივაკების "მაკოცე კეტ", 1973 - 1974 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  მ. ოშეროვსკი, 

მხატვარი მ. ვონოგრადოვი, მუსიკა კ. პორტერი ქაღალდი კარგი

17375 62 მკ.თ 465

მ. თარხნიშვილის "კურკას ქორწილი", 1973 - 1974 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვრები რ. ნალბანდიანი და ე. დონცოვა, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17376 62 მკ.თ 466

ე. შატუნოვსკის "თოვლიანი მთების მელოდიები", 1973 - 1974 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  თ. აბაშიძე, მხატვრები უ. იმერლიშვილი და მ. შველიძე, 

მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი



17377 62 მკ.თ 467

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1973 - 1974 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

თ. აბაშიძე, მხატვარი მ. მურვაბიძე, მუსიკა ნ. გაბუნია ქაღალდი კარგი

17378 62 მკ.თ 468

ზ. კახიანის "მხიარული მელოდიები", 1973 - 1974 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ზ. 

კახიანი ქაღალდი კარგი

17379 62 მკ.თ 469

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე ტუთაბერი", 1974 - 1975 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

თ. აბაშიძე, მხატვარი მ. მურვაბიძე, მუსიკა ნ. გაბუნია ქაღალდი კარგი

17380 62 მკ.თ 470

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა ტყეში", 1974 - 1975 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. აბაშიძე, 

მხატვარი მ. მურვანიძე, მუსიკა ს. ცინცაძე ქაღალდი კარგი

17381 62 მკ.თ 471

მ. თარხნიშვილის "ბაბაჯანას ქოშები", 1974 - 1975 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი შ. ხუციშვილი, მუსიკა ლ. იაშვილი ქაღალდი კარგი

17382 62 მკ.თ 472

ნ. ხუნწარიას "ჯარში მიდის დედის ერთა", 1974 - 1975 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17383 62 მკ.თ 473

ნ. ხუნწარიას "ჯარში მიდის დედის ერთა", 1974 - 1975 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17384 62 მკ.თ 474

ნ. ხუნწარიას "ჯარში მიდის დედის ერთა", 1974 - 1975 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, აფიშა 

რუსულ ენაზე ქაღალდი კარგი

17385 62 მკ.თ 475

გ. ნახუცრიშვილის და ბ. გამრეკელის "ნაცარქექია", 1974 - 1975 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ზ. კახიანი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17386 62 მკ.თ 476

გ. ნახუცრიშვილის და ბ. გამრეკელის "ნაცარქექია", 1974 - 1975 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ზ. კახიანი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17387 62 მკ.თ 477

ფ. მარსოს "ბიჭუნა",  1975 - 1976 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ვ. აზარაშვილი, 

ანონსი ქაღალდი კარგი

17388 62 მკ.თ 478

ფ. მარსოს "ბიჭუნა",  1975 - 1976 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

დავითაშვილი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა ვ. აზარაშვილი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17389 62 მკ.თ 479

ნ. ხუნწარიას "ჯარში მიდის დედისერთა", 1975 - 1976 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17390 62 მკ.თ 480

ნ. ხუნწარიას "ჯარში მიდის დედისერთა", 1975 - 1976 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, მე-100 

წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

17391 62 მკ.თ 481

დ. ვასერმანის დაც ჯ. დარიონის "ლამანჩელი", 1975 - 1976 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

მელივა, მხატვარი თ. მურვანიძე, მუსიკა მიჩ ლი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17392 62 მკ.თ 482

რ. ერისთავის ვ"ჯერ დაიხოცნენ მერე იქირწინეს", 1975 - 1976 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  შ. მესხი, მხტვარი უ. იმერლიშვილი, მუსკა ვ. კურტიდი ქაღალდი კარგი

17393 62 მკ.თ 483

რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქირწინეს", 1975 - 1976 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  შ. მესხი, მხტვარი უ. იმერლიშვილი, მუსკა ვ. კურტიდი ქაღალდი კარგი

17394 62 მკ.თ 484

ი. ჰაშეკის "შვეიკი შვეიკი შვეიკი...", 1975 - 1976 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ, 

მელივა, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა ს. ცინცაძე ქაღალდი კარგი

17395 62 მკ.თ 485

"ღამურა", 1975 - 1976 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ი. შტრაუსი ქაღალდი კარგი



17396 62 მკ.თ 486

ა. გეწაძის "პაემანი ცაში", 1975 - 1976 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17397 62 მკ.თ 487

ე. შატუნოვსკის "თოვლიანი მთების მელოდიები", 1975 - 1976 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  თ. აბაშიძე, მხატვრები უ. იმერლიშვილი და მ. შველიძე, 

მუსიკა გ. ცაბაძე, თარგმანი  პ. გრუზინსკი ქაღალდი კარგი

17398 62 მკ.თ 488

ბ. ტომასის "ჩარლის დეიდა", 1976 - 1977 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ა. რაქვიაშვილი, 

ანონსი ქაღალდი კარგი

17399 62 მკ.თ 489

ბ. ტომასის "ჩარლის დეიდა", 1976 - 1977 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა, 

მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა ა. რაქვიაშვილი ქაღალდი კარგი

17400 62 მკ.თ 490

"მირანდოლინა", 1976 - 1977 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა", მხატვარი უ. 

იმერლიშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17401 62 მკ.თ 491

მ. ჯავახიშვილის "ჩანჩურა", 1976 - 1977 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა, 

მხატვარი თ. მურვანიძე, მუს. შ. მილორავა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17402 62 მკ.თ 492

ლ. ჭუბაბრიას "ქალაქში დადის მომავალი", 1976 - 1977 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი

17403 62 მკ.თ 493

ლ. ჭუბაბრიას "ქალაქში დადის მომავალი", 1976 - 1977 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

მელიევა, მხატვარი თ. მურვანიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17404 62 მკ.თ 494

"სხვისი შვილების მამა", 1976 - 1977 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. აბაშიძე, უ. 

იმერლიშვილი, მუსიკა ა. რაქვიაშვილი, მე-200 წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

17405 62 მკ.თ 495

გ. ხუგაევის "მეზობელო კარისაო", 1976 - 1977 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. კობახიძე, 

მხატვარი უ. იმერლიშილი, მუსიკა შ. მილორავა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17406 62 მკ.თ 496

"ჯარში მიდის დედის ერთა", 1976 - 1977 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17407 62 მკ.თ 497

ა. გეწაძის "ყარამანს ცოლი მოჰყავს", 1976 - 1977 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. კობახიძე, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17408 62 მკ.თ 498

ვ. მახის და ვ. ჩერვინსკის "მოსკოვი ჩერიომუშკები", 1976 - 1977 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

მუსიკა დ. შოხტაკოვიჩე, ანონსი ქაღალდი კარგი

17409 62 მკ.თ 499

"ბურატინო", 1976 - 1977 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ი. ბობოხიძე, ანონსი ქაღალდი კარგი

17410 62 მკ.თ 500

"ბურატინო", 1976 - 1977 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელიევა, მხატვარი თ. 

მურვანიძე, მუსიკა ი. ბობოხიძე ქაღალდი კარგი

17411 62 მკ.თ 501

ი. მაიდროვიჩის "სათადარიგო საცოლე", 1977 - 1978 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

დლუგოში, მხატვარი ბ. კულაკ-იანოვსკი, მუსიკა მ. ლიდა, თარგმანი  ჯ. 

ჭელიძე ქაღალდი კარგი

17412 62 მკ.თ 502

ვაჟა-ფშაველას "სათაგური", 1977 - 1978 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მილევა, 

მხატვარი კ. ობოლაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17413 62 მკ.თ 503

ვაჟა-ფშაველას "სათაგური", 1977 - 1978 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. მილორავა, 

ანონსი ქაღალდი კარგი

17414 62 მკ.თ 504

მ. ჯავახიშვილის "ჩანჩურა", 1977 - 1978 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა, 

მხატვარი თ. მურვანიძე, მუს. შ. მილორავა ქაღალდი კარგი



17415 62 მკ.თ 505

მ. ჯავახიშვილის "ჩანჩურა", 1977 - 1978 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა, 

მხატვარი თ. მურვანიძე, მუს. შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17416 62 მკ.თ 506

მ. ჯავახიშვილის "ჩანჩურა", 1977 - 1978 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. მილორავა, 

წარმოდგენა ეძღვნება ქართული თეატრის დღეს ქაღალდი კარგი

17417 62 მკ.თ 507

მ. ჯავახიშვილის "ჩანჩურა", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა, 

მხატვარი თ. მურვანიძე, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17418 62 მკ.თ 508

ნ. ხუნწარიას "ჯარში მიდის დედის ერთა", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17419 62 მკ.თ 509

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა, 

მხატვარი უ. იმერლიშვილი, თარგმანი  მ. თარხნიშვილი ქაღალდი კარგი

17420 62 მკ.თ 510

ჯ. პაიზიელის "სევილიელი დალაქი ანუ ზოგჯერ ფრთხილიც აგებს 

თამაშს", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ლ. ვებერი, მხატვრული ი. ფელცი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17421 62 მკ.თ 511

ნ. არეშიძის "მე, ცოლი და სიდედრი", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ა. 

ოვანოვი, ანონსი ქაღალდი კარგი

17422 62 მკ.თ 512

ნ. არეშიძის "მე, ცოლი და სიდედრი", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ზ. 

კახიანი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა ა. ოვანოვი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17423 62 მკ.თ 513

ნ. არეშიძის "მე, ცოლი და სიდედრი", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ზ. 

კახიანი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა ა. ოვანოვი ქაღალდი კარგი

17424 62 მკ.თ 514

ბ. ტომასის "ჩარლის დეიდა", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ა. რაქვიაშვილი ქაღალდი კარგი

17425 62 მკ.თ 515

ბ. ტომასის "ჩარლის დეიდა", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა, 

მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა ა. რაქვიაშვილი, მე-200 წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

17426 62 მკ.თ 516

 "თერძი კატა", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ე. ხაგაგორწიანი, ანონსი ქაღალდი კარგი

17427 62 მკ.თ 517

 "თერძი კატა", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა, მხატვარი უ. 

იმერლიშვილი,მუსიკა ე. ხაგაგორწიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17428 62 მკ.თ 518

მ. თარხნიშვილის "სიყვარულის მგოსანი ვარ", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა. გ. 

ცაბაძე, ანონსი ქაღალდი კარგი

17429 62 მკ.თ 519

მ. თარხნიშვილის "სიყვარულის მგოსანი ვარ", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

რეჟისორი  თ. აბაშიძე, მხატვარი მ. შველიძე, მუსიკა. გ. ცაბაძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17430 62 მკ.თ 520

"ორი განაჩენი მუსუსი", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა, 

მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17431 62 მკ.თ 521

"ორი განაჩენი მუსუსი", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა, 

მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი ქაღალდი კარგი

17432 62 მკ.თ 522

ლ. ჭუბაბრიას "დაკარგული გულის მ-ისტერია", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

მუსიკა ნ. გაბუნია, ანონსი ქაღალდი კარგი

17433 62 მკ.თ 523

ლ. ჭუბაბრიას "დაკარგული გულის მ-ისტერია", 1978 - 1979 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  გ. მელივა, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა ნ. გაბუნია, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი



17434 62 მკ.თ 524

მ. თარხნიშვილის "სიყვარულის მგოსანი ვარ", 1979 - 1980 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა გ. 

ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17435 62 მკ.თ 525

მ. თარხნიშვილის "კურკას ქორწილი", 1979 - 1980 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა გ. 

ცაბაძე, ანონსი ქაღალდი კარგი

17436 62 მკ.თ 526

მ. თარხნიშვილის "კურკას ქორწილი", 1979 - 1980 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17437 62 მკ.თ 527

ნ. არეშიძის "რძლები", 1979 - 1980 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ქართველიშვილი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა რ. კემულარია, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17438 62 მკ.თ 528

მ. თარხნიშვილის "ჩანჩურა", 1979 - 1980 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა, 

მხატვარი თ. მურვანიძე, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17439 62 მკ.თ 529

ი. ზლობინის და ე. სელეზნოვის "სიურპრიზების დღე", 1979 - 1980 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ი. ზლობინი, მხატვარი ე. დონცოვა, მუსიკა ო. თევდორაძე, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17440 63 მკ.თ 530

"ბოშათა ბარონი",  1980 - 1981 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნკოლაძე, მხატვარი ნ. 

გაფრინდაშვილი, მუსიკა ი. შტრაუსი ქაღალდი კარგი

17441 63 მკ.თ 531

გ. ერისთავის "ძუნწი", 1980 - 1981 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა, 

მხატვარი თ. მურვანიძე, მუსიკა შ. მილორავა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17442 63 მკ.თ 532

მ. თარხნიშვილის "კურკას ქორწილი", 1980 - 1981 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17443 63 მკ.თ 533

ნ. ხუნწარიას "მასხარა საჭიროა", 1980 - 1981 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა გ. ცაბაძე, ანონსი ქაღალდი კარგი

17444 63 მკ.თ 534

ნ. ხუნწარიას "მასხარა საჭიროა", 1980 - 1981 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ქართველიშვილი, მხატვარი გ. ლაფაური, მუსიკა გ. ცაბაძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17445 63 მკ.თ 535

"პერიკოლა", 1980 - 1981 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. დლუგოში, მხატვარი ა. 

ბობროვსკა-ეკიერტი, მუსიკა ჟ. ოფენბახი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17446 63 მკ.თ 536

ვ. მაიაკოვსკის "ფეერიული კომედია", 1980 - 1981 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი

17447 63 მკ.თ 537

ლ. ჭუბაბრიას "სიმღერა მაინც დამიტოვეთ", 1980 - 1981 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, ანონსი ქაღალდი კარგი

17448 63 მკ.თ 538

რ. გაბრიაძის "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი", 1981 - 1982 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17449 63 მკ.თ 539

რ. გაბრიაძის "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი", 1981 - 1982 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  გ. მელივა, მხატვარი რ. გაბრიაძე, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17450 63 მკ.თ 540

ვ. იაკაშვილის "ნატვრის თვალი", 1982 - 1983 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ქართველიშვილი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა ო. გორდელი ქაღალდი კარგი

17451 63 მკ.თ 541

ვ. იაკაშვილის "ნატვრის თვალი", 1982 - 1983 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, ო. გორდელი, ანონსი ქაღალდი კარგი

17452 63 მკ.თ 542

ი. შტოკის "ღვთაებრივი კომედია", 1982 - 1983 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა გ. ჩლაიძე, ანონსი ქაღალდი კარგი



17453 63 მკ.თ 543

ი. შტოკის "ღვთაებრივი კომედია", 1982 - 1983 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნიკოლაძე, 

მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა გ. ჩლაიძე, ანონსი ქაღალდი კარგი

17454 63 მკ.თ 544

"მეგობრობა გზად და ხიდად", 1982 - 1983 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ზ. კახიანი, 

მხატვარი უ. იმერლიძვილი, მუსიკა ზ. კახიანი, სპექტაკლი მიეძღვნა 

გევორგიევსკის ტრაქტატის დადების 200 წლისთავს ქაღალდი კარგი

17455 63 მკ.თ 545

ე. შვარცის "დრაკონი", 1982 - 1983 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა, 

მხატვარი ზ. ნიჟარაძე, მუსიკა ე. ადლერი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17456 63 მკ.თ 546

ე. შვარცის "დრაკონი", 1982 - 1983 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ე. ადლერი, 

ანონსი ქაღალდი კარგი

17457 63 მკ.თ 547

ლ. არდაზიანის "სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი", 1982 - 1983 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ნიკოლაძე, მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, მუსიკა ვ. აზარაშვილი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17458 63 მკ.თ 548

ი. გრიშაშვილის "ბაბაჯანას ქოშები", 1983 - 1984 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი შ. ხუციშვილი, მუსიკა ლ. იაშვილი ქაღალდი კარგი

17459 63 მკ.თ 549

ი. გრიშაშვილის "ბაბაჯანას ქოშები", 1983 - 1984 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი შ. ხუციშვილი, მუსიკა ლ. იაშვილი ქაღალდი კარგი

17460 63 მკ.თ 550

ლოპე დე ვეგას "ცეკვის მასწავლებელი", 1983 - 1984 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ტუმანიშვილი, მხატვარი პ. თუმანიშვილი, მუსიკა ვ. აზარაშვილი ქაღალდი კარგი

17461 63 მკ.თ 551

კ. ჩუკოვსკის "ექიმი აიბოლიტი", 1983 - 1984 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა, 

მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა რ. ალიბეგიშვილი ქაღალდი კარგი

17462 63 მკ.თ 552

კ. ჩუკოვსკის "ექიმი აიბოლიტი", 1983 - 1984 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა, 

მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა რ. ალიბეგიშვილი ქაღალდი კარგი

17463 63 მკ.თ 553

ო. იოსელიანის "ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი", 1983 - 1984 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

მუსიკა რ. კემულარია, ანინსი ქაღალდი კარგი

17464 63 მკ.თ 554

ო. იოსელიანის "ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი", 1983 - 1984 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ნიკოლაძე, ბ. ჯორჯიაშვილი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, 

მუსიკა რ. კემულარია, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17465 63 მკ.თ 555

ვ. გრძელიძის "სიყვარულის თავშესაფარი", 1983 - 1984 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

ლ. ყუფარაძე, მხატვრები კ. ბერიაშვილი და გ. წიკლაური, მუსიკა ვ. 

კახიძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17466 63 მკ.თ 556

ა. ბელიაშვილის "ქუთათურთა ფანდები", 1983 - 1984 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

ბეგიაშვილი, მხატვარი ლ. ტატიშვილი, მუსიკა შ. ჯოჯუა ქაღალდი კარგი

17467 63 მკ.თ 557

ა. ბელიაშვილის "ქუთათურთა ფანდები", 1983 - 1984 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

ბეგიაშვილი, მხატვარი ლ. ტატიშვილი, მუსიკა შ. ჯოჯუა ქაღალდი კარგი

17468 63 მკ.თ 558

ა. ბელიაშვილის "ქუთათურთა ფანდები", 1983 - 1984 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

ბეგიაშვილი, მხატვარი ლ. ტატიშვილი, მუსიკა შ. ჯოჯუა ქაღალდი კარგი

17469 63 მკ.თ 559

გ. ერისთავის "ძუნწი", 1983 - 1984 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. მილორავა, 

ანონსი ქაღალდი კარგი

17470 63 მკ.თ 560

ო. მამფორიას "მეტეხის ჩრდილში", 1984 - 1985 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი თ. 

აბაშიძე, მხატვარი ო. ლითანიშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17471 63 მკ.თ 561

ო. მამფორიას "მეტეხის ჩრდილში", 1984 - 1985 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი თ. 

აბაშიძე, მხატვარი ო. ლითანიშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი



17472 63 მკ.თ 562

ო. მამფორიას "მეტეხის ჩრდილში", 1984 - 1985 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი თ. 

აბაშიძე, მხატვარი ო. ლითანიშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17473 63 მკ.თ 563

დ. ვასერმანის და  ჯ. დარიონის "ლამანჩელი", 1984 - 1985 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

თ. აბაშიძე,  მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, მუსიკა მიტჩ ლი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17474 63 მკ.თ 564

ნ. არეშიძის და ლ. ჭუბაბრიას "ჩემი საყვარელი ბიძა", 1984 - 1985 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ლ. კოტრიკაძე, მხატვარი თ. გეინე, მუსიკა ო. გორდელი ქაღალდი კარგი

17475 63 მკ.თ 565

ა. გეწაძის "პაემანი ცაში", 1984 - 1985 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მლივა, 

მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა შ. მილორავა ქაღალდი კარგი

17476 63 მკ.თ 566

"მაია წყნეთელი", 1985 - 1986 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნიკოლაძე, მხატვარი ფ. 

ლაპიაშვილი, მუსიკა ა. ჩიმაკაძე, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17477 63 მკ.თ 567

"მაია წყნეთელი", 1985 - 1986 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნიკოლაძე, მხატვარი ფ. 

ლაპიაშვილი, მუსიკა ა. ჩიმაკაძე ქაღალდი კარგი

17478 63 მკ.თ 568

მ. თარხნიშვილის "კურკას ქორწილი", 1985 - 1986 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17479 63 მკ.თ 569

მ. თარხნიშვილის "კურკას ქორწილი", 1985 - 1986 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17480 63 მკ.თ 570

მ. თარხნიშვილის და თ. აბაშიძის "კახელები ბამზე", 1985 - 1986 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  თ. აბაშიძე, ლ. მანთიძე, მუსიკა ვ. აზარაშვილი ქაღალდი კარგი

17481 63 მკ.თ 571

მ. თარხნიშვილის და თ. აბაშიძის "კახელები ბამზე", 1985 - 1986 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  თ. აბაშიძე, ლ. მანთიძე, მუსიკა ვ. აზარაშვილი ქაღალდი კარგი

17482 63 მკ.თ 572

მ. თარხნიშვილის და თ. აბაშიძის "კახელები ბამზე", 1985 - 1986 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

მუსიკა ვ. აზარაშვილი, სპექტაკლის შემოსავალი გადაირიცხება 

ჩერნობილის მშრომელთა დახმარების ფონდში ქაღალდი კარგი

17483 63 მკ.თ 573

ა. ბელიაშვილის "ქუთათურთა ფანდები", 1985 - 1986 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. 

ჯოჯუა, ანონსი ქაღალდი კარგი

17484 63 მკ.თ 574

ო. მამფორიას"მეტეხის ჩრდილში", 1985 - 1986 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა გ. ცაბაძე, ანონსი ქაღალდი კარგი

17485 63 მკ.თ 575

ო. მამფორიას"მეტეხის ჩრდილში", 1985 - 1986 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი,რეჟისორი  თ. აბაშიძე, 

მხატვარი ო. ლითანიშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17486 63 მკ.თ 576

ჯოზეფ  სტაინის "მევიოლინე სახურავზე", 1986 - 1987 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე, მხატვარი ი. გეგეშიძე, მუსიკა ჯ. ბოკი, პრემიერა ქაღალდი მძიმე

17487 63 მკ.თ 577

ჯ. სტაინის "მევიოლინე სახურავზე", 1986 - 1987 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე, მხატვარი ი. გეგეშიძე, მუსიკა ჯ. ბოკი ქაღალდი კარგი

17488 63 მკ.თ 578

ჯ. სტაინის "მევიოლინე სახურავზე", 1986 - 1987 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე, მხატვარი ი. გეგეშიძე, მუსიკა ჯ. ბოკი ქაღალდი კარგი

17489 63 მკ.თ 579

"მაია წყნეთელი", 1986 - 1987 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ა. ჩიმაკაძე, ანონსი ქაღალდი კარგი

17490 63 მკ.თ 580

ვ. გოგოლაშვილის "მოტაცება ჩვენებურად", 1986 - 1987 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. კალატოზიშვილი, მხატვარი თ. ხუციშვილი, მუსიკა თ. ჯაიანი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი



17491 63 მკ.თ 581

ვ. გოგოლაშვილის "მოტაცება ჩვენებურად", 1986 - 1987 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. კალატოზიშვილი, მხატვარი თ. ხუციშვილი, მუსიკა თ. ჯაიანი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17492 63 მკ.თ 582

"კახელების ხმალი", 1986 - 1987 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. მილორავა, ანონსი ქაღალდი კარგი

17493 63 მკ.თ 583

კ. ვასილიევის და მ. პლიაცკოვის "ქალთა აჯანყება", 1986 - 1987 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ზ. კახიანი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა ე. პტიჩკინი, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17494 63 მკ.თ 584

კ. ვასილიევის და მ. პლიაცკოვის "ქალთა აჯანყება", 1987 წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ზ. 

კახიანი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა ე. პტიჩკინი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17495 63 მკ.თ 585

კ. ვასილიევის და მ. პლიაცკოვის "ქალთა აჯანყება", 1987 წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ზ. 

კახიანი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა ე. პტიჩკინი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17496 63 მკ.თ 586

პ. კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი", 1987 - 1988 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ზ. კახიანი, 

მხატვარი მ. მალაზონია, მუსიკა შ. მილორავა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17497 63 მკ.თ 587

პ. კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი", 1987 - 1988 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ზ. კახიანი, 

მხატვარი მ. მალაზონია, მუსიკა შ. მილორავა, წარმოდგენა გაიმართა 

პროფკავშირის კულტურის სახლში ქაღალდი კარგი

17498 63 მკ.თ 588

ა. ლინდგრენის "პეპი გრძელიწინდა", 1987 - 1988 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა დ. 

ტურიაშვილი, ანონსი ქაღალდი კარგი

17499 63 მკ.თ 589

ა. ლინდგრენის "პეპი გრძელიწინდა", 1987 - 1988 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ზ. 

კახიანი და დ. კალატოზიშვილი, მხატვარი ი. მურუსიძე, მუსიკა დ. 

ტურიაშვილი, პრემიერა, წარმოდგენა გაიმართა პროფკავშირთა 

რესპუბლიკური სახლის შენობაში ქაღალდი კარგი

17500 63 მკ.თ 590

დ. ვასერმანის და ჯ. დერიონის "ლამანჩელი", 1987 - 1988 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

გაჩავა, მხატვარი ი. გეგეშიძე, მუსიკა მიტჩ ლი, წარმოდგენა გაიმართა 

პროფკავშირთა რესპუბლიკური სახლის შენობაში ქაღალდი კარგი

17501 63 მკ.თ 591

დ. ვასერმანის და ჯ. დერიონის "ლამანჩელი", 1987 - 1988 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა მიტჩ 

ლი, წარმოდგენა გაიმართა პროფკავშირთა რესპუბლიკური სახლის 

შენობაში ქაღალდი კარგი

17502 63 მკ.თ 592

ჯ. სტაინის "მევიოლინე სახურავზე", 1987 - 1988 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე, მხატვარი ი. გეგეშიძე, მუსიკა ჯ. ბოკი, წარმოდგენა 

გაიმართა პროფკავშირთა კულტურის სახლში ქაღალდი კარგი

17503 63 მკ.თ 593

ო. მამფორიას "მეტეხის ჩრდილში", 1987 - 1988 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

თ. აბაშიძე, მხატვარი ო. ლითანიშვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე, სპექტაკლი 

ეძღვბენა თბილისობის დღესასწაულს ქაღალდი კარგი

17504 63 მკ.თ 594

კ. ვასილიევის და მ. პლიაცკოვის "ქალთა აჯანყება", 1987 - 1988 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ზ. კახიანი, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა ე. პეტიჩკინი ქაღალდი კარგი

17505 63 მკ.თ 595

"სალამი ბატონო პერგოლზი", 1987 - 1988 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ტ. 

ბუხბინდერი-საღარაძე, მხატვრები დ. აფციაური და პ. მძინარაშვილი, 

პრემიერა, წარმოდგენა გაიმართა მსახიობთა სახლში ქაღალდი კარგი

17506 63 მკ.თ 596

გ. გოგნიაშვილის "მეცამეტე შეხვედრა", 1989 წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ზ. კახიანი, 

მხატვრები დ. აფციაური და პ. მძინარაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17507 63 მკ.თ 597

შ. პეროს "წითელქუდა", 1989 - 1990 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ნ. ჯაფარიძე, 

მხატვარი ვ. ასკურავა, მუსიკა ვ. გოკიელი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17508 63 მკ.თ 598

ო. მამფორიას "მეტეხის ჩრდილში", 1989 - 1990 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

თ. აბაშიძე, მხატვარი ო. ლითანისვილი, მუსიკა გ. ცაბაძე, პრემიერა, 

წარმოდგენა გაიმართა პროფკავშირთა რესპუბლიკური სახლის შენობაში ქაღალდი კარგი

17509 63 მკ.თ 599

ა. ჩხეიძის "ას წელიწადში ერთხელ", 1989 - 1990 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ნიკოლაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე, მუსიკა გ. და კ. ცაბაძეები, პრემიერა, 

წარმოდგენა გაიმართა პროფკავშირთა რესპუბლიკური სახლის შენობაში ქაღალდი კარგი



17510 63 მკ.თ 600

ნ. ხუნწარიას "სხვისი შვილების მამა", 1990 - 1991 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

თ. აბაშიძე, მხატვარი უ. იმერლიშვილი, მუსიკა ა. რაქვიაშვილი, 

პრემიერა, წარმოდგენა გაიმართა პროფკავშირთა რესპუბლიკური 

სახლის შენობაში ქაღალდი კარგი

17511 63 მკ.თ 601

ვილანდისა და ფ. დიურენმატის "ვირის ჩრდილი", 1990 - 1991 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ზ. კახიანი, მხატვარი გ. გეგეჭკორი, მუსიკა დ. ტურიაშვილი, 

პრემიერა, წარმოდგენა გაიმართა პროფკავშირთა რესპუბლიკური 

სახლის შენობაში ქაღალდი კარგი

17512 63 მკ.თ 602

ნ. გაჩავას და ზ. კახიანის "იხარეთ-იბედნიერეთ", 1990 - 1991 წ.წ. ვ. 

აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ზ. კახიანი, მუსიკა ლ. იაშვილი, ვ. გოკიელი, რ. 

ალიბეგაშვილი, წარმოდგენა გაიმართა პროფკავშირთა რესპუბლიკური 

სახლის შენობაში ქაღალდი კარგი

17513 63 მკ.თ 603

"მომკალ, მომკალ, ჩემო კარგო!", 1991 - 1992 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ზ. კახიანი, 

მხატვარი მ. მალაზონია, მუსიკა ა. რაქვიაშვილი, პრემიერა, წარმოდგენა 

გაიმართა პროფკავშირთა რესპუბლიკური სახლის შენობაში ქაღალდი კარგი

17514 63 მკ.თ 604

"გოგონა და რუხი მგელი", 1993 - 1994 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. გაჩეჩილაძე, 

მხატვარი ი. ასკურავა, პრემიერა, წარმოდგენა გაიმართა ოფიცერთა 

კულტურის სახლში ქაღალდი კარგი

17515 63 მკ.თ 605

ლ. უსტინოვისა და ო. ტაბაკოვის "ფიფქია და შვიდი ჯუჯა", 1997 - 1998 

წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. ძიგუა, მხატვარი ლ. მურუსიძე, მუსიკა ნ. გაბუნია, 

პრემიერა, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა კულტურის ცენტრის 

შენობაში ქაღალდი კარგი

17516 63 მკ.თ 606

ალან ჯეი ლერნერის "ჩემი მშვენიერი ლედი", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვრები შ. ყავლაშვილი და რ. კიკნაძე, მუსიკა ფ. ლოუსი, 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17517 63 მკ.თ 607

ალან ჯეი ლერნერის "ჩემი მშვენიერი ლედი", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვრები შ. ყავლაშვილი და რ. კიკნაძე, მუსიკა ფ. ლოუსი, 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17518 63 მკ.თ 608

ალან ჯეი ლერნერის "ჩემი მშვენიერი ლედი", 1966 - 1967 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  შ. 

მესხი, მხატვრები შ. ყავლაშვილი და რ. კიკნაძე, მუსიკა ფ. ლოუსი, 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17519 63 მკ.თ 609

მ. თარხნიშვილის "ბაბაჯანას ქოშები". 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი შ. ხუციშვილი, მუსიკა ლ. იაშვილი, გასტროლი 

სსრკ-ს მ. გორკის სახ.მოსკოვის სამხატვრო აკადემიური თეატრის 

ფილიალში, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17520 63 მკ.თ 610

მ. თარხნიშვილის "ბაბაჯანას ქოშები".  1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. 

გამრეკელი, მხატვარი შ. ხუციშვილი, მუსიკა ლ. იაშვილი, გასტროლი 

სსრკ-ს მ. გორკის სახ.მოსკოვის სამხატვრო აკადემიური თეატრის 

ფილიალში, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17521 63 მკ.თ 611

Л. Чубабриа "песная в лесу", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. აბაშიძე, 

მხატვარი მ. მურვანიძე, მუსიკა ც. ცინცაძე, გასტროლი სსრკ-ს მ. გორკის 

სახ.მოსკოვის სამხატვრო აკადემიური თეატრის ფილიალში, 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17522 63 მკ.თ 612

ლ. ჭუბაბრია "სიმღერა ტყეში".1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. აბაშიძე, 

მხატვარი მ. მურვანიძე, მუსიკა ც. ცინცაძე, გასტროლი სსრკ-ს მ. გორკის 

სახ.მოსკოვის სამხატვრო აკადემიური თეატრის ფილიალში, 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17523 63 მკ.თ 613

М. Гогниашвили "девятый вал", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. მესხი, 

მხატვარი რ. ხურცილავა, მუსიკა ვ. აზარაშვილი, გასტროლი სსრკ-ს მ. 

გორკის სახ.მოსკოვის სამხატვრო აკადემიური თეატრის ფილიალში, 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17524 63 მკ.თ 614

М. Гогниашвили "девятый вал", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. მესხი, 

მხატვარი რ. ხურცილავა, მუსიკა ვ. აზარაშვილი, გასტროლი სსრკ-ს მ. 

გორკის სახ.მოსკოვის სამხატვრო აკადემიური თეატრის ფილიალში, 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17525 63 მკ.თ 615

ლ. ჭუბაბრია "სიმღერა თბილისზე".  1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. 

მესხი, მხატვარი ფ. პალიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, გასტროლი სსრკ-ს 

მ. გორკის სახ.მოსკოვის სამხატვრო აკადემიური თეატრის ფილიალში, 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17526 63 მკ.თ 616

Л. Чубабриа"песня о тбилиси", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. მესხი, 

მხატვარი ფ. პალიაშვილი, მუსიკა შ. მილორავა, გასტროლი სსრკ-ს მ. 

გორკის სახ.მოსკოვის სამხატვრო აკადემიური თეატრის ფილიალში, 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17527 63 მკ.თ 617

ე. შატუნოვსკის "ჩემი შეშლილი ძმა", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  უ. 

დარჩია, მხატვარი ო. ლითანიშვილი, მუსიკა გ. ცაგარელი, გასტროლი 

სსრკ-ს მ. გორკის სახ.მოსკოვის სამხატვრო აკადემიური თეატრის 

ფილიალში, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი



17528 63 მკ.თ 618

ე. შატუნოვსკის "ჩემი შეშლილი ძმა", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  უ. 

დარჩია, მხატვარი ო. ლითანიშვილი, მუსიკა გ. ცაგარელი, გასტროლი 

სსრკ-ს მ. გორკის სახ.მოსკოვის სამხატვრო აკადემიური თეატრის 

ფილიალში, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17529 63 მკ.თ 619

ე. შატუნოვსკის "ჩანიტას კოცნა", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. აბაშიძე, 

მხატვარი მ. მალაზონია, მუსიკა გ. ცაგარელი, გასტროლი სსრკ-ს მ. 

გორკის სახ.მოსკოვის სამხატვრო აკადემიური თეატრის ფილიალში, 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17530 63 მკ.თ 620

ე. შატუნოვსკის "ჩანიტას კოცნა", 1968 - 1969 წ.წ. ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. აბაშიძე, 

მხატვარი მ. მალაზონია, მუსიკა გ. ცაგარელი, გასტროლი სსრკ-ს მ. 

გორკის სახ.მოსკოვის სამხატვრო აკადემიური თეატრის ფილიალში, 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17531 63 მკ.თ 621

"ლამანჩელი", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17532 63 მკ.თ 622

"ლამანჩელი", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17533 63 მკ.თ 623

"ლამანჩელი", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17534 63 მკ.თ 624

ა. გეწაძის "პაემანი ცაში", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. მილორავა, 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17535 63 მკ.თ 625

ა. გეწაძის "პაემანი ცაში", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. მილორავა, 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17536 63 მკ.თ 626

ა. გეწაძის "პაემანი ცაში", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. მილორავა, 

მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17537 63 მკ.თ 627

"მირანდოლინა", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17538 63 მკ.თ 628

"მირანდოლინა", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17539 63 მკ.თ 629

"სათადარიგო საცოლე", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17540 63 მკ.თ 630

"სათადარიგო საცოლე", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17541 63 მკ.თ 631

"სათადარიგო საცოლე", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17542 63 მკ.თ 632

"ბურატინო", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ლ. მესხიშვილის სახ. 

სახელმწიფო თეატრის შენობაში, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17543 63 მკ.თ 633

ფ. მარსოს "ბიჭუნა", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ვ. აზარაშვილი, მხატვრული 

აფიშა ქაღალდი კარგი

17544 63 მკ.თ 634

ფ. მარსოს "ბიჭუნა", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ვ. აზარაშვილი, მხატვრული 

აფიშა ქაღალდი კარგი

17545 63 მკ.თ 635

რ. ჟენეს "ღამურა", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ი. შტრაუსი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17546 63 მკ.თ 636

რ. ჟენეს "ღამურა", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ი. შტრაუსი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი



17547 63 მკ.თ 637

რ. ჟენეს "ღამურა", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ი. შტრაუსი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17548 63 მკ.თ 638

"მეზობელო კარისაო", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17549 63 მკ.თ 639

"ჩანჩურა", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17550 63 მკ.თ 640

"ქალაქში დადის მომავალი", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17551 63 მკ.თ 641

"ქალაქში დადის მომავალი", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17552 63 მკ.თ 642

"ქალაქში დადის მომავალი", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17553 63 მკ.თ 643

"საიქიო", "დანგლა", "აურიე კესარია", უთარიღო, თბილისის 

მუსიკალური სატირა, დასის შემადგენლობა ქაღალდი საშუალო

17554 63 მკ.თ 644

"თოოქშ!", "ბინის მაძიებელი", "აპარატის წმენდა", უთარიღო, თბილისის 

მუსიკალური სატირა, დასის შემადგენლობა ქაღალდი საშუალო

17555 63 მკ.თ 645

"ნიღაბი", "საიქიო", უთარიღო, თბილისის მუსიკალური სატირა, დასის 

შემადგენლობა ქაღალდი საშუალო

17556 63 მკ.თ 646

სეზონის რეპერტუარი, უთარიღო, თბილისის მუსიკალური სატირა, 

დასის შემადგენლობა ქაღალდი მძიმე

17557 63 მკ.თ 647

მოლიერის "სკაპენის ოინები", უთარიღო, სახელმწიფო მოძრავი 

მუსიკალური სატირის თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა სახელმწიფო 

თეატრში ქაღალდი მძიმე

17558 63 მკ.თ 648

საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო [1930], სახელმწიფო მოძრავი 

მუსიკალური სატირის თეატრი, აფიშაზე დატანილია დასის 

შემადგენლობა და მათი ფოტოები ქაღალდი საშუალო

17559 63 მკ.თ 649

სეზონის რეპერტუარი, უთარიღო, თბილისის სახ. მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  გ. ფრონისპირელი, სამხატვრო 

ხელმძღვანელი მ. ჭიაურელი ქაღალდი საშუალო

17560 63 მკ.თ 650

სეზონის რეპერტუარი, უთარიღო, თბილისის სახ. მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  გ. ფრონისპირელი, სამხატვრო 

ხელმძღვანელი მ. ჭიაურელი ქაღალდი საშუალო

17561 63 მკ.თ 651

მოლიერის "სკაპენის ოინები", მ. ჯაფარიძის და მ. გოგიაშვილის "უჩინ-

მაჩინი", "ხაჯარათი", უთარიღო, სახელმწიფო მუსიკალური კომედიის 

თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი, დ. ძნელაძე, გ. ფრონისპირელი, 

მხატვარი ი. შტენბერგი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, ვ. კურტიდი, 

წარმოდგენა გაიმართა ს. ორჯონიკიძის სახ. კულტურისა და დასვენების ქაღალდი საშუალო

17562 63 მკ.თ 652

"ხარაჯათი", უთარიღო, სახელმწიფო მუსიკალური კომედიის თეატრი, 

რეჟისორი  დ. ძნელაძე, გ. ყიფშიძე, მხატვარი ი. შტენბერგი, მუსიკა ვ. 

კურტიდი ქაღალდი მძიმე

17563 63 მკ.თ 653

"ხარაჯათი", უთარიღო, სახელმწიფო მუსიკალური კომედიის თეატრი, 

რეჟისორი  დ. ძნელაძე, გ. ყიფშიძე, მხატვარი ი. შტენბერგი, მუსიკა ვ. 

კურტიდი, წარმოდგენა გაიმართა კულტურისა და დასვენების პარკშის 

საზამთრო თეატრში ქაღალდი მძიმე

17564 63 მკ.თ 654

"ხარაჯათი", უთარიღო, სახელმწიფო მუსიკალური კომედიის თეატრი, 

რეჟისორი  დ. ძნელაძე, გ. ყიფშიძე, მხატვარი ი. შტენბერგი, მუსიკა ვ. 

კურტიდი, წარმოდგენა გაიმართა საზამთრო თეატრში ქაღალდი საშუალო

17565 63 მკ.თ 655

ორდანის "ნატვრის თვალი", უთარიღო, სახელმწიფო მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე და მ. ჭიაურელი, მხატვარი მ. 

გოცირიძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, წარმოდგენა გაიმა კულტურისა და 

დასვენების პარკშის საზამთრო თეატრში ქაღალდი საშუალო



17566 63 მკ.თ 656

ორდანის "ნატვრის თვალი", უთარიღო, სახელმწიფო მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე და მ. ჭიაურელი, მხატვარი მ. 

გოცირიძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, წარმოდგენა გაიმა კულტურისა და 

დასვენების პარკშის საზამთრო თეატრში ქაღალდი საშუალო

17567 63 მკ.თ 657

შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან", უთარიღო, სახელმწიფო მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი, მხატვრები ვ. სიდამონ-

ერისთავი და მ. გოცირიძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი საშუალო

17568 63 მკ.თ 658

დ. კლდიაშვილის "აზნაურები", უთარიღო, სახელმწიფო მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  გ. რობაქიძე, მხატვარი კ. ჭანკვეტაძე, 

მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი საშუალო

17569 63 მკ.თ 659

დ. კლდიაშვილის "აზნაურები", უთარიღო, სახელმწიფო მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  გ. რობაქიძე, მხატვარი კ. ჭანკვეტაძე, 

მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი ქაღალდი საშუალო

17570 63 მკ.თ 660

დ. კლდიაშვილის "აზნაურები", უთარიღო, სახელმწიფო მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  გ. რობაქიძე, მხატვარი კ. ჭანკვეტაძე, 

მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, წარმოდგენა გაიმართა სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი საშუალო

17571 63 მკ.თ 661

მოლიერის "სკაპენს ოინები", უთარიღო, სახელმწიფო მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი და დ. ძნელაძე, მხატვარი პ. 

ოცხელი ქაღალდი საშუალო

17572 63 მკ.თ 662

მოლიერის "სკაპენს ოინები", უთარიღო, სახელმწიფო მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი და დ. ძნელაძე, მხატვარი პ. 

ოცხელი ქაღალდი საშუალო

17573 63 მკ.თ 663

მოლიერის "სკაპენს ოინები", უთარიღო, სახელმწიფო მუსიკალური 

კომედიის თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი და დ. ძნელაძე, მხატვარი პ. 

ოცხელი ქაღალდი საშუალო

17574 63 მკ.თ 664

ს. ფაშალიშვილის "საიქიო", გ. რობაქიძის "ნიღაბი", უთარიღო, 

თბილისის სახელმწიფო მუსიკალური თეატრი, რეჟისორი  მ. ჭიაურელი 

და დ. ძნელაძე, მხატვარი პ. ოცხელი ქაღალდი საშუალო

17575 63 მკ.თ 665

ს. ფაშალიშვილის "თავი სიზმარში მგონია",  უთარიღო, თბილისის 

სახელმწიფო მუსიკალური თეატრი, რეჟისორი  გ. რობაქიძე ქაღალდი საშუალო

17576 63 მკ.თ 666

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", უთარიღო, თბილისის მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ნ. ყაზბეგი ქაღალდი კარგი

17577 63 მკ.თ 667

"მსახიობის სიყვარული", უთარიღო, თბილისის მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი რ. 

ჯავრიშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, გასტროლი აფხაზეთის 

ფილარმონია საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

17578 63 მკ.თ 668

საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო, თბილისის მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, გასტროლი აფხაზეთის ფილარმონია 

საზაფხულო თეატრში ქაღალდი კარგი

17579 63 მკ.თ 669

საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო, თბილისის მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, გასტროლი ქუთაისის ფილარმონია. 

საზაფხულო თეატრში ქაღალდი საშუალო

17580 63 მკ.თ 670

საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო, თბილისის მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, გასტროლი სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი საშუალო

17581 63 მკ.თ 671

საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო, თბილისის მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, გასტროლი სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი საშუალო

17582 63 მკ.თ 672

დ. თაქთაქიშვილის "სამთა სიყვარული",   უთარიღო, ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი რ. ჯავრიშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, 

გასტროლი სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

17583 63 მკ.თ 673

დ. თაქთაქიშვილის "სამთა სიყვარული",   უთარიღო, ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. ძნელაძე, მხატვარი რ. ჯავრიშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, 

გასტროლი სახელმწიფო თეატრში ქაღალდი კარგი

17584 63 მკ.თ 674

საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო,  ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი



17585 63 მკ.თ 675

"ნათელა", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი დ. 

მირიანაშვილი, მუსიკა დ. თორაძე ქაღალდი კარგი

17586 63 მკ.თ 676

ა. ანტონოვის "მზის დაბნელება",  უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი დ. მირიანაშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, წარმოდგენა 

გაიმართა ბერიას სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17587 63 მკ.თ 677

 "მარიცა", "სამთა სიყვარული", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი ბ. გამრეკელი, 

დ. ძნელაძე, მხატვარი ი. შტენბერგი, რ. ჯავრიშვილი, მუსიკა ვ. 

ცაგარეიშვილი, ე. კალმანი, წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის სახ. 

კლუბში ქაღალდი კარგი

17588 63 მკ.თ 678

"სამთა სიყვარული", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, მხატვარი რ. 

ჯავრიშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, წარმოდგენა გაიმართა 

ცენტრალურ კულტურის სახლში ქაღალდი კარგი

17589 63 მკ.თ 679

"სამთა სიყვარული",უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. ძნელაძე, მხატვარი რ. 

ჯავრიშვილი, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, მე-100 წარმოდგენა ქაღალდი კარგი

17590 63 მკ.თ 680

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ნ. ყაზბეგი, წარმოდგენა გაიმართა სომხურ სახელმწიფო 

თეატრში ქაღალდი კარგი

17591 63 მკ.თ 681

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ნ. ყაზბეგი, წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17592 63 მკ.თ 682

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 

მხატვარი ნ. ყაზბეგი, წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17593 63 მკ.თ 683

კ. კალაძის "სოფლის საამო საღამოები", უთარიღო, ვ. აბაშიძის 

სახელობის  მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

მურღულია, მხატვარი დ. თავაძე, მუსიკა ვ. ცაგარეიშვილი, წარმოდგენა 

გაიმართა სახელმწიფო ფილარმონის საზაფხულო თეატრში ქაღალდი საშუალო

17594 63 მკ.თ 684

ნ. ანანიაშვილის "ოჯახური ომი", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა გ. ცაბაძე, 

წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში ქაღალდი კარგი

17595 63 მკ.თ 685

ნ. ანანიაშვილის "თბილისის ცის ქვეშ",უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი დ. ძნელძე, 

მხატვარი კ. კვალიაშვილი, მუსიკა ა. კერესელიძე, წარმოდგენა გაიმართა 

პარკის საზ. თეატრში ქაღალდი კარგი

17596 63 მკ.თ 686

რეპერტუარი, უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

17597 63 მკ.თ 687

ნ. ხუნწარიას "მეკარე", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. ჯოჯუა ქაღალდი კარგი

17598 63 მკ.თ 688

"ჭრიჭინა", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, მხატვარი ი. ასკურავა, 

მუსიკა რ. გაბიჩავა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17599 63 მკ.თ 689

სეზონის რეპერტუარი, უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა 

კულტურის სახლში ქაღალდი კარგი

17600 63 მკ.თ 690

"კარიერის მაძიებელნი", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ქართველიშვილი, მხატვარი ი. პეტრიატისი, მუსიკა ვ. კანდელაკი ქაღალდი საშუალო

17601 63 მკ.თ 691

ა. ტოკაევის "სასიძოები", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა შ. მილორავა, 

ანონსი ქაღალდი კარგი

17602 63 მკ.თ 692

"ო, პალესტინავ პალესტინავ!", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, შ. რუსთაველის 

დაბადების 800 წლის საიუბილეოდ ქაღალდი კარგი

17603 63 მკ.თ 693

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. მელივა, 

მხატვარი უ. იმერლიშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი



17604 63 მკ.თ 694

"ტყის სერენადა", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. კორკოტაშვილი, 

მხატვარი ი. ასკურავა, მუსიკა შ. ჯოჯუა, პრემიერა, წარმოდგენა 

გაიმართა პროფკავშირთა რესპუბლიკური სასახლის შენობაში ქაღალდი კარგი

17605 63 მკ.თ 695

ნ. დუმბაძის "ღმერთო, რისთვის", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა, 

მხატვარი მ. მალაზონია, მუსიკა დ. ტურიაშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17606 63 მკ.თ 696

ნ. დუმბაძის "ღმერთო, რისთვის", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა, 

მხატვარი მ. მალაზონია, მუსიკა დ. ტურიაშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17607 63 მკ.თ 697

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ნ. გაბუნია, 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17608 63 მკ.თ 698

"თეთრი ღამეები შავ ზღვაზე", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა გ. ცაბაძე ქაღალდი კარგი

17609 63 მკ.თ 699

"საჭიროა მატყუარა", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა, მხატვარი ა. 

სლოვინსკი, მუსიკა თ. ჭაიანი ქაღალდი კარგი

17610 63 მკ.თ 700

"შუშის სამხეცე", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა თ. ავალიშვილი, 

მხატვარი ა. სლოვანსკი, მუსიკა ტ. უილიამსი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17611 63 მკ.თ 701

"შვლის ნუკრი", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. ქართველიშვილი, 

მხატვარი ი. ასკურავა, მუსიკა შ. ჯოჯუა, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17612 63 მკ.თ 702

"მოდერნ-ბალეტი ცდუნება", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  მ. ბუკია, 

მხატვარი პ. ჭანჭალეიშვილი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17613 63 მკ.თ 703

გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  თ. აბაშიძე, 

მხატვარი მ. მალაზონია, მუსიკა რ. ლაღიძე, პრემიერა, სპექტაკლი 

მიეძღვნა რ. ლაღიძის ხსოვნას, წარმოდგენა გაიმართა პროფკავშირის 

კულტურის სახლში ქაღალდი კარგი

17614 63 მკ.თ 704

"საჭიროა მატყუარა", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა, მხატვარი ა. 

სლოვანსკი, მუსიკა თ. ჭაიანი, პრემიერა ქაღალდი კარგი

17615 63 მკ.თ 705

ე. შატუნოვსკის "ჩანიტას კოცნა", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ი. მილიუტინი, 

გასტროლი სსრკ-ს მ. გორკის სახ.მოსკოვის სამხატვრო აკადემიური 

თეატრის ფილიალში, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17616 63 მკ.თ 706

ე. შატუნოვსკის "ჩანიტას კოცნა", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ი. მილიუტინი, 

გასტროლი სსრკ-ს მ. გორკის სახ.მოსკოვის სამხატვრო აკადემიური 

თეატრის ფილიალში, მხატვრული აფიშა ქაღალდი კარგი

17617 63 მკ.თ 707

"ფიფქია და შვიდი ჯუჯა", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ნ. გაბუნია, 

ანონსი, წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა კულტურის ცენტრის 

შენობაში ქაღალდი კარგი

17618 63 მკ.თ 708

ა. წერეთლის "კინტო", უთარიღო, ვ. აბაშიძის სახელობის  მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი, მუსიკა ნ. გაბუნია, ანონსი, წარმოდგენა 

გაიმართა რკინიგზელთა კულტურის ცენტრის შენობაში ქაღალდი კარგი

17619 64 რნ.თ 1

აკაკი გეწაძის "შუაზე გაყოფილი ცრემლი", 1984-1985 წ.წ. კახის რაიონის 

სოფელ ალიბეგლოს კულტურის სახლთან არსებული ქართული 

თვითმოქმედი დრამატული წრე. რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. ქაღალდი საშუალო

17620 64 რნ.თ 2

გიორგი ერისთავის "უჩინმაჩინის ქუდი"; დავით აწყურელის 

"ბერბიჭები", 1984-1985 წ.წ. კახის რაიონის სოფელ ალიბეგლოს 

კულტურის სახლთან არსებული ქართული თვითმოქმედი დრამატული 

წრე. რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. ქაღალდი საშუალო

17621 64 რნ.თ 3

ლადო ასათიანის "ბასიანის ბრძოლა"; აზერბაიჯანული ხალხური 

ლექსების მუსიკალურ-ლიტერატურული კომპოზიცია "აზერბაიჯანული 

ბაიათები ანუ სავიზიტო ბარათი", 1984-1985 წ.წ. კახის რაიონის სოფელ 

ალიბეგლოს კულტურის სახლთან არსებული ქართული თვითმოქმედი 

დრამატული წრე. რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. მხატვარი - ქაღალდი საშუალო

17622 64 რნ.თ 4

ლევ უსტინოვის "პატარა მეარღნე", 1984-1985 წ.წ. კახის რაიონის სოფელ 

ალიბეგლოს კულტურის სახლთან არსებული ქართული თვითმოქმედი 

დრამატული წრე. რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი, მხატარი - მარინა 

გაბიტაშვილი. ქაღალდი მძიმე



17623 64 რნ.თ 5

"ლიტერატურული თეატრი, ჰიმნი სიცოცხლეს დედამიწაზე", 1984-1985 

წ.წ. კახის რაიონის სოფელ ალიბეგლოს კულტურის სახლთან არსებული 

ქართლი თვითმოქმედი დრამატული წრე. რეჟისორი - ანზორ 

დოლენჯაშვილი. (გეორგიევსკის ტრაქტატის 200 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი). ქაღალდი საშუალო

17624 64 რნ.თ 6

"ჩვენ ხუთი წლის ვართ", 1985-1986 წ.წ. კახის რაიონის სოფელ 

ალიბეგლოს კულტურის სახლთან არსებული ქართული სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. ქაღალდი საშუალო

17625 64 რნ.თ 7

ბორის ლავრენევის "ორმოცდამეერთე", 1986-1987 წ.წ. კახის რაიონის 

სოფელ ალიბეგლოს კულტურის სახლთან არსებული ქართული 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. თარგმანი - 

ოთარ ეგაძე. ქაღალდი საშუალო

17626 64 რნ.თ 8

"ალაზანს აქეთ" (სიუჟეტები საინგილოს ცხოვრებიდან), 1988-1989 წ.წ. 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქართული სახალხო თეატრი, კახის 

რაიონის სოფელი ალიბეგლო. რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი, 

მხატვარი - მარინა გაბიტაშვილი. ქაღალდი საშუალო

17627 64 რნ.თ 9

ნოდარ დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1988-1989 წ.წ. ილია 

ჭავჭავაძის სახელობის ქართული სახალხო თეატრი, კახის რაიონი 

სოფელი ალიბეგლო. რეჟისორი და თეატრის ხელმძღვანელი - ანზორ 

დოლენჯაშვილი. ქაღალდი საშუალო

17628 64 10

ოტია იოსელიანი "სანამ ურემი გადაბრუნდება" 1989-1990 წ.წ. ილია 

ჭავჭავაძის სახელობის ქართული სახალხო თეატრი, კახის რაიონი 

სოფელი ალიბეგლო. რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. მხატვარი - 

მზია ბობოხიძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17629 64 რნ.თ 11

რობერ ტომას "მახე", 1990-1991 წ.წ. კახის რაიონის სოფელ ალიბეგლოს 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქართული სახალხო თეატრი. რეჟისორი - 

ანზორ დოლენჯაშვილი, მხატვარი - მაია ჩუგუნავა. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17630 64 რნ.თ 12

ვლადიმერ მალიაგინის "მამა არსენი", 1994-1995 წ.წ. ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის ქართული სახალხო თეატრი, კახის რაიონი, სოფელი 

ალიბეგლო. რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. თარგმანი -  თამაზ 

გოდერძიშვილი. ქაღალდი საშუალო

17631 64 რნ.თ 13

რევაზ გაბრიაძის "უცხო ჩიტი", 1994-1995 წ.წ. ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის ქართული სახალხო თეატრი, კახის რაიონი, სოფელი 

ალიბეგლო. რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი, ქაღალდი საშუალო

17632 64 რნ.თ 14

ლაშა თაბუკაშვილის "მაგრამ უფლება არ მოუცია", 1995 წ. ილია 

ჭავჭავაძის სახელობის ქართული სახალხო თეატრი, კახის რაიონი 

სოფელი ალიბეგლო. რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი.  მედეა 

ჯაფარიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17633 64 რნ.თ 15

მიხეილ ზადორნოვის" უკანასკნელი ცდა", 1996 წ. ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის ქართული სახალხო თეატრი, კახის რაიონი სოფელი 

ალიბეგლო. რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. თარგმანი - თამაზ 

გოდერძიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17634 64 რნ.თ 16

მიხეილ ზადორნოვის" უკანასკნელი ცდა", 1996 წ. ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის ქართული სახალხო თეატრი, კახის რაიონი სოფელი 

ალიბეგლო. რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. თარგმანი - თამაზ 

გოდერძიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17635 64 რნ.თ 17

მიხეილ ზადორნოვის" უკანასკნელი ცდა", 1996 წ. ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის ქართული სახალხო თეატრი, კახის რაიონი სოფელი 

ალიბეგლო. რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. თარგმანი - თამაზ 

გოდერძიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17636 64 რნ.თ 18

ლაშა თაბუკაშვილის "მერე რა რომ სველია, სველი იასამანი", 1997 წ. 

კახის რაიონი სოფელი ალიბეგლო, ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

ქართული სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17637 64 რნ.თ 19

ლაშა თაბუკაშვილის "მერე რა რომ სველია, სველი იასამანი", 1997 წ. 

კახის რაიონი სოფელი ალიბეგლო, ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

ქართული სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17638 64 რნ.თ 20

უილიამ გიბსონის "ორნი საქანელაზე", 1997 წ. კახის რაიონი სოფელი 

ალიბეგლო, ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქართული სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17639 64 რნ.თ 21

უილიამ გიბსონის "ორნი საქანელაზე", 1997 წ. კახის რაიონი სოფელი 

ალიბეგლო, ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქართული სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი - ანზორ დოლენჯაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17640 64 რნ.თ 22

ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 1940-1941 წ.წ. წულუკიძის სახელმწ. 

საპოლმეურნ. თეატრი. რეჟისორი  - ალ. მაღლაკელიძე, მხატვარი - ი. 

ღვინცაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17641 64 რნ.თ 23

აკ. წერეთლის "კინტო", 1940-1941 წ.წ. წულუკიძის სახ. თეატრი. 

რეჟისორი  -  ს. ყვინჩია, მხატვარი - ი. ღვინცაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო



17642 64 რნ.თ 24

გერგელის და ლიტოვსკის "ჩემი შვილი", 1940-1941 წ.წ. ქალაქ 

წულუკიძის სახ. საკ. თეატრი. რეჟისორი  -  ალ. მაღლაკელიძე, მხატვარი - 

ან. ბახტაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17643 64 რნ.თ 25

გერგელის და ლიტოვსკის "ჩემი შვილი", 1940-1941 წ.წ. ქალაქ 

წულუკიძის სახ. საკ. თეატრი. რეჟისორი  -  ალ. მაღლაკელიძე, მხატვარი - 

ან. ბახტაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17644 64 რნ.თ 26

თ. ესენოვას "შემშათი", 1940-1941 წ.წ. წულუკიძის სახ. საკ. თეატრი. 

რეჟისორი  -  ალ. ყვინჩია, მხატვარი - ი. ღვინცაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17645 64 რნ.თ 27

სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ.წ. წულუკიძის სახელმწიფო თეატრი. 

თეატრების რესპუბლიკური დათვალიერება. ქაღალდი კარგი

17646 64 რნ.თ 28

სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ.წ. წულუკიძის სახელმწიფო თეატრი. 

თეატრების რესპუბლიკური დათვალიერება. ქაღალდი კარგი

17647 64 რნ.თ 29

ეგ. რანეტის "გზააბნეული შვილი", 1960-1961 წ.წ. წულუკიძის 

კულტურის სახლი. რეჟისორი  - ალ. ყვინჩია. ქაღალდი საშუალო

17648 64 რნ.თ 30

გ. მოდებაძის "ცხოვრების გზაზე", 1967 წ. წულუკიძის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - ალ. ყვინჩია. ქაღალდი კარგი

17649 64 რნ.თ 31

გ. მოდებაძის "ცხოვრების გზაზე", 1967 წ. წულუკიძის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - ალ. ყვინჩია. ქაღალდი კარგი

17650 64 რნ.თ 32

გურამ ბათიაშვილის "ლალი, სიყვარული და სხვები", 1980-1981 წ.წ. 

წულუკიძის სახალხო დრამატული თეატრი. რეჟისორი - ტარიელ 

ხაჟალია, მხატვარი - ლერი ჭავჭანიძე. ქაღალდი კარგი

17651 64 რნ.თ 33

გურამ ბათიაშვილის "ლალი, სიყვარული და სხვები", 1980-1981 წ.წ. 

წულუკიძის სახალხო დრამატული თეატრი. რეჟისორი - ტარიელ 

ხაჟალია, , მხატვარი - ლერი ჭავჭანიძე. ქაღალდი კარგი

17652 64 რნ.თ 34

გურამ ბათიაშვილის "ლალი, სიყვარული და სხვები", 1980-1981 წ.წ. 

წულუკიძის სახალხო დრამატული თეატრი. რეჟისორი - ტარიელ 

ხაჟალია, მხატვარი - ლერი ჭავჭანიძე. ქაღალდი კარგი

17653 64 რნ.თ 35

გ. ნახუცრიშვილის "შაითან ხიხო", 1981-1982 წ.წ. წულუკიძის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - ალ. ყვინჩია, მხატვარი - მ. ტაბიძე. ქაღალდი საშუალო

17654 64 რნ.თ 36

ა. აბშილავას "ადამიანი დაბრუნდა", 1986 წ.  გიორგი საღარაძის 

სახელობის წულუკიძის სახალხო დრამატული თეატრი, რეჟისორი - 

ტარიელ ხაჟალია, მხატვარი - ნოკოლოზ მაჭარაძე. ქაღალდი კარგი

17655 64 რნ.თ 37

ა. აბშილავას "ადამიანი დაბრუნდა", 1986 წ.  გიორგი საღარაძის 

სახელობის წულუკიძის სახალხო დრამატული თეატრი, რეჟისორი - 

ტარიელ ხაჟალია, მხატვარი - ნოკოლოზ მაჭარაძე. ქაღალდი კარგი

17656 64 რნ.თ 38

გიორგი ხუგაევის "ჩემი სიდედრი", გიორგი საღარაძის სახელობის 

წულუკიძის სახალხო დრამატული თეატრი. რეჟისორი - ტარიელ 

ხაჟალია, მხატვარი - ნ. მაჭარაძე. ქაღალდი საშუალო

17657 64 რნ.თ 39

ა. ცაგარელის "ხანუმა", წულუკიძის აბრეშუმის ძაფსაღები-საგრეხი 

ფაბრიკის კლუბთან არსებული დრამატული კოლექტივის მიერ 

წარმოდგენილი. რეჟისორი  - ა. ნუცუბიძე, მხატვარი - მ. ტაბიძე. 

პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17658 64 რნ.თ 40

ომარ გაბელიას "ბებიამ გათხოვება მოისურვა", გიორგი საღარაძის 

სახელობის წულუკიძის სახალხო დრამატული თეატრი, რეჟისორი - 

ტარიელ ხაჟალია, მხატვარი - ნ. მაჭარაძე. ქაღალდი კარგი

17659 64 რნ.თ 41

ალ. ჩხაიძის "სამიდან ექვსამდე", გიორგი საღარაძის სახელობის 

წულუკიძის სახალხო დრამატული თეატრი, რეჟისორი - ტარიელ 

ხაჟალია, მხატვარი - ნიკოლოზ მაჭარაძე. ქაღალდი კარგი

17660 64 რნ.თ 42

"ტყის კომედია" (ვაჟა-ფშაველას პიესის მიხედვით), ქ. წულუკიძის 

თოჯინების თეატრი. რეჟისორი - მევლუდ ჩხეიძე, მხატვარი - გიორგი 

ვაშაკიძე. ქაღალდი საშუალო



17661 64 რნ.თ 43

მ. ბარათაშვილის "ფრთხილად, სასიკვდილოა!" წულუკიძის სახალხო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი - ტ. ხაჟალია, მხატვარი - ნ.  მაჭარაძე. ქაღალდი საშუალო

17662 64 რნ.თ 44

გ.  მდივანის "სამშობლო", 1937-1938 წ.წ. ხობის საკოლმ. სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - შ. მჟავანაძე, მხატვარი - გ. აბაშიძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17663 64 რნ.თ 45

გაიცკის "რობინჰუდი", 1937-1938 წ.წ. ხობის საკოლმ. სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - შ. მჟავანაძე, მხატვარი - გ. აბაშიძე. ქაღალდი საშუალო

17664 64 რნ.თ 46

ს. ერთაწმინდელის "უკანასკნელი ვაზნა", 1937-1938 წ.წ. ხობის საკოლმ. 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - შ. მჟავანაძე, მხატვარი - გ. აბაშიძე. 

პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17665 64 რნ.თ 47

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება", 1939-1940 წ.წ. ხობის 

საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი  - ვ. ცხადაია, მხატვარი - დ. 

ჯიჭონაია. ქაღალდი კარგი

17666 64 რნ.თ 48

თაქთაქიშვილის "კვალითელი დალაქი", 1939-1940 წ.წ. ხობის სახ. 

საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი - ვ. ცხადაია, მხატვარი - ვ. 

ვახტანგიძე. ქაღალდი საშუალო

17667 64 რნ.თ 49

ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 1939-1940 წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო 

რაიონული თეატრი. რეჟისორი - ვ. ცხადაია, მხატვარი - ვ. ვახტანგიძე. ქაღალდი საშუალო

17668 64 რნ.თ 50

სარეპერტუარო აფიშა, 1939-1940 წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო რაიონული 

თეატრი. დადგმები - ვ. ცხადაია, მხატვარი - ვ. ვახტანგიძე. სამხატვრო 

ხელმძღვანელი - ვ. ცხადაია. ქაღალდი კარგი

17669 64 რნ.თ 51

სარეპერტუარო აფიშა; ვ. გაბესკირიას "მათი ამბავი", პრემიერა.  1939-

1940 წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ბ. 

აბშილავა, ნ. მირველოვი. მხატვარი - ა. იუკლევსკი. ქაღალდი საშუალო

17670 64 რნ.თ 52

გიორგი ერისთავის "ძუნწი", 1940 წ. ხობის საკოლ. სახელმ. თეატრი. 

რეჟისორი  - ვაზრიკა. ქაღალდი საშუალო

17671 64 რნ.თ 53

დ. თაქთაქიშვილის "ოჯახი", 1940-1941 წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო 

თეატრი. რეჟისორი  - შ. კობალაძე, მხატვარი - ვ. ლაშხი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17672 64 რნ.თ 54

დ. თაქთაქიშვილის "ოჯახი", 1940-1941 წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო 

თეატრი. რეჟისორი  - შ. კობალაძე, მხატვარი - ვ. ლაშხი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17673 64 რნ.თ 55

გრ. ბერძენიშვილის "ჩაძირული ოქრო", 1940-1941 წ.წ. ხობის 

საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი  - ნ. წითლიშვილი, მხატვარი - ვ. 

ლაშხი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17674 64 რნ.თ 56

ნ. მიქავასა და გ. აბაშიძის "ბედნიერება", 1940-1941 წ.წ. ხობის სახ. საკ. 

თეატრი. მხატვარი - ვ. ლაშხი.                                                                                            

ანონსი - შ. დადიანის "გეგეჭკორი; გ. ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა". ქაღალდი საშუალო

17675 64 რნ.თ 57

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1940-1941 წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო 

თეატრი. რეჟისორი  - ნ. წითლიშვილი, მხატვარი - ვ. ლაშხი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17676 64 რნ.თ 58

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1940-1941 წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო 

თეატრი. რეჟისორი  - ნ. წითლიშვილი, მხატვარი - ვ. ლაშხი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17677 64 რნ.თ 59

შ. დადიანის "გეგეჭკორი", 1940-1941 წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო თეატრი. 

რეჟისორი  - შ. კობალაძე, მხატვარი - ვ. ლაშხი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17678 64 რნ.თ 60

შ. დადიანის "გეგეჭკორი", 1940-1941 წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო თეატრი. 

რეჟისორი  - შ. კობალაძე, მხატვარი - ვ. ლაშხი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17679 64 რნ.თ 61

ნავროზოვის "ჩემი დედა", 1941-1942 წ.წ. ხობის საკოლმეურნეო თეატრი. 

რეჟისორი  - შურა კობალაძე, მხატვარი - ვ. ვახტანგიძე. ქაღალდი კარგი



17680 64 რნ.თ 62

ტომას ბრანდონის "ჩარლის დეიდა", ქ. ხობის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - ანზორ გვაძაბია, მხატვარი - შოთა ხუციშვილი, თარგმანი - 

პაპუნა წერეთლის. ქაღალდი კარგი

17681 64 რნ.თ 63

ა. აბშილავას "ადამიანი დაბრუნდა",  ქ. ხობის კულტურის სასახლე, 

რეჟისორი - რ. ლოლუა, მხატვარი - გ. ჯალაღონია. ქაღალდი კარგი

17682 64 რნ.თ 64

ვლ. იაკაშვილის "კარიერა", ქ. ხობის კულტურის სასახლე. რეჟისორი  - რ. 

ლოლუა, მხატვარი - გ. ჯალაღონია. პრემიერა ქაღალდი კარგი

17683 64 რნ.თ 65

ბ. ნარეკლიშვილის "ზარმაცი კიკო", ხობის სარაიონო კულტურის 

სახლის თოჯინების თეატრალური კოლექტივის მიერ წარმოდგენილი. 

რეჟისორი  - მ. ციციშვილი, მხატვარი - კ. რეკვავა. ქაღალდი კარგი

17684 64 რნ.თ 66

ვ. ჯავახიშვილის "უკანასკნელი ღობე", 1937-1938 წ.წ. ჩხარის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - დ. ჭეიშვილი, მხატვარი - ს. კაკაბაძე. ქაღალდი მძიმე

17685 64 რნ.თ 67

რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძლობა", 1939-1940 წ.წ. ჩხარის სახელმწიფო  

საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი - ა. ინჯია. პრემიერა ქაღალდი მძიმე

17686 64 რნ.თ 68

ა. წერეთლისს "პატარა კახი", 1940-1941 წ.წ. ჩხარის სახალხო 

საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი  - ა. ინჯია, მხატვარი - ა. ჭედია. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17687 64 რნ.თ 69

ა. წერეთლისს "პატარა კახი", 1940-1941 წ.წ. ჩხარის სახალხო 

საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი  - ა. ინჯია, მხატვარი - ა. ჭედია. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17688 64 რნ.თ 70

გ. სუნდუკიანის "პეპო", 1940-1941 წ.წ. ჩხარის სახალხო საკოლმეურნეო 

თეატრი. რეჟისორი  - ა. ინჯია, მხატვარი - გ. გოგიაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17689 64 რნ.თ 71

გ. სუნდუკიანის "პეპო", 1940-1941 წ.წ. ჩხარის სახალხო საკოლმეურნეო 

თეატრი. რეჟისორი  - ა. ინჯია, მხატვარი - გ. გოგიაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17690 64 რნ.თ 72

გაბრიელ სუნდუკიანის "პეპო", 1940-1941 წ.წ. ჩხარის სახალხო 

საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი  - ა. ინჯია, მხატვარი - გ. 

გოგიაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17691 64 რნ.თ 73

ალ. დიუმას "მისი ცოლი", "ჯაშუშის ბილიკი", 1940 წ. აბაშის კულტურის 

სახლი, რეჟისორი - ბ. როსტომაშვილი. ქაღალდი საშუალო

17692 64 რნ.თ 74

გ. მენეკერისა და პ. ვებერის "ჩემი მეომარი", 1944-1945 წ.წ. აბაშის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ილ. ქაჯაია, მხატვარი -  გ. მილორავა. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17693 64 რნ.თ 75

გ. ტუღუშის "საბედისწერო ბილიკი", 1944-1945 წ.წ. აბაშის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - ილ. ქაჯაია, მხატვარი - დ. ქოიავა. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17694 64 რნ.თ 76

გ. ერისთავის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1944-1945 წ.წ. აბაშის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  - ილ. ქაჯაია, მხატვარი -  გ. ლოქტინი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

17695 64 რნ.თ 77

დ. იტკინის "ლეიტენანტი გამიდოვი", 1944-1945 წ.წ. აბაშის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი  - ილ. ქაჯაია, მხატვარი -  ალ. ჯიმიაშვილი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

17696 64 რნ.თ 78

ჟ. მოლიერის "ჟორჟ დანდენი (მოტყუებული ქმარი)", 1944-1945 წ.წ. 

აბაშის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  - თ. ლორთქიფანიძე, მხატვარი -  

ნ. კილოსანიძე. პრემიერა ქაღალდი კარგი

17697 64 რნ.თ 79

სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ.წ. აბაშის სახ. თეატრი, 

რესპუბლიკური დათვალიერება. სამხატვრო ხელმძღვანელი - ვ. წულაძე ქაღალდი საშუალო

17698 64 რნ.თ 80

ოტია იოსელიანის " ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი", 1995 წ. აბაშის 

სახალხო თეატრი, რეჟისორი  - ბორის თოფურიძე. ქაღალდი კარგი



17699 64 რნ.თ 81

ვარლამ კიზირიას "მაცი ხვიტია", აბაშის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  - ანტ. ლითანიშვილი ქაღალდი მძიმე

17700 64 რნ.თ 82

გ. ფრონისპირელის "სურამის ციხე", 1944-1945 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - გ. აბაშიძე, მხატვარი - ნ. კაკულია. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17701 64 რნ.თ 83

გ. ფრონისპირელის "სურამის ციხე", 1944-1945 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - გ. აბაშიძე, მხატვარი - ნ. კაკულია. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17702 64 რნ.თ 84

ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი", 1944-1945 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი  - მ. კამკამაძე, მხატვარი - ო. კიკნაძე. ქაღალდი კარგი

17703 64 რნ.თ 85

ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი", 1944-1945 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი  - მ. კამკამაძე, მხატვარი - ო. კიკნაძე. ქაღალდი საშუალო

17704 64 რნ.თ 86

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1944-1945 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი  - მ. კამკამაძე, მხატვარი - ო. კიკნაძე. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17705 64 რნ.თ 87

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1944-1945 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი  - მ. კამკამაძე, მხატვარი - ო. კიკნაძე. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17706 64 რნ.თ 88

გ. სუნდუკიანცის  "პეპო", 1944-1945 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - მ. კამკამაძე, მხატვარი - ო. კიკნაძე. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17707 64 რნ.თ 89

ა. წერეთლისს "პატარა კახი", 1944-1945 წ.წ.ხარაგაულის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - მ. კამკამაძე. პრემიერა.  ქაღალდი კარგი

17708 64 რნ.თ 90

შ. კილოსანიძის "ლეიტენანტი გამიდოვი"; სუხადოლსკის "ყეყეჩი". 1944-

1945 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გ. გაბისონია, 

მხატვარი - ნ. შალიკაშვილი. ქაღალდი საშუალო

17709 64 რნ.თ 91

გ. დარისპანაშვილის "ძმები", 1946-1947 წ.წ. ხარაგაულის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - გ. შავლიაშვილი, მხატვარი - ი. მდივანი. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17710 64 რნ.თ 92

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები", 1985-1986 წ.წ. გეგეჭკორის სარაიონო 

კულტურის სახლი, რეჟისორი  - ჯ. ჟვანია, მხატვარი - ვ. ცააავა. ქაღალდი საშუალო

17711 64 რნ.თ 93

მ. ბერაძის "ქორწილი მტრის ზურგში", გეგეჭკორის სარაიონო 

კულტურის სახლი. რეჟისორი - მ. დავითაია, მხატვარი - გ. ხორავა. ქაღალდი კარგი

17712 64 რნ.თ 94

შ. როყვას "დედა", გეგეჭკორის სარაიონო კულტურის სახლი. რეჟისორი - 

მ. დავითაია, მხატვარი - გ. ხორავა. ქაღალდი კარგი

17713 64 რნ.თ 95

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", გეგეჭკორის სარაიონო კულტურის 

სახლი. რეჟისორი  - ჯუმბერ ჟვანია, მხატვარი - გ. ხორავა. პრემიერა ქაღალდი კარგი

17714 64 რნ.თ 96

ნიკოლოზ არეშიძის "დამნაშავენი", 1984-1985 წ.წ. ჩხოროწყუს სარაიონო 

კულტურის სახლი. რეჟისორი  - შ. ბახტაძე, მხატვარი - გ. მალანია. ქაღალდი საშუალო

17715 64 რნ.თ 97

მერაბ ბერაძის "მზე ნეკერჩხლის ტყეში", 1985-1986 წ.წ. ჩხოროწყუს 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - შ. ბახტაძე, მხატვარი - გ. მალანია. ქაღალდი საშუალო

17716 64 რნ.თ 98

მერაბ ბერაძის "მზე ნეკერჩხლის ტყეში", 1985-1986 წ.წ. ჩხოროწყუს 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - შ. ბახტაძე, მხატვარი - გ. მალანია. ქაღალდი კარგი

17717 64 რნ.თ 99

შოთა მიქაშავიძის "ვერცხლის მედალოსანი", 1985-1986 წ.წ. ჩხოროწყუს 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - შ. ბახტაძე, მხატვარი - გ. მალანია. ქაღალდი კარგი



17718 64 რნ.თ 100

შოთა მიქაშავიძის "ვერცხლის მედალოსანი", 1985-1986 წ.წ. ჩხოროწყუს 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - შ. ბახტაძე, მხატვარი - გ. მალანია. ქაღალდი კარგი

17719 64 რნ.თ 101

შ. დადიანის "გეგეჭკორი", ჩხოროწყუს სარაიონო კულტურის სახლი. 

რეჟისორი  - შ. ბახტაძე, მხატვარი - გ. მალანია. ქაღალდი კარგი

17720 64 რნ.თ 102

ომარ გაბელიას "ბაბუა ცოლს ირთავს", ჩხოროწყუს სარაიონო 

კულტურის სახლი. რეჟისორი  - შ. ბახტაძე, მხატვარი - გ. მალანია. ქაღალდი საშუალო

17721 64 რნ.თ 103

ვ. დარასელის "კიკვიძე", 1978-1979 წ.წ. ვანის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი - მ. ფურცხვანიძე, მხატვარი - ე. ჭაფოძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17722 64 რნ.თ 104

ნოდარ დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1978-1979 წ.წ. ვანის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - მურმან ფურცხვანიძე, მხატვარი - ელგუჯა ჭაფოძე.  ქაღალდი კარგი

17723 64 რნ.თ 105

შალვა დადიანის "საშინელი შურისძიება", 1979-1980 წ.წ. ვანის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - ლევან გერსამია, მხატვარი - ელგუჯა ჭაფოძე. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17724 64 რნ.თ 106

შალვა დადიანის "საშინელი შურისძიება", 1979-1980 წ.წ. ვანის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - ლევან გერსამია, მხატვარი - ელგუჯა ჭაფოძე. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17725 64 რნ.თ 107

ალ. ჩხაიძის "პერსონალური საქმე", 1986-1987 წ.წ. ვანის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - ლევან გერსამია, მხატვარი - ელგუჯა ჭაფოძე. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17726 64 რნ.თ 108

ალ. ჩხაიძის "პერსონალური საქმე", 1986-1987 წ.წ. ვანის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - ლევან გერსამია, მხატვარი - ელგუჯა ჭაფოძე. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17727 64 რნ.თ 109

ნოდარ დუმბაძის "კუკარაჩა", 1994-1995 წ.წ. ვანის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - ზ. მინაშვილი, მხატვარი - რ. გუმბერიძე. პრემიერა ქაღალდი კარგი

17728 64 რნ.თ 110

ლაშა თაბუკაშვილის "... მაგრამ უფლება არ მოუცია!", 1995-1996 წ.წ. 

ვანის სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ზაალ მინაშვილი, მხატვარი - 

რაჟდენ გუმბერიძე. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17729 64 რნ.თ 111

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები", 1961-1962 წ.წ. წყალტუბოს 

კულტურის სახლი, რეჟისორი  - ვ, ვაშაკიძე, მხატვარი - ნ. გურული. ქაღალდი კარგი

17730 64 რნ.თ 112

ნინო ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე?", 1963-1964 წ.წ. წყალტუბოს 

საქალაქო კულტურის სახლი. რეჟისორი - ვ. ვაშაკიძე, მხატვარი - ნ. 

გურული. ქაღალდი საშუალო

17731 64 რნ.თ 113

ნოდარ ხუნწარიას " ოხ, ეს მსახიობები", 1964-1965 წ.წ. წყალტუბოს 

საქალაქო კულტურის სახლი. რეჟისორი - ა. ტოროტაძე, მხატვარი - ა. 

მასნოვი. ქაღალდი საშუალო

17732 64 რნ.თ 114

ა. ჩხაიძის "შთამომავლობა", 1978-1979 წ.წ. წყალტუბოს სარაიონო 

კულტურის სახლი. რეჟისორი - ა. ტოროტაძე, მხატვარი - ნ. გურული. ქაღალდი კარგი

17733 64 რნ.თ 115

გრ. რობაქიძის "ლონდა", წყალტუბოს სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 

ლევან კუპრაშვილი. ქაღალდი კარგი

17734 64 რნ.თ 116

ა. ჩხაიძის "როცა ქალაქს სძინავს", 1982-1983 წ.წ. გალის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - პეტრე წულაია, მხატვარი - ი. შამათავა. ქაღალდი კარგი

17735 64 რნ.თ 117

ალექსეი არგუნის "მოტაცებული საცოლე", 1983-1984 წ.წ. გალის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - პეტრე წულაია, მხატვარი - იზო შამათავა. თარგმანი 

- გურამ ბათიაშვილი. ქაღალდი კარგი

17736 64 რნ.თ 118

ჟან კოკტოს "აუტანელი მშობლები", 1984-1985 წ.წ. გალის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - პეტრე წულაია, მხატვარი - იზო შამათავა. ქაღალდი კარგი



17737 64 რნ.თ 119

მ. ბარათაშვილის "ჩემი ყვავილეთი", გალის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  

- პეტრე წულაია, მხატვარი - იზო შამათავა. ქაღალდი საშუალო

17738 64 რნ.თ 120

ალ. ყაზბეგის "ციცია", გალის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - როინ 

ყოლბაია, მხატვარი - ალ. ვერულეიშვილი. ქაღალდი კარგი

17739 64 რნ.თ 121

ა. კარასტილიოვის "მე ჩემს გზას მოვნახავ", გალის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი - როინ ყოლბაია, მხატვარი - ალ. ვერულეიშვილი. თარგმანი - 

ნ. არეშიძე ქაღალდი საშუალო

17740 64 რნ.თ 122

თ. ფერაძის "უტუ მიქავა", გალის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  -  ს. 

ქუხილავა, მხატვარი - დ. ბარქაია. ქაღალდი კარგი

17741 64 რნ.თ 123

როსტომ ყენიას, პეტრე გრუზინსკისა და ლევან ჭუბაბრიას "ვუმღერით 

სამშობლოს", გალის კულტურის სახლი. რეჟისორი  - როინ ყოლბაია. ქაღალდი კარგი

17742 64 რნ.თ 124

ვალერიან კანდელაკის "მაია წყნეთელი", გიორგი საღარაძის სახელობის 

ხონის სახალხო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  - გიორგი რატიანი, 

მხატვარი - ფარნაოზ ლაპიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

17743 64 რნ.თ 125

ი. ჯავახიშვილის "ნორჩი გმირი", დიდი ჯიხაიში, სას. სამ. ტექნიკუმის 

კლუბი. რეჟისორი  - პ. მიქაძე, მხატვარი - გ. შენგელია. ქაღალდი საშუალო

17744 64 რნ.თ 126

ლ. მილორავას "სად იყო ჭკუა?", 1971-1972 წ.წ. ორჯონიკიძის რაიონის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - თამაზ კიკნაძე, მხატვარი - რ. ბაკურაძე. ქაღალდი კარგი

17745 64 რნ.თ 127

აკ. დევიძის "ჩვენ ყველანი", 1973-1974 წ.წ. ორჯონიკიძის რაიონის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - თ. კიკნაძე, მხატვარი - რ. ბაკურაძე. ქაღალდი კარგი

17746 64 რნ.თ 128

ჯალაღონიას "მამლაყინწას თავგადასავალი";                                                           

ბ. ნარეკლიშვილის "ზარმაცი კიკო", 1978 წ. ორჯონიკიძის სარაიონო 

კულტურის სახლის თოჯინების თეატრი. რეჟისორი  - კ. გოგლიჩიძე, 

მხატვარი - მ. კიკნაველიძე. ქაღალდი კარგი

17747 64 რნ.თ 129

თ. ფერაძის "ზარმაცები", 1983-1984 წ.წ. ორჯონიკიძის რაიონის სოფ. 

ვერტყვიჭალის სასოფლო კულტურის სახლთან არსებული მოსწავლეთა 

ექსპერიმენტული თეატრ-სტუდია. რეჟისორი  - ნოდარ სამხარაძე, 

მხატვარი - თამაზ გოგოლაძე. ქაღალდი კარგი

17748 64 რნ.თ 130

ლევან გერსამიას "დღენი წარსულისა", 1984-1985 წ.წ. ორჯონიკიძის 

რაიონის სოფ. ვერტყვიჭალის სასოფლო კულტურის სახლთან 

არსებული მოსწავლეთა ექსპერიმენტული თეატრ-სტუდია. რეჟისორი  - 

ნოდარ სამხარაძე, მხატვარი -ზაირა ხაჩიძე. ქაღალდი კარგი

17749 64 რნ.თ 131

"მე ვხედავ მზეს"; "თეთრი ბაირაღები", "ნუ გეშინია დედა" (სცენები 

ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებებიდან), 1984-1985 წ.წ. ორჯონიკიძის 

რაიონის სოფ. ვერტყვიჭალის სასოფლო კულტურის სახლთან 

არსებული მოსწავლეთა ექსპერიმენტული თეატრ-სტუდია. რეჟისორი  - 

ნოდარ სამხარაძე, მხატვარი - თამაზ გოგოლაძე. ქაღალდი კარგი

17750 64 რნ.თ 132

რ. მამულაშვილის "მერხებზე ანგელოზები სხედან", 1985-1986 წ.წ. 

ორჯონიკიძის რაიონის სოფ. ვერტყვიჭალის სასოფლო კულტურის 

სახლთან არსებული მოსწავლეთა ექსპერიმენტული თეატრ-სტუდია. 

რეჟისორი  - ნოდარ სამხარაძე, მხატვარი - თამაზ გოგოლაძე. ქაღალდი კარგი

17751 64 რნ.თ 133

გ. ნახუცრიშვილის "ნაცარქექია", ორჯონიკიძის რაიონის სოფელ 

ვერტყვიჭალის სასოფლო კულტურის სახლთან არსებული მოსწავლეთა 

ექსპერიმენტული თეატრ-სტუდია. რეჟისორი  - ნოდარ სამხარაძე, 

მხატვარი: მზია და თამაზ გოგოლაძეები. ქაღალდი კარგი

17752 64 რნ.თ 134

გ. შატბერაშვილის "ფიქრის გორა", ორჯონიკიძის რაიონის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - თ. კიკნაძე, მხატვარი - რ. ბაკურაძე. ქაღალდი კარგი

17753 64 რნ.თ 135

ნ. ანანიაშვილისა და დ. როსტომაშვილის "პროფესია", ორჯონიკიძის 

რაიონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ო. აბაშიძე, მხატვარი - ი. 

პეტრაიტისი ქაღალდი საშუალო

17754 64 რნ.თ 136

ეგონ რანეტის "გზააბნეული შვილი", ორჯონიკიძის რაიონის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - ო. აბაშიძე, მხატვარი - ი. პეტრაიტისი. ქაღალდი საშუალო

17755 64 რნ.თ 137

ვ. კანდელაკის "ლევანუხოს ხმალი", 1944-1945 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 

სახელობის ლანჩხუთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ვ. წულაძე, 

მხატვარი - გ. ებრალიძე. პრემიერა ქაღალდი საშუალო



17756 64 რნ.თ 138

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1946-1947 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 

სახელობის ლანჩხუთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - აკ. ინჯია, 

მხატვარი - დ. მირიანაშვილი. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17757 64 რნ.თ 139

ნოდარ დუმბაძის "გიგილოს გაუმარჯოს", 1993 წ. ოზურგეთის რაიონის 

ნაგომრის კულტურის სახლთან არსებული სინთეტიური თეატრი. 

რეჟისორი - სერგო ახალაძე, მხატვარი - ჯეირან ლომინაძე. ქაღალდი საშუალო

17758 64 რნ.თ 140

პ. ლორიას "განთიადი ხევში" (დელი მურადი), აჭარის ასსრ 

ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ახალშენის სახალხო თეატრი. რეჟისორი - 

მ. შერვაშიძე, მხატვარი - კ. ჭინკაძე. საქართველოსა და აჭარაში საბჭოთა 

ხელიდუფლების დამყარების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი. ქაღალდი კარგი

17759 64 რნ.თ 141

პ. ლორიას "განთიადი ხევში" (დელი მურადი), აჭარის ასსრ 

ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ახალშენის სახალხო თეატრი. რეჟისორი - 

მ. შერვაშიძე, მხატვარი - კ. ჭინკაძე. საქართველოსა და აჭარაში საბჭოთა 

ხელიდუფლების დამყარების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი. ქაღალდი კარგი

17760 64 რნ.თ 142

ქს. ცინცაძე-ხაფავას "მეგობრობა ერთ სკოლაში", ხელვაჩაურის რაიონის 

ახალშენის კულტურის სახლთან არსებული სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი - მ. ბაჯელიძე, მხატვარი - კ. ჭინკაძე. ქაღალდი საშუალო

17761 64 რნ.თ 143

ლიტერატურული საღამო; ვოდევილი, 1926 წ. ქ. ქობულეთის მუშათა და 

გლეხთა კლუბი. რეჟისორი - ვ. ბალანჩივაძე. ქაღალდი საშუალო

17762 64 რნ.თ 144

"სიყვარულის ძალა", თარგმანი - ა. ქიქოძე;   ს. თორდიას 

"პასუხისმგებელი მუშაკი",   ვ. გუნიას "ჩანჩურა", 1928 წ. ქობულეთის 

სანატორიუმი. ქობულეთის დრამწრის მიერ წარმოდგენილი. რეჟისორი  - 

ალ. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

17763 64 რნ.თ 145

ს. ერთაწმინდელის "რენადა", 1937 წ. ქობულეთის სოც.-კულტურის 

სახლი, საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ნ. 

ყაზბეგი. ქაღალდი საშუალო

17764 64 რნ.თ 146 სარეპერტუარო აფიშა, 1936-1937 წ.წ. ხულოს საკოლმეურნეო თეატრი. ქაღალდი მძიმე

17765 64 რნ.თ 147

ს. შანშიაშვილის "ანზორი", 1936-1937 წ.წ. ხულოს საკოლმეურნეო 

თეატრი.რეჟისორი  - მ. იარალის, მხატვარი - ი. ველიჩენკო. პრემიერა ქაღალდი მძიმე

17766 64 რნ.თ 148

სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ.წ. აჭარის სახელმწიფო ქართული 

თეატრი. საქართველოს სსრ ავტონომიური რესპუბლიკების საქალაქო და 

სარაიონო თეატრების დათვალიერება. ქაღალდი საშუალო

17767 64 რნ.თ 149

ა. კერესელიძის "რად კვნესის სალამური",1950-1951 წ.წ. საზაფხულო 

თეატრიი, ხულოს სახელმწიფო თეატრის გასტროლი. რეჟისორი  - ა. 

ზოიძე, მხატვარი - ა. გოლოვი. ქაღალდი საშუალო

17768 64 რნ.თ 150

გ. ქელბაქიანის "დაგვიანებული სინანული", 1950-1951 წ.წ. საზაფხულო 

თეატრი, ხულოს სახელმწიფო თეატრის გასტროლი. რეჟისორი  - ა. 

ზოიძე, მხატვარი - ი. ველიჩენკო. ქაღალდი საშუალო

17769 64 რნ.თ 151

საგასტროლო - სარეპერტუარო აფიშა, 1952-1953 წ.წ. ხულოს სახელმწიფო 

თეატრი. თეატრის დირექტორი და მთავარი რეჟისორი - ი. ზოიძე. ქაღალდი საშუალო

17770 64 რნ.თ 152

საგასტროლო - სარეპერტუარო აფიშა, 1952-1953 წ.წ. ხულოს სახელმწიფო 

თეატრი. თეატრის დირექტორი და მთავარი რეჟისორი - ი. ზოიძე. ქაღალდი საშუალო

17771 64 რნ.თ 153

ნ. ანანიაშვილისა და დ. როსტომაშვილის "დაწუნებული სარძლო", 1964 

წ. ხულოს სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - რ. მაღლაფერიძე, მხატვარი: ი. 

კაკაციძე, შ. ბოლქვაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17772 64 რნ.თ 154

ა. აბშილავასა და ი. ჯავახიშვილის "ვაზისუბნელი ძმაკაცები", 1981 წ. 

ხულოს სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ს. თავართქილაძე, მხატვარი - ო. 

წურქავა. ქაღალდი საშუალო

17773 64 რნ.თ 155

ა. აბშილავასა და ი. ჯავახიშვილის "ვაზისუბნელი ძმაკაცები",  ხულოს 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ს. თავართქილაძე, მხატვარი - ო. წურქავა. 

პ. ლორიას "განთიადი ხევში", ახალშენის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 

მ. შერვაშიძე, მხატვარი - კ. ჭინკაძე. 1981 წ. სკკპ 26-ე ყრილობისა და 

საბჭოთა საქართველოს 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი სახალხო ქაღალდი საშუალო

17774 64 რნ.თ 156

ნ. დუმბაძისა და გ. ლორთქიფანიძის "მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი", 

ახალშენის სახალხო თეატრი, რეჟისორი  - მ. შერვაშიძე, მხატვარი - ა. 

ჭინკაძე;  ა. ჩხაიძის "მიწის ყივილი", ხულოს სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი  - ს. თავართქილაძე, მხატვარი - შ. ბოლქვაძე. 1983 წ. სახალხო 

თეატრების საოლქო დათვალიერება სახელმწიფო ფილარმონიის ქაღალდი საშუალო



17775 64 რნ.თ 157

ვ. კოროსტილიოვის "მე მჯერა შენი", ხულოს სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი  - ს. თავართქილაძე, მხატვარი - შ. ბოლქვაძე ქაღალდი კარგი

17776 64 რნ.თ 158

საგასტროლო - სარეპერტუარო აფიშა, ხულოს სახელმწიფო თეატრის 

გასტროლი, ქობულეთის კულტურის სახლში. თეატრის დირექტორი და 

მთავარი რეჟისორი - ი. ზოიძე. ქაღალდი საშუალო

17777 64 რნ.თ 159

საგასტროლო - სარეპერტუარო აფიშა, ხულოს სახელმწიფო თეატრის 

გასტროლი, ქობულეთის კულტურის სახლში. თეატრის დირექტორი და 

მთავარი რეჟისორი - ი. ზოიძე. ქაღალდი საშუალო

17778 64 რნ.თ 160

საგასტროლო - სარეპერტუარო აფიშა, ხულოს სახელმწიფო თეატრის 

გასტროლი, ქობულეთის კულტურის სახლში. თეატრის დირექტორი და 

მთავარი რეჟისორი - ი. ზოიძე. ქაღალდი საშუალო

17779 64 რნ.თ 161

И. Горев "Нежный отец", 1961. ბათუმის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - შ. 

თ. ინასარიძე, მხატვარი - გ. ჩეკურდა. რუსულენოვანი ქაღალდი კარგი

17780 64 რნ.თ 162

პ. ლორიას "მევლუდი", ბათუმის საქალაქო კულტურის სახლი. 

რეჟისორი  - ა. დიასამიძე, მხატვარი - კ. ჭინკაძე;   ვ. კანდელაკის "ავარია", 

ხულოს სახალხო თეატრი, რეჟისორი  - ს. თავართქილაძე, მხატვარი - შ. 

ბოლქვაძე.  სახალხო თეატრების საოლქო დათვალიერება ქაღალდი საშუალო

17781 64 რნ.თ 163

მ. ბარათაშვილის "ჩემი ყვავილეთი", აჭარის სარეწაო საბჭოს კულტურის 

სახლთან არსებული დრამატიული კოლექტივი. რეჟისორი  - ა. 

შალიკაშვილი, მხატვარი - ო. წურქავა. ქაღალდი საშუალო

17782 64 რნ.თ 164

И. Горгель и О. Литовоний "Мой сын", ბათუმის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი - ა. მახარაძე, მხატვარი - ო. გიორგაძე. რუსულენოვანი. ქაღალდი კარგი

17783 64 რნ.თ 165

В. Соловьев "Опасная профессия", ბათუმის სახალხო თეატრი, რეჟისორი - 

ა. მახარაძე, მხატვარი - ო. ლეშკოვიჩი. რუსულენოვანი ქაღალდი საშუალო

17784 64 რნ.თ 166

Хелла Вуолийоки "Юстина", ბათუმის სახალხო თეატრი, რეჟისორი  - ა. 

მახარაძე, მხატვარი - ო. გიორგაძე. რუსულენოვანი ქაღალდი საშუალო

17785 64 რნ.თ 167

Андрей Кузнецов и Георгий Штейн "Слепое счастье", აჭარის სახალხო 

თეატრის რესპუბლიკური სახლი. რეჟისორი  და მხატვარი - ა. ვ. 

ფანცხავა. ქაღალდი საშუალო

17786 64 რნ.თ 168

ა. კორნეიჩუკის - "პლატონ კრეჩეტი". А. Корнейчук "Платон кречет", 

აჭარის სახალხო თეატრის რესპუბლიკური სახლი, ბათუმი სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი  - შ. თ. ინასარიძე, მხატვარი - ო. შ. გიორგაძე. 

პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17787 64 რნ.თ 169

Ф. Вольный "Человеком называться мало",  აჭარის სახალხო თატრის 

რესპუბლიკური სახლი, ბათუმის სახალხო რუსული დრამატიული 

თეატრი. რეჟისორი  - ა. მახარაძე, მხატვარი - გ. ჩეკურდა ქაღალდი კარგი

17788 64 რნ.თ 170

ი. შური - "წარმატება" - И. Шур "Успех", აჭარის სახალხო თეატრის 

რესპუბლიკური სახლი, რეჟისორი  - შ.თ. ინასარიძე, მხატვარი - გ. 

ჩეკურდა. ქაღალდი კარგი

17789 64 რნ.თ 171

ს. ბელაიას "იუდას ამბორი";  ვ. გუნიას "მონადირე", 1926-1927 ონის 

მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვანო ბუთლიაშვილი, მხატვარი - უჩა 

ჯაფარიძე. ქაღალდი საშუალო

17790 64 რნ.თ 172

გ. ერისთავის "გაყრა", 1927 წ. ონის მუშათა კლუბი. ვანო ბუთლიაშვილის 

მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

17791 64 რნ.თ 173

ვს. კირშონის "პური", 1931 წ. ონის მუშა-მოსამ. კლუბი. რეჟისორი - შ. 

აღსაბაძე, მხატვარი - ირ. გამრეკელი. ქაღალდი მძიმე

17792 64 რნ.თ 174

ვს. კირშონის "პური", 1931 წ. ონის მუშა-მოსამ. კლუბი. რეჟისორი - შ. 

აღსაბაძე, მხატვარი - ირ. გამრეკელი. ქაღალდი მძიმე

17793 64 რნ.თ 175

ვსევოლოდ კირშონის "პური", 1931 წ. ონის მუშა-მოსამ. კლუბი. 

რეჟისორი - შ. აღსაბაძე, მხატვარი - ირ. გამრეკელი. ქაღალდი საშუალო



17794 64 რნ.თ 176

მ. ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 1939 წ. ონის საკოლმეურნეო თეატრი. 

რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ი. როსნაძე. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17795 64 რნ.თ 177

მ. ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 1939 წ. ონის საკოლმეურნეო თეატრი. 

რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ი. როსნაძე. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17796 64 რნ.თ 178

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება", 1939-1940 წ.წ. ონის 

საკოლმეურნეო თეატრი. . რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ი. როსნაძე. 

პრემიერა, სეზონის გახსნა. ქაღალდი მძიმე

17797 64 რნ.თ 179

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება", 1939 წ. ონის საკოლმეურნეო 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ი. როსნაძე. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17798 64 რნ.თ 180

სარეპერტუარო აფიშა, 1939-1940 წ.წ. ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი - მ. იარალი, მხატვარი - ი. როსნაძე. ქაღალდი მძიმე

17799 64 რნ.თ 181

სარეპერტუარო აფიშა, 1939-1940 წ.წ. ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი - მ. იარალი, მხატვარი - ი. როსნაძე. ქაღალდი კარგი

17800 64 რნ.თ 182

სარეპერტუარო აფიშა, 1939-1940 წ.წ. ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი - მ. იარალი, მხატვარი - ი. როსნაძე. ქაღალდი საშუალო

17801 64 რნ.თ 183

ვ. კარასაევის "შუქურა", 1939 წ. ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ი. როსნაძე. პრემიერა. 

ოქტომბრის რევოლუციის 22 წლის თავისადმი მიძღვნილი ქაღალდი საშუალო

17802 64 რნ.თ 184

ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1939 წ. ონის საკოლმეუნეო სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორები -  მ. იარალი, პ. კერესელიძე. მხატვარი - ი. როსნაძე ქაღალდი მძიმე

17803 64 რნ.თ 185

ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1940 წ. ონის საკოლმეუნეო სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორები -  მ. იარალი, პ. კერესელიძე. მხატვარი - ი. როსნაძე ქაღალდი კარგი

17804 64 რნ.თ 186

ვ. კარასაევის "შუქურა", 1940 წ. ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ი. როსნაძე. ქაღალდი საშუალო

17805 64 რნ.თ 187

საგასტროლო - პროგრამა აფიშა, 1940 წ. ონის საკოლმეურნეოს 

სახელმწიფო თეატრი; კურორტ შოვის საზაფხულო ესტრადა. 

გასტროლი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და მთავარი რეჟისორი - მ. 

იარალი. ქაღალდი კარგი

17806 64 რნ.თ 188

გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე", 1940 წ. ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ვ. როსნაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17807 64 რნ.თ 189

ნ. მიქავასა და გ. აბაშიძის "ბედნიერება", 1940 წ. ონის საკოლმეურნეო 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ვ. როსნაძე. 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17808 64 რნ.თ 190

შ. დადიანის "გუშინდელნი", 1940 წ. ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ვ. როსნაძე. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17809 64 რნ.თ 191

შ. დადიანის "გუშინდელნი", 1940 წ. ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ვ. როსნაძე. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17810 64 რნ.თ 192

ვ. გაბესკირიას "მათი ამბავი", 1940 წ. ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ვ. როსნაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17811 64 რნ.თ 193

ა. დიუმას "კლოდის ცოლი (ჯაშუშის ბილიკი)", 1940 წ. ონის 

საკოლმეურნეო სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - 

ვ. როსნაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17812 64 რნ.თ 194

ა. დიუმას "კლოდის ცოლი (ჯაშუშის ბილიკი)", 1940 წ. ონის 

საკოლმეურნეო სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - 

ვ. როსნაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო



17813 64 რნ.თ 195

საგასტროლო - სარეპერტუარო აფიშა, 1940 წ. ონის საკოლმეურნეო 

სახელმწიფო თეატრი; კურორტ შოვის საზაფხულო ესტრადა. სამხატვრო 

ხელმძღვანელი და მთავარი რეჟისორი - მ. იარალი. ქაღალდი კარგი

17814 64 რნ.თ 196

ა. წერეთლისს "გამზრდელი"; ესტრადის საღამო, 1940-1941 წ.წ. ონის 

საკოლმეუნეო სახელმწიფო თეატრი. თეატრის დირექტორი - ნ. 

ბურდილაძე. ქაღალდი საშუალო

17815 64 რნ.თ 197

გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე", 1940-1941 წ.წ. ონის საკოლმეუნეო 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი. მხატვარი - ვ. როსნაძე. 

პრემიერა.  ქაღალდი კარგი

17816 64 რნ.თ 198

ნ. მიქავასა და გ. აბაშიძის "ბედნიერება", 1940-1941 წ.წ. ონის 

საკოლმეუნეო სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი. მხატვარი - 

ვ. როსნაძე. პრემიერა.  ქაღალდი კარგი

17817 64 რნ.თ 199

სარეპერტუარო აფიშა, 1940-1941 წ.წ. ონის საკოლმეუნეო სახელმწიფო 

თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - მ. იარალი. ქაღალდი კარგი

17818 64 რნ.თ 200

სარეპერტუარო აფიშა, 1940-1941 წ.წ. ონის საკოლმეუნეო სახელმწიფო 

თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - მ. იარალი. ქაღალდი კარგი

17819 64 რნ.თ 201

სარეპერტუარო აფიშა, 1940-1941 წ.წ. ონის საკოლმეუნეო სახელმწიფო 

თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - მ. იარალი. ქაღალდი საშუალო

17820 64 რნ.თ 202

ა. წერეთლისს "პატარა კახი", 1940-1941 წ.წ. ონის საკოლმეურნეო 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ვ. როსნაძე. 

სეზონის გახსნა. ქაღალდი საშუალო

17821 64 რნ.თ 203

ა. წერეთლისს "პატარა კახი", 1940-1941 წ.წ. ონის საკოლმეურნეო 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ვ. როსნაძე. 

სეზონის გახსნა. ქაღალდი კარგი

17822 64 რნ.თ 204

ა. წერეთლისს "პატარა კახი", 1940-1941 წ.წ. ონის საკოლმეურნეო 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ვ. როსნაძე. 

სეზონის გახსნა. ქაღალდი კარგი

17823 64 რნ.თ 205

ა. წერეთლისს "პატარა კახი", 1940 წ. ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ვ. როსნაძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17824 64 რნ.თ 206

რ. ქორქიას "გამოცდა"; მ. მიქელაძის "იმგადახდილნი", რეჟისორი  - ს. 

ბურდილაძე; აკაკი წერეთლისს "კინტო", რეჟისორი  - ს. ბურდილაძე. 

1947 წ. ონის სარაიონო კულტურის სახლი, სოფლის მხატვრული 

თვითმოქმედების დათვალიერება. ქაღალდი საშუალო

17825 64 რნ.თ 207

რ. ქორქიას "გამოცდა"; მ. მიქელაძის "იმგადახდილი", რეჟისორი  - ს. 

ბურდილაძე; აკაკი წერეთლისს "კინტო", რეჟისორი  - ს. ბურდილაძე. 

1947 წ. ონის სარაიონო კულტურის სახლი, სოფლის მხატვრული 

თვითმოქმედების დათვალიერება. ქაღალდი საშუალო

17826 64 რნ.თ 208

ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი", 1959-1960 წ.წ. ონის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - რ. ტომარაძე, მხატვარი - ვ. ხიდეშელი. პრემიერა, სეზონის 

გახსნა. ქაღალდი საშუალო

17827 64 რნ.თ 209

ლევან გოთუას "მეფე ერეკლე", 1963 წ. ონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  

- გიგა ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17828 64 რნ.თ 210

რ. ყენიას "საგზურები", 1963 წ. ონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  და 

მხატვარი - შ. ჯაფარიძე. ქაღალდი საშუალო

17829 64 რნ.თ 211

ა. ჩეხოვის "თოლია", 1963 წ. ონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გიგა 

ჯაფარიძე. თარგმანი - დავით ბუზუკაშვილი. ქაღალდი კარგი

17830 64 რნ.თ 212

უ. შექსპირის ტრაგედიებიდან სცენები და მონოლოგები -  

"ოტელო","მეფე ლირი", "ჰამლეტი". 1964 წ. ონის სახალხო თეატრი. 

უილიამ შექსპირის დაბადების 400 წლისთავისადმი მიძღვნილი. ქაღალდი საშუალო

17831 64 რნ.თ 213 გიგა ჯაფარიძის "ღატაკ-მილიონერი", 1964 წ. ონის სახალხო თეატრი. ქაღალდი საშუალო



17832 64 რნ.თ 214

გ. ნახუცრიშვილისა და ბ. გამრეკელის "ნაცარქექია", 1964 წ. ონის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გ. ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17833 64 რნ.თ 215

პერსონოვისა და დობჟინსკის " დიდი კათაკმეველი", 1964 წ. ონის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გ. ჯაფარიძე, თარგმანი - მიხეილ 

ჯაფარიძე. ქაღალდი საშუალო

17834 64 რნ.თ 216

ვ. მოდებაძის "ფულის გიჟები სასიმამროს მოლოდინში", 1964 წ. ონის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორები -  მ. ბურდილაძე, ჟ. მაისურაძე. ქაღალდი საშუალო

17835 64 რნ.თ 217

გ. ბააზოვის " მუნჯები ალაპარაკდნენ", 1974 წ.  ონის სახალხო თეატრი. 

ონის სახალხო თეატრის შექმნის 15 წლისთავისადმი მიძღვნილი. ქაღალდი კარგი

17836 64 რნ.თ 218

გიგა ჯაფარიძის "ვაჟა ლიხსაქეთური თვალით", 1979 წ. ონის სახალხო 

თეატრი. სპექტაკლის გაიმართა შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრის შენობაში. ქაღალდი კარგი

17837 64 რნ.თ 219

ბაგრატ შინკუბას "ძმები", ონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  და 

მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე. თარგმანი - რევაზ მარგიანი. ორენოვანი -  

ქართული, რუსული. ქაღალდი კარგი

17838 64 რნ.თ 220

გ. ბააზოვის " მუნჯები ალაპარაკდნენ", ონის და ამბროლაურის სახალხო 

თეატრები. რეჟისორი  - გიგა ჯაფარიძე, მხატვარი: გიგა ჯაფარიძე, შ. 

გოშაძე. ქაღალდი კარგი

17839 64 რნ.თ 221

ვ. როზოვის "ხალისიანი მეგობრები", ონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 

გიგა ჯაფარიძე, ქაღალდი საშუალო

17840 64 რნ.თ 222

                                                                                                                                                            

გიგა ჯაფარიძის "ღატაკი მილიონერი", ონის სახალხო თეატრი. ქაღალდი კარგი

17841 64 რნ.თ 223

მ. მრევლიშვილის "ბარათაშვილი", ონის სახალხო თეატრი, სპექტაკლის 

გაიმართა კოტე მარჯანიშვილის საახელობის სახელმწიფო თეატრში. 

რეჟისორი  და მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17842 64 რნ.თ 224

გერცელ ბააზოვის "მუნჯები ალაპარაკდნენ", ონის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  და მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე, ქაღალდი კარგი

17843 64 რნ.თ 225

გერცელ ბააზოვის "მუნჯები ალაპარაკდნენ", ონის და ამბროლაურის 

სახალხო თეატრები. რეჟისორი  - გიგა ჯაფარიძე, მხატვარი: გ. ჯაფარიძე, 

შ. გოშაძე. ქაღალდი კარგი

17844 64 რნ.თ 226

დ. თაქთაქიშვილის "ნევის შევარდენი", ონის და ამბროლაურის სახალხო 

თეატრები. რეჟისორი  და მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17845 64 რნ.თ 227

იოჰან ლაიზევიცის "იულიუს ტარენტელი", ონის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - გიგა ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17846 64 რნ.თ 228

მაჯიდ შამხალოვის "დედამთილი", ონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 

გიგა ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17847 64 რნ.თ 229

გურამ ბათიაშვილის "სოფლის გარდაცვალება", ონის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  და მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17848 64 რნ.თ 230

გურამ ბათიაშვილის "სოფლის გარდაცვალება", ონის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  და მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე. ქაღალდი საშუალო

17849 64 რნ.თ 231

კ. გუცკოვის " ურიელ აკოსტა", ონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  და 

მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე. თარგმანი - ვ. გაფრინდაშვილი. ქაღალდი საშუალო

17850 64 რნ.თ 232

დ. თაქთაქიშვილის " ნევის შევარდენი", ონის და ამბროლაურის 

სახლახო თეატრები. რეჟისორი   და მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე, ქაღალდი კარგი



17851 64 რნ.თ 232

დ. კასრაძის "ლეგენდა რუსთაველზე", ონის სახალხო თეატრი, 

სპექტაკლი გაიმართა ლენინის ორდენოსანი რუსთაველის სახელობის 

აკადემიური თეატრში. რეჟისორი  და მხატვარი - გ. ჯაფარიძე ქაღალდი კარგი

17852 64 რნ.თ 233

ნ. დუმბაძის "ნუ გეშინია დედა", ონისა და ამბროლაურის სახალხო 

თეატრები. რეჟისორი  და მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17853 64 რნ.თ 234

"ვოლგა და ტელევიზორი", ონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გიგა 

ჯაფარიძე. ქაღალდი საშუალო

17854 64 რნ.თ 235

სიმონ მთვარაძის "სახსოვარი", ონის სახალხო თეატრი, სპექტაკლი 

გაიმართა აკაკი ხორავას სახელობის მსახიობის სახლში. რეჟისორი  - გიგა 

ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17855 64 რნ.თ 236

სიმონ მთვარაძის "სახსოვარი", ონის სახალხო თეატრი, სპექტაკლი 

გაიმართა აკაკი ხორავას სახელობის მსახიობის სახლში. რეჟისორი  - გიგა 

ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17856 64 რნ.თ 237

სიმონ მთვარაძის "სახსოვარი", ონის სახალხო თეატრი, სპექტაკლი 

გაიმართა აკაკი ხორავას სახელობის მსახიობის სახლში. რეჟისორი  - გიგა 

ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17857 64 რნ.თ 238

"ბურჟუები ჯოჯოხეთში", ონის მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვ. 

ბუთლიაშვილი, მხატვარი - უჩა ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17858 64 რნ.თ 239

"ბურჟუები ჯოჯოხეთში", ონის მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვ. 

ბუთლიაშვილი, მხატვარი - უჩა ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17859 64 რნ.თ 240

"ბურჟუები ჯოჯოხეთში", ონის მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვ. 

ბუთლიაშვილი, მხატვარი - უჩა ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17860 64 რნ.თ 241

"ჩვენი დროის იშკილბაზები", ონის მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვ. 

ბუთლიაშვილი. მხატვარი - უჩა ჯაფარიძე. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

17861 64 რნ.თ 242

"ხანუმა", ონის მუშათა კლუბი, რეჟისორი - ვ. ბუთლიაშვილი ელისაბედ 

ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

17862 64 რნ.თ 243

"ხანუმა", ონის მუშათა კლუბი, რეჟისორი - ვ. ბუთლიაშვილი ელისაბედ 

ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით. ქაღალდი კარგი

17863 64 რნ.თ 244

გ. ხეჩოაშვილის "მუშა მგოსანი", ონის მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვ. 

ბუთლიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

17864 64 რნ.თ 245

გ. ერისთავის "ძუნწი", "არშინ მალ-ალან", ონის მუშათა კლუბი. 

რეჟისორი - ვ. ბუთლიაშვილი ქაღალდი საშუალო

17865 64 რნ.თ 246 "იუდას ამბორი", ონის მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვანო ბუთლიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

17866 64 რნ.თ 247

ნატ. აზიანის "ფული და ხარისხი", ონის მუშათა კლუბი, რეჟისორი - ვ. 

ბუთლიაშვილი. ქაღალდი მძიმე

17867 64 რნ.თ 248

ნატ. აზიანის "ფული და ხარისხი", ონის მუშათა კლუბი, რეჟისორი - ვ. 

ბუთლიაშვილი. ქაღალდი კარგი

17868 64 რნ.თ 249

 "მხიარული კომედიების საღამო;  ი. მაჩაბელის "გაიძვერა ვექილი"; ვ. 

გუნიას "ჩათრევას ჩაყოლა სჯობიან". ონის მუშათა კლუბი, რეჟისორი - ვ. 

ბუთლიაშვილი. ქაღალდი კარგი

17869 64 რნ.თ 250

შ. დადიანის "შვილი თუ საყვარელი";  ა. ცაგარელის "ჭკუისა მჭირს". 

ონის მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვ. ბუთლიაშვილი. ქაღალდი კარგი



17870 64 რნ.თ 251

                                                                                                                                                                  

"სიცრუე"; "სხვის ლოგინში"; "ორი პეპელა", ონის მუშათა კლუბი. ქაღალდი კარგი

17871 64 რნ.თ 252

მინა გოცირიძის "შურისძიება", ონის მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვ. 

ბუთლიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

17872 64 რნ.თ 253

"ჩვენის დროის იშკილბაზები", ონის მუშათა კლუბი. რეჟისორი - ვ. 

ბუთლიაშვილი, მხატვარი - უჩა ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17873 64 რნ.თ 254

შალვა დადიანის "მზის ამოსვლამდე", ონის მუშა-მოსამ. კლუბი; 

რეჟისორი  - შალვა დადიანი. შალვა დადიანის მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

17874 64 რნ.თ 255

შალვა დადიანის სკეტჩები "მშვიდობით"; "მოწმობას არ მოგცემ"; 

"უცნაური ფოტოგრაფი ონში". ონის მუშა-მოსამსახ. კლუბი. ქაღალდი საშუალო

17875 64 რნ.თ 256

შალვა დადიანის სკეტჩები "მშვიდობით"; "მოწმობას არ მოგცემ"; 

"უცნაური ფოტოგრაფი ონში". ონის მუშა-მოსამსახ. კლუბი. ქაღალდი კარგი

17876 64 რნ.თ 257

შალვა დადიანის "მზის ამოსვლამდე", ონის მუშა-მოსამ. კლუბი; 

რეჟისორი  - შალვა დადიანი. შალვა დადიანის მონაწილეობით. ქაღალდი კარგი

17877 64 რნ.თ 258

დ. კასრაძის "ლეგენდა რუსთაველზე", ონის სახალხო თეატრი,  

რეჟისორი  - გიგა ჯაფარიძე ქაღალდი საშუალო

17878 64 რნ.თ 259

                                                                                                                                                                    

"ვაჟა-ფშაველა ლიხსაქეთური თვალით", ონის სახალხო თეატრი. ქაღალდი კარგი

17879 64 რნ.თ 260

ბაგრატ შინკუბას "ძმები", ონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გიგა 

ჯაფარიძე.  ქაღალდი კარგი

17880 64 რნ.თ 261

აკ. გეწაძის "სისხლის ცრემლები", 1957-1958 წ.წ. ამბროლაურის 

კულტურის სახლი, სპექტაკლი გაიმართა კოტე მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრში. დადგა და მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17881 64 რნ.თ 262

აკ. გეწაძის "სისხლის ცრემლები", 1957-1958 წ.წ. ამბროლაურის 

კულტურის სახლი, სპექტაკლი გაიმართა კოტე მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრში. დადგა და მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17882 64 რნ.თ 263

ო. დგებუაძის "განთიადის დედოფალი", 1960-1961 წ.წ. ამბროლაურის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. კობახიძე, მხატვარი - ა. სანთელაძე. ქაღალდი საშუალო

17883 64 რნ.თ 264

"შუქურა", 1961-1962 წ.წ. ამბროლაურის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 

ლ. ტურძილაძე, მხატვარი - ე. არჩვაძე ქაღალდი კარგი

17884 64 რნ.თ 265

თ. ბიბილურის " მთვარიანი ღამის სტუმრები", 1975 წ. ამბროლაურის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გიორგი სხირტლაძე, მხატვარი - გიგა 

ფანჯიკიძე ქაღალდი საშუალო

17885 64 რნ.თ 266

მ. ბერაძის "მზე ნეკერჩხლის ტყეში", 1975 წ. ამბროლაურის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - გრიგოლ ჯაფარიძე, მხატვარი - გიგა ფანჯიკიძე. ქაღალდი კარგი

17886 64 რნ.თ 267

გ. ბერიაშვილის "მეხდაცემული კაკალი", 1978 წ. ამბროლაურის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - გერონტი პატარიძე, მხატვარი - ავთანდილ 

სანთელაძე. ქაღალდი კარგი

17887 64 რნ.თ 268

ალ. ჩხაიძის "ხიდი", 1978-1979 წ.წ. ამბროლაურის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი - გრიგოლ ჯაფარიძე, მხატვარი - პ. მკერვალიშვილი. ქაღალდი კარგი

17888 64 რნ.თ 269

რ. მამულაშვილის "მერხებზე ანგელოზები სხედან", 1979 წ. 

ამბროლაურის სახალხო თეატრი, რეჟისორი  - გერონტი პატარიძე, 

მხატვარი - ავთანდილ სამთელაძე. ქაღალდი საშუალო



17889 64 რნ.თ 270

გ. ხუხაშვილის "მთაწმინდის მთვარე", 1979-1980 წ.წ. ამროლაურის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი - გრიგოლ ჯაფარიძე, მხატვარი - გიგა 

ფანჯიკიძე. პრემიერა ქაღალდი კარგი

17890 64 რნ.თ 271

ლ. ჭუბაბრიას " ოხ, ეს ღვინო, ღვინო!", 1980-1981 წ.წ. ამბროლაურის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გრიგოლ ჯაფარიძე, მხატვარი - გიგა 

ფანჯიკიძე. ქაღალდი კარგი

17891 64 რნ.თ 272

გ. ხუგაევის "ჩემი სიდედრი", 1982 წ. ამბროლაურის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - გერონტი პატარიძე, მხატვარი - ავთანდილ სანთელაძე. 

თარგმანი - ნ. არეშიძე. ქაღალდი კარგი

17892 64 რნ.თ 273

მ. ბერაძის "მზე ნეკერჩხლის ტყეში", 1988 წ. ამბროლაურის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - გერონტი პატარიძე, მხატვარი -ტურფა დონაძე. 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

17893 64 რნ.თ 274

ი. ჯავახიშვილის "ნორჩი გმირი", ამბროლაურის კულტსახლი. 

სამხატვრო ხელმძღვანელი -  ლ. ტურძილაძე ქაღალდი კარგი

17894 64 რნ.თ 275

ბ. ნემსიწვერიძის " თავისი ერის შვილი", ამბროლაურის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - ბიძინა ნემსიწვერიძე, მხატვარი - პეტრე 

კერვალიშვილი. ქაღალდი კარგი

17895 64 რნ.თ 276

ბ. ნემსიწვერიძის " თავისი ერის შვილი", ამბროლაურის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - ბიძინა ნემსიწვერიძე, მხატვარი - პეტრე 

კერვალიშვილი. ქაღალდი საშუალო

17896 64 რნ.თ 277

ლ. ჭუბაბრიას " ოხ, ეს ღვინო, ღვინო!", ამბროლაურის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - გრიგოლ ჯაფარიძე, მხატვარი - გიგა ფანჯიკიძე. ქაღალდი საშუალო

17897 64 რნ.თ 278

ვ. დარასელის "კიკვიძე", ამროლაურის სახალხო თეატრი, რეჟისორი  და 

მხატვარი - გ. ჯაფარიძე. კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახალხო 

თეატრის შენობაში გამართული სახალხო თეატრების დათვალიერება. ქაღალდი კარგი

17898 64 რნ.თ 279

გ. ფიგეირედოს " მელა და ყურძენი", ამბროლაურის რაიონის სახალხო 

თეატრი, სპექტაკლი გაიმართა ლენინის ორდენოსან რუსთაველის სახ. 

სახელმწიფო თეატრში. რეჟისორი  და მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

17899 64 რნ.თ 280

გილიერმე ფიგეირეიდოს " მელა და ყურძენი", ამბროლაურის სახალხო 

თეატრი,  რეჟისორი  და მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე. ქაღალდი საშუალო

17900 64 რნ.თ 281

გ. ონიანის "უდღეური მზაკვრობა", ამბროლაურის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  და მხატვარი - გიგა ჯაფარიძე ქაღალდი საშუალო

17901 64 რნ.თ 282

ლ. სანიკიძის "ქუთათურები", ამბროლაურის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი - ლ. ტურძილაძე, მხატვარი - ე. არჩვაძე ქაღალდი საშუალო

17902 64 რნ.თ 283

რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს, ამბროლაურის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ლ. ტურძილაძე, მხატვარი - ე. არჩვაძე ქაღალდი საშუალო

17903 64 რნ.თ 284

აკაკი დევიძის "სადიპლომო სპექტაკლი", ამბროლაურის სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი - ლ. ტურძილაძე, მხატვარი - გ. ფანჯიკიძე ქაღალდი საშუალო

17904 64 რნ.თ 285

მიხეილ მრევლიშვილის " ბარათაშვილი", ამბროლაურის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  და მხატვარი - გ. ჯაფარიძე. ქაღალდი საშუალო

17905 64 რნ.თ 286

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1940-1941 წ.წ. ცაგერის 

საკოლმეურეო თეატრი, რეჟისორი  - გ. გეგენავა, მხატვარი - ვ. 

მახარობლიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17906 64 რნ.თ 287

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1940-1941 წ.წ. ცაგერის 

საკოლმეურეო თეატრი, რეჟისორი  - გ. გეგენავა, მხატვარი - ვ. 

მახარობლიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17907 64 რნ.თ 288

მიქავა-აბაშიძის "ბედნიერება", 1940 წ. ცაგერის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი  - გ. გეგენავა, მხატვარი: ნ. ღუდუშაური-მახარობლიძე ქაღალდი საშუალო



17908 64 რნ.თ 289

მიქავა-აბაშიძის "ბედნიერება", 1940 წ. ცაგერის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი  - გ. გეგენავა, მხატვარი: ნ. ღუდუშაური-მახარობლიძე ქაღალდი საშუალო

17909 64 რნ.თ 290

კარასევის "შუქურა", 1940-1941 წ.წ. ცაგერის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი  - გ. გეგენავა, მხატვარი; ნ. ღუდუშაური, ვ. მახარობლიძე ქაღალდი საშუალო

17910 64 რნ.თ 291

ისაკოვის ინსცწნირებით  "იავნანა", 1940.წ. ცაგერის საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი  - გ. გეგენავა, მხატვარი: ნ. ღუდუშაური, ვ. 

მახარობლიძე ქაღალდი საშუალო

17911 64 რნ.თ 292

გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე", 1940-1941 წ.წ. ცაგერის საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი - გ. გეგენავა, მხატვარი: ნ. ღუდუშაური. ქაღალდი საშუალო

17912 64 რნ.თ 293

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება", 1940წ. ცაგერის საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი  - გ. გეგენავა, მხატვარი: ნ. ღუდუშაური, ვ. 

მახარობლიძე. ქაღალდი საშუალო

17913 64 რნ.თ 294

დ. თაქთაქიშვილის "ოჯახი", 1940-1941წ. ცაგერის საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი  - აკ. ხეცურიანი, მხატვარი -  ვ. მახარობლიძე. ქაღალდი საშუალო

17914 64 რნ.თ 295

ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 1940-1941 წ.წ. ცაგერის საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი  - გ, გეგენავა, მხატვარი: ნ, ღუდუშაური, ვ. 

მახარობლიძე. ქაღალდი საშუალო

17915 64 რნ.თ 296

მასს და კულიჩენკოს "აყვავებულ ბაღში", 1940-1941 წ.წ. ცაგერის 

საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი  - გ. გეგენავა, მხატვარი: ნ, 

ღუდუშაური, ვ. მახარობლიძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17916 64 რნ.თ 297

მ. კიკვაძის "დიმიტრი თავდადებული", 1959-1960 წ.წ. ცაგერის სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი  - თ. ლოლაძე, მხატვარი - ი. ტყემალაძე. ქაღალდი მძიმე

17917 64 რნ.თ 298

მ. კიკვაძის "დიმიტრი თავდადებული", 1959-1960 წ.წ. ცაგერის სახალხო 

თეატრი, რეჟისორი  - თ. ლოლაძე, მხატვარი - ი. ტყემალაძე. ქაღალდი საშუალო

17918 64 რნ.თ 299

გრ. ბერძენიშვილის "ნატყვიარი ჭადარი", 1959-1960 წ.წ. ცაგერის 

სახალხო თეატრი, რეჟისორი  - თ. ლოლაძე, მხატვარი - ი. ტყემალაძე. ქაღალდი საშუალო

17919 64 რნ.თ 300

ვ. მჭედლიძის "ჯუნგლი (მაიორი ფოლადაური)", 1959-1960 წ.წ. ცაგერის 

სახალხო თეატრი, რეჟისორი  - თ. ლოლაძე, მხატვარი - ი. ტყემალაძე. ქაღალდი კარგი

17920 64 რნ.თ 301

ლ. მილორავას "კერპ-ჯიუტა (მოხუცის გული)", 1960 წ. ცაგერის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - თ. ლოლაძე, მხატვარი - ი. ტყემალაძე. ქაღალდი საშუალო

17921 64 რნ.თ 302

მ. გოგიაშვილი "ზოგიერთების შესახებ"; "დიაბეტის დანაშაული"; 

"ყაიმი", 1961-1962 წ.წ. ცაგერის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გრ. 

მდივანი, მხატვარი - ს. კოპალიანი. ქაღალდი საშუალო

17922 64 რნ.თ 303

ბორის ბალაგანისა და ვადიმ სოშკოს " ჩვენ კომუნისტები ვართ", 1961-

1962 წ.წ. ცაგერის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გრ. მდივანი, მხატვარი - 

ს. კოპალიანი. თარგმანი - დ. გოკიელი. ქაღალდი კარგი

17923 64 რნ.თ 304

გ. ქელბაქიანის "ახალგაზრდა მასწავლებელი" 1961-1962 წ.წ. ცაგერის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გრ. მდივანი. ქაღალდი საშუალო

17924 64 რნ.თ 305

გ. ქელბაქიანის "ახალგაზრდა მასწავლებელი" 1961-1962 წ.წ. ცაგერის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გრ. მდივანი. ქაღალდი კარგი

17925 64 რნ.თ 306

გრიგოლ მდივანის "ლაწყნდარა", 1962-1963 წ.წ. ცაგერის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - გრ. მდივანი, მხატვარი - გ. ხმელიძე. ქაღალდი კარგი

17926 64 რნ.თ 307

პ. კაკაბაძის "ცხოვრების ჯარა" 1962-1963 წ.წ. ცაგერის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - გრ. მდივანი, მხატვარი - გ. ხმელიძე. ქაღალდი საშუალო



17927 64 რნ.თ 308

ბ. ხეცურიანის "მზის ამოსვლამდე", 1969-1970 წ.წ. ცაგერის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორები -  ს. კოპალიანი, ბ. ხეცურიანი, მხატვარი - ბ. 

ხეცურიანი. ქაღალდი საშუალო

17928 64 რნ.თ 309

ბ. ხეცურიანის "მზის ამოსვლამდე", 1969-1970 წ.წ. ცაგერის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორები -  ს. კოპალიანი, ბ. ხეცურიანი, მხატვარი - ბ. 

ხეცურიანი. ქაღალდი კარგი

17929 64 რნ.თ 310

ბ. კალანდარიშვილის "ნუ წახვალ", 1973-1974 წ.წ. ცაგერის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - რ. გოგიძე, მხატვარი - დ. კოკელაძე. ქაღალდი კარგი

17930 64 რნ.თ 311

ალექსანდრე ჩხაიძის "დღის წესრიგშია ერთი საკითხი", 1974-1975 წ.წ. 

ცაგერის სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ლევან კუპრაშვილი, მხატვარი - ბ. 

ხეცურიანი. ქაღალდი კარგი

17931 64 რნ.თ 312

კუმბრიევის "სამი უბედური", 1975-1976 წ.წ. ცაგერის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი - ელგუჯა ლიპარტელიანი, მხატვარი - ბ. ხეცურიანი. ქაღალდი საშუალო

17932 64 რნ.თ 313

სტეფანე და ალექსანდრე მხარგრძელების "გადამწყვეტი კოცნა", 1976-

1977 წ.წ. ცაგერის სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ლევან კუპრაშვილი, 

მხატვარი - ბ. ხეცურიანი ქაღალდი საშუალო

17933 64 რნ.თ 314

ვ. გაბესკირიას "მათი ამბავი", 1977-1978 წ.წ. ცაგერის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი  -  ჯ. ახვლედიანი, მხატვარი - ა. სოხაძე. ქაღალდი საშუალო

17934 64 რნ.თ 315

ვ. გაბესკირიას "უფსკრულთან", 1977-1978 წ.წ. ცაგერის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი  და მხატვარი - ბ. ხეცურიანი. ქაღალდი საშუალო

17935 64 რნ.თ 316

ალ. შალუტაშვილი "კატასტროფა", 1978-1979 წ.წ. ცაგერის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - ლევან კუპრაშვილი, მხატვარი - რ. გოგიძე. ქაღალდი კარგი

17936 64 რნ.თ 317

ალ. შალუტაშვილი "კატასტროფა", 1978-1979 წ.წ. ცაგერის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - ლევან კუპრაშვილი, მხატვარი - რ. გოგიძე. ქაღალდი კარგი

17937 64 რნ.თ 318

ალ. შალუტაშვილი "კატასტროფა", 1978-1979 წ.წ. ცაგერის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - ლევან კუპრაშვილი, მხატვარი - რ. გოგიძე. ქაღალდი კარგი

17938 64 რნ.თ 319

კ. ბუაჩიძის "პოლიხრონ ჩიჩია", 1978-1979 წ.წ. ცაგერის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი - ლევან კუპრაშვილი, მხატვარი -ბ. ხეცურიანი. ქაღალდი საშუალო

17939 64 რნ.თ 320

ს. შანშიაშვილის "ანზორ", 1978-1979 წ.წ. ცაგერის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი - ლევან კუპრაშვილი, მხატვარი -ბორის ხეცურიანი. ქაღალდი კარგი

17940 64 რნ.თ 321

ივანიშვილის "ქორწილი წყნეთში", 1978-1979 წ.წ. ცაგერის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - რაფიელ ბენდელიანი, მხატვარი - ბორის 

ხეცურიანი. ქაღალდი საშუალო

17941 64 რნ.თ 322

ოტია იოსელიანის "ადამიანი იბადება ერთხელ!" 1985-1986 წ.წ. ცაგერის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი - მერაბ ჩიქოვანი", მხატვარი - მ. 

შკუბულიანი. ქაღალდი საშუალო

17942 64 რნ.თ 323

ნ. ხუნწარიას "ოხ, ეს მსახიობები", 1986-1987 წ.წ. ცაგერის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - ლ. კუპრაშვილი, მხატვარი - ზ. ხვისტანი. ქაღალდი საშუალო

17943 64 რნ.თ 324

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები",  1986-1987 წ.წ. ცაგერის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - ლ. კუპრაშვილი, მხატვარი - ბ. ხეცურიანი. ქაღალდი საშუალო

17944 64 რნ.თ 325

შ. შამანაძის "ღია შუშაბანდი", 1987-1988 წ.წ. ცაგერის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი - ლევან ყუფარაძე, მხატვარი - ზ. ხვისტანი. ქაღალდი საშუალო

17945 64 რნ.თ 326

ლაშა თაბუკაშვილის "შენკენ სავალი გზები", 1989-1990 წ.წ. ცაგერის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ზაზა ყურაშვილი,  მხატვარი - ზ. 

ხვისტანი. ქაღალდი საშუალო



17946 64 რნ.თ 327

ო. რაზმაძისა და ნ. მახარაშვილის "პირველი მერცხლები", ცაგერის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - თ. ლოლაძე, მხატვარი - ი. ტყემალაძე. ქაღალდი საშუალო

17947 64 რნ.თ 328

მ. ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული", ცაგერის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - თ. ლოლაძე, მხატვარი - ი. ტყემალაძე ქაღალდი საშუალო

17948 64 რნ.თ 329

მ. ჯაფარიძის "ჩვენებურები", ცაგერის სახალხო თეატრი. რეჟისორები -  

თ. ლოლაძე, ი ტყემალაძე,  მხატვარი - ი. ტყემალაძე ქაღალდი საშუალო

17949 64 რნ.თ 330

მ. ჯაფარიძის "ჩვენებურები", ცაგერის სახალხო თეატრი. რეჟისორები -  

თ. ლოლაძე, ი ტყემალაძე,  მხატვარი - ი. ტყემალაძე ქაღალდი საშუალო

17950 64 რნ.თ 331

ბ. ბაბლუანის "შვებულების მეშვიდე დღეს!", ლენტეხის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - ჯ. ლიპარტელიანი, მხატვარი - ბ. ბაბლუანი. ქაღალდი საშუალო

17951 64 რნ.თ 332

ალ. კაჭკაჭიშვილის "ამბავი ორი ბიჭისა", 1958 წ. მაიაკოვსკის სარაიონო 

კულტურის სახლი. რეჟისორი  - ა. ქართველიშვილი, მხატვარი - ზ. 

ფულარიანი.  ქაღალდი მძიმე

17952 64 რნ.თ 333

შოთა მიქაშავიძის "ვერცხლის მედალოსანი"; კონცერტი - სკეტჩები, 

მინიატურები, სიმღერები. 1958 წ. მაიაკოვსკის სარაიონო კულტურის 

სახლი. რეჟისორი - ა. ქართველიშვილი. ქაღალდი საშუალო

17953 64 რნ.თ 334

დ. ერისთავის "სამშობლო", 1961-1962 წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის 

სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. ქართველიშვილი, 

მხატვარი - ი. პეტრაიტისი. ქაღალდი კარგი

17954 64 რნ.თ 335

დ. ერისთავის "სამშობლო", 1961-1962 წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის 

სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. ქართველიშვილი, 

მხატვარი - ი. პეტრაიტისი. ქაღალდი კარგი

17955 64 რნ.თ 336

დ. ერისთავის "სამშობლო", 1961-1962 წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის 

სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. ქართველიშვილი, 

მხატვარი - ი. პეტრაიტისი. ქაღალდი კარგი

17956 64 რნ.თ 337

ვ. კანდელაკის "კარიერის მაძიებელნი", 1962-1963 წ.წ. ვლადიმერ 

მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. ადამია. ქაღალდი კარგი

17957 64 რნ.თ 338

გ. ბერძენიშვილის "ლერწამი ქარში", 1962-1963 წ.წ. ვლადიმერ 

მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. გუბელაძე, 

მხატვარი - ი. პეტრაიტისი. ქაღალდი კარგი

17958 64 რნ.თ 339

ო. რაზმაძისა და ნ. მახარაშვილის "საქმროების არჩევანში", 1962-1963 წ.წ. 

ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. 

გუბელაძე, მხატვარი - შ. ადამია. ქაღალდი კარგი

17959 64 რნ.თ 340

სარეპერტუარო აფიშა, 1962-1963 წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახელობის 

სახალხო თეატრი. თეატრის რეჟისორი - ა. გუბელაძე, სამხატვრო 

ხელმძღვანელი - ა. გოგნაძე, დირექტორი - ა. ქართველიშვილი. ქაღალდი კარგი

17960 64 რნ.თ 341

ნ. დუმბაძისა და გ. ლორთქიფანიძის "მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი", 

1962 - 1963 წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - ა. ქართველიშვილი, რეჟისორი - ა. ჟორჟიკაშვილი, 

მხატვარი: ი. პეტრაიტისი, გ. ბერეჩიკიძე. ქაღალდი საშუალო

17961 64 რნ.თ 342

ნ. დუმბაძისა და გ. ლორთქიფანიძის "მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი", 

1962 - 1963 წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - ა. ქართველიშვილი, რეჟისორი - ა. ჟორჟიკაშვილი, 

მხატვარი: ი. პეტრაიტისი, გ. ბერეჩიკიძე. ქაღალდი კარგი

17962 64 რნ.თ 343

ლევან სანიკიძის "მედეა", 1963-1964 წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის 

სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ანდრო ქართველიშვილი, 

მხატვარი - შალვა ადამია. ქაღალდი საშუალო

17963 64 რნ.თ 344

ლ. მილორავას "მრუდე კიბე", 1963-1964 წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის 

სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ანდრო ქართველიშვილი, 

მხატვარი - შალვა ადამია. ქაღალდი კარგი

17964 64 რნ.თ 345

ლ. მილორავას "მრუდე კიბე", 1963-1964 წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის 

სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ანდრო ქართველიშვილი, 

მხატვარი - შალვა ადამია. ქაღალდი კარგი



17965 64 რნ.თ 346

ალ. კაჭკაჭიშვილის "ამბავი ორი ბიჭისა", 1965-1966 წ. წ. ვლადიმერ 

მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. ადამია.   ქაღალდი საშუალო

17966 64 რნ.თ 347

გოდერძი ბერიაშვილის "სადა ხართ გუთნის დედებო (ბიჭო გოგია)", 

1972-1973 წ.წ. ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორები -  მ. ფურცხვანიძე, ალ. გუბელაძე. მხატვარი - შ. ადამია. ქაღალდი საშუალო

17967 64 რნ.თ 348

გიორგი იმერელის "განახლებული სიყვარული", 1972-1973 წ.წ. ვ. 

მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - მურმან 

ფურცხვანიძე, მხატვარი - გიორგი ბერეჩიკიძე. ქაღალდი კარგი

17968 64 რნ.თ 349

კ. ბუაჩიძის "პროვინციელი ქალიშვილი", 1973-1974 წ.წ. ვლადიმერ 

მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. ადამია. ქაღალდი კარგი

17969 64 რნ.თ 350

კ. ბუაჩიძის "პროვინციელი ქალიშვილი", 1973-1974 წ.წ. ვლადიმერ 

მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. ადამია. ქაღალდი საშუალო

17970 64 რნ.თ 351

დავით კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი", 1973-1974 წ.წ. ვ. 

მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ანდრო 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შალვა ადამია. ქაღალდი საშუალო

17971 64 რნ.თ 352

დავით კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი", 1973-1974 წ.წ. ვ. 

მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ანდრო 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შალვა ადამია. ქაღალდი კარგი

17972 64 რნ.თ 353

ს. უბრიევის "ვინ არის დამნაშავე?", 1978-1979 წ.წ.  ვ.ვ. მაიაკოვსკის 

სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. გუბელაძე, მხატვარი - გ. 

ბერეჩიკიძე. ქაღალდი კარგი

17973 64 რნ.თ 354

მერაბ ბერაძის "მზე ნეკერჩხლის ტყეში", 1978-1979 წ.წ.  ვ.ვ. მაიაკოვსკის 

სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. გუბელაძე, მხატვარი - გ. 

ბერეჩიკიძე. ქაღალდი საშუალო

17974 64 რნ.თ 355

სტეფანე და ალექსანდრე მხარგრძელების "ახალი მისამართი", 1978-1979 

წ.წ.  ვ.ვ. მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ალ. 

გუბელაძე, მხატვარი - გ. ბერეჩიკიძე. ქაღალდი კარგი

17975 64 რნ.თ 356

აზათ აბდულინის "მეცამეტე თავმჯდომარე", 1981-1982 წ.წ.  ვ.ვ. 

მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. გუბელაძე, 

მხატვარი - გ. ბერეჩიკიძე. ქაღალდი საშუალო

17976 64 რნ.თ 357

აზათ აბდულინის "მეცამეტე თავმჯდომარე", 1981-1982 წ.წ.  ვ.ვ. 

მაიაკოვსკის სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. გუბელაძე, 

მხატვარი - გ. ბერეჩიკიძე. ქაღალდი საშუალო

17977 64 რნ.თ 358

ჟ. ბ. მოლიერის "ძალად ექიმი", 1982-1983 წ.წ. მაიაკოვსკის რაიონის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - მ. ბუკია, მხატვარი - დ. კოკელაძე ქაღალდი საშუალო

17978 64 რნ.თ 359

გ. სტეფანსკის "ჭკვიანი მისანი (ჯადო)", ვლადიმერ მაიაკოვსკის 

სახელობის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ანდრო ქართველიშვილი, 

მხატვარი - შალვა ადამია. თარგმანი - პ. გრუზინსკი. ქაღალდი საშუალო

17979 64 რნ.თ 360

გ. სუნდუკიანის  "პეპო", მაიაკოვსკის სარაიონო კულტურის სახლი. 

რეჟისორი  - ა. ქართველიშვილი, მხატვარი - ი. პეტრაიტისი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17980 64 რნ.თ 361

"შავი მონადირე", 1925 წ. ზემო სვანეთის რაიონი, მულახის საექიმო 

პუნქტთან არსებული სანიტ. პროფილაქ. აგიტ. თეატრი. ქაღალდი მძიმე

17981 64 რნ.თ 362

ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1938 წ. ზემო სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  - დ. კობახიძე, მხატვარი - დ. ბერძენიშვილი. ანონსი - 

"ყვარყვარე თუთაბერი". ქაღალდი საშუალო

17982 64 რნ.თ 363

ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1938 წ. ზემო სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  - დ. კობახიძე, მხატვარი - დ. ბერძენიშვილი. ანონსი - 

"ყვარყვარე თუთაბერი". ქაღალდი კარგი

17983 64 რნ.თ 364

ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1938 წ. ზემო სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  - დ. კობახიძე, მხატვარი - დ. ბერძენიშვილი. ანონსი - 

ყვარყვარე თუთაბერი. ქაღალდი საშუალო



17984 64 რნ.თ 365

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1938 წ. ზემო სვანეთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - დ. კობახიძე. ქაღალდი კარგი

17985 64 რნ.თ 366

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1938 წ. ზემო სვანეთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - დ. კობახიძე. ქაღალდი საშუალო

17986 64 რნ.თ 367

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1938 წ. ზემო სვანეთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - დ. კობახიძე. ქაღალდი კარგი

17987 64 რნ.თ 368

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება", 1939 წ. ზემო სვანეთის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ვ. მარგიანი, მხატვარი - ვ. 

ოქროპირიძე. პრემიერა. ანონსი - შუქურა. ქაღალდი საშუალო

17988 64 რნ.თ 369

ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1939 წ. ზემო სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  - ვ. მარგიანი. ანონსი - "შუქურა". ქაღალდი კარგი

17989 64 რნ.თ 370

შ. დადიანის "ბატონი და ყმა", (ი. ჭავჭავაძის მიხედვით) 1940 წ. ზემო 

სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი -  ვ. მარგიანი, მხატვარი - ვ. 

ღარიბაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17990 64 რნ.თ 371

შ. დადიანის "ბატონი და ყმა", (ი. ჭავჭავაძის მიხედვით) 1940 წ. ზემო 

სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი -  ვ. მარგიანი, მხატვარი - ვ. 

ღარიბაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17991 64 რნ.თ 372

შ. დადიანის "ბატონი და ყმა", (ი. ჭავჭავაძის მიხედვით) 1940 წ. ზემო 

სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი -  ვ. მარგიანი, მხატვარი - ვ. 

ღარიბაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17992 64 რნ.თ 373

ა. კაჭკაჭიშვილის "პარტიზანები", 1940 წ. ზემო სვანეთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი - შ. მარგიანი, მხატვარი - ვ. ღარიბაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17993 64 რნ.თ 374

ა. კაჭკაჭიშვილის "პარტიზანები", 1940 წ. ზემო სვანეთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი - შ. მარგიანი, მხატვარი - ვ. ღარიბაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17994 64 რნ.თ 375

ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველოში", 1940 წ. ზემო სვანეთის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი - ვ.  მარგიანი, მხატვარი - ვ. 

ღარიბაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

17995 64 რნ.თ 376

ნ. მიქავასა და გ. აბაშიძის "ბედნიერება", 1941 წ. ზემო სვანეთის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ვ. მარგიანი, მხატვარი - ვ. 

ღარიბაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

17996 64 რნ.თ 377

სარეპერტუარო აფიშა, 1941 წ. ზემო-სვანეთის თეატრი. სამხატვრო 

ხელმძღვანელი - ვ. მარგიანი. ქაღალდი საშუალო

17997 64 რნ.თ 378

ს. კლდიაშვილის "გმირთა თაობა", ზემო სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  - დ. კობახიძე. მხატვარი - დ. ბერძენიშვილი. ანონსი - 

"ქრისტინე". ქაღალდი საშუალო

17998 64 რნ.თ 379

ს. კლდიაშვილის "გმირთა თაობა", ზემო სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  - დ. კობახიძე. მხატვარი - დ. ბერძენიშვილი. ანონსი - 

"ქრისტინე". ქაღალდი საშუალო

17999 64 რნ.თ 380

ს. კლდიაშვილის "გმირთა თაობა", ზემო სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  - დ. კობახიძე. მხატვარი - დ. ბერძენიშვილი. ანონსი - 

"ქრისტინე". ქაღალდი საშუალო

18000 64 რნ.თ 381

გ. ტუღუშის "გამგესთან"; ვ. გუნიას "მონადირე"; დივერტისმენტი. ზემო 

სვანეთის სახელმწიფო თეატრი. საზაფხულო სეზონის დახურვა. ქაღალდი საშუალო

18001 64 რნ.თ 382

ფ. შილერის " ვერაგობა და სიყვარული", 1939-1940 წ.წ. ეგნატე 

ნინოშვილის ლანჩხუთის სახ. საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

ლაღიძე, მხატვარი - რაზმაძე. ქაღალდი კარგი

18002 64 რნ.თ 383

ი. სალუქვაძის "საიმედო რეზერვი", 1939-1940 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 

სახელობის ლანჩხუთის საკოლემეურნეო თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

ლაღიძე, მხატვარი - ოთარ ხუციშვილი. პრემიერა ქაღალდი საშუალო



18003 64 რნ.თ 384

მენკერის და ვებერის "ჩემი მეომარი", 1939-1940 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 

სახელობის ლანჩხუთის საკოლემეურნეო თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

ლაღიძე, რეჟისორი - არ. ლოლუა. ქაღალდი საშუალო

18004 64 რნ.თ 385

აკაკი წერეთლისს "პატარა კახი", 1939-1940 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 

სახელობის ლანჩხუთის საკოლემეურნეო თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

ლაღიძე, მხატვარი - ოთარ ხუციშვილი. ქაღალდი მძიმე

18005 64 რნ.თ 386

დ. თაქთაქიშვილის "წინ", 1939-1940 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 

ლანჩხუთის საკოლემეურნეო თეატრი. რეჟისორი  - გ. ლაღიძე, მხატვარი - 

ოთარ ხუციშვილი. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

18006 64 რნ.თ 387

ვ. გაბესკირიას "მათი ამბავი", 1939-1940 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 

სახელობის ლანჩხუთის საკოლემეურნეო თეატრი. რეჟისორი  - არ. 

ლოლუა, მხატვარი - ოთარ ხუციშვილი. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

18007 64 რნ.თ 388

დ. თაქთაქიშვილის "კვალითელი დალაქი", 1939-1940 წ.წ. ეგნატე 

ნინოშვილის სახელობის ლანჩხუთის საკოლემეურნეო თეატრი. 

რეჟისორი  - გ. ლაღიძე, მხატვარი - ოთარ ხუციშვილი. ქაღალდი საშუალო

18008 64 რნ.თ 389

პერსონოვის და დობჟინსკის "დიადი ერეტიკოსი", 1940-1941 წ.წ. ეგნატე 

ნინოშვილის სახელობის ლანჩხუთის საკოლემეურნეო თეატრი. 

რეჟისორი  - არ. ლოლუა, მხატვარი - ოთარ ხუციშვილი. თარგმანი - მ. 

ჯაფარიძე. ქაღალდი კარგი

18009 64 რნ.თ 390

ლ. ისაკოვის "იავნანა", 1940-1941 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 

ლანჩხუთის სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი  - ვ. 

წულაძე, მხატვარი - ოთარ ხუციშვილი.  ქაღალდი საშუალო

18010 64 რნ.თ 391

გ. ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა", 1940-1941 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 

სახელობის ლანჩხუთის სახელმწიფო საკოლემეურნეო თეატრი. 

რეჟისორი  - გ. ლაღიძე, რეჟისორი - ვ. წულაძე, მხატვარი - ო. 

ხუციშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18011 64 რნ.თ 392

ნ. მიქავასა და გ. აბაშიძის "ბედნიერება", 1940-1941 წ.წ. ეგნატე 

ნინოშვილის სახელობის ლანჩხუთის სახელმწიფო საკოლემეურნეო 

თეატრი. რეჟისორები -  გ. ლაღიძე, ა. ჯორბენაძე, მხატვარი - ო. 

ხუციშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18012 64 რნ.თ 393

ტ. რამიშვილის "სტუმარ მასპინძლობა", 1940-1941 წ.წ. ეგნატე 

ნინოშვილის სახელობის ლანჩხუთის სახელმწიფო საკოლემეურნეო 

თეატრი. რეჟისორები -  გრ. ლაღიძე,  მხატვარი - ო. ხუციშვილი. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18013 64 რნ.თ 394

სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 

ლანჩხუთის სახ. დრამატიული თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - 

ალაზნისპირელი. ქაღალდი საშუალო

18014 64 რნ.თ 395

გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", 1945-1946 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 

სახელობის ლანჩხუთის სახ. თეატრი. რეჟისორი  - ალაზნისპირელი, 

მხატვარი - დ. მირიანაშვილი. ქაღალდი კარგი

18015 64 რნ.თ 396

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ", 1945-1946 წ.წ. ეგნატე 

ნინოშვილის სახელობის ლანჩხუთის სახ. თეატრი. რეჟისორი  - 

ალაზნისპირელი, მხატვარი - ე. ედიბერიძე. ქაღალდი საშუალო

18016 64 რნ.თ 397

ბ. ლავრენევის "რღვევა", 1945-1946 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 

ლანჩხუთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ა. ალაზნისპირელი, 

მხატვარი - ვ. ღარიბაშვილი. ქაღალდი კარგი

18017 64 რნ.თ 398

სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 

ლანჩხუთის სახელმწიფო დრამატიული თეატრი. სამხატვრო 

ხელმძღვანელი - ალ. ალაზნისპირელი. ქაღალდი კარგი

18018 64 რნ.თ 399

პ. ირეთელის "ქრისტინე", 1945-1946 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 

ლანჩხუთის სახ. თეატრი. რეჟისორი  - ალაზნისპირელი, მხატვარი - დ. 

მირიანაშვილი. ქაღალდი კარგი

18019 64 რნ.თ 400

გ. ქელბაქიანის "დაგვიანებული სინანული", 1947-1948 წ.წ. ეგნატე 

ნინოშვილის სახელობის ლანჩხუთის სახ. თეატრი. რეჟისორი  - ვ. 

წულაძე, მხატვარი - დ. მირიანაშვილი. ქაღალდი საშუალო

18020 64 რნ.თ 401

ს. შანშიაშვილის "ხებისბერი გოჩა" (ა. ყაზბეგის მოთხრობის მიხედვით), 

1947-1948 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის სახელობის ლანჩხუთის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - ვ. წულაძე, მხატვარი -ვ. აზიზოვა. ქაღალდი კარგი

18021 64 რნ.თ 402

კ. გოგიაშვილის "ალუბლები ჰყვავიან", 1947-1948 წ.წ. ეგნატე 

ნინოშვილის სახელობის ლანჩხუთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 

ვ. წულაძე, მხატვარი - ვ. აზიზოვა. ქაღალდი კარგი



18022 64 რნ.თ 403

აკ. კერესელიძის "მეგობრობა", 1947-1948 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 

სახელობის ლანჩხუთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ვ. წულაძე, 

მხატვარი: ვ. აზიზოვა, დ. მირიანაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

18023 64 რნ.თ 404

ლ. ისაკოვის "იავნანა", 1947-1948 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 

ლანჩხუთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ვ. წულაძე, მხატვარი - ვ. 

აზიზოვა. ქაღალდი კარგი

18024 64 რნ.თ 405

სარეპერტუარო აფიშა,  1947-1948 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 

ლანჩხუთის სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი კარგი

18025 64 რნ.თ 406

გ. ტუღუშის "საბედისწერო ბილიკი", 1972-1973 წ.წ. ეგნატე ნინოშვილის 

სახელობის ლანჩხუთის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ვლ. ჩომახიძე, 

მხატვარი - ხ. კუნჭულია ქაღალდი კარგი

18026 64 რნ.თ 407

შ. როყვას "დიპლომების მოყვარულნი", 1976-1977 წ.წ. ეგნატე 

ნინოშვილის სახელობის ლანჩხუთის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. 

ჯორბენაძე, მხატვარი - ხ. კუნჭულია. ქაღალდი კარგი

18027 64 რნ.თ 408

ილ. მათიაშვილის "მამაკაცებო გაფრთხილდით", 1977-1978 წ.წ. ეგნატე 

ნინოშვილის სახელობის ლანჩხუთის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ალ. 

ჯორბენაძე, მხატვარი - ა. არობელიძე ქაღალდი საშუალო

18028 64 რნ.თ 409

ა. ბურნაძისა და ნ. შატაიძის "მომავალი წინაპრის ამბავი", 1987-1988 წ.წ. 

ლანჩხუთის ეგნატე ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - ამირან ქადეიშვილი, მხატვარი: მ. თუთაიშვილი, ბ. 

მშვიდობაძე. ქაღალდი კარგი

18029 64 რნ.თ 410

ვ. შუკშინის "ენერგიული ადამიანები", ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 

ლანჩხუთის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ოთარ ცერაძე, მხატვარი -

ჯანიკო დანელია. ქაღალდი კარგი

18030 64 რნ.თ 411

ვ. შუკშინის "ენერგიული ადამიანები", ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 

ლანჩხუთის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ოთარ ცერაძე, მხატვარი -

ჯანიკო დანელია. ქაღალდი კარგი

18031 64 რნ.თ 412

ალ. ჩხაიძის "დაბრუნება", ეგნატე ნინოშვილის სახელობის ლანჩხუთის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ოთარ ცერაძე, მხატვარი: ჯანიკო 

დანელია, ბიჭიკო მშვიდობაძე. ქაღალდი კარგი

18032 64 რნ.თ 413

ალ. ჩხაიძის "დაბრუნება", ეგნატე ნინოშვილის სახელობის ლანჩხუთის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ოთარ ცერაძე, მხატვარი: ჯანიკო 

დანელია, ბიჭიკო მშვიდობაძე. ქაღალდი კარგი

18033 64 რნ.თ 414

ალ. ჩხაიძის "დაბრუნება", ეგნატე ნინოშვილის სახელობის ლანჩხუთის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ოთარ ცერაძე, მხატვარი: ჯანიკო 

დანელია, ბიჭიკო მშვიდობაძე. ქაღალდი კარგი

18034 64 რნ.თ 415

ჰანს ქრისტიან ანდერსენის "დედა", ვ. სხირტლაძის "გულადი ბაჭია", 

ლანჩხუთის ეგნატე ნინოშვილის სახელობის სარაიონო კულტურის 

სახლთან არსებული ბავშვთა დრამატული წრე. მხატვარი - ალფეს 

მშვიდობაძე ქაღალდი კარგი

18035 64 რნ.თ 416

ზ. კუხიანიძის "ფერიები"; ვაჟა-ფშაველას "ტყის კომედია", ჰანს ქრისტიან 

ანდერსენის "დედა", ლანჩხუთის ეგნატე ნინოშვილის სახელობის 

სარაიონო კულტურის სახლთან არსებული ბავშვთა დრამატული წრე. 

მხატვარი - ბიჭიკო მშვიდობაძე ქაღალდი კარგი

18036 64 რნ.თ 417

სარეპერტუარო აფიშა, ლანჩხუთის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ვ. 

წულაძე ქაღალდი საშუალო

18037 64 რნ.თ 418

ნინო ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე?", 1937-1938 წ.წ. ტყიბულის მუშათა 

თეატრი. რეჟისორი  - ვ. ალუღიშვილი, მხატვარი - ალ. ჯიშიაშვილი. 

პრემიერა ქაღალდი საშუალო

18038 64 რნ.თ 419

ს. შანშიაშვილის "ანზორ" 1937-1938 წ.წ. ტყიბულის მუშათა თეატრი. 

რეჟისორი - ვასო ალუღიშვილი, მხატვარი - ვასო ველიჯიშვილი.  ქაღალდი საშუალო

18039 64 რნ.თ 420

გედევანიშვილის "მსხვერპლი", 1937-1938 წ.წ. ტყიბულის მუშათა 

თეატრი. რეჟისორი  - ა. ალაზნისპირელი. ქაღალდი საშუალო

18040 64 რნ.თ 421

გ. გორდაძის "შხამიანი გველები", 1937-1938 წ.წ. ტყიბულის მუშათა 

თეატრი. რეჟისორი  - ა. ალაზნისპირელი. ქაღალდი საშუალო



18041 64 რნ.თ 422

ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი გულჯავარი", 1943-1944 წ.წ. ტყიბულის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  და მხატარი - ილ. ქაჯაია. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18042 64 რნ.თ 423

ალ. ვიტრიშჩაკისა და გრ. ლაღიძის "სამშობლოს აღზრდილნი", 1943-1944 

წ.წ. ტყიბულის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ილ. ქაჯაია, მხატვარი - 

ა. ჯიშიაშვილი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18043 64 რნ.თ 424

ზაიაცკის "რობინ გუდ", 1943-1944 წ.წ. ტყიბულის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  - ვ. მჭედლიძე, მხატვარი - ნ. ქამუშაძე. ქაღალდი კარგი

18044 64 რნ.თ 425

ავქ. ცაგარელის "ციმბირელი", 1946-1947 წ.წ. ამხანაგ  ლ. პ. ბერიას 

სახელობის ტყიბულის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18045 64 რნ.თ 426

ავქ. ცაგარელის "ციმბირელი", 1946-1947 წ.წ. ამხანაგ  ლ. პ. ბერიას 

სახელობის ტყიბულის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18046 64 რნ.თ 427

ავქ. ცაგარელის "ციმბირელი", 1946-1947 წ.წ. ამხანაგ  ლ. პ. ბერიას 

სახელობის ტყიბულის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

18047 64 რნ.თ 428

სარეპერტუარო აფიშა, 1946-1947 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას სახელობის 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - რობერტ 

ქართველიშვილი. ქაღალდი საშუალო

18048 64 რნ.თ 429

კ. გოგიაშვილის "ბაღნარში", 1946-1947 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18049 64 რნ.თ 430

ძმები ტური და შეინინის "ჭიდილი", 1946-1947 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. 

ბერიას სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18050 64 რნ.თ 431

ავქ. ცაგარელის "ხანუმა", 1946-1947 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18051 64 რნ.თ 432

ს. მთვარაძის "სახსოვარი", 1946-1947 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18052 64 რნ.თ 433

სარეპერტუარო აფიშა, 1946-1947 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას სახელობის 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - რობერტ 

ქართველიშვილი. ქაღალდი საშუალო

18053 64 რნ.თ 434

სარეპერტუარო აფიშა, 1946-1947 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას სახელობის 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - რობერტ 

ქართველიშვილი. ქაღალდი საშუალო

18054 64 რნ.თ 435

აკ. კერესელიძის "მეგობრობა", 1946-1947 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18055 64 რნ.თ 436

აკ. კერესელიძის "მეგობრობა", 1946-1947 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. ქაღალდი საშუალო

18056 64 რნ.თ 437

სარეპერტუარო აფიშა, 1947-1948 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას სახელობის 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - რობერტ 

ქართველიშვილი. ქაღალდი საშუალო

18057 64 რნ.თ 438

გ. ქელბაქიანის "დაგვიანებული სინანული", 1947-1948 წ.წ. ტყიბულის ლ. 

პ. ბერიას სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18058 64 რნ.თ 439

გ. ქელბაქიანის "დაგვიანებული სინანული", 1947-1948 წ.წ. ტყიბულის ლ. 

პ. ბერიას სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18059 64 რნ.თ 440

გ. ქელბაქიანის "გამოცდები", 1947-1948 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა ქაღალდი საშუალო



18060 64 რნ.თ 441

გ. ქელბაქიანის "გამოცდები", 1947-1948 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - რობერტ 

ქართველიშვილი, მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18061 64 რნ.თ 442

გ. ერისთავის "ძუნწი", 1947-1948 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას სახელობის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ვიქ. მჭედლიძე მხატვარი - შ. სიდამონ-

ერისთავი. ქაღალდი საშუალო

18062 64 რნ.თ 443

ა. ყაზბეგის "არსენა", 1947-1948 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას სახელობის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ვიქ. მჭედლიძე მხატვარი - შ. სიდამონ-

ერისთავი. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

18063 64 რნ.თ 444

ჯ. გოუსა და ა. დიუსოს "ღრმა ფესვები", 1947-1948 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. 

ბერიას სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ვიქ. მჭედლიძე 

მხატვარი - შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18064 64 რნ.თ 445

ალ. ყაზბეგის "მამის მკვლელი", 1948-1949 წ.წ. ტყიბულის ლ. პ. ბერიას 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ვიქ. მჭედლიძე მხატვარი - 

შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა. სეზონის გახსნა. ქაღალდი საშუალო

18065 64 რნ.თ 446

დ. თაქთაქიშვილის "ჭკვიანი ცოლი", 1961-1962 წ.წ. ტყიბულის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - გრ. ლაღიძე, მხატვარი - დ. მირიანაშვილი. ქაღალდი საშუალო

18066 64 რნ.თ 447

პ. ჯაკომეტის "დამნაშავის ოჯახი", 1961-1962 წ.წ. ტყიბულის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორები -  ლევან კახიძე, ნოე ქათამაძე, მხატვარი - გრ. 

ლუხუტელი ქაღალდი კარგი

18067 64 რნ.თ 448

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული", 1961-1962 წ.წ. ტყიბულის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გრ. ლაღიძე, მხატვარი - გრ. ლუხუტელი. ქაღალდი კარგი

18068 64 რნ.თ 449

სარეპერტუარო აფიშა, 1961-1962 წ.წ. ტყიბულის სახალხო თეატრი. 

სამხატვრო ხელმძღვანელი- გრ. ლაღიძე. ქაღალდი კარგი

18069 64 რნ.თ 450

მ. ჭუბაბრიას "ჩვენი ნაცნობები", ტყიბულის კულტურის სახლი. 

რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი, მხატვარი - ბ. ბოჭორიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

18070 64 რნ.თ 451

ნ. ანანიაშვილის "მეგობრობა და სიყვარული",  ტყიბულის სარაიონო 

კულტურის სახლი. რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი, მხატვარი - ნ. 

არუთინოვი.  ქაღალდი საშუალო

18071 64 რნ.თ 452

პ. კორნელის "სიდი", ტყიბულის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 

ჭანტურია, მხატვარი - გრ. ლუხუტელი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18072 64 რნ.თ 453

უმბრიევის " სამი უბედური", ქ.  ტყიბულის ლენინის სახ. შახტის კლუბი. 

რეჟისორი  - ნელი ჭანტურია, მხატვარი - ი. პეტრაიტისი.  ქაღალდი კარგი

18073 64 რნ.თ 454

სარეპერტუარო აფიშა, ტყიბულის მეშახტეთა კულტურის სასახლე. 

თეატრალური კოლექტივები საქალაქო დათვალიერება. ქაღალდი კარგი

18074 64 რნ.თ 455

მერაბ ბერაძის "მზე ნეკერჩხლის ტყეში", ტყიბულის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი - რევაზ ჟორჟოლიანი, მხატვარი - მურმან დოხნაძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

18075 64 რნ.თ 456

აკ. კერესელიძის " მეგობრობა", 1947-1948 წ.წ. ჩოხატაურის  სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - ალ. შონია. მხატვარი - გ. მეგრელიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

18076 64 რნ.თ 457

ტრ. რამიშვილის "სტუმარმასპინძლობა", 1947-1948 წ.წ. ჩოხატაურის  

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  და მხატვარი - მ. ჯალაღონია. ქაღალდი საშუალო

18077 64 რნ.თ 458

ნახუცრიშვილისა და ბ. გამრეკელის " ნაცარქექია",  1947-1948 წ.წ. 

ჩოხატაურის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - მ. ჯალაღონია, 

მხატვარი - გ. მეგრელიძე. ქაღალდი მძიმე

18078 64 რნ.თ 459

ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა" (ალექსანდრე ყაზბეგის მიხედვით),  

1947-1948 წ.წ. ჩოხატაურის  სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - მ. 

ჯალაღონია, მხატვარი - გ. მეგრელიძე. ქაღალდი საშუალო



18079 64 რნ.თ 460

მერაბ ბერაძის "მზე ნეკერჩხლის ტყეში", 1958 წ. ჩოხატაურის  რაიონის 

სამების კულტურის სახლი. რეჟისორი  - მ. ჩიჩუა, მხატვარი - გ. ჟღენტი. ქაღალდი საშუალო

18080 64 რნ.თ 461

ს. რამიშვილის "მათი პროფილი",  1959-1960 წ.წ. ჩოხატაურის  სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - სანდრო რამიშვილი, მხატვარი - გ. სიხარულიძე. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18081 64 რნ.თ 462

ტრიფონ რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძლობა", 1959-1960 წ.წ. 

ჩოხატაურის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ვიქტორ ნინიძე, მხატვარი - 

გ. ნინიძე. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18082 64 რნ.თ 463

ვ. გუნიას "და-ძმა" (სადიპლომო სპექტაკლი), 1959-1960 წ.წ. ჩოხატაურის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გ. ტონია, მხატვარი - გ. ნინიძე. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

18083 64 რნ.თ 464

ირ. ჭავჭანიძის "100 ათასი", 1959-1960 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - ვ. ღამბაშიძე, მხატვარი - გ. ნინიძე. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18084 64 რნ.თ 465

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", 1966-1967 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 

თეატრის საოპერეტო ძალების მიერ წარმოდგენილი. რეჟისორი  - ს. 

რამიშვილი, მხატვარი - ს. ბასილია. თარგმანი - გრ. ნუცუბიძე. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

18085 64 რნ.თ 466

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი, 1967-1968 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - ს. რამიშვილი, მხატვარი - ს. ბასილია. ქაღალდი კარგი

18086 64 რნ.თ 467

ვ. კანდელაკის "სარეველა", 1968-1969 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - ს. რამიშვილი, მხატვარი - ს. ბასილია. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

18087 64 რნ.თ 468

ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა", 1969-1970 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - კ. გოგიბერიძე, მხატვარი - გ. სიხარულიძე. ქაღალდი საშუალო

18088 64 რნ.თ 469

ნოდარ დუმბაძის "ნუ გეშინია დედა", 1970-1971 წ.წ. ჩოხატაურის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - როსტომ ყენია, მხატვარი - გურამ 

სიხარულიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

18089 64 რნ.თ 470

ნოდარ დუმბაძის "ნუ გეშინია დედა", 1970-1971 წ.წ. ჩოხატაურის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - როსტომ ყენია, მხატვარი - გურამ 

სიხარულიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

18090 64 რნ.თ 471

ილია მათიაშვილის "მამაკაცები გაფრთხილდით", 1971-1972 წ.წ. 

ჩოხატაურის სახალხო თეატრი. რეჟისორი - სანდრო რამიშვილი, 

მხატვარი - გურამ სიხარულიძე. ქაღალდი საშუალო

18091 64 რნ.თ 472

                                                                                                                                                                     

რ. ყენიას "კაცი კაცითა", 1972-1973 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - რ. ყენია, მხატვარი - გურამ სიხარულიძე. ქაღალდი კარგი

18092 64 რნ.თ 473

ი. ვაკელის "აპრაკუნე", 1973-1974 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - ს. რამიშვილი, მხატვარი - გ. სიხარულიძე. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18093 64 რნ.თ 474

ა. წერეთლისს "პატარა კახი", 1973-1974 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - ს. რამიშვილი, მხატვარი - გ. სიხარულიძე. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18094 64 რნ.თ 475

შ. დადიანის "გუშინდელნი", 1974-1975 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - ს. რამიშვილი, მხატვარი: გ. სიხარულიძე, მამია 

თუთაიშვილი პრემიერა. ქაღალდი მძიმე

18095 64 რნ.თ 476

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნეს ქორწინება", 1978-1979 წ.წ. ჩოხატაურის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - სანდრო რამიშვილი, მხატვარი: გურამ 

სიხარულიძე. ქაღალდი კარგი

18096 64 რნ.თ 477

აკ. დევიძის "ჩვენ ყველანი", 1979-1980 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - სანდრო რამიშვილი, მხატვარი: გურამ 

სიხარულიძე. ქაღალდი კარგი

18097 64 რნ.თ 478

იოზას გრუშასის "სიყვარული, ჯაზი და ეშმაკი", 1982-1983 წ.წ. 

ჩოხატაურის სახალხო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  - ილია 

არობელიძე, მხატვარი - გიზო გიორგაძე. ქაღალდი კარგი



18098 64 რნ.თ 479

მარ ბაიჯიევის "დღესასწაული ჩვენს სახლებში", 1983-1984 წ.წ. 

ჩოხატაურის სახალხო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  - ილია 

არობელიძე, მხატვარი - დავით უღრელიძე. ქაღალდი კარგი

18099 64 რნ.თ 480

თ. მახარაძისა და ჯ. ხოხიაშვილის "ცაო, ფრთები მომეც, ფრთები", 1985-

1986 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო დრამატული თეატრი. რეჟისორი - 

ჯიმშერ ხოხიაშვილი, მხატვარი - დავით უღრელიძე. ქაღალდი კარგი

18100 64 რნ.თ 481

ნ. დუმბაძისა და გ. ლორთქიფანიძის "მე ვხედავ მზეს", 1986-1987 წ.წ. 

ჩოხატაურის სახალხო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  - ილია 

არობელიძე, მხატვარი - დავით უღრელიძე. ქაღალდი კარგი

18101 64 რნ.თ 482

შადიმან შამანაძის "ღია შუშაბანდი", 1988-1989 წ.წ. ჩოხატაურის სახალხო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  - ილია არობელიძე, მხატვარი - დავით 

უღრელიძე. ქაღალდი კარგი

18102 64 რნ.თ 483

შადიმან შამანაძის "ერთხელ მხოლოდ - ისიც ძილში", 1988-1989 წ.წ. 

ჩოხატაურის სახალხო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  - ილია 

არობელიძე, მხატვარი - ირმა ბენდელიანი. ქაღალდი საშუალო

18103 64 რნ.თ 484

დემნა შენგელაიას "ონავარა", 1989-1990 წ.წ. ჩოხატაურის სარაიონო 

კულტურის სახლთან არსებული სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ილია 

არობელიძე, მხატვარი - ირმა ბენდელიანი. ქაღალდი საშუალო

18104 64 რნ.თ 485

დავით კლდიაშვილის "დარისპანის გასაჭირი", 1989-1990 წ.წ. 

ჩოხატაურის სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ხატია პაიჭაძე, მხატვარი - 

ირმა ბენდელიანი. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

18105 64 რნ.თ 486

ა. წერეთლისს "ბუტიაობა", 1991 წ. ჩოხატაურის სახალხო დრამატული 

თეატრი. რეჟისორი  - ვლ. მგელაძე, მხატვარი - ჯემალ ცინცაძე. აკაკი 

წერეთლის დაბადებიდან 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი. ქაღალდი კარგი

18106 64 რნ.თ 487

აკ. დევიძის "მეუღლენი", ჩოხატაურის რაიონის კოხნარის კულტურის 

სახლი. რეჟისორი  - ა. ჩხიკვაძე, მხატვარი - ს. ბასილია. ქაღალდი კარგი

18107 65 რნ.თ 488

სარეპერტუარო აფიშა, 1933-1934 წ.წ. წითელიწყარო, საქნავთის მუშა 

ახალგაზრდობის თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - მ. იარალი. 

ორენოვანი - ქართული, რუსული. ქაღალდი მძიმე

18108 65 რნ.თ 489

სარეპერტუარო აფიშა, 1935 წ. წითელიწყარო, საქნავთის მუშათა 

თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - მ. იარალი. ქაღალდი კარგი

18109 65 რნ.თ 490

სარეპერტუარო აფიშა, 1935 წ. წითელიწყარო, საქნავთის მუშათა 

თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - მ. იარალი. ქაღალდი კარგი

18110 65 რნ.თ 491

სარეპერტუარო აფიშა, 1935 წ. წითელიწყარო, საქნავთის მუშათა 

თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - მ. იარალი. რუსულენოვანი ქაღალდი კარგი

18111 65 რნ.თ 492

ვიტალინის "მარკიტანტკა სიგარეტ", 1935წ. წითელიწყარო, საქნავთის 

მუშათა თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ოზაშვილი. ქაღალდი საშუალო

18112 65 რნ.თ 493

ა. არბუზოვის "Шестеро любимых", 1936 წ. წითელიწყარო, საქნავთის 

მუშათა თეატრი. რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ფ. ოზაშვილი. 

პრემიერა. რუსულენოვანი. ქაღალდი საშუალო

18113 65 რნ.თ 494

ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი გულჯავარი". რეჟისორი  - მ. იარალი;          უ. 

ჰაჯიბეგოვის "არშინ -მალ-ალან", რეჟისორი  - მ. იარალი. 1944 წ. 

წითელწყაროს საქნავთის მუშათა კლუბი. ქაღალდი კარგი

18114 65 რნ.თ 495

ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი გულჯავარი". რეჟისორი  - მ. იარალი;          უ. 

ჰაჯიბეგოვის "არშინ -მალ-ალან", რეჟისორი  - მ. იარალი. 1944 წ. 

წითელწყაროს საქნავთის მუშათა კლუბი. ქაღალდი მძიმე

18115 65 რნ.თ 496

ა. ყაზბეგის "არსენა", 1944-1945 წ. წ. წითელწყაროს სახელმწიფო 

დრამატიული თეატრი. რეჟისორი  - გ. რიმნისთაველი, მხატვარი - ნემო. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18116 65 რნ.თ 497

სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ. წ. წითელწყაროს სახელმწიფო  

თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - მიხეილ იარალი. ქაღალდი კარგი



18117 65 რნ.თ 498

სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ. წ. წითელწყაროს სახელმწიფო  

თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - მიხეილ იარალი. ქაღალდი კარგი

18118 65 რნ.თ 499

გ. ბერძენიშვილის "ტირიფის ქვეშ", 1945-1946 წ. წ. წითელწყაროს 

სახელმწიფო  თეატრი.რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - კ. სანაძე. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18119 65 რნ.თ 500

გ. ბერძენიშვილის "ტირიფის ქვეშ", 1945-1946 წ. წ. წითელწყაროს 

სახელმწიფო  თეატრი.რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - კ. სანაძე. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

18120 65 რნ.თ 501

სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ. წ. წითელწყაროს სახელმწიფო  

თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - მიხეილ იარალი.  საქალაქო და 

სარაინო თეატრების დათვალიერება. ქაღალდი საშუალო

18121 65 რნ.თ 502

ლ. ჭუბაბრიას "კარგი ამხანაგი", 1952 წ. წითელწყაროს სარაიონო 

კულტურის სახლი, რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი - ლ. მელაშვილი. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18122 65 რნ.თ 503

ი. ჭავჭავაძის "ოთარაანთ ქვრივი", 1953 წ. წითელწყაროს სარაიონო 

კულტურის სახლი, რეჟისორი  - მ. იარალი, მხატვარი -დ. 

ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო

18123 65 რნ.თ 504

დავით ერისთავის "სამშობლო", 1970-1971 წ.წ. წითელწყაროს სარაიონო 

კულტურის სახლი. რეჟისორი  - კ. მახარაშვილი, მხატვარი - დ. 

ქართველიშვილი. ქაღალდი კარგი

18124 65 რნ.თ 505

თემურ აბულაშვილის "ფრინველების საქორწინო ცეკვები". 1987-1988 წ.წ. 

წითელ-წყაროს სახალხო თეატრი. რეჟისორი - კოტე მახარაშვილი, 

მხატვარი: ა. მერაბოვი, ნ. წიკლაური. ქაღალდი კარგი

18125 65 რნ.თ 506

შ. დადიანის "გეგეჭკორი", წითელწყაროს სარაიონო კულტურის სახლი, 

რეჟისორი  - მიხეილ იარალი, მხატვარი - ლეო მელაშვილი. ქაღალდი საშუალო

18126 65 რნ.თ 507

ვ. გაბესკირიას "საყვარელი ეზო", წითელწყაროს სარაიონო კულტურის 

სახლი, რეჟისორი  - მიხეილ იარალი, მხატვარი - ლეო მელაშვილი. 

პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18127 65 რნ.თ 508

ვ. გაბესკირიას "საყვარელი ეზო", წითელწყაროს სარაიონო კულტურის 

სახლი, რეჟისორი  - მიხეილ იარალი, მხატვარი - ლეო მელაშვილი. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

18128 65 რნ.თ 509

ს. შანშიაშვილის "იმერეთის ღამეები", წითელწყაროს სარაიონო 

კულტურის სახლი, რეჟისორი  - მიხეილ იარალი, მხატვარი -დ. 

ქართველიშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18129 65 რნ.თ 510

ს. შანშიაშვილის "იმერეთის ღამეები", სანდრო შანშიაშვილის საღამო.  

წითელწყაროს სარაიონო კულტურის სახლი, რეჟისორი  - მიხეილ 

იარალი, მხატვარი -დ. ქართველიშვილი. ქაღალდი კარგი

18130 65 რნ.თ 511

ალ. აფხაიძის "გაყუჩიას ოინები", წითელ-წყაროს სარაიონო კულტურის 

სახლი, რეჟისორი  - მიხეილ იარალი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18131 65 რნ.თ 512

თ. სვანისა და შ. კილოსანიძის "ელეონორა"(ა. ყაზბეგის მიხედვით), 

წითელწყაროს სარაიონო კულტურის სახლი, რეჟისორი  - მიხეილ 

იარალი. მხატვარი  - ლეო მელაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18132 65 513

კ. მესხის "თამარ ბატონიშვილი", 1907 წ. დაბა ბორჯომი, მინერალური 

წყლების პარკის თეატრი. რეჟისორი - სვიმონიძე. ორენოვანი (ქართული, 

რუსული) ქაღალდი საშუალო

18133 65 რნ.თ 514

ყაზბეგის "დილა ქორწილის შემდეგ" (ქართულ ენაზე); ჩეხოვის 

"წინადადება"(რუსულ ენაზე), 1908 წ. ბორჯომის თეატრი, სამკურნალო 

წყლების პარკში გამართული, ვალერიან გუნიას მონაწილეობით. 

ორენოვანი (ქართული, რუსული). ქაღალდი მძიმე

18134 65 რნ.თ 515

                                                                                                                                                           

"Пошились у дурні", 1910 წ. ბორჯომის მჟავე წყლის თეატრი. ქაღალდი კარგი

18135 65 რნ.თ 516

სუხოვო-კობილინის "კრეჩეტის ქორწინება".  1918 წ. სპექტაკლი 

გაიმართა ბორჯომის საჯარო შეხვედრის შენობაში. რეჟისორი - 

მირონოვი. რუსულენოვანი. ქაღალდი მძიმე



18136 65 რნ.თ 517

მ. ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 1938 - 1939 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - გ. გეგენავა, მხატვარი - ალ. გოგიჩაიშვილი. 

სეზონის გახსნა ქაღალდი საშუალო

18137 65 რნ.თ 518

ვსევოლოჟსკის "წარჩინებული ცოლი", 1938 - 1939 წ.წ. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - დ. ყიფიანი,  მხატვარი - ალ. 

გოგიჩაიშვილი. სეზონის გახსნა ქაღალდი კარგი

18138 65 რნ.თ 519

სარეპერტუარო აფიშა, 1938 - 1939 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 

თეატრის ხელმძღვანელი - კ. კილოსანიძე. ქაღალდი საშუალო

18139 65 რნ.თ 520

სარეპერტუარო აფიშა, 1940-1941 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 

სამხატვრო ხელმძღვანელი - პ. ნორაკიძე. ქაღალდი საშუალო

18140 65 რნ.თ 521

დ. კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი", 1940-1941 წ.წ. 

ბორჯომის სახთეატრი. რეჟისორი  - ბ. სხირტლაძე, მხატვარი - ა. 

გოგიჩაიშვილი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18141 65 რნ.თ 522

ნ. მიქავასა და გ. აბაშიძის "ბედნიერება", 1940-1941 წ.წ. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - პ. ნორაკიძე, მხატვარი - ალ. 

გოგიჩაიშვილი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18142 65 რნ.თ 523

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული", 1940-1941 წ.წ. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - პ. ნორაკიძე, მხატვარი - ალ. 

გოგიჩაიშვილი. პრემიერა ქაღალდი საშუალო

18143 65 რნ.თ 524

საგასტროლო-სარეპერტუარო აფიშა, 1941-1942 წ.წ. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრის გასტროლი ხაშურის თეატრში. სამხატვრო 

ხელმძღვანელი - პ. ნორაკიძე. ქაღალდი საშუალო

18144 65 რნ.თ 525

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი", 1941-1942 წ.წ. ბორჯომის 

სახთეატრი. რეჟისორი  - პლ. შაფათავა, მხატვარი -გ. ხმალაძე. ქაღალდი საშუალო

18145 65 რნ.თ 526

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი", 1941-1942 წ.წ. ბორჯომის 

სახთეატრი. რეჟისორი  - პლ. შაფათავა, მხატვარი -გ. ხმალაძე. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18146 65 რნ.თ 527

დიხოვიჩნის "საქორწინო მოგზაურობა", 1941-1942 წ.წ. ბორჯომის 

სახთეატრი. რეჟისორი  - პლ. შაფათავა, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

18147 65 რნ.თ 528

დიხოვიჩნის "საქორწინო მოგზაურობა", 1941-1942 წ.წ. ბორჯომის 

სახთეატრი. რეჟისორი  - პლ. შაფათავა, მხატვარი - ო. ხუციშვილი ქაღალდი კარგი

18148 65 რნ.თ 529

ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 1941-1942 წ.წ. ბორჯომის სახთეატრი. 

რეჟისორი  - პლ. შაფათავა, მხატვარი - გ. ხმალაძე. თარგმანი - დავითიანი ქაღალდი კარგი

18149 65 რნ.თ 530

მ. მეიოს და მ. ენნეკენის "ბიჭუნა", 1942-1943 წ.წ. ბორჯომის სახთეატრი. 

რეჟისორი  - პლ. შაფათავა, მხატვარი - გ. ხმალაძე. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18150 65 რნ.თ 531

ი. ჯავახიშვილის "ნორჩი გმირი", 1942-1943 წ.წ. ბორჯომის სახთეატრი. 

რეჟისორი  - მ. ჩხეიძე, რეჟისორი - პლ. შაფათავა, მხატვარი - ო. 

ხუციშვილი. ქაღალდი კარგი

18151 65 რნ.თ 532

ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი გულჯავარი", 1943 წ. ბორჯომის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - ილ. ქაჯაია, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. ქაღალდი კარგი

18152 65 რნ.თ 533

ნ. სტანისლავსკისა და ს. თემირხანოვის "შურისძიება", 1943 წ. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - ილ. ქაჯაია, მხატვარი - ო. 

ხუციშვილი. თარგმანი -  შ. ბუაჩიძე. პრემიერა. ქაღალდი კარგი

18153 65 რნ.თ 534

სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 

სამხატვრო ხელმძღვანელი - გ. გაბისონია. ქაღალდი კარგი

18154 65 რნ.თ 535

სარეპერტუარო აფიშა, 1945-1946 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 

სამხატვრო ხელმძღვანელი - გ. გაბისონია. ქაღალდი კარგი



18155 65 რნ.თ 536

გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", 1945-1946 წ.წ. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - გ. გაბისონია, მხატვარი - ა. ჟორდანია. ქაღალდი კარგი

18156 65 რნ.თ 537

გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", 1945-1946 წ.წ. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - გ. გაბისონია, მხატვარი - ა. ჟორდანია. ქაღალდი კარგი

18157 65 რნ.თ 538

პ. ირეთელის "ქრისტინე", (ეგნატე ნინოშვილის მოთხრობის "ქრისტინეს" 

მიხედვით), 1945-1946 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 

გ. გაბისონია, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. ქაღალდი კარგი

18158 65 რნ.თ 539

კაჭკაჭიშვილის "ბაში-აჩუკი" (აკაკის წერეთლის მოთხრობის მიხედვით), 

1946-1947 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - დ. გაგუა, 

მხატვარი - დ. მირიანაშვილი. პრემიერა. ქაღალდი საშუალო

18159 65 რნ.თ 540

სარეპერტუარო აფიშა, 1946-1947 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 

სამხატვრო ხელმძღვანელი - დ.ს. გაგუა. ქაღალდი კარგი

18160 65 რნ.თ 541

სარეპერტუარო აფიშა, 1946-1947 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 

სამხატვრო ხელმძღვანელი - დ. გაგუა. ქაღალდი კარგი

18161 65 რნ.თ 542

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1946-1947 წ.წ. ბორჯომის 

სახთეატრი. რეჟისორი  - დ. გაგუა, მხატვარი: დ. მირიანაშვილი, ო. 

ხუციშვილი. ქაღალდი კარგი

18162 65 რნ.თ 543

ს. მთვარაძის "სახსოვარი", 1946-1947 წ.წ. ბორჯომის სახ. თეატრი. 

რეჟისორი  - დ. გაგუა, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. სეზონის გახსნა. ქაღალდი კარგი

18163 65 რნ.თ 544

სარეპერტუარო აფიშა, 1947-1948 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო 

დრამატიული თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - გ. ი. აბრამაშვილი ქაღალდი საშუალო

18164 65 რნ.თ 545

ა. კერესელიძის "მეგობრობა", 1947-1948 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - გ. აბრამაშვილი, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. 

პრემიერა. სეზონის გახსნა. ქაღალდი საშუალო

18165 65 რნ.თ 546

გ. ქელბაქიანის "გამოცდები", 1947-1948 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - გ. აბრამაშვილი, მხატვარი - დ. მირიანაშვილი. ქაღალდი კარგი

18166 65 რნ.თ 547

ა. წერეთლის "პატარა კახი", 1947-1948 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - გ. აბრამაშვილი, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. ქაღალდი კარგი

18167 65 რნ.თ 548

გ. შატბერაშვილის "რკინის პერანგი", 1947-1948 წ.წ. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  -გ. ხმალაძე, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

18168 65 რნ.თ 549

ნიკოლოზ არეშიძის "განთიადი", 1947-1948 წ.წ. ბორჯომის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  - გ. აბრამაშვილი, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. ქაღალდი კარგი

18169 65 რნ.თ 550

დ. ხუროძისა და შ. ნიჟარაძის "იავნანამ რა ჰქმნა", (იაკობ გოგებაშვილის 

მოთხრობის მიხედვით), 1955 წ. რუსთაველის სახელობის ბორჯომის 

კულტურის სახლი. რეჟისორი  - ვ. მჭედლიშვილი. ქაღალდი საშუალო

18170 65 რნ.თ 551

ირ. ჭავჭანიძის "კეთილი მეზობლები", 1959-1960 წ.წ. ბორჯომის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  და მხატვარი - გ. ხმალაძე. ქაღალდი კარგი

18171 65 რნ.თ 552

აკ. დევიძის "მეუღლენი", 1959-1960 წ.წ. ბორჯომის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - ი.ვ. გელაშვილი, მხატვარი - ო. მ. ხუციშვილი. ქაღალდი კარგი

18172 65 რნ.თ 553

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1959-1960 წ.წ. ბორჯომის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - გ. ხმალაძე, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. პრემიერა, 

სეზონის გახსნა. ქაღალდი კარგი

18173 65 რნ.თ 554

ხუნწარიას, ნ. არეშიძის, მ. გოგიაშვილისა და კ. გოგიაშვილის 

"ოქროპირი", 1959-1960 წ.წ. ბორჯომის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გ. 

ხმალაძე, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. ქაღალდი კარგი



18174 65 რნ.თ 555

შოთა როყვას "მდინარის გაღმა", 1962-1963 წ.წ. ბორჯომის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - გ. ხმალაძე, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. ქაღალდი კარგი

18175 65 რნ.თ 556

ო. რაზმაძისა და ნ. მახარაშვილის "პირველი მერცხლები", 1962-1963 წ.წ. 

ბორჯომის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გ. ხმალაძე, მხატვარი - ო. 

ხუციშვილი. ქაღალდი კარგი

18176 65 რნ.თ 557

გ. იმერელის "დედის ვარამი", 1963-1964 წ.წ. ბორჯომის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - გ. ხმალაძე, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. ქაღალდი კარგი

18177 65 რნ.თ 558

გ. ბერიაშვილის "ვაზის ტირილი", 1964 წ.წ. ბორჯომის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - გ. ხმალაძე, მხატვარი - ი. რუბინშტეინი. ქაღალდი კარგი

18178 65 რნ.თ 559

მაყვალა გონაშვილის "ცია, ოცნება და ცირკი", 1987 წ. ბორჯომის შ. 

რუსთაველის სახელობის სარაიონო კულტურის სახლი, სპექტაკლი 

გაიმართა თოჯინების და მარიონეტების თეატრში. რეჟისორი - ზ. 

ქალიაშვილი, მხატვარი - ი. ქააძე. ქაღალდი კარგი

18179 65 რნ.თ 560

მაყვალა გონაშვილის "ცია, ოცნება და ცირკი",  ბორჯომის შ. 

რუსთაველის სახელობის სარაიონო კულტურის სახლი, სპექტაკლი 

გაიმართა თოჯინების და მარიონეტების თეატრში. რეჟისორი - ზ. 

ქალიაშვილი, მხატვარი - ი. ქააძე. ქაღალდი კარგი

18180 65 რნ.თ 561

მაყვალა გონაშვილის "ცია, ოცნება და ცირკი",  ბორჯომის შ. 

რუსთაველის სახელობის სარაიონო კულტურის სახლი, სპექტაკლი 

გაიმართა თოჯინების და მარიონეტების თეატრში. რეჟისორი - ზ. 

ქალიაშვილი, მხატვარი - ი. ქააძე. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18181 65 რნ.თ 562

მაყვალა გონაშვილის "ცია, ოცნება და ცირკი",  ბორჯომის შ. 

რუსთაველის სახელობის სარაიონო კულტურის სახლი, სპექტაკლი 

გაიმართა თოჯინების და მარიონეტების თეატრში. რეჟისორი - ზ. 

ქალიაშვილი, მხატვარი - ი. ქააძე. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18182 65 რნ.თ 563

აკ. წერეთლის "კინტო", რუსთაველის სახელობის ბორჯომის კულტურის 

სახლი. რეჟისორი  - გ. ხმალაძე, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. ქაღალდი კარგი

18183 65 რნ.თ 564

ვ. გუნიას "და-ძმა", რუსთაველის სახელობის ბორჯომის სარაიონო 

კულტურის სახლი. რეჟისორი  - გ. ხმალაძე, მხატვარი -ი. რუბინშტეინი. 

პრემიერა. ქაღალდი კარგი

18184 65 რნ.თ 565

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები", რუსთაველის სახელობის 

ბორჯომის კულტურის სახლი. რეჟისორი  - შ. კოლიაშვილი, მხატვარი - 

ო. ხუციშვილი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18185 65 რნ.თ 566

ბ. ლავრენევის "რღვევა", რუსთაველის სახელობის ბორჯომის 

კულტურის სახლი. რეჟისორი  - გ. ხმალაძე, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. 

პრემიერა ქაღალდი კარგი

18186 65 რნ.თ 567

ირ. ჭავჭანიძის "კეთილი მეზობლები", რუსთაველის სახელობის 

ბორჯომის კულტურის სახლი. სპექტაკლი გაიმართა რკინიგზელთა 

სახლში. რეჟისორი  და მხატვარი - გ. ხმალაძე. ქაღალდი მძიმე

18187 65 რნ.თ 568

ს. შანშიაშვილის "ფოლადაური", ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  - დ. ყიფიანი, მხატვარი - ალ. გოგიჩაიშვილი. ქაღალდი საშუალო

18188 65 რნ.თ 569

"სტუმარი"; "ქარიშხალი",  ბორჯომის მჟავე წყლის თეატრი. შალვა 

დადიანის, ელო ანდრონიკაშვილისა და გ. ლორთქიფანიძის 

მონაწილეობით.  ორენოვანი (ქართული, რუსული) ქაღალდი საშუალო

18189 65 რნ.თ 570

თ. ფერაძის "ჩაუქრობელი ვარსკვლავი", ბორჯომის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - გ. ხმალაძე, მხატვარი - ი. რუბინშტეინი. ქაღალდი კარგი

18190 65 რნ.თ 571

ვ. გაბესკირიას "მარტოხელა", ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  - გ. აბრამაშვილი, მხატვარი - ო. ხუციშვილი. ქაღალდი კარგი

18191 65 რნ.თ 572

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი",  ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  - გ. გეგენავა, მხატვარი - ალ. გოგიჩაიშვილი. ქაღალდი საშუალო

18192 65 რნ.თ 573

ს. შანშიაშვილის "არსენა",  ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  - 

გ. გეგენავა, მხატვარი - ალ. გოგიჩაიშვილი. ქაღალდი საშუალო



18193 65 რნ.თ 574

სარეპერტუარო აფიშა, 1960-1961 წ.წ. სულხან-საბა ორბელიანის 

სახელობის ბოლნისის სახალხო თეატრი. თეატრის ხელმძღვანელი და 

რეჟისორი - ილია ქაჯაია. ქაღალდი კარგი

18194 65 რნ.თ 575

ს. ვაჩნაძის "თბილისელი წინაპრები", 1960-1961 წ.წ. სულხან-საბა 

ორბელიანის სახელობის ბოლნისის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ილია 

ქაჯაია, მხატვარი - დ. მირიანაშვილი. პრემიერა, სეზონის გახსნა. ქაღალდი საშუალო

18195 65 რნ.თ 576

ვალერიან კანდელაკის "ქართლის ჩირაღდნები", 1969-1970 წ.წ. სულხან-

საბა ორბელიანის სახელობის ბოლნისის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 

მ. გაბიძაშვილი, მხატვარი - ივანე ასკურავა. პრემიერა, სეზონის გახსნა. ქაღალდი კარგი

18196 65 რნ.თ 577

ვალერიან კანდელაკის "ქართლის ჩირაღდნები", 1969-1970 წ.წ. სულხან-

საბა ორბელიანის სახელობის ბოლნისის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 

მიხილ გაბიძაშვილი, მხატვარი - ივანე ასკურავა. პრემიერა, სეზონის 

გახსნა. ქაღალდი საშუალო

18197 65 რნ.თ 578

ვალერიან კანდელაკის "თავმჯდომარე ლურჯა ცხენზე", 1976-1977 წ.წ. 

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის ბოლნისის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - მიხეილ გაბიძაშვილი, მხატვარი - მამია მალაზონია, ქაღალდი საშუალო

18198 65 რნ.თ 579

ი. ჭავჭანიძის "ნისლიანი დღეები", 1979-1980 წ.წ. სულხან-საბა 

ორბელიანის სახელობის ბოლნისის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 

ვახტანგ მიხელიძე, მხატვარი - ივანე ასკურავა. ქაღალდი საშუალო

18199 65 რნ.თ 580

მ. ბერიძის "მზე ნეკერჩხლის ტყეში", 1979-1980 წ.წ. სულხან-საბა 

ორბელიანის სახელობის ბოლნისის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 

ვახტანგ მიხელიძე, მხატვარი - ივანე ასკურავა. ქაღალდი საშუალო

18200 65 რნ.თ 581

აქვსენტი ცაგარელის "რევაზ თავქარიანი", 1981-1982 წ.წ. სულხან-საბა 

ორბელიანის სახელობის ბოლნისის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 

მიხეილ ორხველიძე, მხატვარი - ივანე ასკურავა. ქაღალდი საშუალო

18201 65 რნ.თ 582

ა. ჩხაიძის "მიწის ყივილი", 1982-1983 წ.წ. სულხან-საბა ორბელიანის 

სახელობის ბოლნისის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - მიხეილ 

გაბიძაშვილი, მხატვარი - ივანე ასკურავა. ქაღალდი საშუალო

18202 65 რნ.თ 583

ჯ. როდარის "ჩიპოლინოს თავგადასავალი", 1984-1985 წ.წ. სულხან-საბა 

ორბელიანის სახელობის ბოლნისის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  -ი. 

ნიავაძე, მხატვარი - ივანე ასკურავა. ქაღალდი კარგი

18203 65 რნ.თ 584

ჯ. როდარის "ჩიპოლინოს თავგადასავალი", 1984-1985 წ.წ. სულხან-საბა 

ორბელიანის სახელობის ბოლნისის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  -ი. 

ნიავაძე, მხატვარი - ივანე ასკურავა. ქაღალდი კარგი

18204 65 რნ.თ 585

ა. გურგენიძის "ალესკუპა", 1986-1987 წ.წ. სულხან-საბა ორბელიანის 

სახელობის ბოლნისის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  -ი. ნიავაძე, 

მხატვარი - ივანე ასკურავა. ქაღალდი საშუალო

18205 65 რნ.თ 586

ჟან ბატისტ მოლიერის "ძალად ექიმი", 1986-1987 წ.წ. სულხან-საბა 

ორბელიანის სახელობის ბოლნისის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - 

მიხეილ ორხველი ქაღალდი საშუალო

18206 65 რნ.თ 587

ლაშა თაბუკაშვილის "ათვინიერებენ მიმინოს", 1990-1991 წ.წ. სულხან-

საბა ორბელიანის სახელობის ბოლნისის სახალხო თეატრი.რეჟისორი - 

ზურაბ ხვედელიძე, მხატვარი - ვანო ასკურავა. ქაღალდი კარგი

18207 65 რნ.თ 588

სარეპერტუარო აფიშა, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის ბოლნისის 

სახალხო თეატრთან არსებული ბავშვთა მუსიკალური თეატრი. საბავშვო 

მუსიკალური თეატრის რეჟისორი - იზოლდა ნიავაძე, მხატვარი - ივანე 

ასკურავა. ქაღალდი კარგი

18208 65 რნ.თ 589

თამაზ ჭილაძის "რა კარგი მიხაკებია", სულხან-საბა ორბელიანის 

სახელობის ბოლნისის სახალხო თეატრ-სტუდია. რეჟისორი: მამუკა 

მერკვილაძე, სოსო ნემსაძე, მხატვარი - ნათია სალარიძე. ქაღალდი კარგი

18209 65 რნ.თ 590

მიხეილ ჯავახიშვილის "მუსუსი", სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის 

ბოლნისის სახალხო თეატრ-სტუდია. რეჟისორი - ზურაბ ხვედელიძე, 

მხატვარი - პაატა მძინარიშვილი. ქაღალდი კარგი

18210 65 რნ.თ 591

"ჩვენი საბჭოთა მეურნეობა" (თეატრალიზებული თემატური საღამო), 

ბოლნისის სარაიონო კულტურის სახლი. რეჟისორი  - მიხეილ 

გაბიძაშვილი, მხატვარი: დავით მირიანაშვილი, სიდამონ-ერისთავი. ქაღალდი საშუალო

18211 65 რნ.თ 592

მ.  დოლიძის"დგმურები"-  "Постояльцы" სულხან-საბა ორბელიანის 

სახელობის ბოლნისის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ზურაბ 

ხვედელიძე, მხატვარი - ივანე ასკურავა. რუსულენოვანი ქაღალდი კარგი



18212 65 რნ.თ 593

ლაშა თაბუკაშვილის "ათვინიერებენ მიმინოს", საქართველოს 

რესპუბლიკა, ბოლნისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - ზურაბ ხვედელიძე, მხატვარი - ივანე ასკურავა. ქაღალდი კარგი

18213 65 რნ.თ 594

გ. ბათიაშვილის "ლაღი სიყვარული და სხვები...", 1961 - 1962 წ.წ. გ. 

არადელი-იშხნელის სახელობის ქარელის სარაიონო კულტურის 

სახლთან არსებული ახალგაზრდობის თეატრი. რეჟისორი  - მიხეილ 

შაფთოშვილი, მხატვარი - თემურ ვახტანგიშვილი. ქაღალდი კარგი

18214 65 რნ.თ 595

ი. ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანი?!", 1986-1987 წ.წ. ქარელის სახალხო 

თეატრო. რეჟისორი - ლერი როინიშვილი, მხატვარი - არჩილ 

ავთანდილაშვილი. ქაღალდი კარგი

18215 65 რნ.თ 596

ი. ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანი?!", 1986-1987 წ.წ. ქარელის სახალხო 

თეატრო. რეჟისორი - ლერი როინიშვილი, მხატვარი - არჩილ 

ავთანდილაშვილი. ქაღალდი კარგი

18216 65 რნ.თ 597

მ. ბერაძის "მზე ნეკერჩხლის ტყეში", ქარელის სახალხო თეატრო. 

რეჟისორი - ლერი როინიშვილი, მხატვარი - აკაკი ქერეჭაშვილი. ქაღალდი საშუალო

18217 65 რნ.თ 598

ცაო-იუის " ტაიფუნი (გრიგალი)", ქარელის სარაიონო კულტურის 

სახლი. რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი, მხატვარი - კ. მიქელაძე, 

თარგმანი - პ. წერეთლის. ქაღალდი კარგი

18218 65 რნ.თ 599

ი. ჯავახიშვილის "ჩრდილი ყვავილებზე", ქარელის სარაიონო 

კულტურის სახლი. რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი, მხატვარი - კ. 

მიქელაძე. ქაღალდი საშუალო

18219 65 რნ.თ 600

ს. მთვარაძის "სახსოვარი", ქარელის სახალხო თეტრი. რეჟისორი - ლერი 

როინიშვილი, მხატვარი - არჩილ ავთანდილაშვილი. ქაღალდი კარგი

18220 65 რნ.თ 601

გ. ქელბაქიანის "თქმულება დიად მეგობრობაზე", 1959-1960 წ.წ. მცხეთის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გ. პატარიძე, მხატვარი - ვ. მეზურნოვი. 

პრემიერა. (მცხეთის სახალხო თეატრის გახსნა) ქაღალდი კარგი

18221 65 რნ.თ 602

ეგონ რანეტის "გზააბნეული შვილი", 1959-1960 წ.წ. მცხეთის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - გერონტი პატარიძე, მხატვარი - ვ. მეზურნოვი, 

თარგმანი - ნ. არეშიძე. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18222 65 რნ.თ 603

გ. ქელბაქიანის "სიყვარული ჩვენებური, ქართველური", 1960-1961 წ.წ. 

მცხეთის სახალხო თეატრი. რეჟისორი - გ. კოსტავა, მხატვარი - ვ. 

მეზურნოვი. ქაღალდი კარგი

18223 65 რნ.თ 604

ც. სოლოდარის "ერთი დღე აგარაკზე", 1960-1961 წ.წ. მცხეთის სახალხო 

თეატრი.რეჟისორი  - გერონტი პატარიძე, მხატვარი - ვ. მეზურნოვი. ქაღალდი კარგი

18224 65 რნ.თ 605

ც. სოლოდარის "ერთი დღე აგარაკზე", 1960-1961 წ.წ. მცხეთის სახალხო 

თეატრი.რეჟისორი  - გერონტი პატარიძე, მხატვარი - ვ. მეზურნოვი. ქაღალდი კარგი

18225 65 რნ.თ 606

ნ. მახარაშვილისა და ო. რაზმაძის "საქმროების არჩევანში", 1960-1961 წ.წ. 

მცხეთის სახალხო თეატრი.რეჟისორი  - გერონტი პატარიძე, მხატვარი - ვ. 

მეზურნოვი. პრემიერა, სეზონის გახსნა ქაღალდი კარგი

18226 65 რნ.თ 607

ეგონ რანეტის "გზააბნეული შვილი", 1961 წ. მცხეთის სახალხო თეატრის 

გასტროლი ამბროლაურისა და ონის რაიონებში. რეჟისორი  - გერონტი 

პატარიძე, მხატვარი - ვ. მეზურნოვი, თარგმანი - ნ. არეშიძე. ქაღალდი კარგი

18227 65 რნ.თ 608

თ. ფერაძის "ლაქები", 1961-1962 წ.წ. მცხეთის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - გერონტი პატარიძე, მხატვარი - ვ. მეზურნოვი, პრემიერა. ქაღალდი კარგი

18228 65 რნ.თ 609

პ. ჯაკომეტის "დამნაშავის ოჯახი", 1966-1967 წ.წ. მცხეთის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - შ. ბასიაშვილი, მხატვარი - ვ. მეზურნიშვილი ქაღალდი კარგი

18229 65 რნ.თ 610

მარ ბაიჯევის "დუელი", 1967 წ. მცხეთის სარაიონო კულტურის სახლთან 

არსებული სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - გრიგოლ კოსტავა, მხატვარი - 

ვახტანგ მეზურნიშვილი, თარგმანი - გურამ ბათიაშვილი. ქაღალდი კარგი

18230 65 რნ.თ 611

ირ. ჭავჭანიძის "ნისლიანი დღეები", 1970 წ. მცხეთის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - გრიგოლ კოსტავა, მხატვარი - ვახტანგ მეზურნოვი. ქაღალდი კარგი



18231 65 რნ.თ 612

ირ. ჭავჭანიძის "ნისლიანი დღეები", 1970 წ. მცხეთის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - გრიგოლ კოსტავა, მხატვარი - ვახტანგ მეზურნოვი. ქაღალდი კარგი

18232 65 რნ.თ 613

ირ. ჭავჭანიძის "ნისლიანი დღეები", 1970 წ. მცხეთის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - გრიგოლ კოსტავა, მხატვარი - ვახტანგ მეზურნოვი. ქაღალდი კარგი

18233 65 რნ.თ 614

გ. შატბერაშვილის "ფიქრის გორა", 1974-1975 წ.წ. მცხეთის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - გრიგოლ კოსტავა, მხატვარი - ვახტანგ 

მეზურნიშვილი. ქაღალდი კარგი

18234 65 რნ.თ 615

შ. დადიანის "გუშინდელნი", 1996-1997 წ.წ. მცხეთა მთიანეთის სამხარეო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  - ზურაბ სიხარულიძე, მხატვარი - 

აივენგო ჭელიძე. პრემიერა. (თეატრის გახსნა) ქაღალდი კარგი

18235 65 რნ.თ 616

გ. ერისთავის "უჩინმაჩინის ქუდი", 1996-1997 წ.წ. მცხეთა მთიანეთის 

სამხარეო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  - ზურაბ სიხარულიძე, 

მხატვარი - მაკა იმერლიშვილი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18236 65 რნ.თ 617

გრიგოლ კოსტავას "სამი მეგობარი", მცხეთის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - გრიგოლ კოსტავა, მხატვარი - ვახტანგ მეზურნიშვილი. ქაღალდი კარგი

18237 65 რნ.თ 618

აკ. გეწაძის "აღსარება", მცხეთის სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ლ. 

ხუბერაშვილი, მხატვარი - გ. მრევლიშვილი. ქაღალდი კარგი

18238 65 რნ.თ 619

ი. ჯავახიშვილის "ჩრდილი ყვავილებზე", 1959-1960 წ.წ. დუშეთის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი - შალვა ჩერქეზიშვილი, მხატვარი - კ. 

კვალიაშვილი. ქაღალდი კარგი

18239 65 რნ.თ 620

ო. დგებუაძის "ოთხი სიცოცხლე", 1959-1960 წ.წ. დუშეთის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - ვ. გოზიტაშვილი, მხატვარი - ბ. ლოთიკაშვილი. ქაღალდი კარგი

18240 65 რნ.თ 621

გ. სუნდუკიანის "ხეირის მაძიებელნი", 1959-1960 წ.წ. დუშეთის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - ფ. ლოთიკაშვილი, მხატვარი - ო. ლოთიკაშვილი. ქაღალდი საშუალო

18241 65 რნ.თ 622

მურმან კიკვაძის "ცისკრის ვარსკვლავი", 1959-1960 წ.წ. დუშეთის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - შალვა ჩერქეზიშვილი, მხატვარი -ტ. 

ოთარაშვილი. პრემიერა. სეზონის გახსნა. ქაღალდი საშუალო

18242 65 რნ.თ 623

მურმან კიკვაძის "ცისკრის ვარსკვლავი", 1959-1960 წ.წ. დუშეთის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - შალვა ჩერქეზიშვილი, მხატვარი -ტ. 

ოთარაშვილი. პრემიერა. სეზონის გახსნა. ქაღალდი კარგი

18243 65 რნ.თ 624

ი. ჯავახიშვილის "გულმართალი ადამიანები", 1959-1960 წ.წ. დუშეთის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი - შალვა ჩერქეზიშვილი, მხატვარი - ტ. 

ოთარაშვილი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18244 65 რნ.თ 625

ი. ჯავახიშვილის "გულმართალი ადამიანები", 1959-1960 წ.წ. დუშეთის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი - შალვა ჩერქეზიშვილი, მხატვარი - ტ. 

ოთარაშვილი. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18245 65 რნ.თ 626

ალ. ყაზბეგის "ელგუჯა", 1964-1965 წ.წ. დუშეთის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - შალვა ჩერქეზიშვილი, მხატვარი - ტ. ოთარაშვილი. ქაღალდი კარგი

18246 65 რნ.თ 627

გ. ბერიაშვილის "სადა ხარ, ჩვენო მებაღეო", 1970-1971 წ.წ. დუშეთის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ფ. ლოთიკაშვილი, მხატვარი - ო. 

ლოთიკაშვილი. ქაღალდი კარგი

18247 65 რნ.თ 628

გ. ბერიაშვილის "სადა ხარ, ჩვენო მებაღეო", 1970-1971 წ.წ. დუშეთის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ფ. ლოთიკაშვილი, მხატვარი - ო. 

ლოთიკაშვილი. ქაღალდი კარგი

18248 65 რნ.თ 629

ი. არაყიშვილისა და კ. თეთრაძის "განა ასე უყვართ?", 1972-1973 წ.წ. 

დუშეთის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ფ. ლოთიკაშვილი, მხატვარი - 

ო. ლოთიკაშვილი. ქაღალდი კარგი

18249 65 რნ.თ 630

 ვაჟა-ფშაველას მიხედვით, ვ. გოზიტაშვილის"სტუმარ-მასპინძელი", 1972-

1973 წ.წ. დუშეთის სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ვ. გოზიტაშვილი, 

მხატვარი - ა. ჭინჭარაული. ქაღალდი კარგი



18250 65 რნ.თ 631

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1973-1974 წ.წ. დუშეთის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - ფ. ლოთიკაშვილი, მხატვარი - ა. ჭინჭარაული. ქაღალდი კარგი

18251 65 რნ.თ 632

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1973-1974 წ.წ. დუშეთის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - ფ. ლოთიკაშვილი, მხატვარი - ა. ჭინჭარაული. ქაღალდი კარგი

18252 65 რნ.თ 633

ვ. გოზიტაშვილის "სიკვდილზე ძლიერი", 1973-1974 წ.წ. დუშეთის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ვ. გოზიტაშვილი, მხატვარი - ა. 

ჭინჭარაული. ქაღალდი კარგი

18253 65 რნ.თ 634

ვ. გოზიტაშვილის "სიკვდილზე ძლიერი", 1973-1974 წ.წ. დუშეთის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ვ. გოზიტაშვილი, მხატვარი - ა. 

ჭინჭარაული. ქაღალდი კარგი

18254 65 რნ.თ 635

მ. ბერაძის "მზე ნეკერჩხილის ტყეში", 1974-1975 წ.წ. დუშეთის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი - ფ. ლოთიკაშვილი, მხატვარი - ტ. ოთარაშვილი. ქაღალდი კარგი

18255 65 რნ.თ 636

ო. იოსელიანის "ადამიანი იბადება ერთხელ", 1976-1977 წ.წ. დუშეთის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი - ფ. ლოთიკაშვილი, მხატვარი - ტ. 

ოთარაშვილი. ქაღალდი კარგი

18256 65 რნ.თ 637

გიორგი ხუხაშვილის "მოსამართლე", 1982-1983 წ.წ. დუშეთის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - ნუგზარ გაჩავა, მხატვარი - ალბერტ ჭინჭარაული. ქაღალდი კარგი

18257 65 რნ.თ 638

ასტრიდ ლინდგრენის "პეპი გრძელიწინდა", 1985-1986 წ.წ. დუშეთის 

სარაიონო კულტურის სახლთან არსებული მეორე საშუალო სკოლის 

მოსწავლეთა თეატრი. რეჟისორი  - ზ. კახიანი, მხატვარი - დ. ველთაური. ქაღალდი კარგი

18258 65 რნ.თ 639

ვაჟა-ფშაველას "მოკვეთილი", 1993-1994 წ.წ. დუშეთის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - ზურაბ კახიანი, მხატვარი - მანანა სუარიძე. ქაღალდი საშუალო

18259 65 რნ.თ 640

სარეპერტუარო აფიშა, 1996-1997 წ.წ. დუშეთის სახალხო თეატრი. 

სახალხო თეატრის 115-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი. ქაღალდი კარგი

18260 65 რნ.თ 641

სარეპერტუარო აფიშა, 1996-1997 წ.წ. დუშეთის სახალხო თეატრი. 

სახალხო თეატრის 115-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი. ქაღალდი კარგი

18261 65 რნ.თ 642

ალ. კაჭკაჭიშვილის "ამბავი ორი ბიჭისა", 2000-2001 წ.წ. დუშეთის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - იოსებ კაკალაშვილი, მხატვარი - ალბერტ 

ჭინჭარაული. ქაღალდი კარგი

18262 65 რნ.თ 643

ვაჟა-ფშაველას "მოკვეთილი", 2001-2002 წ.წ. დუშეთის სახალხო თეატრი. 

რეჟისორი  - ზურაბ კახიანი, მხატვარი - ალბერტ ჭინჭარაული. ქაღალდი კარგი

18263 65 რნ.თ 644

გ. სტეფანსკის "ჯადო", დუშეთის სახალხო თეატრი. რეჟისორი - კოტე 

მაკარაშვილი, მხატვარი - ტარიელ ოთარაშვილი. ქაღალდი კარგი

18264 65 რნ.თ 645

ს. მთვარაძის "სახსოვარი", ასპინძის შ. რუსთაველის სახელობის 

სარაიონო კულტურის სახლი. რეჟისორი  - ა. კრამარენკო, ქაღალდი კარგი

18265 65 რნ.თ 646

ს. მთვარაძის "სახსოვარი", ასპინძის შ. რუსთაველის სახელობის 

სარაიონო კულტურის სახლი. რეჟისორი  - ა. კრამარენკო,                                                     ქაღალდი საშუალო

18266 65 რნ.თ 647

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები", ასპინძის შ. რუსთაველის 

სახელობის სარაიონო კულტურის სახლი. რეჟისორი  - ა. კრამარენკო, 

მხატვარი - ო. ცინცაძე. ქაღალდი კარგი

18267 65 რნ.თ 648

ე. კვირკველიას "სხვის კარებთან"; ა. წერეთლის "ბუტიაობა", ასპინძის შ. 

რუსთაველის სახელობის სარაიონო კულტურის სახლი. რეჟისორი - ა. 

კრამარენკო. ქაღალდი კარგი

18268 65 რნ.თ 649

დღის განრიგი, 1996 წ. კასპის რაიონის სოფელ ქვემო ჭალის კულტურის 

სახლი. თოჯინების მოყვარულთა თეატრების რესპუბლიკური 

ზეიმისთვის მიძღვნილი. ქაღალდი კარგი



18269 65 რნ.თ 650

დღის განრიგი, 1996 წ. კასპის რაიონის სოფელ ქვემო ჭალის კულტურის 

სახლი. თოჯინების მოყვარულთა თეატრების რესპუბლიკური 

ზეიმისთვის მიძღვნილი. ქაღალდი კარგი

18270 65 რნ.თ 651

გ. გოგიაშვილის "ოჰ, ეს ქალები", კასპის რაიონის სოფელ ქვემო ჭალის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი  - ა. მენაბდიშვილი, მხატვარი - მ. 

ბუდაღაშვილი. ქაღალდი კარგი

18271 65 რნ.თ 652

ა. ყაზბეგის 3 მოქმედებიანი დრამა, კასპის რაი-კულტ-სახლთან 

არსებული დრამატიული წრე. სამხატვარო ხელმძღვანელი - მ. 

კალატოზიშვილი. ქაღალდი საშუალო

18272 65 რნ.თ 653

გ. ახალციხელის "ობოლი", 1926 წ. კურორტი აბასთუმანი, პირველი 

ბაღნარის თეატრი. ორენოვანი (ქართული, რუსული). ქაღალდი საშუალო

18273 65 რნ.თ 654

ეგ. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1948-1949 წ.წ. ადიგენის კულტურის სახლი, 

რეჟისორი  - ნინო ნადირაძე, მხატვარი - ვალოდია ტარნოვსკი. ქაღალდი საშუალო

18274 65 რნ.თ 655

გ. გიორგაძის "ომი არ გვინდა", ადიგენის საშუალო სკოლის დრამატული 

კოლექტივი. რეჟისორი  - გ. გიორგაძე. ქაღალდი საშუალო

18275 65 რნ.თ 656

ძველი და ახალი ვოდევილები, 1957-1958 წ.წ. თიანეთის სარაიონო 

კულტურის სახლი. რეჟისორი  - ზაქარია ფუნთუშაშვილი, მხატვარი - 

ვლადიმერ კუზნეცოვი. ქაღალდი საშუალო

18276 65 რნ.თ 657

მ. ხუნწარიას "დიადი სამოცი", 1977 წ. ახალციხის კულტურისა და 

დასვენების ბაღში გამართული. ქაღალდი საშუალო

18277 65 რნ.თ 658

პ. ჭაღიაშვილის "გარიჟრაჟზე", 1960-1961 წ.წ. ახალციხის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორები -  რ. ელისაშვილი, ნ. ზამბახიძე, მხატვარი - ა. 

გოგოლაძე. ქაღალდი კარგი

18278 65 რნ.თ 659

ლ. მილორავას "სად იყო ჭკუა?!", 1961-1962 წ.წ. ახალციხის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  - ილია ქაჯაია, მხატვარი - ა. გოგოლაძე. პრემიერა ქაღალდი კარგი

18279 65 რნ.თ 660

ნ. იონათამიშვილისა და გ. აბაკელიას "Бълха и Мравчо", ახალციხის 

თოჯინების თეატრ-სტუდიის გასტროლი ქ. სოფიის კულტურის სახლში. 

რეჟისორები -  ნ. იონათამიშვილი, გ. აბაკელია. მხატვარი - გ. აბაკელია. 

რუსულენოვანი ქაღალდი კარგი

18280 67 სახ.თ 1

Л. Антонова "ванька ключникь", И. В. Гоголя "Повесть о капитане 

копейкине", 1879 г. Тифлиссий театрь, бенефись Н. В. Петровскаго ქაღალდი საშუალო

18281 67 სახ.თ 2

В. Дьяченко "светцкия ширмы", М.П.Ф. "вспышка у домашняго очага", 1879 г. 

Тифлиссий театрь ქაღალდი საშუალო

18282 67 სახ.თ 3 В. Шекспира "Гамлет принць датский", 1880 г. Тифлиссий театрь ქაღალდი კარგი

18283 67 სახ.თ 4 "Севильский цырюльникь", 1880 г. Тифлиссий театрь ქაღალდი კარგი

18284 67 სახ.თ 5 ДЖ. Верди "Травиата", 1880 г. Тифлиссий театрь ქაღალდი საშუალო

18285 67 სახ.თ 6 Молер.  "донь жуань", 1880 г. Тифлиссий театрь ქაღალდი საშუალო

18286 67 სახ.თ 7

А. Сумбатова "громоотводь", "не бывать-бы счастью да несчастье помогло", 

1880 г. Тифлиссий театрь ქაღალდი კარგი

18287 67 სახ.თ 8 А. Сумбатова "дочь века", 1881 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18288 67 სახ.თ 9 С. Райского "дитя.", 1881 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18289 67 სახ.თ 10

Тарновски  "чужое имя", "две гончия по одному следу", 1881 г. тифлисский 

театрь ქაღალდი საშუალო

18290 67 სახ.თ 11 "Со ступеньки на ступеньку", 1881 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18291 67 სახ.თ 12 А. И. Пальма "господа-избиратели", 1881 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო



18292 67 სახ.თ 13 "Сверчокь.", 1881 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18293 67 სახ.თ 14 Б. Крылова "в духе времени", 1881 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18294 67 სახ.თ 15

А. Н. Островского "гроза", 1883 г. тифлисский театрь, бенефись Г. Н. 

Федотовой ქაღალდი კარგი

18295 67 სახ.თ 16 Г. Вильде "преступница", "чашка чаю", 1883 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18296 67 სახ.თ 17

А. Островского и Н. Соловьева "женитьба белугина", 1884 г. тифлисский 

театрь, режиссорь В. О. Станцановь ქაღალდი მძიმე

18297 67 სახ.თ 18 "Демон", "дочь рынка", 1884 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18298 67 სახ.თ 19 "Евгений Онегинь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18299 67 სახ.თ 20 "Евгений Онегинь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18300 67 სახ.თ 21 "Евгений Онегинь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18301 67 სახ.თ 22 "Евгений Онегинь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18302 67 სახ.თ 23 "Евгений Онегинь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18303 67 სახ.თ 24 "Евгений Онегинь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18304 67 სახ.თ 25 "Евгений Онегинь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18305 67 სახ.თ 26 "Евгений Онегинь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18306 67 სახ.თ 27 И. В. Шпажинскаго "чародейка", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18307 67 სახ.თ 28 А. Ц. Пушкина "Русалка", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18308 67 სახ.თ 29 А. Ц. Пушкина "Русалка", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18309 67 სახ.თ 30 А. Ц. Пушкина "Русалка", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18310 67 სახ.თ 31 А. Ц. Пушкина "Русалка", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18311 67 სახ.თ 32 А. Ц. Пушкина "Русалка", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18312 67 სახ.თ 33 Т. Муру "фераморсь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18313 67 სახ.თ 34 Т. Муру "фераморсь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18314 67 სახ.თ 35 Т. Муру "фераморсь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18315 67 სახ.თ 36 Т. Муру "фераморсь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18316 67 სახ.თ 37 "Гугеноты", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18317 67 სახ.თ 38 "Гугеноты", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18318 67 სახ.თ 39 "Гугеноты", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18319 67 სახ.თ 40 "Гугеноты", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18320 67 სახ.თ 41 "Севильский цирюльникь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი



18321 67 სახ.თ 42 "руоь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18322 67 სახ.თ 43 "руоь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18323 67 სახ.თ 44 "руоь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18324 67 სახ.თ 45 "Фаусть", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18325 67 სახ.თ 46 "Фаусть", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18326 67 სახ.თ 47 "Фаусть", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18327 67 სახ.თ 48 "Фаусть", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18328 67 სახ.თ 49 "Фаусть", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18329 67 სახ.თ 50 "Фаусть", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18330 67 სახ.თ 51 "Фаусть", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18331 67 სახ.თ 52 "Фаусть", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18332 67 სახ.თ 53 "Фаусть", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18333 67 სახ.თ 54 "Донь-Жуань", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18334 67 სახ.თ 55 "Донь-Жуань", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18335 67 სახ.თ 56 "Донь-Жуань", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18336 67 სახ.თ 57 "Донь-Жуань", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18337 67 სახ.თ 58 "Донь-Жуань", 1887 г. тифлисский театрьбенефись С. Ф. Молчановскаго ქაღალდი საშუალო

18338 67 სახ.თ 59 "Жидовка", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18339 67 სახ.თ 60 "Жидовка", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18340 67 სახ.თ 61 "Травиата", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18341 67 სახ.თ 62 А. С. Пушкина "мазепа", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18342 67 სახ.თ 63 А. С. Пушкина "мазепа", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი მძიმე

18343 67 სახ.თ 64 "Севильслий цирульникь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18344 67 სახ.თ 65 "Севильслий цирульникь", 1887 г. тифлисский театрь, бенефись Н. А. Лодия ქაღალდი მძიმე

18345 67 სახ.თ 66 А. Пушкина "Руслань и людмила", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18346 67 სახ.თ 67

А. Пушкина "Руслань и людмила", 1887 г. тифлисский театрь, бенефись Л. Ю. 

Звягиной ქაღალდი საშუალო

18347 67 სახ.თ 68 А. Пушкина "Руслань и людмила", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18348 67 სახ.თ 69 А. Пушкина "Руслань и людмила", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი მძიმე

18349 67 სახ.თ 70 "Жизнь за царя", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი მძიმე



18350 67 სახ.თ 71 "Жизнь за царя", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18351 67 სახ.თ 72 "Жизнь за царя", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18352 67 სახ.თ 73 "Жизнь за царя", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18353 67 სახ.თ 74 "Жизнь за царя", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18354 67 სახ.თ 75 "Тангейзерь и состязание певцовь на вартбурге", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18355 67 სახ.თ 76 "Тангейзерь и состязание певцовь на вартбурге", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18356 67 სახ.თ 77 "Тангейзерь и состязание певцовь на вартбурге", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18357 67 სახ.თ 78 "Тангейзерь и состязание певцовь на вартбурге", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18358 67 სახ.თ 79 В. Сарду "корделия", 1887 г. тифлисский театрь, бенефись Ф. П. Левицкаго ქაღალდი მძიმე

18359 67 სახ.თ 80 В. Сарду "корделия", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18360 67 სახ.თ 81 В. Сарду "корделия", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18361 67 სახ.თ 82 В. Сарду "корделия", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18362 67 სახ.თ 83 "Демонь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი საშუალო

18363 67 სახ.თ 84 "Демонь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18364 67 სახ.თ 85 "Демонь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18365 67 სახ.თ 86 "Демонь", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18366 67 სახ.თ 87 "Демонь", 1887 г. тифлисский театрь, бенефись А. Б. Амфи ქაღალდი მძიმე

18367 67 სახ.თ 88 "Аида", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18368 67 სახ.თ 89 "Аида", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18369 67 სახ.თ 90 "Аида", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18370 67 სახ.თ 91 "Аида", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18371 67 სახ.თ 92 "Аида", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18372 67 სახ.თ 93 П. Мериме "Кармень", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18373 67 სახ.თ 94 П. Мериме "Кармень", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18374 67 სახ.თ 95 П. Мериме "Кармень", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18375 67 სახ.თ 96 П. Мериме "Кармень", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18376 67 სახ.თ 97 П. Мериме "Кармень", 1887 г. тифлисский театрь, бенефись М. Е. Медведева ქაღალდი საშუალო

18377 67 სახ.თ 98 П. Мериме "Кармень", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18378 67 სახ.თ 99 П. Мериме "Кармень", 1887 г. тифлисский театрь, бенефись Е. А. Бичуриной ქაღალდი მძიმე



18379 67 სახ.თ 100 П. Мериме "Кармень", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18380 67 სახ.თ 101 П. Мериме "Кармень", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18381 67 სახ.თ 102 П. Мериме "Кармень", 1887 г. тифлисский театрь ქაღალდი კარგი

18382 67 სახ.თ 103 "Риголетто", 1887 г. тифлисский театрь, бенефись С. Г. Буховецкаго ქაღალდი მძიმე

18383 67 სახ.თ 104 предполагаемый репертуарь, 1887 г. тифлисский казенномь театрь ქაღალდი საშუალო

18384 67 სახ.თ 105 "Аида", 1889 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18385 67 სახ.თ 106 предполагаемый репертуарь, 1889 г. тифлисский оперный театрь ქაღალდი მძიმე

18386 67 სახ.თ 107 "Фенелла", "Африканка", "Аида", 1890 г. тифлисский театрь ქაღალდი მძიმე

18387 67 სახ.თ 108 "Баль-маскарадь", 1894 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18388 67 სახ.თ 109 "Баль-маскарадь", 1894 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18389 67 სახ.თ 110

В. Шекспира "ромео и джульетта", 1894 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Я. В. Гельроть ქაღალდი კარგი

18390 67 სახ.თ 111

В. Шекспира "ромео и джульетта", 1894 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Я. В. Гельроть ქაღალდი კარგი

18391 67 სახ.თ 112 "Риголетто", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. Гельроть ქაღალდი კარგი

18392 67 სახ.თ 113

"Паяцы", "Русалка", "праздникь вь малороссии", 1894 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Я. В. Гельроть ქაღალდი კარგი

18393 67 სახ.თ 114

"Роберть-дьяволь", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. 

Гельроть ქაღალდი კარგი

18394 67 სახ.თ 115

"Роберть-дьяволь", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. 

Гельроть ქაღალდი საშუალო

18395 67 სახ.თ 116

"Жизнь за царя", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. 

Гельроть ქაღალდი საშუალო

18396 67 სახ.თ 117

"Жизнь за царя", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. 

Гельроть ქაღალდი საშუალო

18397 67 სახ.თ 118 "Африканка", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. Гельроть ქაღალდი კარგი

18398 67 სახ.თ 119 "Африканка", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. Гельроть ქაღალდი კარგი

18399 67 სახ.თ 120 "Африканка", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. Гельроть ქაღალდი კარგი

18400 67 სახ.თ 121 "Травиата", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. Гельроть ქაღალდი საშუალო

18401 67 სახ.თ 122 "Травиата", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. Гельроть ქაღალდი კარგი

18402 67 სახ.თ 123 "Аида", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. Гельроть ქაღალდი კარგი

18403 67 სახ.თ 124 "Аида", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. Гельроть ქაღალდი კარგი

18404 67 სახ.თ 125 "Демонь", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. Гельроть ქაღალდი კარგი

18405 67 სახ.თ 126 "Демонь", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. Гельроть ქაღალდი კარგი

18406 67 სახ.თ 127 "Фаусть", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. Гельроть ქაღალდი კარგი

18407 67 სახ.თ 128 "Фаусть", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. Гельроть ქაღალდი კარგი



18408 67 სახ.თ 129 "Трубадурь", 1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. Гельроть ქაღალდი კარგი

18409 67 სახ.თ 130

"Евгений Онегинь",1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. 

Гельроть ქაღალდი კარგი

18410 67 სახ.თ 131

"Евгений Онегинь",1894 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Я. В. 

Гельроть ქაღალდი კარგი

18411 67 სახ.თ 132

С. Артемовскаго "запорожець за дунаемь", М. Л. Кропивицкаго "по 

ревизии", 1897 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Е. Карпенко ქაღალდი მძიმე

18412 67 სახ.თ 133

С. Артемовскаго "запорожець за дунаемь", М. Л. Кропивицкаго "по 

ревизии", 1897 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Е. Карпенко ქაღალდი საშუალო

18413 67 სახ.თ 134

Шевченко "назарь стодоля", "сатана вь бочци", 1897 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. Е. Карпенко ქაღალდი მძიმე

18414 67 სახ.თ 135

Мирославскаго-Винникова "мазепа", 1897 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Е. Карпенко ქაღალდი მძიმე

18415 67 სახ.თ 136

Тогобоченго "жыдивка выхрестка", 1897 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Е. Карпенко ქაღალდი საშუალო

18416 67 სახ.თ 137

Тогобоченго "жыдивка выхрестка", 1897 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Е. Карпенко ქაღალდი მძიმე

18417 67 სახ.თ 138

Тогобоченго "борци за мир - каинь и абель", 1897 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. Е. Карпенко ქაღალდი მძიმე

18418 67 სახ.თ 139

Старицкаго "цыганка аза", 1897 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Е. Карпенко ქაღალდი საშუალო

18419 67 სახ.თ 140

Cтарицкаго (по Гоголю) "цорочинцкий ярмарокь", 1897 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь И. Е. Карпенко ქაღალდი საშუალო

18420 67 სახ.თ 141

Карпенко-Караго "бондаривна", 1897 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Е. Карпенко ქაღალდი საშუალო

18421 67 სახ.თ 142

Карпенко-Караго "безталанна", 1897 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Е. Карпенко ქაღალდი საშუალო

18422 67 სახ.თ 143

Суходолскаго "помcта або загублена доля", 1897 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. Е. Карпенко ქაღალდი საშუალო

18423 67 სახ.თ 144

Суходолскаго "помcта або загублена доля", 1897 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. Е. Карпенко ქაღალდი მძიმე

18424 67 სახ.თ 145 "Трубадурь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18425 67 სახ.თ 146 "Трубадурь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18426 67 სახ.თ 147 "Травиатта", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18427 67 სახ.თ 148 "Травиатта", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18428 67 სახ.თ 149 "цевильский цирюльникь", "excelsior", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18429 67 სახ.თ 150 "цевильский цирюльникь", "excelsior", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18430 67 სახ.თ 151 "Русалка", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18431 67 სახ.თ 152 "Гугеноты", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18432 67 სახ.თ 153 "Гугеноты", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18433 67 სახ.თ 154 "Гугеноты", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18434 67 სახ.თ 155 "Гугеноты", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18435 67 სახ.თ 156 "Лючия", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18436 67 სახ.თ 157 "Лючия", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი



18437 67 სახ.თ 158 "эрнани", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18438 67 სახ.თ 159 "Сельская честь", "Паяцы", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18439 67 სახ.თ 160 "Сельская честь", "Паяцы", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18440 67 სახ.თ 161 "Сельская честь", "Риголетто", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18441 67 სახ.თ 162 "Риголетто", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18442 67 სახ.თ 163 "Риголетто", "excelsior", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18443 67 სახ.თ 164 "Африканка", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18444 67 სახ.თ 165 "Фаусть", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18445 67 სახ.თ 166 "Фаусть", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18446 67 სახ.თ 167 "Фаусть", 1898 г. тифлисский казенный театрь, бенефись А. М. Мириманова ქაღალდი საშუალო

18447 67 სახ.თ 168 "Евгенй Онегинь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18448 67 სახ.თ 169 "Евгенй Онегинь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18449 67 სახ.თ 170 "Евгенй Онегинь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18450 67 სახ.თ 171 "Евгенй Онегинь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18451 67 სახ.თ 172 "Евгенй Онегинь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18452 67 სახ.თ 173 "Роберть-дьяволь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18453 67 სახ.თ 174 "Роберть-дьяволь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18454 67 სახ.თ 175 "Пиковая дама", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18455 67 სახ.თ 176 "Пиковая дама", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18456 67 სახ.თ 177 "Пиковая дама", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18457 67 სახ.თ 178

"Пиковая дама", 1898 г. тифлисский казенный театрь, бенефись А. Г. 

Борисенко ქაღალდი კარგი

18458 67 სახ.თ 179 "Пиковая дама", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18459 67 სახ.თ 180 "Жидовка", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18460 67 სახ.თ 181 "Жидовка", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18461 67 სახ.თ 182 "Жидовка", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18462 67 სახ.თ 183 "Жизнь за царя", 1898 г. тифлисский казенный театрь, бенефись Г-на Чиротто ქაღალდი კარგი

18463 67 სახ.თ 184 "Аида", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18464 67 სახ.თ 185 "Аида", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18465 67 სახ.თ 186 "Аида", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი



18466 67 სახ.თ 187 "Аида", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18467 67 სახ.თ 188 "Аида", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18468 67 სახ.თ 189 "Аида", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18469 67 სახ.თ 190 "Дубровский", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18470 67 სახ.თ 191 "Дубровский", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18471 192 "Дубровский", 1898 г. тифлисский казенный театрь, бенефись Е. Г. Маршадь ქაღალდი

18472 67 სახ.თ 193 "Князь игорь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18473 67 სახ.თ 194 "Князь игорь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18474 67 სახ.თ 195 "Князь игорь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18475 67 სახ.თ 196 "Князь игорь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18476 67 სახ.თ 197 "Князь игорь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18477 67 სახ.თ 198 "Князь игорь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18478 67 სახ.თ 199 "Князь игорь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18479 67 სახ.თ 200 "Кармень", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18480 67 სახ.თ 201 "Кармень", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18481 67 სახ.თ 202

"Кармень", 1898 г. тифлисский казенный театрь, бенефись Г-жи 

Камподонико ქაღალდი კარგი

18482 67 სახ.თ 203 "Кармень", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18483 67 სახ.თ 204

"Кармень", 1898 г. тифлисский казенный театрь, бенефись Г-жи 

Камподонико ქაღალდი საშუალო

18484 67 სახ.თ 205 "Кармень", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18485 67 სახ.თ 206 "Демонь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18486 67 სახ.თ 207 "Демонь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18487 67 სახ.თ 208 "Демонь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18488 67 სახ.თ 209 "Демонь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18489 67 სახ.თ 210 "Баль-маскарадь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18490 67 სახ.თ 211 "Баль-маскарадь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18491 67 სახ.თ 212

"Баль-маскарадь", 1898 г. тифлисский казенный театрь, бенефись Г-на Делла-

Торре ქაღალდი კარგი

18492 67 სახ.თ 213 "Баль-маскарадь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18493 67 სახ.თ 214 "Права мужа", "лови моменть", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18494 67 სახ.თ 215

"Динора или плоермельский праздникь", 1898 г. тифлисский казенный 

театрь ქაღალდი კარგი



18495 67 სახ.თ 216

"око за око зубь за зубь", "не поймань-не ворь", 1898 г. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი კარგი

18496 67 სახ.თ 217 "Демонь", "Дубровский", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18497 67 სახ.თ 218 "Русалкаь", "Демонь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18498 67 სახ.თ 219 "Евгений Онегинь", "Травиатта", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18499 67 სახ.თ 220 "Отелло", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18500 67 სახ.თ 221 "Опричиникь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18501 67 სახ.თ 222 "Опричиникь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18502 67 სახ.თ 223 "Богема", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18503 67 სახ.თ 224 "Богема", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18504 67 სახ.თ 225 "богема", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18505 67 სახ.თ 226 "Африканка", "богема", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18506 67 სახ.თ 227

"Русалка", "богема", 1898 г. тифлисский казенный театрь, бенефись Г-на 

Балетинова ქაღალდი საშუალო

18507 67 სახ.თ 228 "Сельская честь", "Паяцы", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18508 67 სახ.თ 229 "Сельская честь", "Травиатта", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18509 67 სახ.თ 230 "Паяцы", "Риголетто", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18510 67 სახ.თ 231 "Лючия", "Трубадурь", 1898 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18511 67 სახ.თ 232 "Евгений Онегинь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18512 67 სახ.თ 233 "Евгений Онегинь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18513 67 სახ.თ 234 "Евгений Онегинь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18514 67 სახ.თ 235 "Евгений Онегинь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18515 67 სახ.თ 236 "Евгений Онегинь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18516 67 სახ.თ 237 "Евгений Онегинь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18517 67 სახ.თ 238 "саба аравитянка", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18518 67 სახ.თ 239 "саба аравитянка", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18519 67 სახ.თ 240 "саба аравитянка", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18520 67 სახ.თ 241 "Король лирь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18521 67 სახ.თ 242

"смерть Иоанна грознаго", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

М. М. Петипа ქაღალდი საშუალო

18522 67 სახ.თ 243

"смерть иоанна грознаго", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

М. М. Петипа ქაღალდი მძიმე

18523 67 სახ.თ 244 Шиллера "коварство и любовь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე



18524 67 სახ.თ 245 "Баль-маскарадь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18525 67 სახ.თ 246 "Баль-маскарадь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18526 247 "Баль-маскарадь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18527 67 სახ.თ 248 "Баль-маскарадь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18528 67 სახ.თ 249 "Баль-маскарадь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, бенефись Хора ქაღალდი საშუალო

18529 67 სახ.თ 250 "Опричникь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18530 67 სახ.თ 251 "Опричникь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18531 67 სახ.თ 252 "Опричникь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18532 67 სახ.თ 253 "Опричникь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18533 67 სახ.თ 254 "Опричникь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18534 67 სახ.თ 255 "Дубровский", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18535 67 სახ.თ 256 "Дубровский", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18536 67 სახ.თ 257

"Дубровский", 1899 г. тифлисский казенный театрь, бенефись А. Г. 

Борисенко ქაღალდი კარგი

18537 67 სახ.თ 258 "Дубровский", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18538 67 სახ.თ 259 "Дубровский", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18539 67 სახ.თ 260 "Аида", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18540 67 სახ.თ 261 "Аида", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18541 67 სახ.თ 262 "Аида", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18542 67 სახ.თ 263 "Аида", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18543 67 სახ.თ 264 "Аида", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18544 67 სახ.თ 265 "Аида", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18545 67 სახ.თ 266 "Аида", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18546 67 სახ.თ 267 "Аида", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18547 67 სახ.თ 268 "Жидовка", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18548 67 სახ.თ 269 "Жидовка", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18549 67 სახ.თ 270 "Жидовка", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18550 67 სახ.თ 271 "Жидовка", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18551 67 სახ.თ 272 "Жидовка", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18552 67 სახ.თ 273 "рудокопы", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. Вилинский ქაღალდი კარგი



18553 67 სახ.თ 274 "гаспаронь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. Вилинский ქაღალდი კარგი

18554 67 სახ.თ 275 "Кармень", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18555 67 სახ.თ 276 "Кармень", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18556 67 სახ.თ 277 "Кармень", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18557 67 სახ.თ 278 В. Шекспира "ромео и джульетта", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18558 67 სახ.თ 279

"прекрасная Елена", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18559 67 სახ.თ 280

"прекрасная Елена", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი საშუალო

18560 67 სახ.თ 281

"прекрасная Елена", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი საშუალო

18561 67 სახ.თ 282 "борись годуновь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18562 67 სახ.თ 283 "борись годуновь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18563 67 სახ.თ 284 "борись годуновь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18564 67 სახ.თ 285 "борись годуновь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18565 286

"борись годуновь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, бенефись И. Е. 

Питоева ქაღალდი

18566 67 სახ.თ 287

"бедный ионафань", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18567 67 სახ.თ 288 "маскота", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. Вилинский ქაღალდი კარგი

18568 67 სახ.თ 289

"враги наполеона", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი საშუალო

18569 67 სახ.თ 290

"враги наполеона", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი საშუალო

18570 67 სახ.თ 291

"продавець птиць", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18571 67 სახ.თ 292

"птичка певчия", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18572 67 სახ.თ 293

"современный Онегинь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. 

Б. Вилинский ქაღალდი კარგი

18573 67 სახ.თ 294

"современный Онегинь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. 

Б. Вилинский ქაღალდი კარგი

18574 67 სახ.თ 295

"Славный  тестюшка", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18575 67 სახ.თ 296

"Славный  тестюшка", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18576 67 სახ.თ 297

"Славный  тестюшка", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18577 67 სახ.თ 298

"Славный  тестюшка", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18578 67 სახ.თ 299

"Цыганский баронь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18579 67 სახ.თ 300 "Фаусть", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18580 67 სახ.თ 301 "Фаусть", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18581 67 სახ.თ 302 "Фаусть", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე



18582 67 სახ.თ 303 "Фаусть", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18583 67 სახ.თ 304 "Фаусть", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18584 67 სახ.თ 305 "Фаусть", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18585 67 სახ.თ 306 "богема", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18586 67 სახ.თ 307 "богема", "копелия", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18587 67 სახ.თ 308

"донна-жуанита", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18588 67 სახ.თ 309

"донна-жуанита", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18589 67 სახ.თ 310

В. Сарду "графь де ризоорь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссера 

Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18590 67 სახ.თ 311

Л. Н. Толстого "плоды просвешения", 1899 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18591 67 სახ.თ 312

В. Александрова "около денегь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18592 67 სახ.თ 313

"нищий студенть", 1899 г. тифлисский казенный театрь,  режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი საშუალო

18593 67 სახ.თ 314

"нищий студенть", 1899 г. тифлисский казенный театрь,  режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18594 67 სახ.თ 315

"нищий студенть", 1899 г. тифлисский казенный театрь,  режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18595 67 სახ.თ 316

"нищий студенть", 1899 г. тифлисский казенный театрь,  режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18596 67 სახ.თ 317

"орфей вь аду", 1899 г. тифлисский казенный театрь,  режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18597 67 სახ.თ 318

"орфей вь аду", 1899 г. тифлисский казенный театрь,  режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი საშუალო

18598 67 სახ.თ 319

"донна жуанита", 1899 г. тифлисский казенный театрь,  режиссерь А. Б. 

Вилинский ქაღალდი საშუალო

18599 67 სახ.თ 320 бокаччио, 1899 г. тифлисский казенный театрь,  режиссерь А. Б. Вилинский ქაღალდი საშუალო

18600 67 სახ.თ 321 "Русалка", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18601 67 სახ.თ 322 "Русалка", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18602 67 სახ.თ 323 "Травиата", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18603 67 სახ.თ 324 "Травиата", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18604 67 სახ.თ 325 "Травиата", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18605 67 სახ.თ 326 "Травиата", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18606 67 სახ.თ 327

В. Шекспира "Гамлеть", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь М. В. 

Дальский ქაღალდი მძიმე

18607 67 სახ.თ 328

В. Шекспира "Гамлеть", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь М. В. 

Дальский ქაღალდი კარგი

18608 67 სახ.თ 329 Гуцкова "уриель акоста", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18609 67 სახ.თ 330 "Демонь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18610 67 სახ.თ 331 "Демонь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე



18611 67 სახ.თ 332 "Демонь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18612 67 სახ.თ 333 "Демонь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18613 67 სახ.თ 334 "Демонь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18614 67 სახ.თ 335 "мазепа", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18615 67 სახ.თ 336 "мазепа", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18616 67 სახ.თ 337 "мазепа", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18617 67 სახ.თ 338 "мазепа", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18618 67 სახ.თ 339 "эрнани", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18619 67 სახ.თ 340 "эрнани", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18620 67 სახ.თ 341 "эрнани", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18621 67 სახ.თ 342 "эрнани", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18622 67 სახ.თ 343 "Гугеноты", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18623 67 სახ.თ 344 "Гугеноты", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18624 67 სახ.თ 345 "Гугеноты", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18625 67 სახ.თ 346 "Гугеноты", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18626 67 სახ.თ 347 "Гугеноты", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18627 67 სახ.თ 348 "Гугеноты", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18628 67 სახ.თ 349 "Гугеноты", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18629 67 სახ.თ 350 "Тангейзерь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18630 67 სახ.თ 351 "Тангейзерь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18631 67 სახ.თ 352 "Тангейзерь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18632 67 სახ.თ 353 "Тангейзерь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, банефись А. Д. Бельскаго ქაღალდი კარგი

18633 67 სახ.თ 354 "Жизнь за царя", 1899 г. тифлисский казенный театрь, анонс ქაღალდი კარგი

18634 67 სახ.თ 355 "Жизнь за царя", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18635 67 სახ.თ 356 "Жизнь за царя", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18636 67 სახ.თ 357 "Жизнь за царя", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი

18637 67 სახ.თ 358

Э. Ростана "сирано де-бержеракь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Г. Славский ქაღალდი კარგი

18638 67 სახ.თ 359

Э. Ростана "сирано де-бержеракь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Г. Славский ქაღალდი კარგი

18639 67 სახ.თ 360 "Норма", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი



18640 67 სახ.თ 361 "Норма", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18641 67 სახ.თ 362 "Норма", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18642 67 სახ.თ 363 "Норма", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18643 67 სახ.თ 364 "Норма", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18644 67 სახ.თ 365 "Норма", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18645 67 სახ.თ 366 "Князь игорь",  1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18646 67 სახ.თ 367 "Князь игорь",  1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18647 67 სახ.თ 368 "Князь игорь",  1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18648 67 სახ.თ 369 "Князь игорь",  1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18649 67 სახ.თ 370 "Пиковая дама", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18650 67 სახ.თ 371 "Пиковая дама", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18651 67 სახ.თ 372 "Пиковая дама", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18652 67 სახ.თ 373 "Пиковая дама", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18653 67 სახ.თ 374 "Пиковая дама", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18654 67 სახ.თ 375 "Пиковая дама", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18655 67 სახ.თ 376 "Иоланта", "Сельская честь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18656 67 სახ.თ 377 "Иоланта", "Сельская честь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18657 67 სახ.თ 378 "Иоланта", "Сельская честь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18658 67 სახ.თ 379

А. Толстого "царь федорь иоанновичь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссера Г. Славский ქაღალდი მძიმე

18659 67 სახ.თ 380

А. Толстого "царь федорь иоанновичь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18660 67 სახ.თ 381

А. Толстого "царь федорь иоанновичь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссера Г. Славский ქაღალდი მძიმე

18661 67 სახ.თ 382

А. Толстого "царь федорь иоанновичь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссера Г. Славский ქაღალდი მძიმე

18662 67 სახ.თ 383

А. Толстого "царь федорь иоанновичь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссера Г. Славский ქაღალდი მძიმე

18663 67 სახ.თ 384

Сумбатова "молодость иоанна грознаго (царь иоаннь IV)", 1899 г. 

тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18664 67 სახ.თ 385 "рогнеда", 1899 г. тифлисский казенный театрь, анонсь ქაღალდი საშუალო

18665 67 სახ.თ 386 "рогнеда", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18666 67 სახ.თ 387 "рогнеда", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18667 67 სახ.თ 388 "рогнеда", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18668 67 სახ.თ 389 "американка", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссера Г. Славский ქაღალდი მძიმე



18669 67 სახ.თ 390

"вице-адмираль", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссера А. Б. 

Вилинский ქაღალდი საშუალო

18670 67 სახ.თ 391

"вице-адмираль", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссера А. Б. 

Вилинский ქაღალდი საშუალო

18671 67 სახ.თ 392

"вице-адмираль", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссера А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18672 67 სახ.თ 393

Островскаго и Соловьева "женитьба белугина", 1899 г. тифлисский казенный 

театрь ქაღალდი მძიმე

18673 67 სახ.თ 394 "Отелло", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18674 67 სახ.თ 395 "Отелло", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18675 67 სახ.თ 396 "Отелло", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18676 67 სახ.თ 397 "Отелло", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18677 67 სახ.თ 398 "Трубадурь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18678 67 სახ.თ 399 "Трубадурь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18679 67 სახ.თ 400 "гензель и гретель", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18680 67 სახ.თ 401

"вильгельмь-телль", 1899 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г. 

Барбене ქაღალდი საშუალო

18681 67 სახ.თ 402

"вильгельмь-телль", 1899 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г. 

Барбене ქაღალდი კარგი

18682 67 სახ.თ 403 "Риголетто", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18683 67 სახ.თ 404 "Риголетто", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18684 67 სახ.თ 405 "Риголетто", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18685 67 სახ.თ 406 "селская честь", "Паяцы", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18686 67 სახ.თ 407 "селская честь", "Риголетто", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18687 67 სახ.თ 408 "Отелло", "копелия", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18688 67 სახ.თ 409 "Паяцы", "гензель и гретель", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18689 67 სახ.თ 410 "тонкий дипломать", "зеленый островь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18690 67 სახ.თ 411

И. Н. Потапенко "волшебная сказка", "тонкий дипломать", 1899 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18691 67 სახ.თ 412 "Норма", "копелия", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18692 67 სახ.თ 413

"еленный остров", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссера А. Б. 

Вилинский ქაღალდი კარგი

18693 67 სახ.თ 414 "гретель", "гугеноты", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18694 67 სახ.თ 415 "Дубровский", "гугеноты", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18695 67 სახ.თ 416 "Паяцы", "борись годуновь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18696 67 სახ.თ 417

"семейные разсчесты", маменькинь сыночки", 1899 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссера Г. Славский ქაღალდი კარგი

18697 67 სახ.თ 418

"губернерь", "женихь езь долгового отдьления", 1899 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссера Г. Славский ქაღალდი კარგი



18698 67 სახ.თ 419

И. Н. Потапенко "чужие", А. П. Чехова "предложение", 1899 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18699 67 სახ.თ 420

В. И. Немировича-Данченко "золото", Мальяка и Галеви "сорви-голова", 

1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18700 67 სახ.თ 421

И. В. Спажинскаго "вь старые годы", Н. Кыликова "которая изь двыхь", 1899 

г. тифлисский казенный театрь, режиссера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18701 67 სახ.თ 422

В. И. Немировича-Данченко "цена жизни", К. А. Тарновски "на законномь 

основнии", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18702 67 სახ.თ 423

А. Дюма-сына "какь позживешь такь и прослывешь", С. О. Разцохина "A' 

discretion", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18703 67 სახ.თ 424

Блюменталя и Кодельбурга "столичный воздухь", "женя", 1899 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18704 67 სახ.თ 425

"Руслань и людмила", "князь горь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, 

банефись В. Н. Трубина ქაღალდი საშუალო

18705 67 სახ.თ 426

"синаяя борода", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссера А. Б. 

Вилинский, банефись Р. м. Раисовой ქაღალდი საშუალო

18706 67 სახ.თ 427

"Риголетто", "Паяцы", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссера А. Б. 

Вилинский ქაღალდი საშუალო

18707 67 სახ.თ 428

"excelsior", "Опричникь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, банефись 

Кордебалета ქაღალდი საშუალო

18708 67 სახ.თ 429

"богема", "искренность пастушки", 1899 г. тифлисский казенный театрь, 

банефись К. Л. Самойловой ქაღალდი საშუალო

18709 67 სახ.თ 430 "Жизнь за царя", Пиковая дама", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18710 67 სახ.თ 431

"Риголетто", "танцы часовь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, банефись 

А. С. Костаняна ქაღალდი კარგი

18711 67 სახ.თ 432 "Демонь", "танцы вальпургиевой ночи", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18712 67 სახ.თ 433

"гензель и гретель", "Русалка", 1899 г. тифлисский казенный театрь, 

банефись А. В. Кравець ქაღალდი საშუალო

18713 67 სახ.თ 434

"Эрнани", "Фаусть", 1899 г. тифлисский казенный театрь, банефись М. К. 

Максакова ქაღალდი საშუალო

18714 67 სახ.თ 435 "богема", "Паяцы", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18715 67 სახ.თ 436

"евгений Онегинь", "танцы вальпургиевой ночи", 1899 г. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18716 67 სახ.თ 437

"В. Шекспира "Отелло", Турбина "деньщикь подвель", 1899 г. тифлисский 

казенный театрь, режисера Г. Славский ქაღალდი კარგი

18717 67 სახ.თ 438

Немировича-Данченко "счастливець", Щеглова "женская чепыха", 1899 г. 

тифлисский казенный театрь, режисера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18718 67 სახ.თ 439

"царь эдипь", В. Сарду "защитаницы капитолия", 1899 г. тифлисский 

казенный театрь, режисера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18719 67 სახ.თ 440

Молера "тартюфь", Трофимова "на пескахь", 1899 г. тифлисский казенный 

театрь, режисера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18720 67 სახ.თ 441

А. Чехова "дядя ваня", Н. Северина "супружеское счастье", 1899 г. 

тифлисский казенный театрь, режисера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18721 67 სახ.თ 442

Сельская честь, "Севильский цирыльникь", 1899 г. тифлисский казенный 

театрь ქაღალდი კარგი

18722 67 სახ.თ 443

Мольера "мизантропь", В. Сарду "графь де пизоопь", 1899 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18723 67 სახ.თ 444

"Князь игорь", "динора или плоэрмельсий прасдникь" 1899 г. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18724 67 სახ.თ 445 "Паяцы", "Иоланта", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18725 67 სახ.თ 446 "Евгений Онегинь", "exselsior", "Норма", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18726 67 სახ.თ 447 "богема", "Жизнь за царя", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო



18727 67 სახ.თ 448 "Лючия", "Сельская честь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18728 67 სახ.თ 449 "Князь игорь", "мазепа", "Эрнани", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18729 67 სახ.თ 450 "гензель и гретель", "Гугеноты", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18730 67 სახ.თ 451 "Иоланта", "ернан", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18731 67 სახ.თ 452

Е. Зеландть "ложь", Н. Криницкаго "шашки", 1899 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18732 67 სახ.თ 453

И. В. Шпажинкаго "вь старые годы", С. О. Разсохина "a' discretion", 1899 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссера Г. Славский ქაღალდი კარგი

18733 67 სახ.თ 454 "Демонь", "Князь игорь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18734 67 სახ.თ 455 "Баль-маскарадь", "копелия", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18735 67 სახ.თ 456 "Норма", "копелия", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18736 67 სახ.თ 457 "мазепа", "полтавский бой", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18737 67 სახ.თ 458 "богема", "копелия", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18738 67 სახ.თ 459 "богема", "копелия", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18739 67 სახ.თ 460 "Сельская честь", "Опричникь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18740 67 სახ.თ 461

"мизантропь", Чернипиева "женихь ись долгового отделения", Б. Сарду и Э. 

Моро "маамь сань-жень", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссера Г. 

Славский ქაღალდი საშუალო

18741 67 სახ.თ 462 "гензель и гретель", "Гугеноты", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18742 67 სახ.თ 463 Паяцы, "копелия", "бориць годуновь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18743 67 სახ.თ 464

"Тангейзерь и состязание певцовь на вартбурге", 1899 г. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი კარგი

18744 67 სახ.თ 465 "мазепа", "полтавцкий бой", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18745 67 სახ.თ 466 "Норма", "копелия", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18746 67 სახ.თ 467 "Дубровский", "Гугеноты", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18747 67 სახ.თ 468 "Сельская честь", "Опричникь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18748 67 სახ.თ 469 "Норма", "копелия",  1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18749 67 სახ.თ 470 "Паяцы", "Иоланта", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18750 67 სახ.თ 471 "Норма", "Иоланта", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18751 67 სახ.თ 472 "Паяцы", "гензель и гретель", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18752 67 სახ.თ 473 "Иоланта", "жихнь за царя", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18753 67 სახ.თ 474 "Отелло", "копелия", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18754 67 სახ.თ 475 "Сельская честь", "Паяцы", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18755 67 სახ.თ 476 "Евгений Онегинь", "мазепа", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო



18756 67 სახ.თ 477 "Евгений Онегинь", "мазепа", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18757 67 სახ.თ 478

"модель", "три мушкатера", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссера 

А. Б. Вилинцкий ქაღალდი მძიმე

18758 67 სახ.თ 479

Шиллера "мария стюарть", А. Биссона "контролерь спалныхь вагоновь", 1899 

г. тифлисский казенный театрь, режиссера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18759 67 სახ.თ 480

Мельвиля "любовь и предрасудокь", В. И. Немировича-Данченко 

"шиповникь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, режиссера Г. Славский ქაღალდი საშუალო

18760 67 სახ.თ 481 "Евгений Онегинь", "Норма", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18761 67 სახ.თ 482 "Иоланта", "Эрнани", "Жизнь за царя", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18762 67 სახ.თ 483 "Русалка", "Паяцы", "эксельсиорь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18763 67 სახ.თ 484 "Русалка", "Паяцы", "эксельсиорь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18764 67 სახ.თ 485 "Русалка", "Паяцы", "эксельсиорь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18765 67 სახ.თ 486 "Русалка", "Паяцы", "эксельсиорь", 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18766 67 სახ.თ 487 репертуарь сезона 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18767 67 სახ.თ 488 репертуарь сезона 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18768 67 სახ.თ 489 репертуарь сезона 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18769 67 სახ.თ 490 репертуарь сезона 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18770 67 სახ.თ 491 репертуарь сезона 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18771 67 სახ.თ 492 репертуарь сезона 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18772 67 სახ.თ 493 репертуарь сезона 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18773 67 სახ.თ 494 репертуарь сезона 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18774 67 სახ.თ 495 симфоническое собрание 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18775 67 სახ.თ 496 симфоническое собрание 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18776 67 სახ.თ 497 симфоническое собрание 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18777 67 სახ.თ 498 симфоническое собрание 1899 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18778 67 სახ.თ 499

гастролныхь спеятаклей, С-Петербургскихь Императорскихь театровь 1899 г. 

тифлисский казенный театрь, анонсь ქაღალდი მძიმე

18779 67 სახ.თ 500

Роветтта "безчестные", Чернишева "женихь изь долгобаго отделения", 1899 

г. тифлисский казенный театрь, гастролныхь спеятаклей, С-Петербургскихь 

Императорскихь театра, режиссерь В. Н. Давыдовь ქაღალდი მძიმე

18780 67 სახ.თ 501

Н. В. Гоголя "ревизорь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, гастролныхь 

спеятаклей, С-Петербургскихь Императорскихь театра, режиссерь В. Н. 

Давыдовь ქაღალდი მძიმე

18781 67 სახ.თ 502

Н. В. Гоголя "женитьба", Гнедича "женя", 1899 г. тифлисский казенный 

театрь, гастролныхь спеятаклей, С-Петербургскихь Императорскихь театра, 

режиссерь В. Н. Давыдовь ქაღალდი მძიმე

18782 67 სახ.თ 503

Сухово-Кобилина "свадьба кречинскаго", 1899 г. тифлисский казенный 

театрь, гастролныхь спеятаклей, С-Петербургскихь Императорскихь театра, 

режиссерь В. Н. Давыдовь ქაღალდი მძიმე

18783 67 სახ.თ 504

"новый мирь", 1899 г. тифлисский казенный театрь, гастролныхь спеятаклей, 

С-Петербургскихь Императорскихь театра, режиссерь В. Н. Давыдовь ქაღალდი მძიმე

18784 67 სახ.თ 505

Крюковскаго "сверхь комплекта", 1899 г. тифлисский казенный театрь, 

гастролныхь спеятаклей, С-Петербургскихь Императорскихь театра, 

режиссерь В. Н. Давыдовь ქაღალდი მძიმე



18785 67 სახ.თ 506

А. Грибоедова "готе оть ума" 1899 г. тифлисский казенный театрь, 

гастролныхь спеятаклей, С-Петербургскихь Императорскихь театра, 

режиссерь В. Н. Давыдовь ქაღალდი მძიმე

18786 67 სახ.თ 507 "Трубадурь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18787 67 სახ.თ 508 "Трубадурь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18788 67 სახ.თ 509 "Трубадурь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18789 67 სახ.თ 510 "Трубадурь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18790 67 სახ.თ 511 "Травиата", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18791 67 სახ.თ 512

К. П. Лорина "вь любовномь лабиринте", 1900 г. тифлисский казенный 

театрь ქაღალდი მძიმე

18792 67 სახ.თ 513

"Тангейзерь и состязание певцовь на вартбурге", 1900 г. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18793 67 სახ.თ 514

"Тангейзерь и состязание певцовь на вартбурге", 1900 г. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18794 67 სახ.თ 515

"Тангейзерь и состязание певцовь на вартбурге", 1900 г. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18795 67 სახ.თ 516

"Тангейзерь и состязание певцовь на вартбурге", 1900 г. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18796 67 სახ.თ 517

"Тангейзерь и состязание певцовь на вартбурге", 1900 г. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18797 67 სახ.თ 518 "Фаусть", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18798 67 სახ.თ 519 "Фаусть", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18799 67 სახ.თ 520 "Фаусть", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Н. А. Папаянь ქაღალდი კარგი

18800 67 სახ.თ 521 "Демонь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18801 67 სახ.თ 522 "Демонь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18802 67 სახ.თ 523 "Дубровский", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18803 67 სახ.თ 524 "Дубровский", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18804 67 სახ.თ 525 "Африканка", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18805 67 სახ.თ 526 "Африканка", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18806 67 სახ.თ 527 "Африканка", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18807 67 სახ.თ 528 "Африканка", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18808 67 სახ.თ 529 "Африканка", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18809 67 სახ.თ 530 "Африканка", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18810 67 სახ.თ 531 "Африканка", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18811 67 სახ.თ 532 "Африканка", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18812 67 სახ.თ 533 В. Шекспира "ромео и джульетта", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18813 67 სახ.თ 534 В. Шекспира "ромео и джульетта", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი



18814 67 სახ.თ 535 В. Шекспира "ромео и джульетта", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18815 67 სახ.თ 536 В. Шекспира "ромео и джульетта", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18816 67 სახ.თ 537 В. Шекспира "ромео и джульетта", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18817 67 სახ.თ 538 В. Шекспира "ромео и джульетта", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18818 67 სახ.თ 539 В. Шекспира "ромео и джульетта", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18819 67 სახ.თ 540 "Кармень", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись А. Д. Бельскаго ქაღალდი კარგი

18820 67 სახ.თ 541 "Кармень", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись А. Д. Бельскаго ქაღალდი კარგი

18821 67 სახ.თ 542 "Кармень", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18822 67 სახ.თ 543 "Кармень", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18823 67 სახ.თ 544 "Кармень", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г-на Розанова ქაღალდი კარგი

18824 67 სახ.თ 545 "Кармень", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г-жи Петровой ქაღალდი კარგი

18825 67 სახ.თ 546 "Кармень", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г-жи Петровой ქაღალდი კარგი

18826 67 სახ.თ 547 "Кармень", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г-жи Петровой ქაღალდი კარგი

18827 67 სახ.თ 548 "Пиковая дама", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г. И. Арскаго ქაღალდი კარგი

18828 67 სახ.თ 549 "Пиковая дама", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г. И. Арскаго ქაღალდი კარგი

18829 67 სახ.თ 550

"Пиковая дама", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г-на 

Розанова ქაღალდი კარგი

18830 67 სახ.თ 551 "Евгений Онегинь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18831 67 სახ.თ 552 "Евгений Онегинь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18832 67 სახ.თ 553 А. Н. Островского "бешенныя деньги", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18833 67 სახ.თ 554 "роберть дьяволь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18834 67 სახ.თ 555

"роберть дьяволь", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г-на 

Лонгобарди ქაღალდი კარგი

18835 67 სახ.თ 556

"роберть дьяволь", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г-на 

Лонгобарди ქაღალდი კარგი

18836 67 სახ.თ 557 "роберть дьяволь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18837 67 სახ.თ 558 "роберть дьяволь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18838 67 სახ.თ 559 "роберть дьяволь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18839 67 სახ.თ 560 "роберть дьяволь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18840 67 სახ.თ 561

"Джоконда", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г-на 

Валентинова ქაღალდი კარგი

18841 67 სახ.თ 562

"Джоконда", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г-на 

Валентинова ქაღალდი კარგი

18842 67 სახ.თ 563 "Джоконда", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი



18843 67 სახ.თ 564 "Джоконда", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18844 67 სახ.თ 565 "Аида", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18845 67 სახ.თ 566 "Аида", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18846 67 სახ.თ 567

"Снегурочка", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г-на Пагани

ქაღალდი საშუალო

18847 67 სახ.თ 568

"Снегурочка", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г-на Пагани

ქაღალდი საშუალო

18848 67 სახ.თ 569

"Снегурочка", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г-на 

Тиманиной

ქაღალდი კარგი

18849 67 სახ.თ 570 "Снегурочка", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18850 67 სახ.თ 571 "Снегурочка", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18851 67 სახ.თ 572 "Садко", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г-жи Фертигь ქაღალდი კარგი

18852 67 სახ.თ 573 "Садко", 1900 г. тифлисский казенный театрь, банефись Г-жи Фертигь ქაღალდი კარგი

18853 67 სახ.თ 574 "Садко", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18854 67 სახ.თ 575 "Садко", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18855 67 სახ.თ 576 "Садко", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18856 67 სახ.თ 577 "Садко", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18857 67 სახ.თ 578 "Садко", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18858 67 სახ.თ 579 "Садко", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18859 67 სახ.თ 580 "Садко", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18860 67 სახ.თ 581 "Садко", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18861 67 სახ.თ 582 "Садко", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18862 67 სახ.თ 583 "Садко", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18863 67 სახ.თ 584 "Садко", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18864 67 სახ.თ 585 "Садко", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18865 67 სახ.თ 586 "Садко", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18866 67 სახ.თ 587

Г. А. Толстого "трилогия", 1900 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Г. 

Тунковь ქაღალდი საშუალო

18867 67 სახ.თ 588

Г. А. Толстого "трилогия", 1900 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Г. 

Тунковь ქაღალდი საშუალო

18868 67 სახ.თ 589 "Иоланта", "Баль-маскарадь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18869 67 სახ.თ 590 "Иоланта", "Баль-маскарадь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18870 67 სახ.თ 591 "Иоланта", "Баль-маскарадь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18871 67 სახ.თ 592 "горный сокол", "Иоланта", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი



18872 67 სახ.თ 593 "горный сокол", "Сельская честь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18873 67 სახ.თ 594 "Демонь", "Дубровский", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18874 67 სახ.თ 595 "Демонь", "Дубровский", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18875 67 სახ.თ 596 "Риголетто", "копелия", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18876 67 სახ.თ 597 "Севильский цырульникь", "мазепа",  1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18877 67 სახ.თ 598 "Севильский цырульникь", "мазепа",  1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18878 67 სახ.თ 599 "Иоланта", "Баль-маскарадь", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18879 67 სახ.თ 600 "горный соколь" "Иоланта", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18880 67 სახ.თ 601

"мама оть максима или тутушка-пострель", "не все коту масляница", 1900 г. 

тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18881 67 სახ.თ 602 "идиоть", "бабушкины", 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18882 67 სახ.თ 603 симфоническое собрание 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18883 67 სახ.თ 604 репертуарь сезона 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18884 67 სახ.თ 605 репертуарь сезона 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18885 67 სახ.თ 606 репертуарь сезона 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18886 67 სახ.თ 607 репертуарь сезона 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18887 67 სახ.თ 608 репертуарь сезона 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18888 67 სახ.თ 609 репертуарь сезона 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18889 67 სახ.თ 610 репертуарь сезона 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18890 67 611 репертуарь сезона 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი

18891 67 სახ.თ 612 репертуарь сезона 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18892 67 სახ.თ 613 репертуарь сезона 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18893 67 სახ.თ 614 репертуарь сезона 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18894 67 სახ.თ 615 репертуарь сезона 1900 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

18895 68 სახ.თ 616

Ф. А. Корша "сваха", Гауптмана "больные люди", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18896 68 სახ.თ 617

Ф. А. Корша "сваха", Гауптмана "больные люди", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18897 68 სახ.თ 618

Боборыкина "накип", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. 

Платонь ქაღალდი საშუალო

18898 68 სახ.თ 619

Боборыкина "накип", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. 

Платонь ქაღალდი საშუალო

18899 68 სახ.თ 620

Островскаго "безприданница", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь, Бенефись Н. О. Васильева ქაღალდი საშუალო

18900 68 სახ.თ 621

Островскаго "безприданница", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь, Бенефись Н. О. Васильева ქაღალდი საშუალო



18901 68 სახ.თ 622

Боборыкина "старые счесты", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь, Бенефись О. А. Правдина ქაღალდი საშუალო

18902 68 სახ.თ 623

Боборыкина "старые счесты", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь, Бенефись О. А. Правдина ქაღალდი საშუალო

18903 68 სახ.თ 624

О. М. Достоевского, В. Криловымь и Г. Сутугинымь "идиоть", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18904 68 სახ.თ 625

О. М. Достоевского, В. Криловымь и Г. Сутугинымь "идиоть", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18905 68 სახ.თ 626

О. М. Достоевского, В. Криловымь и Г. Сутугинымь "идиоть", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18906 68 სახ.თ 627

О. М. Достоевского "братья карамазовы", 1901 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი კარგი

18907 68 სახ.თ 628

О. М. Достоевского "братья карамазовы", 1901 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18908 68 სახ.თ 629

М. Н. Бухарина "измаиль", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18909 68 სახ.თ 630

М. Н. Бухарина "измаиль", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18910 68 სახ.თ 631

Островскаго и Соловиев "женитьба белугина", 1901 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18911 68 სახ.თ 632

Островскаго и Соловиев "женитьба белугина", 1901 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18912 68 სახ.თ 633

Баррета "новый мирь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18913 68 სახ.თ 634

Баррета "новый мирь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18914 68 სახ.თ 635

Баррета "новый мирь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Людвиговь ქაღალდი კარგი

18915 68 სახ.თ 636

Баррета "новый мирь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18916 68 სახ.თ 637

Баррета "новый мирь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18917 68 სახ.თ 638

З. Дермана "гибель содома", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18918 68 სახ.თ 639

З. Дермана "гибель содома", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18919 68 სახ.თ 640

А. Грибоедова "горе оть ума", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18920 68 სახ.თ 641

А. Грибоедова "горе оть ума", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18921 68 სახ.თ 642

А. Грибоедова "горе оть ума", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18922 68 სახ.თ 643

Л. Н. Толстого "плоды просвещения", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Л. К. Людвиговь, Бенефись Л. К. Людвигова ქაღალდი მძიმე

18923 68 სახ.თ 644

А. Островского "бещеные деньги", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь, Бенефись А. А. Яблочкиной ქაღალდი საშუალო

18924 68 სახ.თ 645

А. Островского "бещеные деньги", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь, Бенефись А. А. Яблочкиной ქაღალდი საშუალო

18925 68 სახ.თ 646

А. Островского "бещеные деньги", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18926 68 სახ.თ 647

А. Островского "бещеные деньги", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь, Бенефись А. А. Яблочкиной ქაღალდი საშუალო

18927 68 სახ.თ 648

Г. Гауптмана "больные люди", В. М. и А. Морозова "превосходительный 

тесть", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი მძიმე

18928 68 სახ.თ 649

Г. Гауптмана "больные люди", В. М. и А. Морозова "превосходительный 

тесть", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18929 68 სახ.თ 650

В. Сарду и Э. Моро "madame sans-gene",  1901 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო



18930 68 სახ.თ 651

В. Сарду и Э. Моро "madame sans-gene"- Мадам сан-Жен,  1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18931 68 სახ.თ 652

В. Сарду и Э. Моро "madame sans-gene",  1901 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18932 68 სახ.თ 653

В. Сарду и Э. Моро "madame sans-gene",  1901 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18933 68 სახ.თ 654

В. Крылова "отрава", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Людвиговь ქაღალდი მძიმე

18934 68 სახ.თ 655

В. Крылова "отрава", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18935 68 სახ.თ 656

"потемки души (история болезни пытоева)", 1901 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18936 68 სახ.თ 657

А. Чехова "дядя ваня", В. Турбина "денщикь подвель", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18937 68 სახ.თ 658

Ж. Оне "горнозаводчикь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. 

К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18938 68 სახ.თ 659

Сухова-Кобылина "отжитое время", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18939 68 სახ.თ 660

Сухова-Кобылина "отжитое время", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18940 68 სახ.თ 661

Островскаго "волки и овцы", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

И. С. Платонь, Бенефись Н. М. Падарина ქაღალდი მძიმე

18941 68 სახ.თ 662

А. К. Толстого "царь федорь иоанновичь", 1901 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь, Бенефись В. М. Бежина ქაღალდი მძიმე

18942 68 სახ.თ 663

А. К. Толстого "царь федорь иоанновичь", 1901 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь, Бенефись В. М. Бежина ქაღალდი საშუალო

18943 68 სახ.თ 664

А. К. Толстого "царь федорь иоанновичь", 1901 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь, Бенефись В. М. Бежина ქაღალდი საშუალო

18944 68 სახ.თ 665

А. К. Толстого "царь федорь иоанновичь", 1901 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь, Бенефись В. М. Бежина ქაღალდი საშუალო

18945 68 სახ.თ 666

Г. Зудермана "Родина", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. 

Платонь ქაღალდი საშუალო

18946 68 სახ.თ 667

Г. Зудермана "Родина", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. 

Платонь ქაღალდი საშუალო

18947 68 სახ.თ 668

Г. Зудермана "Родина", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. 

Платонь ქაღალდი საშუალო

18948 68 სახ.თ 669

Г. Зудермана "Родина", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. 

Платонь ქაღალდი საშუალო

18949 68 სახ.თ 670

А. Н. Островского "гроза", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18950 68 სახ.თ 671

А. Н. Островского "гроза", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

С. Платонь ქაღალდი მძიმე

18951 68 სახ.თ 672

Немировича-Данченко "золото", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18952 68 სახ.თ 673

Немировича-Данченко "золото", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18953 68 სახ.თ 674

И. Н. Потапенко, П. А. Сергеенко "жизнь", Л. К. Людвигова "изь-за мышенка", 

1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18954 68 სახ.თ 675

И. Н. Потапенко, П. А. Сергеенко "жизнь", Л. К. Людвигова "изь-за мышенка", 

1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18955 68 სახ.თ 676

П. П. Гнедича "вь двенадцатомь году (разгромь)",1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18956 68 სახ.თ 677

П. П. Гнедича "вь двенадцатомь году (разгромь)",1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18957 68 სახ.თ 678

Гоголя "ревизорь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. 

Платонь ქაღალდი საშუალო

18958 68 სახ.თ 679

Гоголя "ревизорь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. 

Платонь ქაღალდი კარგი



18959 68 სახ.თ 680

Гоголя "ревизорь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. 

Платонь ქაღალდი კარგი

18960 68 სახ.თ 681

Д. Реветто "друзья", Трофимова "на пескахь", 1901 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი კარგი

18961 68 სახ.თ 682

А. Х. Островского "лесь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. 

К. Людвиговь ქაღალდი კარგი

18962 68 სახ.თ 683

А. Х. Островского "лесь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. 

К. Людвиговь ქაღალდი კარგი

18963 68 სახ.თ 684

А. Х. Островского "лесь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. 

К. Людвиговь ქაღალდი მძიმე

18964 68 სახ.თ 685

А. Х. Островского "лесь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. 

К. Людвиговь ქაღალდი მძიმე

18965 68 სახ.თ 686

Аю Сумбатова (Южина) "джентльмень", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18966 68 სახ.თ 687

А. Сумбатова (Южина) "джентльмень", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი მძიმე

18967 68 სახ.თ 688

Сумбатова (Южина) "старый закаль", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18968 68 სახ.თ 689

П. М. Невежина "друзья детства", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь, Бенефись А. К. Ильинскаго ქაღალდი საშუალო

18969 68 სახ.თ 690

П. М. Невежина "друзья детства", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь, Бенефись А. К. Ильинскаго ქაღალდი საშუალო

18970 68 სახ.თ 691

Северина и Крилова "генеральша матрена", Щигрова "помолвка вь галерной 

гавани", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. Платонь, 

Бенефись Г. И. Матрыновой ქაღალდი საშუალო

18971 68 სახ.თ 692

Северина и Крилова "генеральша матрена", Щигрова "помолвка вь галерной 

гавани", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18972 68 სახ.თ 693

Северина и Крилова "генеральша матрена", Щигрова "помолвка вь галерной 

гавани", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18973 68 სახ.თ 694

Григория Ге "Трильби", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18974 68 სახ.თ 695

Григория Ге "Трильби", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18975 68 სახ.თ 696

М. Праго "идеальная жена", Достоевскаго "преступление и наказание", 

Баташева "голь на выдумки хитра", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი მძიმე

18976 68 სახ.თ 697

М. Праго "идеальная жена", Достоевскаго "преступление и наказание", 

Баташева "голь на выдумки хитра", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი მძიმე

18977 68 სახ.თ 698

Гауптмана "одинокие", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18978 68 სახ.თ 699

Гауптмана "одинокие", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18979 68 სახ.თ 700

Г. Зудермана "честь", "сумашедший композиторь", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь, Бенефись Л. К. Людвигова ქაღალდი საშუალო

18980 68 სახ.თ 701

Сумбатова (Южина) "мужь знаменитости", 1901 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18981 68 სახ.თ 702

Федорова "буреломь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. 

Платонь ქაღალდი საშუალო

18982 68 სახ.თ 703

Федорова "буреломь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. 

Платонь ქაღალდი საშუალო

18983 68 სახ.თ 704

Федорова "буреломь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. С. 

Платонь ქაღალდი მძიმე

18984 68 სახ.თ 705

Сумватова (Южина) "закать", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

18985 68 სახ.თ 706

Сумватова (Южина) "закать", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი კარგი

18986 68 სახ.თ 707

Ибсена "Норма", А. М. Шмидгрофь "волшебный вальсь", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18987 68 სახ.თ 708

А. Чехова "три сестры", А. Баташева  "голь на выдумки хитра", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო



18988 68 სახ.თ 709

А. Чехова "три сестры", А. Баташева  "голь на выдумки хитра", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18989 68 სახ.თ 710

А. Чехова "три сестры", А. Баташева  "голь на выдумки хитра", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18990 68 სახ.თ 711

А. Чехова "три сестры", А. Баташева  "голь на выдумки хитра", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი მძიმე

18991 68 სახ.თ 712

Г. Ибсена "нора", "на пескахь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

18992 68 სახ.თ 713

Э. Марриото "счастье греты", С. Леннп "ниобея", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь, Бенефись Л. И. Иртеньевой ქაღალდი საშუალო

18993 68 სახ.თ 714

А. Н. Островского "свои люди сочтемся", И. Тургенева "завтракь у 

предводителя", 1901 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

18994 68 სახ.თ 715

А. Н. Островского "свои люди сочтемся", И. Тургенева "завтракь у 

предводителя", 1901 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

18995 68 სახ.თ 716

К. А. Тарновскаго "генрихь гейне", Турбина "бойкая барыня", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Лювиговь ქაღალდი საშუალო

18996 68 სახ.თ 717

А. Дюма-Сына "какь поживешь, такь и прослывешь", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Лювиговь, Бенефись А. А. Пасхаловой ქაღალდი საშუალო

18997 68 სახ.თ 718

А. Дюма-Сына "какь поживешь, такь и прослывешь", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Лювиговь, Бенефись А. А. Пасхаловой ქაღალდი საშუალო

18998 68 სახ.თ 719

П. П. Гнедича "перекати-поле", В. Билибина "молчание", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Лювиговь ქაღალდი მძიმე

18999 68 სახ.თ 720

П. П. Гнедича "перекати-поле", В. Билибина "молчание", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Лювиговь ქაღალდი კარგი

19000 68 სახ.თ 721

А. Чехова "ивановь", В. В. Билибина "приличия", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Лювиговь, Бенефись Е. А. Лепковскаго ქაღალდი საშუალო

19001 68 სახ.თ 722

А. Чехова "ивановь", В. В. Билибина "приличия", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Лювиговь, Бенефись Е. А. Лепковскаго ქაღალდი საშუალო

19002 68 სახ.თ 723

П. А. Опочинина "кь делу", Р. Чинарова "дорогой поцелуй", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Лювиговь ქაღალდი საშუალო

19003 68 სახ.თ 724

П. А. Опочинина "кь делу", Р. Чинарова "дорогой поцелуй", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Лювиговь ქაღალდი კარგი

19004 68 სახ.თ 725

А. Дюма "полусветь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Лювиговь ქაღალდი საშუალო

19005 68 სახ.თ 726

А. Дюма "полусветь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Лювиговь ქაღალდი საშუალო

19006 68 სახ.თ 727

Г. Зудермана "честь", "сумадшедший композиторь", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Лювиговь ქაღალდი საშუალო

19007 68 სახ.თ 728

Ибсена "нора", А. М. Шмидгрофь "волшебный вальсь", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Лювиговь ქაღალდი საშუალო

19008 68 სახ.თ 729

Е. Зеладь "ложь", Е. М. Бабецкаго "школьная пара", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Лювиговь ქაღალდი საშუალო

19009 68 სახ.თ 730

Сумватова (Южина) "закать", Р. Чинаова "дорогой поцелух", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь, Бенефись Е. М. 

Турчаниновой ქაღალდი საშუალო

19010 68 სახ.თ 731

Сумватова (Южина) "закать", Р. Чинаова "дорогой поцелух", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь, Бенефись Е. М. 

Турчаниновой ქაღალდი საშუალო

19011 68 სახ.თ 732

В. И. Нерморовича-Данченко "новое дело", И. Ц. Турбина "бойкая барыня", 

1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь, Бенефись 

Д. А. Глюске-Добровольскаго

ქაღალდი საშუალო

19012 68 სახ.თ 733

Островскаго и Соловьева "женитьба белугина", Чипарова "поковой дебють", 

1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь, Бенефись 

Л. К. Людвигова

ქაღალდი საშუალო

19013 68 სახ.თ 734

Г. Зудермана "огни ивановой ночи", А. Чехова "предлоххение", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19014 68 სახ.თ 735

"блестящая карьера", И. Шелгова "красный цветокь", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19015 68 სახ.თ 736

Северина и Крылова "генеральша матрена", Щигрова "помолвка вь 

галерной габани", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19016 68 სახ.თ 737

Н. И. Тимбовского "защитникь", П. Д. Л. "роковой дебють", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь

ქაღალდი საშუალო



19017 68 სახ.თ 738

Н. И. Тимбовского "защитникь", П. Д. Л. "роковой дебють", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь

ქაღალდი საშუალო

19018 68 სახ.თ 739

Н. И. Тимбовскаво "защитникь", П. Д. Л. "роковой дебють", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь

ქაღალდი საშუალო

19019 68 სახ.თ 740

Н. И. Тимбовского "защитникь", П. Д. Л. "роковой дебють", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь

ქაღალდი საშუალო

19020 68 სახ.თ 741

В. И. Немировича-Данченко "новие дело", И. С. Турбина "бойкая барыня",  

1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь, Бенефись 

Д. А. Глюске-Добровольскаго

ქაღალდი საშუალო

19021 68 სახ.თ 742

Ф. М. Достоевскаго "идиоть", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19022 68 სახ.თ 743

Григория Ге "Казнь", Бабецкаго "школьная пара", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19023 68 სახ.თ 744

Григория Ге "Казнь", Бабецкаго "школьная пара", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19024 68 სახ.თ 745

Е. Заландь "ложь", Е. М. Бабецкаго "школьная пара", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19025 68 სახ.თ 746

О. Трахтенберга "потемки души", Л. К. М. "изь-за мышенка", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19026 68 სახ.თ 747

Г. Ибсена "нора", "на пескахь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19027 68 სახ.თ 748

Г. Гауптмана "михаиль крамепь", Молера "хоть тресни, а ххенись", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь, Бенефись А. П. 

Петровскаго ქაღალდი საშუალო

19028 68 სახ.თ 749

Г. Гауптмана "михаиль крамепь", Молера "хоть тресни, а ххенись", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь, Бенефись А. П. 

Петровскаго ქაღალდი საშუალო

19029 68 სახ.თ 750

"блестящая карьера", И. Щеглова "красный цветокь", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19030 68 სახ.თ 751

Э. Марриото "счастье греты", С. Леннп "ниобея", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь, Бенефись Л. И. Иртеньевой ქაღალდი საშუალო

19031 68 სახ.თ 752

К. А. Тарновского "гейнрихь гейне", Турбина "бойкая барыная", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19032 68 სახ.თ 753

А. Н. Островского "правда хорошо а счастье лучше", Молера "причу днипы",  

1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19033 68 სახ.თ 754

А. Н. Островского "безприданница", "откликнулось сердечок",  1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19034 68 სახ.თ 755

А. Н. Островского "безприданница", "откликнулось сердечок",  1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19035 68 სახ.თ 756

А. Н. Островского "цсвои люди сочтемся", И. Щеглова "красный цветокь", 

1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი კარგი

19036 68 სახ.თ 757

А. Н. Островского "цсвои люди сочтемся", И. Щеглова "красный цветокь", 

1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი კარგი

19037 68 სახ.თ 758

А. Н. Островского и Н. Соловьева "счастливый день", "жозефь парижский 

мальчикь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი კარგი

19038 68 სახ.თ 759

А. Н. Островского и Н. Соловьева "счастливый день", "жозефь парижский 

мальчикь", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი კარგი

19039 68 სახ.თ 760

Немировича-Данченко "цена жизни", Гнедича "женя", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

19040 68 სახ.თ 761

Немировича-Данченко "цена жизни", Гнедича "женя", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь И. С. Платонь ქაღალდი საშუალო

19041 68 სახ.თ 762

Г. Зудермана "огни ивановой ночи", А. Чехова "предложение", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19042 68 სახ.თ 763

И. А. Гринебской "друзья", Трофимова "на пескахь", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19043 68 სახ.თ 764

А. Чехова "дядя ваня", В. Трубина "денщинкь подвель", 1901 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19044 68 სახ.თ 765

Г. Мальяка "кузиночка", Максимова "пржде скончались, потомь 

повенчались", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19045 68 სახ.თ 766

Г. Мальяка "кузиночка", Максимова "пржде скончались, потомь 

повенчались", 1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Людвиговь ქაღალდი საშუალო



19046 68 სახ.თ 767

О. Трахтенберга "потемки души", А. Чехова "предложение", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19047 68 სახ.თ 768

О. Трахтенберга "потемки души", А. Чехова "предложение", 1901 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19048 68 სახ.თ 769

А. Л. Толстого "плоды просвещения", 1901 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Л. К. Людвиговь, Бенефись Л. К. Людвиговь ქაღალდი საშუალო

19049 68 სახ.თ 770

А. Н. Островского "правда хорошо, а счастье лучше", Мольера 

"причудницы",  1901 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. К. 

Людвиговь ქაღალდი მძიმე

19050 68 სახ.თ 771 репертуарь сезона 1901 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19051 68 სახ.თ 772 репертуарь сезона 1901 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19052 68 სახ.თ 773 репертуарь сезона 1901 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19053 68 სახ.თ 774 репертуарь сезона 1901 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19054 68 სახ.თ 775 репертуарь сезона 1901 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19055 68 სახ.თ 776 репертуарь сезона 1901 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19056 68 სახ.თ 777 репертуарь сезона 1901 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19057 68 სახ.თ 778 репертуарь сезона 1901 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19058 68 სახ.თ 779 составь труппы, 1904 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19059 68 სახ.თ 780 "Вертерь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19060 68 სახ.თ 781 "Вертерь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19061 68 სახ.თ 782 "Вертерь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19062 68 სახ.თ 783 "Вертерь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19063 68 სახ.თ 784

"Евгений Онегинь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19064 68 სახ.თ 785

"Евгений Онегинь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19065 68 სახ.თ 786

"Евгений Онегинь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19066 68 სახ.თ 787

"Евгений Онегинь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19067 68 სახ.თ 788

"Евгений Онегинь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19068 68 სახ.თ 789

"Евгений Онегинь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь, бенефись А. А. Смановой ქაღალდი საშუალო

19069 68 სახ.თ 790 "Неронь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19070 68 სახ.თ 791 "Неронь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19071 68 სახ.თ 792 "Неронь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19072 68 სახ.თ 793 "Неронь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19073 68 სახ.თ 794 "Неронь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19074 68 სახ.თ 795 "Неронь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო



19075 68 სახ.თ 796 "Неронь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19076 68 სახ.თ 797 "Неронь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19077 68 სახ.თ 798

"Дубровский", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19078 68 სახ.თ 799

"Дубровский", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19079 68 სახ.თ 800

"Дубровский", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19080 68 სახ.თ 801

"Дубровский", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19081 68 სახ.თ 802 "Лакмэ", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19082 68 სახ.თ 803 "Лакмэ", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19083 68 სახ.თ 804 "Лакмэ", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19084 68 სახ.თ 805 "Лакмэ", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19085 68 სახ.თ 806 "Фаусть", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19086 68 სახ.თ 807 "Фаусть", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19087 68 სახ.თ 808 "Фаусть", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19088 68 სახ.თ 809 "Фаусть", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19089 68 სახ.თ 810 "Демонь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19090 68 სახ.თ 811 "Демонь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19091 68 სახ.თ 812 "Демонь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19092 68 სახ.თ 813 "Демонь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19093 68 სახ.თ 814

"Пиковая дама", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19094 68 სახ.თ 815

"Пиковая дама", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19095 68 სახ.თ 816

"Пиковая дама", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19096 68 სახ.თ 817

"Пиковая дама", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19097 68 სახ.თ 818

"Пиковая дама", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19098 68 სახ.თ 819

В. Шекспира "ромео и джульетта", 1904 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19099 68 სახ.თ 820

В. Шекспира "ромео и джульетта", 1904 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19100 68 სახ.თ 821

В. Шекспира "ромео и джульетта", 1904 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Альтшулерь, бенефись Н. А. Папаянь ქაღალდი კარგი

19101 68 სახ.თ 822

"царская невеста", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19102 68 სახ.თ 823

"царская невеста", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19103 68 სახ.თ 824

"царская невеста", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო



19104 68 სახ.თ 825

"Жизнь за царя", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19105 68 სახ.თ 826

"Жизнь за царя", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19106 68 სახ.თ 827

"Жизнь за царя", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19107 68 სახ.თ 828 "Фенелла", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19108 68 სახ.თ 829 "Фенелла", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19109 68 სახ.თ 830 "Фенелла", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19110 68 სახ.თ 831 "Фенелла", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19111 68 სახ.თ 832

"цевильский цирюльникь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

И. Я. Альтшулерь ქაღალდი მძიმე

19112 68 სახ.თ 833

"цевильский цирюльникь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

И. Я. Альтшулерь ქაღალდი მძიმე

19113 68 სახ.თ 834

"борись годуновь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19114 68 სახ.თ 835

"борись годуновь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19115 68 სახ.თ 836

"борись годуновь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь, бенефись Н. И. Сперанскаго ქაღალდი საშუალო

19116 68 სახ.თ 837

"борись годуновь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь, бенефись Н. И. Сперанскаго ქაღალდი საშუალო

19117 68 სახ.თ 838 "Манонь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19118 68 სახ.თ 839 "Манонь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19119 68 სახ.თ 840

"Трубадурь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19120 68 სახ.თ 841

"Трубадурь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19121 68 სახ.თ 842

"Риголетто", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19122 68 სახ.თ 843

"Риголетто", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19123 68 სახ.თ 844

"Риголетто", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19124 68 სახ.თ 845 "Кармень", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19125 68 სახ.თ 846 "Кармень", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19126 68 სახ.თ 847 "Кармень", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19127 68 სახ.თ 848 "Кармень", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19128 68 სახ.თ 849 "Кармень", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19129 68 სახ.თ 850

"Кармень", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь, бенефись В. Н. Петповой-Званцебой ქაღალდი კარგი

19130 68 სახ.თ 851 "Кармень", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19131 68 სახ.თ 852 "Русалка", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19132 68 სახ.თ 853 "мазепа", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო



19133 68 სახ.თ 854 "Травиата", 1904 г. тифлисский казенный театрь, анонсь ქაღალდი საშუალო

19134 68 სახ.თ 855 "Травиата", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19135 68 სახ.თ 856 "Травиата", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19136 68 სახ.თ 857 "Травиата", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19137 68 სახ.თ 858 "галька", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19138 68 სახ.თ 859 "галька", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19139 68 სახ.თ 860

"иоаннь лейденский", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19140 68 სახ.თ 861

"иоаннь лейденский", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19141 68 სახ.თ 862

"иоаннь лейденский", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19142 68 სახ.თ 863

"иоаннь лейденский", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19143 68 სახ.თ 864

"Баль-маскарадь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19144 68 სახ.თ 865

"Баль-маскарадь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19145 68 სახ.თ 866 "Гугеноты", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19146 68 სახ.თ 867 "Гугеноты", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19147 68 სახ.თ 868 "Гугеноты", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19148 68 სახ.თ 869 "Аида", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19149 68 სახ.თ 870 "Аида", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19150 68 სახ.თ 871 "Аида", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19151 68 სახ.თ 872 "Аида", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19152 68 სახ.თ 873

"M-lle фифи", "Паяцы", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19153 68 სახ.თ 874

"M-lle фифи", "Паяцы", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19154 68 სახ.თ 875

"Севильский цирюльникь", "M-lle фифи", 1904 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19155 68 სახ.თ 876

"Севильский цирюльникь", "M-lle фифи", 1904 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19156 68 სახ.თ 877

"M-lle фифи", "Севильский цирюльникь", 1904 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19157 68 სახ.თ 878

"M-lle фифи", "Севильский цирюльникь", 1904 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19158 68 სახ.თ 879

"M-lle фифи", "Фаусть", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19159 68 სახ.თ 880

"M-lle фифи", "Фаусть", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19160 68 სახ.თ 881

"Лакмэ", "динора", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь, бенефись В. П. Антоновой ქაღალდი საშუალო

19161 68 სახ.თ 882

"Лакмэ", "динора", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь, бенефись В. П. Антоновой ქაღალდი საშუალო



19162 68 სახ.თ 883

"Фенелла", "алеко", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19163 68 სახ.თ 884

"Паяцы", "M-lle фифи", "борись годунивь", 1904 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19164 68 სახ.თ 885

"Фаусть", "Пиковая дама", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Я. Альтшулерь ქაღალდი მძიმე

19165 68 სახ.თ 886

"Фаусть", "Пиковая дама", 1904 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Я. Альтшулерь ქაღალდი მძიმე

19166 68 სახ.თ 887

"Евгений Онегинь", "Снегурочка", "Нерон", 1904 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი მძიმე

19167 68 სახ.თ 888

"Евгений Онегинь", "Снегурочка", "Нерон", 1904 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი მძიმე

19168 68 სახ.თ 889

алеко, "Паяцы", "M-lle фифи", 1904 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19169 68 სახ.თ 890

"Манонь", "Севильский цирюльникь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი მძიმე

19170 68 სახ.თ 891

"Манонь", "Севильский цирюльникь", 1904 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი მძიმე

19171 68 სახ.თ 892 "Фаусть", "Лакмэ", "Дубровский", 1904 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19172 68 სახ.თ 893 симфоническое собрание, 1904 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19173 68 სახ.თ 894 "Нерон", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19174 68 სახ.თ 895 "Нерон", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი კარგი

19175 68 სახ.თ 896 "Нерон", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19176 68 სახ.თ 897 "Нерон", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19177 68 სახ.თ 898

"Евгений Онегинь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись П. 

И. Полуянова ქაღალდი საშუალო

19178 68 სახ.თ 899

"Евгений Онегинь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись П. 

И. Полуянова ქაღალდი საშუალო

19179 68 სახ.თ 900

"Евгений Онегинь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი მძიმე

19180 68 სახ.თ 901

"Евгений Онегинь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19181 68 სახ.თ 902

"Евгений Онегинь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19182 68 სახ.თ 903

"Евгений Онегинь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19183 68 სახ.თ 904

"Евгений Онегинь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19184 68 სახ.თ 905

"Евгений Онегинь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19185 68 სახ.თ 906 "мазепа", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19186 68 სახ.თ 907 "мазепа", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19187 68 სახ.თ 908 "Манонь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, анонс, бенефись Е. А. Орель ქაღალდი საშუალო

19188 68 სახ.თ 909 "Манонь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, анонс, бенефись Е. А. Орель ქაღალდი საშუალო

19189 68 სახ.თ 910 "Манонь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19190 68 სახ.თ 911 "Манонь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო



19191 68 სახ.თ 912

"бокаччио", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19192 68 სახ.თ 913

"бокаччио", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19193 68 სახ.თ 914

"бокаччио", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19194 68 სახ.თ 915

"бокаччио", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19195 68 სახ.თ 916 "Аида", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19196 68 სახ.თ 917 "Аида", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19197 68 სახ.თ 918 "Аида", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19198 68 სახ.თ 919 "Аида", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19199 68 სახ.თ 920

В. Шекспира "ромео и джульетта", 1905 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19200 68 სახ.თ 921

В. Шекспира "ромео и джульетта", 1905 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19201 68 სახ.თ 922

"Руслань и людмила", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь, бенефис П. Е. Шихуцкой-Минченко ქაღალდი საშუალო

19202 68 სახ.თ 923

"Руслань и людмила", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь, бенефис П. Е. Шихуцкой-Минченко ქაღალდი საშუალო

19203 68 სახ.თ 924

"Пиковая дама", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н.Н. 

Боголлюбовь ქაღალდი საშუალო

19204 68 სახ.თ 925

"Пиковая дама", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н.Н. 

Боголлюбовь ქაღალდი საშუალო

19205 68 სახ.თ 926

"Пиковая дама", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н.Н. 

Боголлюбовь, бенефис М. Д. Стрелковь ქაღალდი საშუალო

19206 68 სახ.თ 927

"Кармень", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н.Н. 

Боголлюбовь ქაღალდი საშუალო

19207 68 სახ.თ 928

"Кармень", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н.Н. 

Боголлюбовь ქაღალდი საშუალო

19208 68 სახ.თ 929

"Кармень", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н.Н. 

Боголлюбовь ქაღალდი საშუალო

19209 68 სახ.თ 930 1905 г. тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Д. Г. Туллерь ქაღალდი საშუალო

19210 68 სახ.თ 931 1905 г. тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Д. Г. Туллерь ქაღალდი საშუალო

19211 68 სახ.თ 932

"мефитофель", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н.Н. 

Боголлюбовь, бенефись Л. Д. Донского ქაღალდი საშუალო

19212 68 სახ.თ 933

"мефитофель", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н.Н. 

Боголлюбовь, бенефись Л. Д. Донского ქაღალდი საშუალო

19213 68 სახ.თ 934

"мефитофель", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н.Н. 

Боголлюбовь, бенефись А. Я. Порубиновскаго ქაღალდი საშუალო

19214 68 სახ.თ 935 "Демонь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н.Н. Боголлюбовь ქაღალდი მძიმე

19215 68 სახ.თ 936 "Демонь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н.Н. Боголлюбовь ქაღალდი საშუალო

19216 68 სახ.თ 937

"Вертерь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь, 

бенефись А. В. Бпгдановича ქაღალდი საშუალო

19217 68 სახ.თ 938 "Вертерь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19218 68 სახ.თ 939 "Вертерь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19219 68 სახ.თ 940

"Гугеноты", 1905 г. тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Ф. А. 

Галецкаго ქაღალდი მძიმე



19220 68 სახ.თ 941

"Гугеноты", 1905 г. тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Ф. А. 

Галецкаго ქაღალდი საშუალო

19221 68 სახ.თ 942 "Гугеноты", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19222 68 სახ.თ 943 "Гугеноты", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19223 68 სახ.თ 944

"Гугеноты", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь, бенефись Ф. А. Галецкаго ქაღალდი საშუალო

19224 68 სახ.თ 945

"Гугеноты", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь, бенефись Ф. А. Галецкаго ქაღალდი საშუალო

19225 68 სახ.თ 946 "Гугеноты", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19226 68 სახ.თ 947 "богема", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19227 68 სახ.თ 948 "богема", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Альтшулерь ქაღალდი საშუალო

19228 68 სახ.თ 949

"миньонь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь, бенефись И. А. келлера ქაღალდი საშუალო

19229 68 სახ.თ 950

"миньонь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Альтшулерь, бенефись И. А. келлера ქაღალდი საშუალო

19230 68 სახ.თ 951 "Фаусть", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н. Н. Боголюбовь ქაღალდი მძიმე

19231 68 სახ.თ 952 "Фаусть", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н. Н. Боголюбовь ქაღალდი საშუალო

19232 68 სახ.თ 953 "Фаусть", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н. Н. Боголюбовь ქაღალდი საშუალო

19233 68 სახ.თ 954 "Фаусть", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н. Н. Боголюбовь ქაღალდი საშუალო

19234 68 სახ.თ 955

"M-lle нитушь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19235 68 სახ.თ 956

"M-lle нитушь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19236 68 სახ.თ 957

"M-lle нитушь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19237 68 სახ.თ 958

"M-lle нитушь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19238 68 სახ.თ 959

"Жизнь за царя", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19239 68 სახ.თ 960

"Иоланта", "Сельская честь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19240 68 სახ.თ 961

"Иоланта", "Сельская честь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19241 68 სახ.თ 962

"сынь мандарина", "Сельская честь", "моцарть и сальери", 1905 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19242 68 სახ.თ 963

"сынь мандарина", "Сельская честь", "моцарть и сальери", 1905 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19243 68 სახ.თ 964

Сельская честь, "моцарть и сальери", "сынь мандарина", 1905 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19244 68 სახ.თ 965

Сельская честь, "моцарть и сальери", "сынь мандарина", 1905 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19245 68 სახ.თ 966

"сынь мандарина", "алеко", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19246 68 სახ.თ 967

"сынь мандарина", "алеко", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19247 68 სახ.თ 968

"Снегурочка", "Евгений Онегинь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19248 68 სახ.თ 969

"Снегурочка", "Евгений Онегинь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო



19249 68 სახ.თ 970

Трубадурь, "бокаччио", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19250 68 სახ.თ 971

Трубадурь, "бокаччио", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19251 68 სახ.თ 972

"сынь мандарина", "алеко", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19252 68 სახ.თ 973

"сынь мандарина", "алеко", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19253 68 სახ.თ 974

"Неронь", "алеко", "сынь мандарина", 1905 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19254 68 სახ.თ 975

"Неронь", "алеко", "сынь мандарина", 1905 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19255 68 სახ.თ 976

"Пиковая дама", "M-lle нитушь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19256 68 სახ.თ 977

"Пиковая дама", "M-lle нитушь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19257 68 სახ.თ 978

"Руслань и людмила", "M-lle нитушь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19258 68 სახ.თ 979

"Руслань и людмила", "M-lle нитушь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19259 68 სახ.თ 980

"Руслань и людмила", "Неронь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19260 68 სახ.თ 981

"Руслань и людмила", "Неронь", 1905 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19261 68 სახ.თ 982

"Демонь", "капмень", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19262 68 სახ.თ 983

"Демонь", "капмень", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19263 68 სახ.თ 984

"алеко", "Паяцы", "M-lle фифи", 1905 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Алтшулерь ქაღალდი საშუალო

19264 68 სახ.თ 985

"Снегурочка", 1905 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Алтшулерь, бенефись А. Ф. Бауэра ქაღალდი საშუალო

19265 68 სახ.თ 986

"Кармень", "мефистофель",  1905 г. тифлисский казенный театрь, анонсь, 

бенефись М. М. Бунаковой, Л. Д. Донского ქაღალდი საშუალო

19266 68 სახ.თ 987 репертуарь сезона 1905 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19267 68 სახ.თ 988 репертуарь сезона 1905 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19268 68 სახ.თ 989 репертуарь сезона 1905 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19269 68 სახ.თ 990 маскоть, 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. Добротини ქაღალდი საშუალო

19270 68 სახ.თ 991 маскоть, 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. Добротини ქაღალდი საშუალო

19271 68 სახ.თ 992

"прекрасная Елена", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Добротини ქაღალდი საშუალო

19272 68 სახ.თ 993

"прекрасная Елена", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Добротини ქაღალდი საშუალო

19273 68 სახ.თ 994 "галька", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19274 68 სახ.თ 995 "галька", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19275 68 სახ.თ 996 "Отелло", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19276 68 სახ.თ 997 "Отелло", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19277 68 სახ.თ 998 "Отелло", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო



19278 68 სახ.თ 999 "Отелло", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19279 68 სახ.თ 1000

"черевнички", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19280 68 სახ.თ 1001

"черевнички", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19281 68 სახ.თ 1002

"черевнички", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19282 68 სახ.თ 1003

"черевнички", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19283 68 სახ.თ 1004

"Пиковая дама", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19284 68 სახ.თ 1005

"Пиковая дама", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19285 68 სახ.თ 1006

"Пиковая дама", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19286 68 სახ.თ 1007

"Пиковая дама", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19287 68 სახ.თ 1008

"Пиковая дама", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19288 68 სახ.თ 1009 "Лакмэ", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19289 68 სახ.თ 1010 "Лакмэ", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19290 68 სახ.თ 1011 "Лакмэ", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19291 68 სახ.თ 1012 "Лакмэ", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19292 68 სახ.თ 1013 "Травиата", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი მძიმე

19293 68 სახ.თ 1014 "Травиата", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19294 68 სახ.თ 1015 "Травиата", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19295 68 სახ.თ 1016 "Травиата", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19296 68 სახ.თ 1017 "Травиата", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19297 68 სახ.თ 1018 "Травиата", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19298 68 სახ.თ 1019 "война и мирь", 1906 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19299 68 სახ.თ 1020 "война и мирь", 1906 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19300 68 სახ.თ 1021 "война и мирь", 1906 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19301 68 სახ.თ 1022 "война и мирь", 1906 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19302 68 სახ.თ 1023 "Жидовка", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19303 68 სახ.თ 1024 "Жидовка", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19304 68 სახ.თ 1025 "Жидовка", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19305 68 სახ.თ 1026 "Жидовка", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19306 68 სახ.თ 1027

"Цыганский баронь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Добротини ქაღალდი საშუალო



19307 68 სახ.თ 1028

"Цыганский баронь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Добротини ქაღალდი საშუალო

19308 68 სახ.თ 1029

"Цыганский баронь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Добротини ქაღალდი საშუალო

19309 68 სახ.თ 1030

"Цыганский баронь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Добротини ქაღალდი საშუალო

19310 68 სახ.თ 1031

"Цыганский баронь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Добротини ქაღალდი საშუალო

19311 68 სახ.თ 1032

"Цыганский баронь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Добротини ქაღალდი საშუალო

19312 68 სახ.თ 1033 "Фаусть", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19313 68 სახ.თ 1034 "Фаусть", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19314 68 სახ.თ 1035 "Фаусть", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19315 68 სახ.თ 1036 "Фаусть", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19316 68 სახ.თ 1037 "Фаусть", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19317 68 სახ.თ 1038 "Фаусть", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19318 68 სახ.თ 1039

"Манонь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. каргаретели, 

бенефись А. И. Чарова ქაღალდი საშუალო

19319 68 სახ.თ 1040

"Манонь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. каргаретели, 

бенефись А. И. Чарова ქაღალდი საშუალო

19320 68 სახ.თ 1041

"Севильский цирюльникь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19321 68 სახ.თ 1042

"Севильский цирюльникь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19322 68 სახ.თ 1043

"Севильский цирюльникь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19323 68 სახ.თ 1044

"Севильский цирюльникь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19324 68 სახ.თ 1045

В. Шекспира "Гамлеть", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19325 68 სახ.თ 1046

В. Шекспира "Гамлеть", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19326 68 სახ.თ 1047 "Вертерь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19327 68 სახ.თ 1048 "Вертерь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19328 68 სახ.თ 1049 "Вертерь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19329 68 სახ.თ 1050 "Вертерь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19330 68 სახ.თ 1051 "Африканка", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19331 68 სახ.თ 1052 "Африканка", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19332 68 სახ.თ 1053 "Африканка", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19333 68 სახ.თ 1054 "Африканка", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19334 68 სახ.თ 1055 "Русалка", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19335 68 სახ.თ 1056 "Русалка", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო



19336 68 სახ.თ 1057

"Евгений Онегинь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19337 68 სახ.თ 1058

"Евгений Онегинь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19338 68 სახ.თ 1059

"Евгений Онегинь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19339 68 სახ.თ 1060

"Евгений Онегинь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19340 68 სახ.თ 1061

"Евгений Онегинь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19341 68 სახ.თ 1062

"Евгений Онегинь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19342 68 სახ.თ 1063

"Кармень", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. каргаретели, 

бенефись М. Д. Стрелковои-Плямь ქაღალდი საშუალო

19343 68 სახ.თ 1064

"Кармень", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. каргаретели, 

бенефись М. Д. Стрелковои-Плямь ქაღალდი საშუალო

19344 68 სახ.თ 1065 "Кармень", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19345 68 სახ.თ 1066 "Кармень", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19346 68 სახ.თ 1067 "Кармень", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19347 68 სახ.თ 1068 "Кармень", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19348 68 სახ.თ 1069 "гейша", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19349 68 სახ.თ 1070 "гейша", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19350 68 სახ.თ 1071 "гейша", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19351 68 სახ.თ 1072 "гейша", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19352 68 სახ.თ 1073 "гейша", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19353 68 სახ.თ 1074 "Демонь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19354 68 სახ.თ 1075 "Демонь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19355 68 სახ.თ 1076 "Демонь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19356 68 სახ.თ 1077 "Демонь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19357 68 სახ.თ 1078 "Риголетто", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19358 68 სახ.თ 1079 "Риголетто", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19359 68 სახ.თ 1080 "Риголетто", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19360 68 სახ.თ 1081 "Риголетто", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19361 68 სახ.თ 1082 "Риголетто", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19362 68 სახ.თ 1083 "Аида", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19363 68 სახ.თ 1084 "Аида", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19364 68 სახ.თ 1085 "Аида", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო



19365 68 სახ.თ 1086 "Аида", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19366 68 სახ.თ 1087

"Дубровский", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19367 68 სახ.თ 1088

"Дубровский", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19368 68 სახ.თ 1089

"Дубровский", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19369 68 სახ.თ 1090

"Дубровский", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19370 68 სახ.თ 1091

"фра-дьяволо", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19371 68 სახ.თ 1092

"фра-дьяволо", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19372 68 სახ.თ 1093

"фра-дьяволо", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19373 68 სახ.თ 1094

"фра-дьяволо", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19374 68 სახ.თ 1095

"Кармень", "коппелия", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19375 68 სახ.თ 1096

"Кармень", "коппелия", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19376 68 სახ.თ 1097

"Кармень", "коппелия", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19377 68 სახ.თ 1098

"Кармень", "коппелия", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19378 68 სახ.თ 1099

"Риголетто", "коппелия", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19379 68 სახ.თ 1100

"Риголетто", "коппелия", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19380 68 სახ.თ 1101

"Паяцы", "прекрасная галатея", 1906 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь и. Каргаретели и С. А. Добротини ქაღალდი საშუალო

19381 68 სახ.თ 1102

"Сельская честь", "прекрасная галатея", 1906 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь и. каргаретели и С. А. Добротини ქაღალდი საშუალო

19382 68 სახ.თ 1103

"Сельская честь", "прекрасная галатея", 1906 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь и. каргаретели и С. А. Добротини ქაღალდი საშუალო

19383 68 სახ.თ 1104

"Сельская честь", "прекрасная галатея", 1906 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь и. каргаретели и С. А. Добротини ქაღალდი საშუალო

19384 68 სახ.თ 1105

"Сельская честь", "прекрасная галатея", 1906 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь и. каргаретели и С. А. Добротини ქაღალდი საშუალო

19385 68 სახ.თ 1106

"Демонь", "коппелия", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

каргаретели ქაღალდი საშუალო

19386 68 სახ.თ 1107

"Демонь", "коппелия", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь и. 

каргаретели ქაღალდი საშუალო

19387 68 სახ.თ 1108

"Паяцы", "Сельская честь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19388 68 სახ.თ 1109

"Паяцы", "Сельская честь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19389 68 სახ.თ 1110

"фра-дьяволо", "Севильский цирюльникь", 1906 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19390 68 სახ.თ 1111

"фра-дьяволо", "Севильский цирюльникь", 1906 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19391 68 სახ.თ 1112

"черевички", "гейша", "цыганский баронь", 1906 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19392 68 სახ.თ 1113

"черевички", "гейша", "цыганский баронь", 1906 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19393 68 სახ.თ 1114

"копелия", "электрический прожекторь", "фпа-дьяволо", 1906 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო



19394 68 სახ.თ 1115

"копелия", "электрический прожекторь", "фпа-дьяволо", 1906 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19395 68 სახ.თ 1116

"Евгений Онегинь", "Севильский цирюльникь", 1906 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19396 68 სახ.თ 1117

"Евгений Онегинь", "Севильский цирюльникь", 1906 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь и. каргаретели ქაღალდი საშუალო

19397 68 სახ.თ 1118

"Русалка", "цыганский баронь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь и. каргаретели и С. А. Добротини ქაღალდი საშუალო

19398 68 სახ.თ 1119

"Русалка", "цыганский баронь", 1906 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь и. каргаретели и С. А. Добротини ქაღალდი საშუალო

19399 68 სახ.თ 1120 масляничный репертуарь, 1906 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19400 68 სახ.თ 1121 праздничный репертуарь, 1906 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19401 68 სახ.თ 1122 репертуарь сезона, 1906 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19402 68 სახ.თ 1123 репертуарь сезона, 1906 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19403 68 სახ.თ 1124 репертуарь сезона, 1906 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19404 68 სახ.თ 1125 репертуарь сезона, 1906 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19405 69 სახ.თ 1126

"Пиковая дама", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19406 69 სახ.თ 1127

"Пиковая дама", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19407 69 სახ.თ 1128

"Пиковая дама", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19408 69 სახ.თ 1129

"Пиковая дама", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19409 69 სახ.თ 1130

"Фаусть", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели, 

бенефись Б. С. Вепринскаго ქაღალდი საშუალო

19410 69 სახ.თ 1131

"Фаусть", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели, 

бенефись Б. С. Вепринскаго ქაღალდი საშუალო

19411 69 სახ.თ 1132 "Кармень", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19412 69 სახ.თ 1133 "Кармень", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19413 69 სახ.თ 1134 "Кармень", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19414 69 სახ.თ 1135 Г. Зудермана "честь", 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19415 69 სახ.თ 1136

"Русалка", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели, 

бенефись Д. А. Камчатова ქაღალდი საშუალო

19416 69 სახ.თ 1137

"Русалка", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели, 

бенефись Д. А. Камчатова ქაღალდი საშუალო

19417 69 სახ.თ 1138

В. Шекспира "Гамлеть", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П.Ф. 

Дунаевскии ქაღალდი საშუალო

19418 69 სახ.თ 1139

В. Шекспира "Гамлеть", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П.Ф. 

Дунаевскии ქაღალდი საშუალო

19419 69 სახ.თ 1140

"фра-дьяволо", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19420 69 სახ.თ 1141

"фра-дьяволо", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19421 69 სახ.თ 1142

"Риголетто", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели, 

анонс ქაღალდი საშუალო

19422 69 სახ.თ 1143 "Риголетто", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო



19423 69 სახ.თ 1144 "Риголетто", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19424 69 სახ.თ 1145 "Риголетто", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19425 69 სახ.თ 1146 "Лючия", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. С. Дунаевскии ქაღალდი საშუალო

19426 69 სახ.თ 1147 "Лючия", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. С. Дунаевскии ქაღალდი საშუალო

19427 69 სახ.თ 1148

"Лючия", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. С. Дунаевскии, 

бенефись Вань-Брандть ქაღალდი საშუალო

19428 69 სახ.თ 1149

"Лючия", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. С. Дунаевскии, 

бенефись Вань-Брандть ქაღალდი საშუალო

19429 69 სახ.თ 1150 "Травиата", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19430 69 სახ.თ 1151 "Травиата", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19431 69 სახ.თ 1152 "Травиата", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19432 69 სახ.თ 1153 "Травиата", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19433 69 სახ.თ 1154 "Аида", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19434 69 სახ.თ 1155 "Аида", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19435 69 სახ.თ 1156 "Аида", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19436 69 სახ.თ 1157

"гейша", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Ц. А. Добротини, 

бенефись А. А. Сманобой ქაღალდი საშუალო

19437 69 სახ.თ 1158

"гейша", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Ц. А. Добротини, 

бенефись А. А. Сманобой ქაღალდი საშუალო

19438 69 სახ.თ 1159

"прекрасная Елена", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Ц. А. 

Добротини ქაღალდი საშუალო

19439 69 სახ.თ 1160

"прекрасная Елена", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Ц. А. 

Добротини ქაღალდი საშუალო

19440 69 სახ.თ 1161 "Манонь", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19441 69 სახ.თ 1162 "Манонь", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19442 69 სახ.თ 1163 "Манонь", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19443 69 სახ.თ 1164 "Манонь", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19444 69 სახ.თ 1165 "Лакмэ", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19445 69 სახ.თ 1166 "Лакмэ", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19446 69 სახ.თ 1167 "Лакмэ", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19447 69 სახ.თ 1168 "Лакмэ", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19448 69 სახ.თ 1169 "Жидовка", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19449 69 სახ.თ 1170 "Жидовка", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19450 69 სახ.თ 1171

"Жидовка", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели, 

бенефись А. Н. Ященко ქაღალდი საშუალო

19451 69 სახ.თ 1172

"Жидовка", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели, 

бенефись А. Н. Ященко ქაღალდი საშუალო



19452 69 სახ.თ 1173

"Севильский цирюльникь", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

П. Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19453 69 სახ.თ 1174

"Севильский цирюльникь", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

П. Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19454 69 სახ.თ 1175

"Севильский цирюльникь", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

П. Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19455 69 სახ.თ 1176

"Севильский цирюльникь", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

П. Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19456 69 სახ.თ 1177

В. Шекспира "ромео и джульетта", 1907 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19457 69 სახ.თ 1178

В. Шекспира "ромео и джульетта", 1907 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19458 69 სახ.თ 1179

"донь-паскевале", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. 

Дунаевский, бенефись В. М. Сангурскаго ქაღალდი საშუალო

19459 69 სახ.თ 1180

"донь-паскевале", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. 

Дунаевский, бенефись В. М. Сангурскаго ქაღალდი საშუალო

19460 69 სახ.თ 1181

"донь-паскевале", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. 

Дунаевский, бенефись В. М. Сангурскаго ქაღალდი საშუალო

19461 69 სახ.თ 1182

"Евгений Онегинь", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19462 69 სახ.თ 1183

"Евгений Онегинь", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19463 69 სახ.თ 1184

"заза", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели, 

бенефись М. А. Дубровский ქაღალდი საშუალო

19464 69 სახ.თ 1185

"заза", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Каргаретели, 

бенефись М. А. Дубровский ქაღალდი საშუალო

19465 69 სახ.თ 1186

Метерлинка "монна ванна", 1907 г. тифлисский казенный театрь, бенефись 

А. А. Пасхаловой ქაღალდი საშუალო

19466 69 სახ.თ 1187

Метерлинка "монна ванна", 1907 г. тифлисский казенный театрь, бенефись 

А. А. Пасхаловой ქაღალდი საშუალო

19467 69 სახ.თ 1188 И. И. Галясевича "чертовь обрывь", 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19468 69 სახ.თ 1189 И. И. Галясевича "чертовь обрывь", 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19469 69 სახ.თ 1190

"адская любовь", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Добротина, бенефись А. Ю. Слуцкаго ქაღალდი საშუალო

19470 69 სახ.თ 1191

"адская любовь", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Добротина, бенефись А. Ю. Слуцкаго ქაღალდი საშუალო

19471 69 სახ.თ 1192 Бара "звезда", 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19472 69 სახ.თ 1193 Бара "звезда", 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19473 69 სახ.თ 1194 Г. Зудермана "огни ивановой ночи", 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19474 69 სახ.თ 1195 Г. Зудермана "огни ивановой ночи", 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19475 69 სახ.თ 1196 "Джоконда", 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19476 69 სახ.თ 1197 "Джоконда", 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19477 69 სახ.თ 1198 Метерлинка "аглавена и селизета", 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19478 69 სახ.თ 1199 Метерлинка "аглавена и селизета", 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19479 69 სახ.თ 1200 "Лакмэ", "Лючия", "Травиата", 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19480 69 სახ.თ 1201 "Лакмэ", "Лючия", "Травиата", 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე



19481 69 სახ.თ 1202

Метерлинка "сестра беатриса", Шницлера "передь свадьбой", 1907 г. 

тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19482 69 სახ.თ 1203

Метерлинка "сестра беатриса", Шницлера "передь свадьбой", 1907 г. 

тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19483 69 სახ.თ 1204

"Паяцы", "Сельская честь", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

П. Ф. Дунаевский, бенефись В. А. Рошковской ქაღალდი საშუალო

19484 69 სახ.თ 1205

"Паяцы", "Сельская честь", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

П. Ф. Дунаевский, бенефись В. А. Рошковской ქაღალდი საშუალო

19485 69 სახ.თ 1206

"Аида", "Кармень", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. 

Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19486 69 სახ.თ 1207

"маскоть", "кармен", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19487 69 სახ.თ 1208

"маскоть", "кармен", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი მძიმე

19488 69 სახ.თ 1209

"Фаусть", "Риголетто", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. 

Дунаевский, бенефись В. Л. Урушадзе ქაღალდი მძიმე

19489 69 სახ.თ 1210

"Фаусть", "Риголетто", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. 

Дунаевский, бенефись В. Л. Урушадзе ქაღალდი საშუალო

19490 69 სახ.თ 1211

"Фаусть", "Риголетто", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. Ф. 

Дунаевский, бенефись В. Л. Урушадзе ქაღალდი საშუალო

19491 69 სახ.თ 1212

"гейша", "адская любовь", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. 

А. Добротини ქაღალდი საშუალო

19492 69 სახ.თ 1213

"гейша", "адская любовь", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. 

А. Добротини ქაღალდი საშუალო

19493 69 სახ.თ 1214

"Демонь", "Снегурочка", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. 

Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19494 69 სახ.თ 1215

"Демонь", "Снегурочка", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. 

Ф. Дунаевский ქაღალდი საშუალო

19495 69 სახ.თ 1216

"Снегурочка", "Фаусть", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი კარგი

19496 69 სახ.თ 1217

"Снегурочка", "Фаусть", 1907 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. 

Каргаретели ქაღალდი კარგი

19497 69 სახ.თ 1218

"Евгений Онегинь", "Травиата", 1907 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი მძიმე

19498 69 სახ.თ 1219

"Евгений Онегинь", "Травиата", 1907 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Каргаретели ქაღალდი საშუალო

19499 69 სახ.თ 1220 "Норма", "предложение", 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19500 69 სახ.თ 1221 "Норма", "предложение", 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19501 69 სახ.თ 1222 репертуарь сезона, 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19502 69 სახ.თ 1223 репертуарь сезона, 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19503 69 სახ.თ 1224 репертуарь сезона, 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19504 69 სახ.თ 1225 репертуарь сезона, 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19505 69 სახ.თ 1226 составь оперной труппы, 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19506 69 სახ.თ 1227 симфоническое собрание, 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19507 69 სახ.თ 1228 симфоническое собрание, 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19508 69 სახ.თ 1229 симфоническое собрание, 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19509 69 სახ.თ 1230 симфоническое собрание, 1907 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო



19510 69 სახ.თ 1231

"лесной бродяга", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь В. 

Кузавовь ქაღალდი კარგი

19511 69 სახ.თ 1232

"лесной бродяга", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь В. 

Кузавовь ქაღალდი კარგი

19512 69 სახ.თ 1233

Г. Ибсена "гедда габлерь", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. 

Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19513 69 სახ.თ 1234

Г. Ибсена "гедда габлерь", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. 

Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19514 69 სახ.თ 1235

"Семнадцатилетние", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь ქაღალდი კარგი

19515 69 სახ.თ 1236

"Семнадцатилетние", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь ქაღალდი კარგი

19516 69 სახ.თ 1237

Кедельбурга "дорога вь адь", "искры пожара", 1908 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19517 69 სახ.თ 1238

Кедельбурга "дорога вь адь", "искры пожара", 1908 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19518 69 სახ.თ 1239

Белой "гимнь нищеты", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь ქაღალდი კარგი

19519 69 სახ.თ 1240

Белой "гимнь нищеты", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь ქაღალდი კარგი

19520 69 სახ.თ 1241

Е. Чирикова "Мария Иванова", 1908 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19521 69 სახ.თ 1242

Е. Чирикова "мария иванова", 1908 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19522 69 სახ.თ 1243

Ришкова "безпечальные", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. 

Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19523 69 სახ.თ 1244

Ришкова "безпечальные", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. 

Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19524 69 სახ.თ 1245

Ришкова "безпечальные", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. 

Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19525 69 სახ.თ 1246

Ришкова "безпечальные", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. 

Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19526 69 სახ.თ 1247 "Трильби", 1908 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19527 69 სახ.თ 1248 "Трильби", 1908 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19528 69 სახ.თ 1249 "Трильби", 1908 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19529 69 სახ.თ 1250 "Трильби", 1908 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19530 69 სახ.თ 1251 "Трильби", 1908 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19531 69 სახ.თ 1252 Сумбатова (Южина) "неводь", 1908 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19532 69 სახ.თ 1253 Сумбатова (Южина) "неводь", 1908 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19533 69 სახ.თ 1254 Сумбатова (Южина) "неводь", 1908 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19534 69 სახ.თ 1255 Сумбатова (Южина) "неводь", 1908 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19535 69 სახ.თ 1256

Кадельбурга "дорога вь адь", Г. Хейберга "балконь", 1908 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь  Е. Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19536 69 სახ.თ 1257

Кадельбурга "дорога вь адь", Г. Хейберга "балконь", 1908 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь  Е. Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19537 69 სახ.თ 1258

"другь дома", Филиппи "паризйския тени", 1908 г. тифлисский казенный 

театрь ქაღალდი კარგი

19538 69 სახ.თ 1259

"другь дома", Филиппи "паризйския тени", 1908 г. тифлисский казенный 

театрь ქაღალდი კარგი



19539 69 სახ.თ 1260

Маршана "пыль райскаго дерева", Г. Хейнберь "балконь", 1908 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19540 69 სახ.თ 1261

"сердце и прочее", "любовь вь кредить", 1908 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Л. А. Леонтьевь ქაღალდი საშუალო

19541 69 სახ.თ 1262

"сердце и прочее", "любовь вь кредить", 1908 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Л. А. Леонтьевь ქაღალდი საშუალო

19542 69 სახ.თ 1263

Кадельбурга "дорога вь адь", Г. Хейберга "балконь", 1908 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19543 69 სახ.თ 1264

Кадельбурга "дорога вь адь", Г. Хейберга "балконь", 1908 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19544 69 სახ.თ 1265

"прокурорь", Куликова "которая изь двухь", 1908 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19545 69 სახ.თ 1266

"прокурорь", Куликова "которая изь двухь", 1908 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19546 69 სახ.თ 1267

"другь дома", Филиппи "парижския тени", Н. И. Собольщикова-Самарина 

"камо грядеши", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19547 69 სახ.თ 1268

"другь дома", Филиппи "парижския тени", Н. И. Собольщикова-Самарина 

"камо грядеши", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19548 69 სახ.თ 1269

"клоунь из жизни цирка", Кедельбурга "дорога вь адь", 

"Семнадцатилетние", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь ქაღალდი საშუალო

19549 69 სახ.თ 1270

"клоунь из жизни цирка", Кедельбурга "дорога вь адь", 

"Семнадцатилетние", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь ქაღალდი საშუალო

19550 69 სახ.თ 1271

Г. Дависа и Л. Литиюца "приють магдалины", "первая ночь", 1908 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Л. А. Леонтьевь ქაღალდი საშუალო

19551 69 სახ.თ 1272

Н. А. Постехина "нищие духомь", 1908 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Е. Ф. Боурь, бенефись М. Д. Стрелковой-Плямь ქაღალდი საშუალო

19552 69 სახ.თ 1273

Н. А. Постехина "нищие духомь", 1908 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Е. Ф. Боурь, бенефись М. Д. Стрелковой-Плямь ქაღალდი საშუალო

19553 69 სახ.თ 1274

Н. И. Собольщикова-Самарина "хлеба и зрелищь!", 1908 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19554 69 სახ.თ 1275

Н. И. Собольщикова-Самарина "хлеба и зрелищь!", 1908 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19555 69 სახ.თ 1276

С. Юшкевича "Король", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь ქაღალდი საშუალო

19556 69 სახ.თ 1277

С. Юшкевича "Король", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь ქაღალდი საშუალო

19557 69 სახ.თ 1278

С. Юшкевича "Король", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь ქაღალდი საშუალო

19558 69 სახ.თ 1279

С. Юшкевича "Король", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь ქაღალდი საშუალო

19559 69 სახ.თ 1280 Гр. Ге. "Казнь", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19560 69 სახ.თ 1281 Гр. Ге. "Казнь", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19561 69 სახ.თ 1282 Гр. Ге. "Казнь", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19562 69 სახ.თ 1283 Гр. Ге. "Казнь", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19563 69 სახ.თ 1284

"Царица Тамара грузинская легенда", 1908 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Е. Ф. Боурь, бенефись Е. Н. Лилиной ქაღალდი საშუალო

19564 69 სახ.თ 1285

"Царица Тамара грузинская легенда", 1908 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Е. Ф. Боурь, бенефись Е. Н. Лилиной ქაღალდი საშუალო

19565 69 სახ.თ 1286

"Царица Тамара грузинская легенда", 1908 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19566 69 სახ.თ 1287

"Царица Тамара грузинская легенда", 1908 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19567 69 სახ.თ 1288

Н. И. Собольщикова-Самарина "камо грядеши", 1908 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო



19568 69 სახ.თ 1289

Н. И. Собольщикова-Самарина "камо грядеши", 1908 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19569 69 სახ.თ 1290

Н. И. Собольщикова-Самарина "камо грядеши", 1908 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19570 69 სახ.თ 1291

Н. И. Собольщикова-Самарина "камо грядеши", 1908 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19571 69 სახ.თ 1292

Н. И. Собольщикова-Самарина "камо грядеши", 1908 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19572 69 სახ.თ 1293

Л. Колишко "смерчь", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь ქაღალდი საშუალო

19573 69 სახ.თ 1294

Л. Колишко "смерчь", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь ქაღალდი საშუალო

19574 69 სახ.თ 1295

А. Дюма "полусветь", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь, бенефись М. А. Юриевой ქაღალდი საშუალო

19575 69 სახ.თ 1296

А. Дюма "полусветь", 1908 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь, бенефись М. А. Юриевой ქაღალდი საშუალო

19576 69 სახ.თ 1297

Г. Гауптмана "потонувший колоколь", 1908 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Е. Ф. Боурь, бенефись В. И. Неронова ქაღალდი საშუალო

19577 69 სახ.თ 1298

Г. Гауптмана "потонувший колоколь", 1908 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Е. Ф. Боурь, бенефись В. И. Неронова ქაღალდი საშუალო

19578 69 სახ.თ 1299

И. Н. Потапенко "новая жизнь" Трахтенберга "фимка", 1908 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19579 69 სახ.თ 1300

И. Н. Потапенко "новая жизнь" Трахтенберга "фимка", 1908 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19580 69 სახ.თ 1301 составь товарищества, 1908 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19581 69 სახ.თ 1302

В. П. Валентинова"вь волнахь страстей", сезонь 1908 - 1909 гг. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი კარგი

19582 69 სახ.თ 1303

В. П. Валентинова "вь волнахь страстей", сезонь 1908 - 1909 гг. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი კარგი

19583 69 სახ.თ 1304

"женитьба", "разговорь двухь дамь", 1909 г. тифлисский казенный театрь, 

юбилейный спектакль вь память 100 летия со дня рождения Н. В. Гоголя ქაღალდი საშუალო

19584 69 სახ.თ 1305

"жениттба", "разговорь двухь дамь", 1909 г. тифлисский казенный театрь, 

юбилейный спектакль вь память 100 летия со дня рождения Н. В. Гоголя ქაღალდი საშუალო

19585 69 სახ.თ 1306

С. Ф. Сабурова "мартовский коть", 1909 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь П. В. Казанский ქაღალდი საშუალო

19586 69 სახ.თ 1307

С. Ф. Сабурова "мартовский коть", 1909 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь П. В. Казанский ქაღალდი საშუალო

19587 69 სახ.თ 1308

Валентинова "таины города", 1909 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Глебский, бенефись М. Н. Дмитриева ქაღალდი საშუალო

19588 69 სახ.თ 1309

Валентинова "таины города", 1909 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Глебский, бенефись М. Н. Дмитриева ქაღალდი საშუალო

19589 69 სახ.თ 1310

В. П. Валентинова "вь волнахь страстеи", 1909 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. Я. Глебский ქაღალდი მძიმე

19590 69 სახ.თ 1311

В. П. Валентинова "вь волнахь страстеи", 1909 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. Я. Глебский ქაღალდი საშუალო

19591 69 სახ.თ 1312

В. П. Валентинова "вь волнахь страстеи", 1909 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. Я. Глебский ქაღალდი მძიმე

19592 69 სახ.თ 1313

В. П. Валентинова "вь волнахь страстеи", 1909 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. Я. Глебский ქაღალდი საშუალო

19593 69 სახ.თ 1314

"чары весны", "бедная овечки", 1909 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Глебский ქაღალდი კარგი

19594 69 სახ.თ 1315

"чары весны", "бедная овечки", 1909 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Глебский ქაღალდი კარგი

19595 69 სახ.თ 1316

Федорова "цапь-царапь", "пансионь м-ме серафэнь", 1909 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь П. Б. Казанский ქაღალდი კარგი

19596 69 სახ.თ 1317

Федорова "цапь-царапь", "пансионь м-ме серафэнь", 1909 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь П. Б. Казанский ქაღალდი საშუალო



19597 69 სახ.თ 1318

"красавець гвардеець", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Глебский ქაღალდი კარგი

19598 69 სახ.თ 1319

"красавець гвардеець", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Глебский ქაღალდი კარგი

19599 69 სახ.თ 1320

"веселая вдова", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Глебский ქაღალდი კარგი

19600 69 სახ.თ 1321

"веселая  вдова", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Глебский ქაღალდი კარგი

19601 69 სახ.თ 1322

"вь отдельномь купе", "ровно вь полночь", "фрина нашихь дней", 1909 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь В. п. Казанский ქაღალდი კარგი

19602 69 სახ.თ 1323

"радий вь чужои постели", "шалости ивана мироныча", "десять невесть и  ни 

одного жениха", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь В. П. 

Казанский ქაღალდი საშუალო

19603 69 სახ.თ 1324

"радий вь чужои постели", "шалости ивана мироныча", "десять невесть и  ни 

одного жениха", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь В. П. 

Казанский ქაღალდი კარგი

19604 69 სახ.თ 1325

В. П. Валентинова "ночь любови", 1909 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Глебский ქაღალდი საშუალო

19605 69 სახ.თ 1326

В. П. Валентинова "ночь любови", 1909 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Глебский ქაღალდი საშუალო

19606 69 სახ.თ 1327

В. П. Валентинова "ночь любови", 1909 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь И. Я. Глебский ქაღალდი კარგი

19607 69 სახ.თ 1328

"радий вь чужой постели", "парижская гризетки", "десять невесть и ни 

одного жениха", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. В. 

Казанский ქაღალდი კარგი

19608 69 სახ.თ 1329

"радий вь чужой постели", "парижская гризетки", "десять невесть и ни 

одного жениха", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. В. 

Казанский ქაღალდი კარგი

19609 69 სახ.თ 1330

"вь вихре вальса", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Глебский ქაღალდი კარგი

19610 69 სახ.თ 1331

"вь вихре вальса", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Глебский ქაღალდი კარგი

19611 69 სახ.თ 1332

"ласточка", "дама изь 23 №", Ж. Крень и А. Шенфельдь "фрина нашихь 

дней", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. В. Казанский ქაღალდი კარგი

19612 69 სახ.თ 1333

"ласточка", "дама изь 23 №", Ж. Крень и А. Шенфельдь "фрина нашихь 

дней", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. В. Казанский ქაღალდი კარგი

19613 69 სახ.თ 1334

"вь отдельномь купэ", "рпвнп вь полночь", Ж. Крень и А. Шенфельдь "фрина 

нашихь дней", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь П. В. 

Казанский ქაღალდი კარგი

19614 69 სახ.თ 1335 "максимисты", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Глебсий ქაღალდი საშუალო

19615 69 სახ.თ 1336 "максимисты", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. Глебсий ქაღალდი საშუალო

19616 69 სახ.თ 1337

Ф. Эккерта "фрина", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Глебсий ქაღალდი საშუალო

19617 69 სახ.თ 1338

Ф. Эккерта "фрина", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Глебсий ქაღალდი საშუალო

19618 69 სახ.თ 1339

Ф. Эккерта "фрина", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Глебсий ქაღალდი საშუალო

19619 69 სახ.თ 1340

Ф. Эккерта "фрина", 1909 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь И. Я. 

Глебсий ქაღალდი საშუალო

19620 69 სახ.თ 1341

"союзь кокотокь", "амалия... и такь далее...", 1909 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь В. П. Казанский ქაღალდი კარგი

19621 69 სახ.თ 1342

"союзь кокотокь", "амалия... и такь далее...", 1909 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь В. П. Казанский ქაღალდი კარგი

19622 69 სახ.თ 1343

"союзь кокотокь", "амалия... и такь далее...", 1909 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь В. П. Казанский ქაღალდი კარგი

19623 69 სახ.თ 1344

"союзь кокотокь", "амалия... и такь далее...", 1909 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь В. П. Казанский ქაღალდი კარგი

19624 69 სახ.თ 1345

А. Биссона "право первой ночи", Фланера "За синей птицей", 1909 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь В. П. Казанский ქაღალდი კარგი

19625 69 სახ.თ 1346

А. Биссона "право первой ночи", Фланера "За синей птицей", 1909 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь В. П. Казанский ქაღალდი კარგი



19626 69 სახ.თ 1347

А. Биссона "право первой ночи", Фланера "За синей птицей", 1909 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь В. П. Казанский ქაღალდი კარგი

19627 69 სახ.თ 1348

А. Биссона "право первой ночи", Фланера "За синей птицей", 1909 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь В. П. Казанский ქაღალდი კარგი

19628 69 სახ.თ 1349

Н. Эннекэнь и П. Веберь "счастье вь мужчинахь", "морския ванны", 1909 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь В. П. Казанский ქაღალდი კარგი

19629 69 სახ.თ 1350

Н. Эннекэнь и П. Веберь "счастье вь мужчинахь", "морския ванны", 1909 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь В. П. Казанский ქაღალდი კარგი

19630 69 სახ.თ 1351

В. П. Валентинова "ночь любви", "веселая вдова", "красавець гвардеець", 

"вь вихре вальса", "фрина", 1909 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19631 69 სახ.თ 1352

В. П. Валентинова "ночь любви", "веселая вдова", "красавець гвардеець", 

"вь вихре вальса", "фрина", 1909 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19632 69 სახ.თ 1353 репертуарь сезона, 1909 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19633 69 სახ.თ 1354 репертуарь сезона, 1909 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19634 69 სახ.თ 1355 репертуарь сезона, 1909 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19635 69 სახ.თ 1356 рождественский репертуарь, 1909 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19636 69 სახ.თ 1357 рождественский репертуарь, 1909 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19637 69 სახ.თ 1358 составь труппы, 1909 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19638 69 სახ.თ 1359 составь труппы, 1909 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19639 69 სახ.თ 1360 составь труппы, 1909 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19640 69 სახ.თ 1361 составь труппы, 1909 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19641 69 სახ.თ 1362

"Жизнь за царя", 1909 - 1910 г.г. тифлисский казенный театрь, оперное 

товарищество по управлениемь А. Эихенвальдь ქაღალდი საშუალო

19642 69 სახ.თ 1363 состав труппы, 1910 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19643 69 სახ.თ 1364 состав труппы, 1910 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19644 69 სახ.თ 1365 состав труппы, 1910 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19645 69 სახ.თ 1366 состав труппы, 1910 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19646 69 სახ.თ 1367

С. Белой "поцелуй иуды", "подь чужимь именемь", 1911 г. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19647 69 სახ.თ 1368

Бракко "неверная", Бракко "незрелый плодь", 1911 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь, бенефись Е. Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19648 69 სახ.თ 1369

Бракко "неверная", Бракко "незрелый плодь", 1911 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь, бенефись Е. Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19649 69 სახ.თ 1370

К. Гуцкова "Уриель акоста", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

Е. Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19650 69 სახ.თ 1371

К. Гуцкова "Уриель акоста", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

Е. Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19651 69 სახ.თ 1372

К. Гуцкова "Уриель акоста", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

Е. Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19652 69 სახ.თ 1373

К. Гуцкова "Уриель акоста", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

Е. Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19653 69 სახ.თ 1374

Ф. Шиллера "разбойники", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

Е. Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19654 69 სახ.თ 1375

Ф. Шиллера "разбойники", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

Е. Ф. Боурь ქაღალდი კარგი



19655 69 სახ.თ 1376

Каделбурга "темное пятно", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

Е. Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19656 69 სახ.თ 1377

Каделбурга "темное пятно", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

Е. Ф. Боурь ქაღალდი კარგი

19657 69 სახ.თ 1378

"бояринь орша", "коппелия", "тиефланд", "вь долине", "репка", "веселая 

вдова", 1911 г. тифлисский казенный театрь, бенефись А. Ф. Бауэрь, В. А. 

Коршонь и Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19658 69 სახ.თ 1379

"бояринь орша", "коппелия", "тиефланд", "вь долине", "репка", "веселая 

вдова", 1911 г. тифлисский казенный театрь, бенефись А. Ф. Бауэрь, В. А. 

Коршонь и Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19659 69 სახ.თ 1380

"бояринь орша", "коппелия", "тиефланд", "вь долине", "репка", "веселая 

вдова", 1911 г. тифлисский казенный театрь, бенефись А. Ф. Бауэрь, В. А. 

Коршонь и Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19660 69 სახ.თ 1381 "Риголетто", "Сельская честь", 1911 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19661 69 სახ.თ 1382 "Риголетто", "Сельская честь", 1911 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19662 69 სახ.თ 1383

М. Л. Кропивницкаго "докы сонце зийде, роса очи выисть", "якь ковбаса та 

чарка, то минетця й сварка", 1911 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19663 69 სახ.თ 1384

М. Л. Кропивницкаго "докы сонце зийде, роса очи выисть", "якь ковбаса та 

чарка, то минетця й сварка", 1911 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19664 69 სახ.თ 1385

"огни ивановой ночи", 1911 г. тифлисский казенный театрь, бенефись Е. В. 

Чарусской ქაღალდი კარგი

19665 69 სახ.თ 1386

"огни ивановой ночи", 1911 г. тифлисский казенный театрь, бенефись Е. В. 

Чарусской ქაღალდი კარგი

19666 69 სახ.თ 1387

"огни ивановой ночи", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь, бенефись Е. В. Чарусской ქაღალდი კარგი

19667 69 სახ.თ 1388

"огни ивановой ночи", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь, бенефись Е. В. Чарусской ქაღალდი კარგი

19668 69 სახ.თ 1389

В. Шекспира "Гамлеть", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь ქაღალდი საშუალო

19669 69 სახ.თ 1390

В. Шекспира "Гамлеть", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь ქაღალდი საშუალო

19670 69 სახ.თ 1391

Ж. Ришпена "мученица", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Ц. 

М. Михаиловская ქაღალდი საშუალო

19671 69 სახ.თ 1392

Ж. Ришпена "мученица", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Ц. 

М. Михаиловская ქაღალდი საშუალო

19672 69 სახ.თ 1393

В. Шекспира "Отелло", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь ქაღალდი კარგი

19673 69 სახ.თ 1394

В. Шекспира "Отелло", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурь ქაღალდი კარგი

19674 69 სახ.თ 1395 "Трильби", 1911 г. тифлисский казенный театрь, бенефись К. О. Шорштейнь ქაღალდი კარგი

19675 69 სახ.თ 1396 "Трильби", 1911 г. тифлисский казенный театрь, бенефись К. О. Шорштейнь ქაღალდი კარგი

19676 69 სახ.თ 1397

"Трильби", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь, 

бенефись К. О. Шорштейнь ქაღალდი კარგი

19677 69 სახ.თ 1398

"Трильби", 1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь, 

бенефись К. О. Шорштейнь ქაღალდი კარგი

19678 69 სახ.თ 1399 Н. Новикова "любовь на земле",1911 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19679 69 სახ.თ 1400 Н. Новикова "любовь на земле",1911 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19680 69 სახ.თ 1401 Л. Андреева "анфиса", 1911 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19681 69 სახ.თ 1402 Л. Андреева "анфиса", 1911 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19682 69 სახ.თ 1403

В. Шекспира "Отелло", Каденбурга "темное пятно", А. Чехова "хирургия", 

1911 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. Боурь ქაღალდი საშუალო

19683 69 სახ.თ 1404 репертуарь сезона, 1911 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი



19684 69 სახ.თ 1405 репертуарь сезона, 1911 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19685 69 სახ.თ 1406 репертуарь сезона, 1911 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19686 69 სახ.თ 1407 репертуарь сезона, 1911 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19687 69 სახ.თ 1408

"Жизнь за царя", 1910 - 1911 г.г. тифлисский казенный театрь, оперное 

товарищество по управлениемь А. Эихенвальдь ქაღალდი საშუალო

19688 69 სახ.თ 1409

"Жизнь за царя", 1910 - 1911 г.г. тифлисский казенный театрь, оперное 

товарищество по управлениемь А. Эихенвальдь ქაღალდი საშუალო

19689 69 სახ.თ 1410

"Жизнь за царя", 1910 - 1911 г.г. тифлисский казенный театрь, оперное 

товарищество по управлениемь А. Эихенвальдь ქაღალდი საშუალო

19690 69 სახ.თ 1411 составь труппы, 1911 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19691 69 სახ.თ 1412 составь труппы, 1911 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19692 69 სახ.თ 1413 составь труппы, 1911 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19693 69 სახ.თ 1414

Винтерберга "дама вь красномь", 1912 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь А. Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

19694 69 სახ.თ 1415

Винтерберга "дама вь красномь", 1912 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь А. Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

19695 69 სახ.თ 1416

Винтерберга "дама вь красномь", 1912 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь А. Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

19696 69 სახ.თ 1417

Винтерберга "дама вь красномь", 1912 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь А. Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

19697 69 სახ.თ 1418

Д. Жильбера, П. Пальмскаго и  Валентинова "добродетельная грешница", 

1912 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

19698 69 სახ.თ 1419

Д. Жильбера, П. Пальмскаго и  Валентинова "добродетельная грешница", 

1912 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

19699 69 სახ.თ 1420

Л. Фалля "долларовь принцесса", 1912 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь А. Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

19700 69 სახ.თ 1421

Л. Фалля "долларовь принцесса", 1912 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь А. Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

19701 69 სახ.თ 1422 "Богдан хмельницкий", 1912 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19702 69 სახ.თ 1423 "Богдан хмельницкий", 1912 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19703 69 სახ.თ 1424

Рейнгардта "фея карлсбада", 1912 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

А. Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

19704 69 სახ.თ 1425

Рейнгардта "фея карлсбада", 1912 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

А. Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

19705 69 სახ.თ 1426

"веселая вдова", 1912 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Д. 

Кошевскаго, бенефись А. Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

19706 69 სახ.თ 1427

"веселая вдова", 1912 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Д. 

Кошевскаго, бенефись А. Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

19707 69 სახ.თ 1428 репертуарь сезона, 1912 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19708 69 სახ.თ 1429 репертуарь сезона, 1912 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19709 69 სახ.თ 1430 репертуарь сезона, 1912 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19710 69 სახ.თ 1431

"Жизнь за царя", 1911 - 1912 г.г. тифлисский казенный театрь, оперное 

товарищество по управлениемь А. Эихенвальдь ქაღალდი კარგი

19711 69 სახ.თ 1432

"Жизнь за царя", 1911 - 1912 г.г. тифлисский казенный театрь, оперное 

товарищество по управлениемь А. Эихенвальдь ქაღალდი კარგი

19712 69 სახ.თ 1433 составь труппы, 1912 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი



19713 69 სახ.თ 1434 составь труппы, 1912 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19714 70 სახ.თ 1435

А. Батайль "обнаженная", 1913 г. тифлисский казенный театрь, бенефись Н. 

В. Лядовой ქაღალდი კარგი

19715 70 სახ.თ 1436

А. Батайль "обнаженная", 1913 г. тифлисский казенный театрь, бенефись Н. 

В. Лядовой ქაღალდი კარგი

19716 70 სახ.თ 1437

"веселый герои синематогтафа фарсь", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

бенефись А. И. Бахметева ქაღალდი კარგი

19717 70 სახ.თ 1438

"веселый герои синематогтафа фарсь", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

бенефись А. И. Бахметева ქაღალდი კარგი

19718 70 სახ.თ 1439 "арлекинь", 1913 г. тифлисский казенный театрь, бенефись А. Я. Таирова ქაღალდი კარგი

19719 70 სახ.თ 1440

"орлеанская дева", 1913 г. тифлисский казенный театрь, бенефись Е. К. 

Валерской ქაღალდი კარგი

19720 70 სახ.თ 1441

"орлеанская дева", 1913 г. тифлисский казенный театрь, бенефись Е. К. 

Валерской ქაღალდი კარგი

19721 70 სახ.თ 1442

"эскадронь веселится", "проказы студентовь", 1913 г. тифлисский казенный 

театрь, бенефись А. Г. Крамова ქაღალდი კარგი

19722 70 სახ.თ 1443

"эскадронь веселится", "проказы студентовь", 1913 г. тифлисский казенный 

театрь, бенефись А. Г. Крамова ქაღალდი კარგი

19723 70 სახ.თ 1444 "заложники жизни", "сарданапаль", 1913 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19724 70 სახ.თ 1445 "заложники жизни", "сарданапаль", 1913 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

19725 70 სახ.თ 1446

В. И. Немировича-Данченко "цена жизни", 1913 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь ქაღალდი საშუალო

19726 70 სახ.თ 1447

В. И. Немировича-Данченко "цена жизни", 1913 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь ქაღალდი მძიმე

19727 70 სახ.თ 1448

В. И. Немировича-Данченко "цена жизни", 1913 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь ქაღალდი მძიმე

19728 70 სახ.თ 1449

В. И. Немировича-Данченко "цена жизни", 1913 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь ქაღალდი კარგი

19729 70 სახ.თ 1450

П. кьюиса "женщина и паяць", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. Н. Федорова ქაღალდი საშუალო

19730 70 სახ.თ 1451

П. кьюиса "женщина и паяць", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. Н. Федорова ქაღალდი საშუალო

19731 70 სახ.თ 1452

П. кьюиса "женщина и паяць", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. Н. Федорова ქაღალდი საშუალო

19732 70 სახ.თ 1453

П. кьюиса "женщина и паяць", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. Н. Федорова ქაღალდი კარგი

19733 70 სახ.თ 1454

"что иногда нужно женщине" А. Аверченко "рыцарь индустрии", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Г. Крамова ქაღალდი საშუალო

19734 70 სახ.თ 1455

"что иногда нужно женщине" А. Аверченко "рыцарь индустрии", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Г. Крамова ქაღალდი საშუალო

19735 70 სახ.თ 1456

"что иногда нужно женщине" А. Аверченко "рыцарь индустрии", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Г. Крамова ქაღალდი საშუალო

19736 70 სახ.თ 1457

"красная шапочка", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь К. Н. 

Федорова ქაღალდი საშუალო

19737 70 სახ.თ 1458

"красная шапочка", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь К. Н. 

Федорова ქაღალდი მძიმე

19738 70 სახ.თ 1459

Барнара-Шоу "апостоль сатаны", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь А. Я. Таирова ქაღალდი კარგი

19739 70 სახ.თ 1460

Каэва и Д. Флерсь "милый жоржь", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь А. Г. Крамова ქაღალდი საშუალო

19740 70 სახ.თ 1461

Каэва и Д. Флерсь "милый жоржь", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь А. Г. Крамова ქაღალდი საშუალო

19741 70 სახ.თ 1462 "Русалка", "Аида", 1913 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო



19742 70 სახ.თ 1463 "Русалка", "Аида", 1913 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19743 70 სახ.თ 1464 "ключи счастья", 1913 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19744 70 სახ.თ 1465 "ключи счастья", 1913 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19745 70 სახ.თ 1466

Мольнара "сказка про волка", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Б. С. Глаголина ქაღალდი საშუალო

19746 70 სახ.თ 1467

Мольнара "сказка про волка", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Б. С. Глаголина ქაღალდი საშუალო

19747 70 სახ.თ 1468

Мольнара "сказка про волка", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Б. С. Глаголина ქაღალდი საშუალო

19748 70 სახ.თ 1469

Мольнара "сказка про волка", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Б. С. Глаголина ქაღალდი საშუალო

19749 70 სახ.თ 1470

Мольнара "сказка про волка", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Б. С. Глаголина ქაღალდი საშუალო

19750 70 სახ.თ 1471

И. Н. Потапенко "только сильные", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь В. Ф. Малюшицкий ქაღალდი საშუალო

19751 70 სახ.თ 1472

И. Н. Потапенко "только сильные", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь В. Ф. Малюшицкий ქაღალდი მძიმე

19752 70 სახ.თ 1473

И. Н. Потапенко "только сильные", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь В. Ф. Малюшицкий ქაღალდი მძიმე

19753 70 სახ.თ 1474

И. Н. Потапенко "только сильные", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь В. Ф. Малюшицкий ქაღალდი საშუალო

19754 70 სახ.თ 1475

А. Дюма "три мушкетера", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь К. 

Н. Федорова ქაღალდი საშუალო

19755 70 სახ.თ 1476

А. Дюма "три мушкетера", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь К. 

Н. Федорова ქაღალდი მძიმე

19756 70 სახ.თ 1477

А. Дюма "три мушкетера", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь К. 

Н. Федорова ქაღალდი საშუალო

19757 70 სახ.თ 1478

А. Дюма "три мушкетера", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь К. 

Н. Федорова ქაღალდი მძიმე

19758 70 სახ.თ 1479

"Конекь-горбунекь", "вечерь терпсихоры", 1913 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. С. Пономаревь ქაღალდი მძიმე

19759 70 სახ.თ 1480

"конекь-горбунекь", "вечерь терпсихоры", 1913 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. С. Пономаревь ქაღალდი მძიმე

19760 70 სახ.თ 1481

"конекь-горбунекь", "вечерь терпсихоры", 1913 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь И. С. Пономаревь ქაღალდი მძიმე

19761 70 სახ.თ 1482

А. Тарскаго "прапорщикь запаса", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. Н. Федорова ქაღალდი საშუალო

19762 70 სახ.თ 1483

Ф. Шиллера "орлеанская дева", Р. Бракко "незрелый плодь", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Б. С. Глаголина ქაღალდი მძიმე

19763 70 სახ.თ 1484

Ф. Шиллера "орлеанская дева", Р. Бракко "незрелый плодь", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь Б. С. Глаголина ქაღალდი მძიმე

19764 70 სახ.თ 1485

Ф. Сологуба "заложники жизни", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Н. Д. Лебедева ქაღალდი საშუალო

19765 70 სახ.თ 1486

Ф. Сологуба "заложники жизни", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь Н. Д. Лебедева ქაღალდი საშუალო

19766 70 სახ.თ 1487

"хорошо сшитый фракь", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. 

Н. Бахметева ქაღალდი საშუალო

19767 70 სახ.თ 1488

"хорошо сшитый фракь", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. 

Н. Бахметева ქაღალდი საშუალო

19768 70 სახ.თ 1489

"M-lle жозетта моя жена", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. 

Н. Бахметева ქაღალდი საშუალო

19769 70 სახ.თ 1490

"M-lle жозетта моя жена", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. 

Н. Бахметева ქაღალდი საშუალო

19770 70 სახ.თ 1491

А. С. Пушкина "сказка о рыбаке и рыбке", 1913 г. тифлисский казенный 

театрь ქაღალდი საშუალო



19771 70 სახ.თ 1492

П. Лотара "арлекинь", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Я. 

Таирова ქაღალდი საშუალო

19772 70 სახ.თ 1493

П. Лотара "арлекинь", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Я. 

Таирова ქაღალდი საშუალო

19773 70 სახ.თ 1494

Шиллера "коварство и любовь", А. Тарскаго "птапорщикь запаса", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь В. Ф. Малюшицкий ქაღალდი მძიმე

19774 70 სახ.თ 1495

Шиллера "коварство и любовь", А. Тарскаго "птапорщикь запаса", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь В. Ф. Малюшицкий ქაღალდი საშუალო

19775 70 სახ.თ 1496

С. Субарова "сердце и все осталыное", "кабаре вь вагоне", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь А. И. Бахметева ქაღალდი მძიმე

19776 70 სახ.თ 1497

С. Субарова "сердце и все осталыное", "кабаре вь вагоне", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь А. И. Бахметева ქაღალდი საშუალო

19777 70 სახ.თ 1498

Л. Яковлева "оболтусы и ветрогоны", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. И. Федорова ქაღალდი საშუალო

19778 70 სახ.თ 1499

Л. Яковлева "оболтусы и ветрогоны", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. И. Федорова ქაღალდი საშუალო

19779 70 სახ.თ 1500

Мольнара "сказка про волка", Назарьевой "урагань", 1913 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь В. А. Ермолова-Бороздина ქაღალდი საშუალო

19780 70 სახ.თ 1501

Мольнара "сказка про волка", Назарьевой "урагань", 1913 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь В. А. Ермолова-Бороздина ქაღალდი საშუალო

19781 70 სახ.თ 1502

Собольщикова-Самарина "спящая царевна и семь карликовь", А. С. 

Суворина "царь дмитрий самозванець", 1913 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19782 70 სახ.თ 1503

Собольщикова-Самарина "спящая царевна и семь  карликовь", А. С. 

Суворина "царь дмитрий самозванець", 1913 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19783 70 სახ.თ 1504 В. Девере "генрихь наварский" 1913 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19784 70 სახ.თ 1505 В. Девере "генрихь наварский" 1913 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19785 70 სახ.თ 1506

Д. Флерсь "милый жоржь", Л. Иванова "посмертный танець", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь В. Ф. Милюшицкий ქაღალდი მძიმე

19786 70 სახ.თ 1507

Д. Флерсь "милый жоржь", Л. Иванова "посмертный танець", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь В. Ф. Милюшицкий ქაღალდი მძიმე

19787 70 სახ.თ 1508

С. Ф. Сабурова "счастье только вь мужчинахь", 1913 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь А. И. Бахметева ქაღალდი საშუალო

19788 70 სახ.თ 1509

С. Ф. Сабурова "счастье только вь мужчинахь", 1913 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь А. И. Бахметева ქაღალდი საშუალო

19789 70 სახ.თ 1510

Г. Зудeрмана "среди цветовь", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. Н. Федорова ქაღალდი საშუალო

19790 70 სახ.თ 1511

Г. Зудeрмана "среди цветовь", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. Н. Федорова ქაღალდი საშუალო

19791 70 სახ.თ 1512

"вечерный странникь" "бабочки", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь А. Я. Таирова, А. И. Бахметева ქაღალდი საშუალო

19792 70 სახ.თ 1513

"вечерный странникь" "бабочки", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь А. Я. Таирова, А. И. Бахметева ქაღალდი საშუალო

19793 70 სახ.თ 1514

"вечерный странникь" "бабочки", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь А. Я. Таирова, А. И. Бахметева ქაღალდი საშუალო

19794 70 სახ.თ 1515

Я. Гордина "сиротка ася", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н. 

Д. Лебедева ქაღალდი საშუალო

19795 70 სახ.თ 1516

Я. Гордина "сиротка ася", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Н. 

Д. Лебедева ქაღალდი საშუალო

19796 70 სახ.თ 1517

П. Льюиса "женщина и паяць", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь В. Ф. Милюшицкий ქაღალდი მძიმე

19797 70 სახ.თ 1518

П. Льюиса "женщина и паяць", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь В. Ф. Милюшицкий ქაღალდი საშუალო

19798 70 სახ.თ 1519

А. И. Косоротова "мечта любва", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. Н. Федорова ქაღალდი საშუალო

19799 70 სახ.თ 1520

А. И. Косоротова "мечта любва", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. Н. Федорова ქაღალდი საშუალო



19800 70 სახ.თ 1521

Байпона "сарданапаль", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. 

Я. Таирова ქაღალდი საშუალო

19801 70 სახ.თ 1522

Байпона "сарданапаль", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. 

Я. Таирова ქაღალდი საშუალო

19802 70 სახ.თ 1523

А. Батайль "обнаженная", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь В. 

А. Ермолова-Вороздина, бенефиса Н. В. Лядовой ქაღალდი საშუალო

19803 70 სახ.თ 1524

А. Батайль "обнаженная", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь В. 

А. Ермолова-Вороздина, бенефиса Н. В. Лядовой ქაღალდი საშუალო

19804 70 სახ.თ 1525

Марк-Твен. "принць и нищий", П. Вебера "погибшая девченка", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь К. Н. Федорова, В. Ф. Малюшицкий ქაღალდი მძიმე

19805 70 სახ.თ 1526

Марк-Твен. "принць и нищий", П. Вебера "погибшая девченка", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь К. Н. Федорова, В. Ф. Малюшицкий ქაღალდი საშუალო

19806 70 სახ.თ 1527

Г. Ибсена "перь гюнть", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Б. С. 

Глаголина ქაღალდი საშუალო

19807 70 სახ.თ 1528

Г. Ибсена "Перь гюнть", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Б. С. 

Глаголина ქაღალდი საშუალო

19808 70 სახ.თ 1529

Г. Ибсена "Перь гюнть", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Б. С. 

Глаголина ქაღალდი საშუალო

19809 70 სახ.თ 1530

Г. Ибсена "Перь гюнть", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Б. С. 

Глаголина ქაღალდი საშუალო

19810 70 სახ.თ 1531

П. П. Гнедича "ассамблея", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

К. Н. Федорова ქაღალდი მძიმე

19811 70 სახ.თ 1532

П. П. Гнедича "ассамблея", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

К. Н. Федорова ქაღალდი საშუალო

19812 70 სახ.თ 1533

В. Фарсь "герои синематографа", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь А. И. Бахметева ქაღალდი საშუალო

19813 70 სახ.თ 1534

В. Фарсь "герои синематографа", 1913 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь А. И. Бахметева ქაღალდი საშუალო

19814 70 სახ.თ 1535

"ключи счастья", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Б. С. 

Глаголина ქაღალდი საშუალო

19815 70 სახ.თ 1536

"ключи счастья", 1913 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь Б. С. 

Глаголина ქაღალდი საშუალო

19816 70 სახ.თ 1537

"погибшая девчонка", "проказы студентовь", 1913 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь К. Н. Федорова, А. Г. Крамова ქაღალდი საშუალო

19817 70 სახ.თ 1538

"погибшая девчонка", "проказы студентовь", 1913 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь К. Н. Федорова, А. Г. Крамова ქაღალდი საშუალო

19818 70 სახ.თ 1539

"погибшая девчонка", "проказы студентовь", 1913 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь К. Н. Федорова, А. Г. Крамова ქაღალდი საშუალო

19819 70 სახ.თ 1540

"волшебная флейта", "дедушки крылова",1913 г. тифлисский казенный 

театрь ქაღალდი საშუალო

19820 70 სახ.თ 1541

"волшебная флейта", "дедушки крылова",1913 г. тифлисский казенный 

театрь ქაღალდი საშუალო

19821 70 სახ.თ 1542 "вь вагоне", 1913 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19822 70 სახ.თ 1543 "вь вагоне", 1913 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19823 70 სახ.თ 1544

"что иногда нужно женщине?", А. Аверченко "рыцарь индустрии", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Г. Крамова ქაღალდი საშუალო

19824 70 სახ.თ 1545

"что иногда нужно женщине?", А. Аверченко "рыцарь индустрии", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Г. Крамова ქაღალდი საშუალო

19825 70 სახ.თ 1546

"что иногда нужно женщине?", О Дымова "трагедия каждаго дня", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь В. Ф. Малюшиций ქაღალდი მძიმე

19826 70 სახ.თ 1547

"что иногда нужно женщине?", О Дымова "трагедия каждаго дня", 1913 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь В. Ф. Малюшиций ქაღალდი საშუალო

19827 70 სახ.თ 1548

"что иногда нужно женщине?", "посмертный танець", 1913 г. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19828 70 სახ.თ 1549

"что иногда нужно женщине?", "посмертный танець", 1913 г. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი საშუალო



19829 70 სახ.თ 1550

 Э. Рей "аромать греха", Грибоедова "горе оть ума", 1913 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь А. И. Бахметева, бенефись Н. Д. Лебедева ქაღალდი საშუალო

19830 70 სახ.თ 1551 составь товаришества 1913 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19831 70 სახ.თ 1552 составь труппы, 1913 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19832 70 სახ.თ 1553

составь труппы, 1913 г. тифлисский казенный театрь, აფიშაზე დატანილია 

დასის წევრთა ფოტოსურათები ქაღალდი საშუალო

19833 70 სახ.თ 1554

составь труппы, 1913 г. тифлисский казенный театрь, აფიშაზე დატანილია 

დასის წევრთა ფოტოსურათები ქაღალდი მძიმე

19834 70 სახ.თ 1555

"шалунья", "веселый рогоносець", [1914] г. тифлисский казенный театрь, 

бенефись Е. В. Потопчинои, К. Д. Грекова ქაღალდი საშუალო

19835 70 სახ.თ 1556

"шалунья", "веселый рогоносець", [1914] г. тифлисский казенный театрь, 

бенефись Е. В. Потопчинои, К. Д. Грекова ქაღალდი საშუალო

19836 70 სახ.თ 1557

"добродетельная грешница", [1914] г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. Д. Грековь ქაღალდი საშუალო

19837 70 სახ.თ 1558

"добродетельная грешница", [1914] г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. Д. Грековь ქაღალდი საშუალო

19838 70 სახ.თ 1559 "пуп-сикь", [1914] г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19839 70 სახ.თ 1560 "пуп-сикь", [1914] г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19840 70 სახ.თ 1561

"тонкий дипломат", [1914] г. тифлисский казенный театрь, режиссерь К. Д. 

Грековь ქაღალდი საშუალო

19841 70 სახ.თ 1562

"тонкий дипломат", [1914] г. тифлисский казенный театрь, режиссерь К. Д. 

Грековь ქაღალდი საშუალო

19842 70 სახ.თ 1563 "лиса патрикеевна", [1914] г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19843 70 სახ.თ 1564 "лиса патрикеевна", [1914] г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19844 70 სახ.თ 1565

"веселый рогоносець", [1914] г. тифлисский казенный театрь, бенефись К. Д. 

Грекова ქაღალდი საშუალო

19845 70 სახ.თ 1566

"веселый рогоносець", [1914] г. тифлисский казенный театрь, бенефись К. Д. 

Грекова ქაღალდი საშუალო

19846 70 სახ.თ 1567 "редкая парочка", [1914] г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19847 70 სახ.თ 1568 "редкая парочка", [1914] г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19848 70 სახ.თ 1569

"герой экрана", [1914] г. тифлисский казенный театрь, режиссерь К. Д. 

Грековь ქაღალდი საშუალო

19849 70 სახ.თ 1570

"герой экрана", [1914] г. тифлисский казенный театрь, режиссерь К. Д. 

Грековь ქაღალდი საშუალო

19850 70 სახ.თ 1571

"пуп-сик", "сузи", "тонкий дипломать", [1914] г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. Д. Грековь ქაღალდი საშუალო

19851 70 სახ.თ 1572

"пуп-сик", "сузи", "тонкий дипломать", [1914] г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. Д. Грековь ქაღალდი საშუალო

19852 70 სახ.თ 1573

"сузи", "тонкий дипломать", [1914] г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. Д. Грековь ქაღალდი საშუალო

19853 70 სახ.თ 1574

"сузи", "тонкий дипломать", [1914] г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь К. Д. Грековь ქაღალდი საშუალო

19854 70 სახ.თ 1575

"адвокать танго", "пуп-сик", "гигантские шаги", [1914] г. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19855 70 სახ.თ 1576

"адвокать танго", "пуп-сик", "гигантские шаги", [1914] г. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19856 70 სახ.თ 1577

гастрольный репертуарь, [1914] г. тифлисский казенный театрь, гастрол 

полнаго ансамбля оперетты московскаго никитскаго театра ქაღალდი საშუალო

19857 70 სახ.თ 1578

гастрольный репертуарь, [1914] г. тифлисский казенный театрь, гастрол 

полнаго ансамбля оперетты московскаго никитскаго театра ქაღალდი საშუალო



19858 70 სახ.თ 1579

гастрольный репертуарь, [1914] г. тифлисский казенный театрь, гастрол 

полнаго ансамбля оперетты московскаго никитскаго театра ქაღალდი მძიმე

19859 70 სახ.თ 1580

гастрольный репертуарь, [1914] г. тифлисский казенный театрь, гастрол 

полнаго ансамбля оперетты московскаго никитскаго театра ქაღალდი მძიმე

19860 70 სახ.თ 1581

гастролний репертуарь, [1914] г. тифлисский казенный театрь, гастрол 

полнаго ансамбля оперетты московскаго никитскаго театра ქაღალდი მძიმე

19861 70 სახ.თ 1582

гастрольный репертуарь, [1914] г. тифлисский казенный театрь, гастрол 

полнаго ансамбля оперетты московскаго никитскаго театра ქაღალდი საშუალო

19862 70 სახ.თ 1583

гастрольниый репертуарь, [1914] г. тифлисский казенный театрь, гастрол 

полнаго ансамбля оперетты московскаго никитскаго театра ქაღალდი საშუალო

19863 70 სახ.თ 1584 праздничный репертуарь, [1914] г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19864 70 სახ.თ 1585 праздничный репертуарь, [1914] г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19865 70 სახ.თ 1586 праздничный репертуарь, [1914] г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19866 70 სახ.თ 1587 репертуарь, 1914 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19867 70 სახ.თ 1588 репертуарь, 1914 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19868 70 სახ.თ 1589 составь труппы, [1914] г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

19869 70 სახ.თ 1590 составь труппы, сезонь 1914-1915 гг. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19870 70 სახ.თ 1591 составь труппы, сезонь 1914-1915 гг. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19871 70 სახ.თ 1592

составь труппы, 1915 г. тифлисский казенный театрь, აფიშაზე დატანილია 

დასის წევრთა ფოტოები ქაღალდი საშუალო

19872 70 სახ.თ 1593 составь труппы, сезонь 1915 - 1916 гг. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19873 70 სახ.თ 1594 составь труппы, сезонь 1915 - 1916 гг. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19874 70 სახ.თ 1595 составь труппы, сезонь 1915 - 1916 гг. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

19875 70 სახ.თ 1596

"Жизнь за царя", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19876 70 სახ.თ 1597

"Жизнь за царя", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19877 70 სახ.თ 1598

Дж. Пуччини "Тоска", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19878 70 სახ.თ 1599

Дж. Пуччини "Тоска", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19879 70 სახ.თ 1600

Дж. Пуччини "Тоска", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19880 70 სახ.თ 1601

Дж. Пуччини "Тоска", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19881 70 სახ.თ 1602

В. Шекспира "ромео и джульетта", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი მძიმე

19882 70 სახ.თ 1603

В. Шекспира "ромео и джульетта", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19883 70 სახ.თ 1604

"Сельская честь", Р. Леонковалли "Паяцы", 1916 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дородновь, бенефись С. А. Дородинова ქაღალდი საშუალო

19884 70 სახ.თ 1605

"Сельская честь", Р. Леонковалли "Паяцы", 1916 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дородновь, бенефись С. А. Дородинова ქაღალდი საშუალო

19885 70 სახ.თ 1606

"Сельская честь", Р. Леонковалли "Паяцы", 1916 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19886 70 სახ.თ 1607

Ж. Бизе "Кармень", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი კარგი



19887 70 სახ.თ 1608

Ж. Бизе "Кармень", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი საშუალო

19888 70 სახ.თ 1609

Ж. Бизе "Кармень", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი კარგი

19889 70 სახ.თ 1610

Ж. Бизе "Кармень", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი კარგი

19890 70 სახ.თ 1611

Ж. Бизе "Кармень", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი კარგი

19891 70 სახ.თ 1612

 Л. Делиба "Лакмэ", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი კარგი

19892 70 სახ.თ 1613

 Л. Делиба "Лакмэ", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19893 70 სახ.თ 1614

М. Л. Глинка "Руслань и людмила",  1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი კარგი

19894 70 სახ.თ 1615

М. Л. Глинка "Руслань и людмила",  1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი კარგი

19895 70 სახ.თ 1616 "Русалка", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19896 70 სახ.თ 1617 "Русалка", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19897 70 სახ.თ 1618

Дж. Верди "Риголетто", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი მძიმე

19898 70 სახ.თ 1619

Дж. Верди "Риголетто", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19899 70 სახ.თ 1620

Ж. Бизе "искатели жемчуга", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19900 70 სახ.თ 1621

Ж. Бизе "искатели жемчуга", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19901 70 სახ.თ 1622

Ж. Бизе "искатели жемчуга", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19902 70 სახ.თ 1623

Ж. Бизе "искатели жемчуга", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19903 70 სახ.თ 1624

"царская невеста", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19904 70 სახ.თ 1625

"царская невеста", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19905 70 სახ.თ 1626

"царская невеста", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19906 70 სახ.თ 1627

"царская невеста", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19907 70 სახ.თ 1628

"царская невеста", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19908 70 სახ.თ 1629

"царская невеста", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19909 70 სახ.თ 1630

П. И. Чаиковского "Евгений Онегинь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19910 70 სახ.თ 1631

П. И. Чаиковского "Евгений Онегинь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19911 70 სახ.თ 1632

П. И. Чаиковского "Евгений Онегинь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19912 70 სახ.თ 1633

П. И. Чаиковского "Евгений Онегинь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19913 70 სახ.თ 1634

П. И. Чаиковского "Евгений Онегинь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19914 70 სახ.თ 1635

П. И. Чаиковского "Евгений Онегинь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19915 70 სახ.თ 1636

А. БоРодина "Князь игорь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь ქაღალდი კარგი



19916 70 სახ.თ 1637

А. БоРодина "Князь игорь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19917 70 სახ.თ 1638

А. БоРодина "Князь игорь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь ქაღალდი მძიმე

19918 70 სახ.თ 1639

А. БоРодина "Князь игорь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19919 70 სახ.თ 1640

Д. Пуччини "богема", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი კარგი

19920 70 სახ.თ 1641

Д. Пуччини "богема", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი კარგი

19921 70 სახ.თ 1642

Д. Пуччини "богема", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი კარგი

19922 70 სახ.თ 1643

Д. Пуччини "богема", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი კარგი

19923 70 სახ.თ 1644

П. И. Чайковского "Пиковая дама", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი კარგი

19924 70 სახ.თ 1645

П. И. Чайковского "Пиковая дама", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19925 70 სახ.თ 1646

П. И. Чайковского "Пиковая дама", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი კარგი

19926 70 სახ.თ 1647

П. И. Чайковского "Пиковая дама", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19927 70 სახ.თ 1648

П. И. Чайковского "Пиковая дама", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19928 70 სახ.თ 1649

П. И. Чайковского "Пиковая дама", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19929 70 სახ.თ 1650

П. И. Чайковского "Пиковая дама", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი კარგი

19930 70 სახ.თ 1651

С. Монюшко "галька", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

дородновь ქაღალდი საშუალო

19931 70 სახ.თ 1652

С. Монюшко "галька", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

дородновь ქაღალდი კარგი

19932 70 სახ.თ 1653

С. Монюшко "галька", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

дородновь ქაღალდი კარგი

19933 70 სახ.თ 1654

С. Монюшко "галька", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

дородновь ქაღალდი საშუალო

19934 70 სახ.თ 1655

Ж. Масснэ "Вертерь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

дородновь ქაღალდი კარგი

19935 70 სახ.თ 1656

Ж. Масснэ "Вертерь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

дородновь ქაღალდი კარგი

19936 70 სახ.თ 1657

"майская ночь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი კარგი

19937 70 სახ.თ 1658

"майская ночь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი კარგი

19938 70 სახ.თ 1659

"майская ночь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი კარგი

19939 70 სახ.თ 1660

"майская ночь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19940 70 სახ.თ 1661 "Жидовка", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი მძიმე

19941 70 სახ.თ 1662 "Жидовка", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

19942 70 სახ.თ 1663 "Жидовка", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

19943 70 სახ.თ 1664 "Жидовка", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

19944 70 სახ.თ 1665

Дж. Верди "Аида", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო



19945 70 სახ.თ 1666

Дж. Верди "Аида", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19946 70 სახ.თ 1667

Дж. Верди "Аида", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19947 70 სახ.თ 1668

Дж. Верди "Аида", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19948 70 სახ.თ 1669

Дж. Верди "Аида", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19949 70 სახ.თ 1670

Э. Ф. Направника "Дубровский", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19950 70 სახ.თ 1671

Э. Ф. Направника "Дубровский", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19951 70 სახ.თ 1672

Э. Ф. Направника "Дубровский", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19952 70 სახ.თ 1673

Э. Ф. Направника "Дубровский", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19953 70 სახ.თ 1674

Россини "Севильский цирюльникь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19954 70 სახ.თ 1675

Россини "Севильский цирюльникь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19955 70 სახ.თ 1676

"фра-дьяволо", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი კარგი

19956 70 სახ.თ 1677

"фра-дьяволо", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი კარგი

19957 70 სახ.თ 1678

"фра-дьяволо", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19958 70 სახ.თ 1679

"фра-дьяволо", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

19959 70 სახ.თ 1680 "Таись", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. дородновь ქაღალდი საშუალო

19960 70 სახ.თ 1681 "Таись", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. дородновь ქაღალდი საშუალო

19961 70 სახ.თ 1682

Д. Меиэрберга "Гугеноты", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19962 70 სახ.თ 1683

Д. Меиэрберга "Гугеноты", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19963 70 სახ.თ 1684

Д. Меиэрберга "Гугеноты", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. дородновь, бенефись Н. Д. Гукасова ქაღალდი საშუალო

19964 70 სახ.თ 1685

Д. Меиэрберга "Гугеноты", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. дородновь, бенефись Н. Д. Гукасова ქაღალდი საშუალო

19965 70 სახ.თ 1686

"Манонь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. дородновь, 

бенефись Б. И. Залипскаго ქაღალდი საშუალო

19966 70 სახ.თ 1687

"Манонь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. дородновь, 

бенефись Б. И. Залипскаго ქაღალდი საშუალო

19967 70 სახ.თ 1688 "Манонь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19968 70 სახ.თ 1689 "Манонь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19969 70 სახ.თ 1690 "мазепа", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зуксь ქაღალდი საშუალო

19970 70 სახ.თ 1691 "мазепа", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зуксь ქაღალდი საშუალო

19971 70 სახ.თ 1692

 "борись годуновь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი საშუალო

19972 70 სახ.თ 1693

 "борись годуновь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი საშუალო

19973 70 სახ.თ 1694

 "борись годуновь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი საშუალო



19974 70 სახ.თ 1695

 "борись годуновь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь, бенефись В. А. Никольскаго ქაღალდი საშუალო

19975 70 სახ.თ 1696

 "борись годуновь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь, бенефись В. А. Никольскаго ქაღალდი საშუალო

19976 70 სახ.თ 1697

А. Г. Рубинштейна "Демонь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19977 70 სახ.თ 1698

А. Г. Рубинштейна "Демонь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19978 70 სახ.თ 1699

А. Г. Рубинштейна "Демонь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19979 70 სახ.თ 1700

А. Г. Рубинштейна "Демонь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19980 70 სახ.თ 1701

А. Г. Рубинштейна "Демонь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19981 70 სახ.თ 1702

Дж. Верди "Травиата", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

зиксь ქაღალდი საშუალო

19982 70 სახ.თ 1703

Дж. Верди "Травиата", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

зиксь ქაღალდი საშუალო

19983 70 სახ.თ 1704

Дж. Верди "Травиата", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

зиксь ქაღალდი საშუალო

19984 70 სახ.თ 1705

Дж. Верди "Травиата", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

зиксь ქაღალდი საშუალო

19985 70 სახ.თ 1706

Дж. Верди "Травиата", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

зиксь ქაღალდი საშუალო

19986 70 სახ.თ 1707

Дж. Верди "Травиата", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

зиксь ქაღალდი საშუალო

19987 70 სახ.თ 1708

 А. Тома "миньонь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь, бенефись Е. А. Спытко ქაღალდი საშუალო

19988 70 სახ.თ 1709

 А. Тома "миньонь", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь, бенефись Е. А. Спытко ქაღალდი საშუალო

19989 70 სახ.თ 1710 Ш. Гуно "Фаусть", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

19990 70 სახ.თ 1711 Ш. Гуно "Фаусть", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

19991 70 სახ.თ 1712 Ш. Гуно "Фаусть", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი მძიმე

19992 70 სახ.თ 1713 Ш. Гуно "Фаусть", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი მძიმე

19993 70 სახ.თ 1714 Ш. Гуно "Фаусть", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

19994 70 სახ.თ 1715 Ш. Гуно "Фаусть", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

19995 70 სახ.თ 1716 Ш. Гуно "Фаусть", 1916 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

19996 70 სახ.თ 1717

"любовь и преступление", Россини "Севильский ципюльникь", 1916 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь, С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19997 70 სახ.თ 1718

"любовь и преступление", Россини "Севильский ципюльникь", 1916 г. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь, С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19998 70 სახ.თ 1719

"сельская честь", П. Леонковалло "Паяцы", 1916 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

19999 70 სახ.თ 1720

Россини "Севильский цирюльникь", "Эрнан", 1916 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дородновь, бенефись Ф. Н. Поляева ქაღალდი საშუალო

20000 70 სახ.თ 1721

Россини "Севильский цирюльникь", "Эрнан", 1916 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дородновь, бенефись Ф. Н. Поляева ქაღალდი საშუალო

20001 70 სახ.თ 1722 симфоническое собрание, 1916 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20002 70 სახ.თ 1723 симфоническое собрание, 1916 г. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო



20003 70 სახ.თ 1724

"искатели жемчуга", "Дубровский", "Риголетто", "Евгений Онегинь", сезонь 

1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20004 70 სახ.თ 1725

"искатели жемчуга", "Дубровский", "Риголетто", "Евгений Онегинь", сезонь 

1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20005 70 სახ.თ 1726

"Фаусть", "ромео и джульетта", Манонь", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი კარგი

20006 70 სახ.თ 1727

"Фаусть", "ромео и джульетта", Манонь", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь ქაღალდი მძიმე

20007 70 სახ.თ 1728

П. И. Чайковаскаго "евгении Онегинь", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი კარგი

20008 70 სახ.თ 1729

П. И. Чайковаскаго "евгении Онегинь", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი კარგი

20009 70 სახ.თ 1730

П. И. Чайковаскаго "Евгении Онегинь", "Русалка", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, бенефись Н. Л. 

Чемезова ქაღალდი საშუალო

20010 70 სახ.თ 1731

П. И. Чайковаскаго "евгении Онегинь", "Русалка", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, бенефись Н. Л. 

Чемезова ქაღალდი საშუალო

20011 70 სახ.თ 1732

"Русалка", Дж. Верди "Травиата", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дородновь, А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20012 70 სახ.თ 1733

"Русалка", Дж. Верди "Травиата", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дородновь, А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20013 70 სახ.თ 1734

"Манонь", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. 

А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20014 70 სახ.თ 1735

"Манонь", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. 

А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20015 70 სახ.თ 1736

М. И. Глонка "Руслань и людмила", Л. Делиба "Лакмэ", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20016 70 სახ.თ 1737

М. И. Глонка "Руслань и людмила", Л. Делиба "Лакмэ", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20017 70 სახ.თ 1738

М. И. Глонка "Руслань и людмила", Л. Делиба "Лакмэ", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20018 70 სახ.თ 1739

М. И. Глонка "Руслань и людмила", Л. Делиба "Лакмэ", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20019 70 სახ.თ 1740

"коть козель барань", "елка", Лирич "Таись", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20020 70 სახ.თ 1741

"коть козель барань", "елка", Лирич "Таись", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20021 70 სახ.თ 1742

"борись годуновь", Ж. Биза "искатели жемчуга", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20022 70 სახ.თ 1743

"борись годуновь", Ж. Биза "искатели жемчуга", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20023 70 სახ.თ 1744

"семь козликовь", "коть вь сапогахь", Э. Ф. Направника "Дубровский", сезонь 

1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, А. Д. 

Траубергь ქაღალდი საშუალო

20024 70 სახ.თ 1745

"семь козликовь", "коть вь сапогахь", Э. Ф. Направника "Дубровский", сезонь 

1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, А. Д. 

Траубергь ქაღალდი საშუალო

20025 70 სახ.თ 1746

Ж. Бизе "Кармень", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь  А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20026 70 სახ.თ 1747

Ж. Бизе "Кармень", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь  А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20027 70 სახ.თ 1748

Ж. Бизе "Кармень", Дж. Верди "Аида", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20028 70 სახ.თ 1749

Ж. Бизе "Кармень", Дж. Верди "Аида", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20029 70 სახ.თ 1750

А. БоРодина "Князь игорь", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20030 70 სახ.თ 1751

А. БоРодина "Князь игорь", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20031 70 სახ.თ 1752

А. БоРодина "Князь игорь", Ш. Гуно "Фаусть", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო



20032 70 სახ.თ 1753

А. БоРодина "Князь игорь", Ш. Гуно "Фаусть", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20033 70 სახ.თ 1754

"красная шапочка", "коть, козель, барань", "мазепа", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20034 70 სახ.თ 1755

"красная шапочка", "коть, козель, барань", "мазепа", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20035 70 სახ.თ 1756

"Снегурочка", Е. Д. Эспозито "каморра", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20036 70 სახ.თ 1757

"Снегурочка", Е. Д. Эспозито "каморра", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20037 70 სახ.თ 1758

"мазепа", Е. Д. Эспозито "каморра", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20038 70 სახ.თ 1759

"мазепа", Е. Д. Эспозито "каморра", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20039 70 სახ.თ 1760

М. И. Глинка "Жизнь за царя", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20040 70 სახ.თ 1761

М. И. Глинка "Жизнь за царя", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20041 70 სახ.თ 1762

М. И. Глинка "Жизнь за царя", Дж. Верди "Травиата", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი მძიმე

20042 70 სახ.თ 1763

М. И. Глинка "Жизнь за царя", Дж. Верди "Травиата", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი მძიმე

20043 70 სახ.თ 1764

М. И. Глинка "Жизнь за царя", Ж. бизе "искатели жемчуга", сезонь 1916 - 

1917 гг. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20044 70 სახ.თ 1765

М. И. Глинка "Жизнь за царя", Ж. бизе "искатели жемчуга", сезонь 1916 - 

1917 гг. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20045 70 სახ.თ 1766

"черевички", Э. Ф. Направника "Дубровский", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, бенефись А. А. 

Демьяненко ქაღალდი საშუალო

20046 70 სახ.თ 1767

"черевички", Э. Ф. Направника "Дубровский", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, бенефись А. А. 

Демьяненко ქაღალდი საშუალო

20047 70 სახ.თ 1768

Дж. Верди "Травиата", "коппелия", Р. Леонковалло "Паяцы", сезонь 1916 - 

1917 гг. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь бенефись М. Э. 

бауэрзаксь, С. Ф. Вакатець ქაღალდი საშუალო

20048 70 სახ.თ 1769

Дж. Верди "Травиата", "коппелия", Р. Леонковалло "Паяцы", сезонь 1916 - 

1917 гг. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь бенефись М. Э. 

бауэрзаксь, С. Ф. Вакатець ქაღალდი საშუალო

20049 70 სახ.თ 1770

Россини "севильский цирюльникь", Галеви "Жидовка", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20050 70 სახ.თ 1771

Россини "севильский цирюльникь", Галеви "Жидовка", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20051 70 სახ.თ 1772

А. Г. Рубинштейна "Демонь", "царская невеста", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20052 70 სახ.თ 1773

А. Г. Рубинштейна "Демонь", "царская невеста", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20053 70 სახ.თ 1774

А. Г. Рубинштейна "Демонь", "майская ночь", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20054 70 სახ.თ 1775

А. Г. Рубинштейна "Демонь", "майская ночь", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20055 70 სახ.თ 1776

А. Г. Рубинштейна "Демонь", П. И. Чайковскаго "Евгений Онегинь", сезонь 

1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20056 70 სახ.თ 1777

А. Г. Рубинштейна "Демонь", П. И. Чайковскаго "Евгений Онегинь", сезонь 

1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20057 70 სახ.თ 1778

"майская ночь", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20058 70 სახ.თ 1779

"майская ночь", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20059 70 სახ.თ 1780

"майская ночь", Дж. Пуччини "Тоска", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20060 70 სახ.თ 1781

"майская ночь", Дж. Пуччини "Тоска", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო



20061 70 სახ.თ 1782

"майская ночь", П. И. Цайковскаго "Пиковая дама", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20062 70 სახ.თ 1783

"майская ночь", П. И. Цайковскаго "Пиковая дама", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20063 70 სახ.თ 1784

Э. Ф. Направника "Дубровский", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20064 70 სახ.თ 1785

Э. Ф. Направника "Дубровский", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20065 70 სახ.თ 1786

Дж. Верди "Риголетто", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20066 70 სახ.თ 1787

Дж. Верди "Риголетто", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20067 70 სახ.თ 1788

Ж. Бизе "искатели жемчуга", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20068 70 სახ.თ 1789

Ж. Бизе "искатели жемчуга", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20069 70 სახ.თ 1790

Ш. Гуно "Фаусть", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20070 70 სახ.თ 1791

Ш. Гуно "Фаусть", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20071 70 სახ.თ 1792

В. Шекспира "ромео и джульетта", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20072 70 სახ.თ 1793

В. Шекспира "ромео и джульетта", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20073 70 სახ.თ 1794

"коть вь сапогахь", Дж. Верди "Травиата", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20074 70 სახ.თ 1795

"коть вь сапогахь", Дж. Верди "Травиата", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20075 70 სახ.თ 1796

"красная шапочка", А. БоРодина "Князь игорь", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20076 70 სახ.თ 1797

"красная шапочка", А. БоРодина "Князь игорь", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20077 70 სახ.თ 1798

"красная шапочка", "елка", "царская невеста", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20078 70 სახ.თ 1799

"красная шапочка", "елка", "царская невеста", сезонь 1916 - 1917 гг. 

тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20079 70 სახ.თ 1800

Ш. Гуно "Фаусть", Дж. Пуччини "Тоска", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, А. А. Зиксь, бенефись Г. 

Скварецкой ქაღალდი საშუალო

20080 70 სახ.თ 1801

Ш. Гуно "Фаусть", Дж. Пуччини "Тоска", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь, А. А. Зиксь, бенефись Г. 

Скварецкой ქაღალდი საშუალო

20081 70 სახ.თ 1802

"коть козель барань", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20082 70 სახ.თ 1803

"коть козель барань", сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20083 70 სახ.თ 1804 составь труппы, сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20084 70 სახ.თ 1805 составь труппы, сезонь 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20085 70 სახ.თ 1806 симфоническое собрание, 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20086 70 სახ.თ 1807 симфоническое собрание, 1916 - 1917 гг. тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20087 70 სახ.თ 1808

П. И. Чайковского "Пиковая дама", 1917 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь, бенефись Хора ქაღალდი საშუალო

20088 70 სახ.თ 1809

П. И. Чайковского "Пиковая дама", 1917 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь, бенефись Хора ქაღალდი საშუალო

20089 70 სახ.თ 1810

Д. Пуччини "богема", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь, бенефись Ц. И. Евлахова ქაღალდი საშუალო



20090 70 სახ.თ 1811

Д. Пуччини "богема", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь, бенефись Ц. И. Евлахова ქაღალდი საშუალო

20091 70 სახ.თ 1812

"царская невеста", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь, бенефись Б. А. Гессь ქაღალდი საშუალო

20092 70 სახ.თ 1813

"царская невеста", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь, бенефись Б. А. Гессь ქაღალდი საშუალო

20093 70 სახ.თ 1814

С. Монюшко "галька", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

20094 70 სახ.თ 1815

С. Монюшко "галька", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

20095 70 სახ.თ 1816

П. И. Чайковскаго "Евгений Онегинь", 1917 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20096 70 სახ.თ 1817

П. И. Чайковскаго "Евгений Онегинь", 1917 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20097 70 სახ.თ 1818

"Баль-маскарадь", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი საშუალო

20098 70 სახ.თ 1819

"Баль-маскарадь", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი საშუალო

20099 70 სახ.თ 1820

"Баль-маскарадь", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь, бенефись Э. И. Гранелли ქაღალდი საშუალო

20100 70 სახ.თ 1821

"Баль-маскарадь", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь, бенефись Э. И. Гранелли ქაღალდი საშუალო

20101 70 სახ.თ 1822

Дж. Верди "Травиата", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი საშუალო

20102 70 სახ.თ 1823

Дж. Верди "Травиата", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი საშუალო

20103 70 სახ.თ 1824

Галеви "Жидовка", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь, бенефись И. Г. Рейфа ქაღალდი საშუალო

20104 70 სახ.თ 1825

Галеви "Жидовка", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь, бенефись И. Г. Рейфа ქაღალდი საშუალო

20105 70 სახ.თ 1826

Л. Делиба "Лакмэ", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

20106 70 სახ.თ 1827

Л. Делиба "Лакмэ", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

20107 70 სახ.თ 1828

"Снегурочка", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь, бенефись В. Г. Декапь ქაღალდი მძიმე

20108 70 სახ.თ 1829

"Снегурочка", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь, бенефись В. Г. Декапь ქაღალდი საშუალო

20109 70 სახ.თ 1830

"фра-дьяволо", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь, бенефись В. С. Фмелевскаго ქაღალდი საშუალო

20110 70 სახ.თ 1831

"фра-дьяволо", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь, бенефись В. С. Фмелевскаго ქაღალდი საშუალო

20111 70 სახ.თ 1832 "Манонь", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20112 70 სახ.თ 1833 "Манонь", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20113 70 სახ.თ 1834 "Манонь", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20114 70 სახ.თ 1835 "Манонь", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი საშუალო

20115 70 სახ.თ 1836

"Борись годунов", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი კარგი

20116 70 სახ.თ 1837

"Борись годунов", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь ქაღალდი კარგი

20117 70 სახ.თ 1838

А. Г. Рубинштейна "Демонь", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь, бенефись С. Г. Венецианова ქაღალდი კარგი

20118 70 სახ.თ 1839

А. Г. Рубинштейна "Демонь", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь 

С. А. Дородновь, бенефись С. Г. Венецианова ქაღალდი კარგი



20119 70 სახ.თ 1840

"черевички", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი კარგი

20120 70 სახ.თ 1841

"черевички", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი კარგი

20121 70 სახ.თ 1842

В. Шекспира "ромео и джульетта", 1917 г. тифлисский казенный театрь, 

режиссерь С. А. Дородновь ქაღალდი კარგი

20122 70 სახ.თ 1843

"мадамь баттерфляй", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი კარგი

20123 70 სახ.თ 1844

"мадамь баттерфляй", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი კარგი

20124 70 სახ.თ 1845

"мадамь баттерфлей", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь, бенефись А. С. Воль-Левицкой ქაღალდი კარგი

20125 70 სახ.თ 1846

"мадамь баттерфляй", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь, бенефись А. С. Воль-Левицкой ქაღალდი კარგი

20126 70 სახ.თ 1847 "мазепа", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20127 70 სახ.თ 1848 "мазепа", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20128 70 სახ.თ 1849

"Таись", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дороднобь, 

бенефись Е. А. Вронского ქაღალდი საშუალო

20129 70 სახ.თ 1850

"Таись", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дороднобь, 

бенефись Е. А. Вронского ქაღალდი საშუალო

20130 70 სახ.თ 1851

Р. Леонковалло "Паяцы", "селская честь", 1917 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дороднобь, бенефись Оркестра ქაღალდი საშუალო

20131 70 სახ.თ 1852

Р. Леонковалло "Паяцы", "селская честь", 1917 г. тифлисский казенный 

театрь, режиссерь С. А. Дороднобь, бенефись Оркестра ქაღალდი საშუალო

20132 70 სახ.თ 1853

"любовь и преступление", Р. Леонковалло "Паяцы", 1917 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი საშუალო

20133 70 სახ.თ 1854

"любовь и преступление", Р. Леонковалло "Паяцы", 1917 г. тифлисский 

казенный театрь, режиссерь А. А. Зиксь ქაღალდი მძიმე

20134 70 სახ.თ 1855

Ж. Бизе "Кармень", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь, бенефись И. Б. Ардь ქაღალდი საშუალო

20135 70 სახ.თ 1856

Ж. Бизе "Кармень", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь А. А. 

Зиксь, бенефись И. Б. Ардь ქაღალდი საშუალო

20136 70 სახ.თ 1857

"Тоска", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дороднобь, 

бенефись Балета ქაღალდი საშუალო

20137 70 სახ.თ 1858

"Тоска", 1917 г. тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. Дороднобь, 

бенефись Балета ქაღალდი საშუალო

20138 70 სახ.თ 1859 составь труппы, 1917 - 1918 гг. тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

20139 70 სახ.თ 1860

Р. Вагнерь "Лоэнгринь", 1918 гг. тифлисский казенный театрь, режиссерь Д. 

А. Дума ქაღალდი მძიმე

20140 70 სახ.თ 1861

 "кармен", "мефистофел", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись М. 

М. Бунаковой, Л. Д. Донского ქაღალდი მძიმე

20141 71 სახ.თ 1862

"вь волнахь страстей", "тайны города", тифлисский казенный театрь, 

бенефись М. Н. Дмитриева ქაღალდი მძიმე

20142 71 სახ.თ 1863

"вь волнахь страстей", "тайны города", тифлисский казенный театрь, 

бенефись М. Н. Дмитриева ქაღალდი მძიმე

20143 71 სახ.თ 1864

"шалости ивана мироныча", "раий вь чужои постели", тифлисский казенный 

театрь, бенефись С. Ф. Сабурова ქაღალდი საშუალო

20144 71 სახ.თ 1865

"шалости ивана мироныча", "раий вь чужои постели", тифлисский казенный 

театрь, бенефись С. Ф. Сабурова ქაღალდი მძიმე

20145 71 სახ.თ 1866 "Гугеноты", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Н. Г. Гукасова ქაღალდი მძიმე

20146 71 სახ.თ 1867 "Гугеноты", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Н. Г. Гукасова ქაღალდი მძიმე

20147 71 სახ.თ 1868 "рогнеда", тифлисский казенный театрь, анонсь ქაღალდი საშუალო



20148 71 სახ.თ 1869 "Таись", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Е. А. Вронского ქაღალდი კარგი

20149 71 სახ.თ 1870 "Таись", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Е. А. Вронского ქაღალდი კარგი

20150 71 სახ.თ 1871 "Таись", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Е. А. Вронского ქაღალდი კარგი

20151 71 სახ.თ 1872 "Таись", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Е. А. Вронского ქაღალდი კარგი

20152 71 სახ.თ 1873 "Манонь", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Б. И. Залипского ქაღალდი კარგი

20153 71 სახ.თ 1874 "Манонь", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Б. И. Залипского ქაღალდი კარგი

20154 71 სახ.თ 1875 "Аида", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись А. Д. Траыберга ქაღალდი კარგი

20155 71 სახ.თ 1876 "Аида", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись А. Д. Траыберга ქაღალდი კარგი

20156 71 სახ.თ 1877 "богема", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись С. И. Евлахова ქაღალდი კარგი

20157 71 სახ.თ 1878 "богема", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись С. И. Евлахова ქაღალდი კარგი

20158 71 სახ.თ 1879

"Дубровский", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись В. М. 

Березина ქაღალდი კარგი

20159 71 სახ.თ 1880

"Дубровский", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись В. М. 

Березина ქაღალდი კარგი

20160 71 სახ.თ 1881

"Кармень", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись М. Д. Стрелковой-

Плямь ქაღალდი კარგი

20161 71 სახ.თ 1882

"Кармень", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись М. Д. Стрелковой-

Плямь ქაღალდი კარგი

20162 71 სახ.თ 1883

"Кармень", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись М. Д. Стрелковой-

Плямь ქაღალდი კარგი

20163 71 სახ.თ 1884

"Кармень", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись М. Д. Стрелковой-

Плямь ქაღალდი კარგი

20164 71 სახ.თ 1885

"Севильский цирюльникь", "эрнани", тифлисский казенный театрь, анонсь, 

бенефись Ф. Н. Поляева ქაღალდი კარგი

20165 71 სახ.თ 1886

"Севильский цирюльникь", "эрнани", тифлисский казенный театрь, анонсь, 

бенефись Ф. Н. Поляева ქაღალდი კარგი

20166 71 სახ.თ 1887

"Иоланта", "алеко", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Б. А. 

Гессь ქაღალდი კარგი

20167 71 სახ.თ 1888

"Иоланта", "алеко", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Б. А. 

Гессь ქაღალდი კარგი

20168 71 სახ.თ 1889 "Тоска", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Балета ქაღალდი კარგი

20169 71 სახ.თ 1890 "Тоска", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Балета ქაღალდი კარგი

20170 71 სახ.თ 1891 "Демонь", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись С. Г. Венецианова ქაღალდი კარგი

20171 71 სახ.თ 1892 "Демонь", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись С. Г. Венецианова ქაღალდი კარგი

20172 71 სახ.თ 1893

"Баль-маскарадь", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Э. И. 

Гранелли ქაღალდი კარგი

20173 71 სახ.თ 1894

"Баль-маскарадь", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Э. И. 

Гранелли ქაღალდი კარგი

20174 71 სახ.თ 1895 "Русалка", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Н. Л. Чемезова ქაღალდი კარგი

20175 71 სახ.თ 1896 "Русалка", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Н. Л. Чемезова ქაღალდი კარგი

20176 71 სახ.თ 1897

"M-me баттерфлей", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись А. С. 

Воль-Левицкой ქაღალდი კარგი



20177 71 სახ.თ 1898

"M-me баттерфлей", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись А. С. 

Воль-Левицкой ქაღალდი კარგი

20178 71 სახ.თ 1899 "Тоска", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Г. Скварецкой ქაღალდი კარგი

20179 71 სახ.თ 1900 "Тоска", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Г. Скварецкой ქაღალდი კარგი

20180 71 სახ.თ 1901 "Снегурочка", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись В. Г. Декарь ქაღალდი კარგი

20181 71 სახ.თ 1902 "Снегурочка", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись В. Г. Декарь ქაღალდი კარგი

20182 71 სახ.თ 1903 "Жидовка", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Н. Г. Рейфа ქაღალდი კარგი

20183 71 სახ.თ 1904 "Жидовка", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись Н. Г. Рейфа ქაღალდი კარგი

20184 71 სახ.თ 1905

"копелия", "Паяцы", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись М. Э. 

Бауэрзаксь, С. Ф. Вакарець ქაღალდი კარგი

20185 71 სახ.თ 1906

"копелия", "Паяцы", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись М. Э. 

Бауэрзаксь, С. Ф. Вакарець ქაღალდი კარგი

20186 71 სახ.თ 1907

"копелия", "Паяцы", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись М. Э. 

Бауэрзаксь, С. Ф. Вакарець ქაღალდი კარგი

20187 71 სახ.თ 1908

"копелия", "Паяцы", тифлисский казенный театрь, анонсь, бенефись М. Э. 

Бауэрзаксь, С. Ф. Вакарець ქაღალდი კარგი

20188 71 სახ.თ 1909 "вь осадном положенй", тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20189 71 სახ.თ 1910 "Елена спартанская", тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

20190 71 სახ.თ 1911 "Елена спартанская", тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

20191 71 სახ.თ 1912

"майская ночь", "бояринь орша", "коппелия", "тиефланд", "вь долине", 

"репка", тифлисский казенный театрь, бенефись Н. А. Миклашевскако, А. Ф. 

Бауерь, В. А. Коршон, И. Г. Рейфь ქაღალდი საშუალო

20192 71 სახ.თ 1913 "тайны гарема", тифлисский казенный театрь, режиссерь  А. Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

20193 71 სახ.თ 1914 "тайны гарема", тифлисский казенный театрь, режиссерь  А. Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

20194 71 სახ.თ 1915

"вь волнахь страстей", тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Д. 

Кошевскаго ქაღალდი კარგი

20195 71 სახ.თ 1916

"вь волнахь страстей", тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Д. 

Кошевскаго ქაღალდი კარგი

20196 71 სახ.თ 1917

В. П. Валентинова "ночь любви", тифлисский казенный театрь, режиссерь А. 

Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

20197 71 სახ.თ 1918

В. П. Валентинова "ночь любви", тифлисский казенный театрь, режиссерь А. 

Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

20198 71 სახ.თ 1919 "веселая вдова", тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

20199 71 სახ.თ 1920 "веселая вдова", тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Д. Кошевскаго ქაღალდი კარგი

20200 71 სახ.თ 1921 репертуарь, исключителний составь, тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

20201 71 სახ.თ 1922 репертуарь, исключителний составь, тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

20202 71 სახ.თ 1923 рождественский репертуарь, тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20203 71 სახ.თ 1924 рождественский репертуарь, тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20204 71 სახ.თ 1925

"циганская любовь", тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Д. 

Кошевскаго ქაღალდი საშუალო

20205 71 სახ.თ 1926

"цыганская любовь", тифлисский казенный театрь, режиссерь А. Д. 

Кошевскаго ქაღალდი საშუალო



20206 71 სახ.თ 1927

"Снегурочка", "веселая вдова", тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი მძიმე

20207 71 სახ.თ 1928

"Снегурочка", "веселая вдова", тифлисский казенный театрь, режиссерь С. А. 

Дородновь ქაღალდი საშუალო

20208 71 სახ.თ 1929 Праздничный репертуарь, тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20209 71 სახ.თ 1930 Праздничный репертуарь, тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

20210 71 სახ.თ 1931 Гастрольный репертуарь, тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

20211 71 სახ.თ 1932 Гастрольный репертуарь, тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

20212 71 სახ.თ 1933 И. Н. Потапенко "новая жизнь", тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20213 71 სახ.თ 1934 И. Н. Потапенко "новая жизнь", тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20214 71 სახ.თ 1935

"коть вь сапогахь", "пыль райскаго дерева", "балкон", тифлисский казенный 

театрь ქაღალდი საშუალო

20215 71 სახ.თ 1936

Г. Сенкевича "камо грядеши", тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурпь ქაღალდი საშუალო

20216 71 სახ.თ 1937

Г. Сенкевича "камо грядеши", тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурпь ქაღალდი საშუალო

20217 71 სახ.თ 1938

Г. Сенкевича "камо грядеши", тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурпь ქაღალდი საშუალო

20218 71 სახ.თ 1939

Г. Сенкевича "камо грядеши", тифлисский казенный театрь, режиссерь Е. Ф. 

Боурпь ქაღალდი საშუალო

20219 71 სახ.თ 1940 "черная кошка", тифлисский казенный театрь, гастрол театра CHAT NOIR ქაღალდი საშუალო

20220 71 სახ.თ 1941 "черная кошка", тифлисский казенный театрь, гастрол театра CHAT NOIR ქაღალდი საშუალო

20221 71 სახ.თ 1942 составь труппы, тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20222 71 სახ.თ 1943 составь труппы, тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20223 71 სახ.თ 1944 составь труппы, тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20224 71 სახ.თ 1945 "роза! роза! роза!",  тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20225 71 სახ.თ 1946 "роза! роза! роза!",  тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20226 71 სახ.თ 1947

 репертуарь, тифлисский казенный театрь, гастроли московскаго никитскаго 

театра ქაღალდი მძიმე

20227 71 სახ.თ 1948 Гастрольный репертуарь, тифлисский казенный театрь ქაღალდი მძიმე

20228 71 სახ.თ 1949 Гастрольный репертуарь, тифлисский казенный театрь ქაღალდი საშუალო

20229 71 სახ.თ 1950 Гастрольный репертуарь, тифлисский казенный театрь ქაღალდი კარგი

20230 71 სახ.თ 1951

"ნაოხრალზედ ", "ახირებული შემთხვევა", 1904 წ. სახაზინო თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. გუნია, ბენეფისი ვ. გუნია ქაღალდი კარგი

20231 71 სახ.თ 1952

"ნაოხრალზედ ", "ახირებული შემთხვევა", 1904 წ. სახაზინო თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. გუნია, ბენეფისი ვ. გუნია ქაღალდი საშუალო

20232 71 სახ.თ 1953

ჯიოკომეტის "ივდითი", პელიერონის "ნაპერწკალი", 1904 წ. სახაზინო 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. აბაშიძე, თარგმანი  ი. მავარიანი, ახნაზაროვი ქაღალდი საშუალო



20233 71 სახ.თ 1954

ჯიოკომეტის "ივდითი", პელიერონის "ნაპერწკალი", 1904 წ. სახაზინო 

თეატრი, რეჟისორი  ვ. აბაშიძე, თარგმანი  ი. მავარიანი, ახნაზაროვი ქაღალდი საშუალო

20234 71 სახ.თ 1955

შილერის "ყაჩაღები", 1904 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  კ. მესხი, 

თარგმანი  ნ. ავალიშვილი, მონაწილეობს ვ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო

20235 71 სახ.თ 1956

შილერის "ყაჩაღები", 1904 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  კ. მესხი, 

თარგმანი  ნ. ავალიშვილი, მონაწილეობს ვ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო

20236 71 სახ.თ 1957

ბარეტტის "ახალი მოძღვრება", 1904 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  კ. 

მესხი, თარგმანი  ბ. კანდელაკი, მონაწილეობს ვ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო

20237 71 სახ.თ 1958

ბარეტტის "ახალი მოძღვრება", 1904 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  კ. 

მესხი, თარგმანი  ბ. კანდელაკი, მონაწილეობს ვ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი კარგი

20238 71 სახ.თ 1959

ბარეტტის "ახალი მოძღვრება", 1904 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  კ. 

მესხი, თარგმანი  ბ. კანდელაკი, მონაწილეობს ვ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი კარგი

20239 71 სახ.თ 1960

იბსენის "ახალი მტერი ანუ ექიმი შტოკმანი", 1904 წ. სახაზინო თეატრი, 

რეჟისორი  კ. მესხი, თარგმანი  პოლუმრდვინოვი ქაღალდი საშუალო

20240 71 სახ.თ 1961

იბსენის "ახალი მტერი ანუ ექიმი შტოკმანი", 1904 წ. სახაზინო თეატრი, 

რეჟისორი  კ. მესხი, თარგმანი  პოლუმრდვინოვი ქაღალდი კარგი

20241 71 სახ.თ 1962

ო. მირბოს "საქმის კაცი", ტიხონოვის "საიდუმლო", 1904 წ. სახაზინო 

თეატრი, რეჟისორი  კ. მესხი, თარგმანი  ვ. ლორთქიფანიძე, კ. 

შათირაშვილი ქაღალდი კარგი

20242 71 სახ.თ 1963

ო. მირბოს "საქმის კაცი", ტიხონოვის "საიდუმლო", 1904 წ. სახაზინო 

თეატრი, რეჟისორი  კ. მესხი, თარგმანი  ვ. ლორთქიფანიძე, კ. 

შათირაშვილი ქაღალდი კარგი

20243 71 სახ.თ 1964

გ. ერისთავის "გაყრა", გ. ერისთავის "ძუნწი", გ. ერისთავის "დავა", 1904 წ. 

სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. აბაშიძე ქაღალდი კარგი

20244 71 სახ.თ 1965

ა. სუმბათაშვილის "ღალატი", 1904 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  

აკაკი, მონაწილეობენ ე. მესხი და ვ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი კარგი

20245 71 სახ.თ 1966

დე-კურსელის "ორი ჯიბგირი", 1905 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  კ. 

მესხი ქაღალდი კარგი

20246 71 სახ.თ 1967

დე-კურსელის "ორი ჯიბგირი", 1905 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  კ. 

მესხი ქაღალდი კარგი

20247 71 სახ.თ 1968

კ. დოდაშვილის "ჩვენი ნაცნობები", "ცოლი-უღლის მწეველი", 1905 წ. 

სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. აბაშიძე ქაღალდი კარგი

20248 71 სახ.თ 1969

კ. დოდაშვილის "ჩვენი ნაცნობები", "ცოლი-უღლის მწეველი", 1905 წ. 

სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. აბაშიძე ქაღალდი კარგი

20249 71 სახ.თ 1970

გერმან ზუდერმანის "პირველთა ბრძოლა", 1905 წ. სახაზინო თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. აბაშიძე, თარგმანი  შალიკაშვილი, ბენეფისი ტ. აბაშიძე ქაღალდი კარგი

20250 71 სახ.თ 1971

გერმან ზუდერმანის "პირველთა ბრძოლა", 1905 წ. სახაზინო თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. აბაშიძე, თარგმანი  შალიკაშვილი, ბენეფისი ტ. აბაშიძე ქაღალდი საშუალო

20251 71 სახ.თ 1972

ი. გომართელის "ქოხში", 1905 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. გუნია, 

ბენეფისი ვ. ა. აბაშიძე ქაღალდი მძიმე



20252 71 სახ.თ 1973 "სევილიელი დალაქი", 1905 წ. თბილისის სახაზინო თეატრი ქაღალდი კარგი

20253 71 სახ.თ 1974 "სევილიელი დალაქი", 1905 წ. თბილისის სახაზინო თეატრი ქაღალდი კარგი

20254 71 სახ.თ 1975

ნ. აზიანის "ფული და ხარისხი", თაგვის ბრალია", 1906 წ. სახაზინო 

თეატრი ანონსი ქაღალდი კარგი

20255 71 სახ.თ 1976

ნ. აზიანის "ფული და ხარისხი", თაგვის ბრალია", 1906 წ. სახაზინო 

თეატრი ანონსი ქაღალდი კარგი

20256 71 სახ.თ 1977

სემ-ბენელის "ფერდინანდ სასსალი", 1906 წ. სახაზინო თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. გუნია, თარგმანი  დ. ჯაში ქაღალდი კარგი

20257 71 სახ.თ 1978

შენტანის "ჯამბაზები", 1906 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. გუნია, 

თარგმანი  ვ. აბაშიძე, ბენეფისი ტ. აბაშიძე ქაღალდი კარგი

20258 71 სახ.თ 1979

"ღალატი", 1906 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. გუნია, თარგმანი  გ. 

ყიფშიძე, მონაწილეობს ტ. აბაშიძე ქაღალდი კარგი

20259 71 სახ.თ 1980

ა. სუმბატაშვილი-იუჟინის "ღალატი", 1906 წ. სახაზინო თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. გუნია, თარგმანი  გ. ყიფშიძე, მონაწილეობს ტ. აბაშიძე ქაღალდი მძიმე

20260 71 სახ.თ 1981

მოლიერის "მუზმუზელა", 1906 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

აბაშიძე, თარგმანი  ი. მაჭარაშვილი ქაღალდი მძიმე

20261 71 სახ.თ 1982

მოლიერის "მუზმუზელა", 1906 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

აბაშიძე, თარგმანი  ი. მაჭარაშვილი ქაღალდი კარგი

20262 71 სახ.თ 1983

ჟ. მოლიერის "მუზმუზელა", 1906 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

აბაშიძე, თარგმანი  ი. მაჭარაშვილი ქაღალდი კარგი

20263 71 სახ.თ 1984

ი. გომართელის "ქოხში", 1906 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. გუნია, 

ბენეფისი ვ. ა. აბაშიძე ქაღალდი საშუალო

20264 71 სახ.თ 1985

ა. სუმბათაშვილის "შევარდნები და ყვავები", 1906 წ. სახაზინო თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. აბაშიძე ქაღალდი კარგი

20265 71 სახ.თ 1986

ა. სუმბათაშვილის "შევარდნები და ყვავები", 1906 წ. სახაზინო თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. აბაშიძე ქაღალდი კარგი

20266 71 სახ.თ 1987

"დარღვეული კერა", 1906 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. გუნია, 

ბენეფისი მ. დ. მდივანი, მონაწილეობენ ნ. ჩხეიძე, ვ. რონელი და ა. 

წერეთელი ქაღალდი კარგი

20267 71 სახ.თ 1988

ნ. გაბუნია-ცაგარელის "დედაკაცის ბრალია", 1907 წ. სახაზინო თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. აბაშიძე, ბენეფისი ნ. მ. გაბუნია-ცაგარელი ქაღალდი კარგი

20268 71 სახ.თ 1989

ნ. გაბუნია-ცაგარელის "დედაკაცის ბრალია", 1907 წ. სახაზინო თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. აბაშიძე, ბენეფისი ნ. მ. გაბუნია-ცაგარელი ქაღალდი კარგი

20269 71 სახ.თ 1990

ე. ჩირიკოვის "ებრაელები", 1908 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

გუნია, თარგმანი  ვ. გუნია ქაღალდი კარგი

20270 71 სახ.თ 1991

ე. ჩირიკოვის "ებრაელები", 1908 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

გუნია, თარგმანი  ვ. გუნია ქაღალდი კარგი



20271 71 სახ.თ 1992

მ. მეტერლინკის "და ბეატრისა", 1908 წ. სახაზინო თეატრი, თარგმანი  ა. 

ავალიშვილი, მონაწილეობენ ნ. ჩხეიძე, ვ. შალიკაშვილი ქაღალდი კარგი

20272 71 სახ.თ 1993

მ. მეტერლინკის "და ბეატრისა", 1908 წ. სახაზინო თეატრი, თარგმანი  ა. 

ავალიშვილი, მონაწილეობენ ნ. ჩხეიძე, ვ. შალიკაშვილი ქაღალდი კარგი

20273 71 სახ.თ 1994

"ძალა აღმართსა ხნავს", 1908 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. გუნია, 

თარგმანი  ვ. გუნია ქაღალდი კარგი

20274 71 სახ.თ 1995

"ძალა აღმართსა ხნავს", 1908 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. გუნია, 

თარგმანი  ვ. გუნია ქაღალდი კარგი

20275 71 სახ.თ 1996

"ძალა აღმართსა ხნავს", 1908 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. გუნია, 

თარგმანი  ვ. გუნია ქაღალდი კარგი

20276 71 სახ.თ 1997 "სამშობლო", 1908 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. გუნია ქაღალდი კარგი

20277 71 სახ.თ 1998

დ. ერისთავის "სამშობლო", 1908 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

გუნია ქაღალდი კარგი

20278 71 სახ.თ 1999

ა. სუმბათაშვილის "ღალატი", 1908 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი ვ. 

გუნია ქაღალდი კარგი

20279 71 სახ.თ 2000

ა. სუმბათაშვილის "ღალატი", 1908 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი ვ. 

გუნია ქაღალდი კარგი

20280 71 სახ.თ 2001

ი. გედევანიშვილის "სინათლე", 1914 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

შალიკაშვილი ქაღალდი კარგი

20281 71 სახ.თ 2002

ი. გედევანიშვილის "სინათლე", 1914 წ. სახაზინო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

შალიკაშვილი ქაღალდი კარგი

20282 71 სახ.თ 2003

უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალან", უთარიღო, სახაზინო თეატრი, 

მონაწილეობენ: ა. იმედაშვილი, ე. ჩერქეზიშვილი, ც. ამირეჯიბი, ნ. 

ჯავახიშვილი და სხვანი ქაღალდი კარგი














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































